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Esittely  

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

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

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

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

Tässä saarnassa käytetyt Raamatun lainaukset on käännetty William Branhamin käyttämän Kuningas Jaakon käännöksen mukaisesti. 
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Toinen Sinetti 

1 Hyvää iltaa, ystävät. Nouskaamme kaikki hetkeksi seisomaan rukoillaksemme. 
2 Taivaallinen Isämme, me olemme uudestaan kokoontuneet tähän kokoukseen tänä iltana, 

Herran palveluksessa. Ja Sinä olet luvannut, että missä tahansa meistä kaksi tai kolme on koolla 
yhdessä, siellä Sinä olisit keskellämme. Ja meillä voi olla varmuus, että Sinä olet täällä, sillä me 
olemme kokoontuneet Hänen Nimessänsä. 
3 Nyt me rukoilemme, Isä, että Sinä tulisit ja murtaisit meille tämän Toisen Sinetin. Ja niin 

kuin runoilija on sanonut, että hän haluaisi katsoa ajan esiripun taakse. Se on meidän 
kaipauksemme, Herra, katsoa sen taakse ja nähdä, mikä odottaa edessäpäin. Ja me rukoilemme 
nyt, että teurastettu Karitsa tulisi keskuuteemme ja murtaisi Sinetin ja paljastaisi sen meille, ne 
asiat, jotka meidän on tarve nähdä. 
4 Jos täällä on joku, Herra, joka ei vielä ole tullut sisälle tähän suureen yhdessäoloon 

Kristuksen ympärillä, niin me rukoilemme, että he tänä iltana tulisivat tekemään tuon 
Iankaikkisen ratkaisun ja täyttyisivät Jumalan Hengellä. 
5 Jos on joku sairas, Isä, me rukoilemme, että Sinä parantaisit heidät. Tässä on monia 

nenäliinoja, joiden päällä pidän kättäni muistutuksena Pyhästä Paavalista Raamatussa, kun he 
veivät hänen ruumiiltansa nenäliinoja ja esiliinoja. Saastaiset henget jättivät ihmiset, ja he 
parantuivat. 
6 Me näemme lähestyvän Herran tulemuksen. Me tiedämme, että aika on lähestymässä. Nämä 

asiat ovat palanneet uudestaan Seurakuntaan tuhannen yhdeksänsadan vuoden jälkeen. 
7 Nyt me rukoilemme, Isä, että Sinä soisit nämä asiat, joita me pyydämme. Anna palvelijallesi 

voimaa ja auta palvelijoitasi kaikkialla. Herra, erikoisesti meitä, jotka olemme koolla täällä tänä 
iltana, että me voisimme olla kykeneviä vastaanottamaan Sanan. Me pyydämme Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 
8 On todella hyvä olla jälleen tänä iltana Herran huoneessa. Ja tiedän, että teistä niin moni 

seisoo. Olen pahoillani siitä, mutta on tuskin mitään enempää, mitä me voisimme tehdä. Meillä 
on äskettäin laajennettu kirkkoa, niin että voimme saada mahtumaan sisälle kolme- tai 
neljäsataa lisää, mutta tämän kaltaisiin erikoiskokouksiin tulee hieman enemmän väkeä. 
9 Nyt, oi, minulla on ollut ihmeellistä aikaa, kun olen rukoillut ja tutkinut näitä Sinettejä. 

Toivon, että sitä se on myös teille kaikille. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Ja olen varma, että se 
on. Jos se merkitsee teille niin paljon kuin minulle, silloin teillä varmasti on hienoa aikaa. 
10 Minun täytyy soittaa tyttöystävälleni kokouksen jälkeen, koska tämä on hänen 

syntymäpäivänsä. Hän täyttää kaksitoista vuotta tänään, Saara, minun tyttäreni. Ja sitten 
ylihuomenna minun täytyy soittaa uudestaan, koska on Beckyn syntymäpäivä. 
11 Nyt tänä iltana me tutkimme tätä Toista Sinettiä. Neljää ensimmäistä Sinettiä varten on neljä 

hevosella ratsastajaa. Nyt voin sanoa teille, että jälleen tänään tapahtui jotakin. Ja minä... 
Jotakin, jota minä... Minä menin ja otin tuon vanhan muistiinpanon, joka minulla oli, ja josta 
olin puhunut pitkän aikaa sitten. Ja istuin sinne ja ajattelin: “Hyvä on, olen tehnyt parhaani.” Ja 
minulla on siellä monien kirjoittajien kirjoituksia ja minä ajattelin: “No niin, minäpä luen hetken 
ja katson tätä ja tuota.” Ja ensimmäinen asia, tiedättehän, jotakin tapahtui, ja se oli kerta 
kaikkiaan erilainen. Se vain tulee erilaisena. Silloin minä otan kynän nopeasti ja alan 
kirjoittamaan muistiin niin nopeasti kuin vain osaan, kun Hän on siellä. 
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12 Oi, jotakin tapahtui juuri noin puoli tuntia sitten. Olin juuri kertomassa veli Woodille, kun 
tulimme tänne muutama minuutti sitten. Vain jotakin, te tiedätte, että tapahtuu monia asioita, 
joista te ette voi puhua, tiedättehän, mutta äsken tapahtui jotakin, mikä auttoi minua niin paljon. 
13 Minulla on eräs ystävä jossakin täällä rakennuksessa. Tietenkin te kaikki olette ystäviäni. 

Tämä veli on veli Lee Vayle. Hän on kallis veli ja todellinen Kirjoitusten opiskelija. Tohtori 
Vayle on baptisti, jolla on Pyhä Henki. Ja hän on… Minä en sano tätä vain kohteliaisuutena, 
vaan sanon sen, koska uskon niin. Uskon, että hän on yksi parhaiten perehtyneistä oppilaista, 
joita tunnen meidän joukostamme. Ja hän juuri kirjoitti minulle jotakin ja lähetti sen sinne 
Billyn mukana. Ja Billy tuskin sai sen toimitettua minulle. Ja minä uskon… En ole lukenut sitä 
lävitse, mutta tulen sanomaan, mitä hän tässä sanoi. Ja minä juuri luin sen, veli Vayle, jos olet 
täällä. Minä juuri luin tämän noin kuusi kuukautta sitten.  
14 “En ole varma”, hän sanoi, “veli Bill, en ole varma, mutta uskon, että Polykarpus oli Pyhän 

Johanneksen oppilas.” Se on oikein. Hän oli. “Minä uskon, että Irenaeus oli Polykarpuksen 
oppilas.” Se on oikein, tarkalleen. “Ja Irenaeus sanoi: ‘Jeesus tulee palaamaan takaisin, kun 
viimeinen valittu Kristuksen Ruumiin jäsen tulee sisälle.’” 
15 Se oli Irenaeus noin 400 vuotta Kristuksen kuoleman jälkeen. Hän sanoi: “Kun tämä 

viimeinen ajanjakso tulee...” Se on kirjassa Esi-Nikean Neuvosto. Te miehet täällä, jotka luette 
Kirjoituksia ja tutkitte… tarkoitan, että te tutkitte Raamatun historiaa, te löydätte sen teoksesta 
Esi-Nikean Neuvosto. Uskon, että te tulette löytämään sen joko ensimmäisestä tai toisesta 
kirjasta. No niin, hän näki sen vuosia sitten ja puhui tuosta viimeisestä valitusta.  
16 Ihmiset ajattelevat valinnan olevan jotakin, jota on täällä haudottu esiin vasta viime aikoina. 

Mutta se on yksi vanhimmista opetuksista, joita meillä on, valinta ja kutsuminen. Niinpä 
Irenaeus, joka oli todellinen Kirjoituksen oppilas, aina uskoi valintaan.  
17 Ja Irenaeus oli yksi seurakunta-ajanjaksojen enkeleistä, niin kuin me näimme ja uskomme, 

kun tutkimme sitä. Tietenkin ne kaikki olivat salaisuuksia. Ne olivat kaikki kätkettyinä juuri 
täällä näissä Sineteissä, ja niiden tulee tulla paljastetuiksi viimeisinä päivinä. No niin, se alkoi 
Paavalin kanssa, ja sitä seurasi Irenaeus, Martin ja niin edelleen, viimeiseen ajanjaksoon asti. 
18 Ja nyt, me luotamme siihen, että Herra tulee tänä iltana siunaamaan meitä 

ponnisteluissamme. Nyt me olemme olleet… Ensimmäinen Sinetti, minä todella nautin siitä. 
Ensimmäinen Sinetin siunaukset, jotka se toi minulle.  
19 Ja nyt en halua pitää teitä liian pitkään, mutta katsokaahan, tulen lähtemään uudestaan 

muutaman päivän kuluttua sen jälkeen, kun tämä on ohitse, ja meidän täytyy nyt vain kärsiä 
pieni hetki. Minä arvostan... 
20 Näen veli Junior Jacksonin seisomassa siellä, ja ajattelin nähneeni veli Ruddlen täällä 

jossakin muutama hetki sitten. Ja nuo veljet, ne ovat sisarseurakuntiamme, ja ovat avanneet 
ovensa ja muutkin. Me todella arvostamme sitä. Ja uskon näkeväni veli Hooperin seisovan siellä 
seinän vierellä. Hän on sieltä Utican seurakunnasta. Ja me todella arvostamme teidän kaikkien 
hienoa yhteistyötä tässä asiassa. 
21 Nyt eilen illalla, niin kuin me aina haluamme tehdä, kun opettamme näistä Sineteistä. Me 

opetamme sitä samalla tavalla kuin seurakunta-ajanjaksojakin. Kun me olimme päättäneet 
opetuksen seurakunnan ajasta, viimeisellä kerralla, kun olin piirtänyt ne tänne taululle, niin 
kuinka moni muistaa, mitä tapahtui? Hän tuli alas ja meni suoraan sinne seinälle Valona ja piirsi 
itse sen sinne seinälle suoraan meidän kaikkien edessä. Herran Enkeli seisoi täällä useiden 
satojen ihmisten edessä.  
22 Ja nyt Hän on myös tekemässä jotakin todella yliluonnollista. Niinpä me odotamme suuria 

asioita. Me emme tiedä... Pidättekö siitä, kun te olette tuossa suuren odotuksen vallassa 
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tietämättä tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi, tiedättehän, vain odottaen sitä? No 
niin, kuinka suuri Jumala meillä onkaan. Kuinka ihmeellinen, me niin arvostamme Häntä.  
23 Nyt ensimmäinen ja toinen jae. Minä tulen lukemaan sen luodakseni hieman taustaa, ja sitten 

me tulemme ottamaan kolmannen ja neljännen jakeen Toista Sinettiä varten. Ja sitten viiden ja 
kuudes jae on Kolmas Sinetti. Seitsemäs ja kahdeksas... Jokaista hevosella ratsastajaa varten on 
kaksi jaetta. Haluan teidän tarkkaavan, miten nämä kaverit… Tällä kalpealla hevosella, ehkä… 
Tässä se tulee, se vain jatkuvasti vaihtuu mennessään eteenpäin.  
24 Ja sitten ensi sunnuntai-iltana tulee avattavaksi tuo suuri viimeinen Sinetti, jos Jumala 

tahtoo. Ja kun se tapahtuu, niin ainoa asia, mitä tapahtui, oli puolen tunnin hiljaisuus Taivaassa. 
Jumala auttakoon meitä.  
25 Ja nyt tulen lukemaan kolmannen jakeen. 

Ja kun hän oli avannut toisen sinetin, minä kuulin toisen olennon sanovan: Tule ja 
katso. 

Ja siellä lähti toinen hevonen… (neljäs jae) …joka oli punainen, ja hänelle, joka istui 
sen selässä, annettiin valta ottaa pois rauha maasta, ja että he tappaisivat toisiansa. 
Ja hänelle annettiin suuri miekka. 

26 No niin, se oli salaperäinen asia, kun tämä olento sanoi Johannekselle: “Tule ja katso.” Eikä 
hän nähnyt, mitä se oli. Hän näki vain symbolin. Ja tuo symboli, syy miksi se... Hän sanoi: 
“Tule ja katso”, mutta hän näki symbolin, joka hänen tuli antaa symbolina seurakunnalle, jotta 
he valvoisivat, kunnes se tulisi tuohon viimeiseen ajanjaksoon, ja sitten Sinetit tultaisiin 
avaamaan.  
27 Ymmärtääkö jokainen sen nyt? Näettekö, Sinetit tultaisiin avaamaan. Ja ettekö olekin iloisia 

eläessänne tänä päivänä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Eikä vain se, ystävät, vaan muistakaa 
aina viime sunnuntaiaamu, jolloin koko asia perustettiin yksinkertaisuuden varaan, olla 
yksinkertainen, nöyrä. Se tapahtuu sellaisella tavalla, että ihmiset kulkevat suoraan ohitse, 
eivätkä edes tiedä sen tapahtuvan.  
28 Ja muistakaa, me odotamme Herran tulemuksen tapahtuvan minä hetkenä tahansa. Ja kun 

me... Annoin siitä lausunnon, että ehkä Ylöstempaus tulee olemaan samalla tavalla. Se tulee 
olemaan ohitse, eikä kukaan tule tietämään siitä mitään. Se vain uusiutuu jälleen. Tavallisesti... 
Menkää takaisin Raamattuun ja katsokaa, kuinka se tapahtuu sillä tavalla.  
29 Jopa niinkin suuri asia kuin meidän Herramme Jeesuksen tuleminen. Kukaan ei tiennyt siitä 

mitään. He vain ajattelivat, että Hän oli joku omituinen tyyppi. Seurakunnat sanoivat: “Hän on 
vain fanaatikko. Itse asiassa Hän on hullu.” Sanottiin: “Hän on mieletön. Me tiedämme, että sinä 
olet mieletön.” Mieletön merkitsee hullua. “Me tiedämme, että sinussa on perkele, ja se on 
ajanut sinut hulluuteen. Sinä yrität opettaa meitä, vaikka olet syntynyt aviottomasti. Sinähän olet 
syntynyt haureudesta ja yrität opettaa meidän kaltaisiamme miehiä, temppelin pappeja, ja niin 
edelleen!” Sehän loukkasi heitä. 
30 Kun Johannes tuli, hänestä oli puhuttu kautta aikojen Jesajasta Malakiaan. Se on kaksi 

sataa.. tai seitsemänsataa kaksitoista vuotta aikaisemmin profeetat olivat nähneet hänen tulonsa. 
Kaikki odottivat hänen tulevan minä hetkenä tahansa. Mutta tapa, miten hän tuli, hän saarnasi ja 
suoritti palvelustehtävänsä ja meni Kirkkauteen.  
31 Eivät edes apostolit olleet tietoisia siitä, sillä he kysyivät Jeesukselta. He sanoivat: “Nyt, 

onko Ihmisen Poika menossa Jerusalemiin uhrattavaksi, mutta miksi Kirjoitukset sanovat, että 
Elias on tuleva ensin?” 
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32 Jeesus sanoi: “Hän on jo tullut, ja te ette tienneet sitä. Ja hän teki aivan tarkalleen sen, mitä 
Kirjoitukset sanoi hänen tulevan tekemään. Ja he tekivät hänelle juuri niin kuin he tahtoivat.” 
He eivät voineet ymmärtää sitä. Ja Hän sanoi: “Se oli Johannes.” 

Ja sitten: “Oi!” Näettekö? Näettehän, he heräsivät siihen, He… 
33 Ja lopuksi, kaiken sen jälkeen, mitä Hän oli tehnyt, ja niiden merkkien jälkeen, jotka Hän oli 

heille näyttänyt. Hän oli jopa sanonut heille, “Kuka teistä voi tuomita Minut synnistä, 
epäuskosta? Jos Minä en ole tehnyt juuri niin kuin Kirjoitukset sanovat, että Minun tuli tehdä, 
kun tulin maan päälle, niin osoittakaa silloin, missä Minä olen tehnyt syntiä. Nyt Minä tulen 
osoittamaan teille, millaisia teidän pitäisi olla, ja katsokaamme sitten, uskotteko te sitä vai ette.” 
Hän olisi voinut sanoa: “Teidän oletetaan uskovan Minua, kun Minä tulen.” He eivät tehneet 
sitä. Näettekö? Niinpä he tiesivät paremmin kuin syyttää Häntä siitä. Mutta Hän sanoi: “Kuka 
teistä voi syyttää minua epäuskosta? Enkö Minä ole tehnyt juuri niin kuin piti tehdä?” 
34 Ja jopa apostolit, jotka kulkivat Hänen mukanaan, kompastuivat. Me tiedämme, mitä 

Kirjoitukset sanovat siitä. Sitten lopulta, aivan lopuksi, he sanoivat: “Nyt me uskomme. Me 
uskomme, ettei kenenkään tarvitse sanoa Sinulle mitään, sillä Sinä tiedät kaikki asiat.” 
35 Kuinka olisinkaan halunnut nähdä Hänen kasvonsa. Hänen on täytynyt katsoa heitä ja sanoa: 

“No niin, nytkö te uskotte?” Lopultakin se selvisi heille. No niin, ehkä sen ei tullut tapahtua 
ennen tuota aikaa. Jumala toimittaa kaiken juuri oikein, tiedättehän. Minä rakastan Häntä sen 
vuoksi. 
36 Mutta nyt me ajattelemme omaa aikaamme. Koska, jos me alamme puhumaan siitä, emme 

me pääse lainkaan näihin Sinetteihin.  
37 Muistakaa nyt, minä saan paljon pyyntöjä rukoilla sairaiden puolesta, ja rukoilen koko ajan, 

jokaisen saamani pyynnön puolesta, ja nenäliinojen ja muiden asioiden puolesta. Ja jos me 
saamme nämä Sinetit päätettyä, niin että viimeinen Sinetti on sunnuntaiaamuna, niin jos on 
Herran tahto, me haluaisimme pitää hyvän vanhanaikaisen parantumiskokouksen täällä. 
Tiedättehän, kun käytetään koko aamu sairaiden puolesta rukoilemiseen. Ja todella varma siitä, 
että se tulee olemaan erikoinen kokous. Minulla vain on sellainen tunne. tehän ymmärrätte. Ei 
niinkään outoa, vaikka se voikin olla hieman outoa jollekin. 
38 No niin, kuinka suuri Jumalan armo onkaan, kun Hän paljastaa salaisuutensa meille näinä 

päivinä? Me kaikki uskomme nyt, että me elämme viimeisissä päivissä. Me uskomme sen. Ja 
muistakaa, salaisuuksien tuli tulla paljastetuiksi viimeisinä päivinä. Ja kuinka Hän paljastaa 
Sanansa, Hänen salaisuutensa, Raamatun? Haluaisitteko te lukea, mitä Hän sanoo siitä? 
Menkäämme ja katsokaamme, miten Hän paljastaa salaisuutensa. 
39 Haluan teidän nyt avaavan Aamoksen kirjan ja haluan teidän lukevan kolmannen luvun 

seitsemännen jakeen. Hyvä on. Haluan myös lukea kuudennen jakeen. 

Puhalletaanko pasuunaan kaupungissa, eivätkä ihmiset pelkäisi? Tapahtuuko pahaa 
kaupungissa, niin ettei HERRA olisi sitä tehnyt? 

Varmasti Herra Jumala ei tule tekemään mitään, ilman että hän paljastaisi 
salaisuuttansa palvelijoillensa profeetoille. 

40 Nyt, on ennustettu, että viimeisinä päivinä tulisi nousemaan profeetta.  
41 Me tiedämme nyt, että meillä on ollut kaiken kaltaisia... Ja katseltuani ympärille tänä iltana, 

minä käsitän puhuvani täällä, missä istuu oppilaita, ja haluaisin teidän ymmärtävän minua. Ja te 
käsitätte, että nämä ääninauhat kattavat koko maailman, melkeinpä koko maailman. Enkä 
mitenkään halua, että te ajattelette, että yrittäisin tuoda jonkinlaista kulttia Elian huovista ja 
viitoista ja kaikista noista asioista, jollaisia meillä on ollut paljon. Mutta te tiedätte, että kaikki 
nuo asiat edeltävät todellista asiaa, joka on tuleva, jotta ne veisivät ihmiset harhaan. 
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42 Tiesittekö te, että vääriä messiaita nousi esiin ennen kuin Kristus tuli? Eikö tuo tuon päivän 
mahtava opettaja, Gamaliel, kun nousi esiin kysymys näiden miesten lyömisestä, ja niin 
edespäin, eikö hän sanonutkin: “Jättäkää heidät rauhaan. Jos se on Jumalasta, silloin teidät 
havaitaan taistelemassa Jumalaa vastaan, mutta jos se ei ole Jumalasta...” Hän sanoi: “Eikö eräs 
mies noussutkin äskettäin esiin ja vienyt mukanaan 400 miestä erämaahan ja niin edelleen?” 
Meillä on tuollaisia asioita. Mitä se oli? Ne kaikki edelsivät todellista tulevaa asia. 
43 Katsokaahan nyt, Saatana nostaa niitä esiin. Tarkatkaa nyt tämän miehen oveluutta, 

Saatanan, josta me tässä olemme puhumassa, kun me paljastamme hänet tässä. Me vain 
riisumme hänet Kirjoituksilla antaaksemme teidän nähdä, kuka hän on. Niin oletetaankin 
tehtävän.  
44 Ja nyt muistakaa, Saatana ei ole koskaan yrittänyt mennä sisään ja olla kommunisti. Hän on 

antikristus. “Se on niin lähellä”, sanoi Jeesus, “että se pettäisi jopa Valitutkin...” Ja nuo ovat 
niitä, jotka ovat olleet piilossa näiden Sinettien takana, joiden nimet ovat olleet tuossa Kirjassa 
maailman perustamisesta alkaen.  
45 Hän on ovela kaveri. Kun hän näkee tämän asian olevan tulossa, silloin hän heittää tielle 

kaikki, mitä vain voi, järkyttääkseen sen ennen kuin se tulee. Tiesittekö te, että vääriä kristuksia 
nousisi viimeisinä päivinä? Sen pitäisi tulla välittömästi tämän suuren Sanoman jälkeen, jonka 
tämä veli tulee puhumaan, joka on todella tuleva voidelluksi Elian hengellä, heti sen jälkeen.  
46 Ja he tulevat erehtymään hänen suhteensa. Jotkut tulevat ajattelemaan, että hän olisi Messias. 

Mutta hän on jyrkästi sanova: “Ei!” Koska sen täytyy tulla samalla tavoin kuin Johanneskin tuli. 
47 Johannes Kastajan aikana, kun hän tuli ja saarnasi siellä, hänelle sanottiin: “Oletko sinä 

Messias? Oletko sinä Hän?” 
48 Hän sanoi. “Minä en ole! Minä en ole arvollinen päästämään Hänen kenkiänsä. Minä kastan 

teidät vedellä, mutta Hän tulee kastamaan teidät Pyhällä Hengellä.” Ja Johannes oli niin varma, 
että Hän oli maan päällä, että hän sanoi: “Hän on nyt jossakin teidän keskuudessanne.”  
49 Mutta hän ei tuntenut Häntä ennen kuin hän näki tuon merkin tulevan alas Hänen päällensä. 

Sitten kun hän oli nähnyt tuon Valon tulevan alas kyyhkysen lailla ja asettuvan Hänen 
päällensä, hän sanoi: “Siellä Hän on. Se on Hän.” Mutta tiedättekö, että Johannes oli ainoa, joka 
näki sen. Johannes oli ainoa, joka kuuli tuon Äänen. Kukaan muu siellä olevista, ei yksikään, 
kuullut sitä. 
50 Mutta sitten kun todella totinen palvelija tulee, se kaikki on vain jäljittelyä sekoittaakseen 

ihmisten mielet. Saatana tekee niin. Nuo, jotka eivät osaa erottaa oikeaa väärästä, kompastuvat 
siihen, mutta Valitut eivät tule tekemään niin. Raamattu sanoo, ettei hän kykenisi pettämään 
Valittuja. Nyt, juuri ennen Kristuksen tulemusta, Raamattu sanoo, että tulisi nousemaan esiin 
vääriä Kristuksia, jotka väittäisivät olevansa Kristus, ja ihmiset tulisivat sanomaan: “Katso, Hän 
on erämaassa!” Älkää uskoko sitä! “Katso, Hän on salaisessa kammiossa.” Älkää uskoko sitä!  
51 “Sillä niin kuin aurinko paistaa idästä länteen, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.” Kyllä, 

Hän tulee ilmestymään, ja se tulee olemaan yleismaailmallinen asia. Nyt tietenkin, kun he 
näkevät, että jotakin on tapahtunut, näettekö, silloin he tulevat... No niin, muistakaa, se tulee 
tapahtumaan välittömästi Seurakunnan kotiin menon jälkeen Ylöstempauksen jälkeen.  
52 Nyt, siellä tulee olemaan väärää jäljittelyä koko ajan, eikä meidän tarkoituksemme ole olla 

tekemisissä minkään sen kaltaisen kanssa. Ei todellakaan. 
53 Ja minä uskon, että kun tämä henkilö tulee, tämä, jonka on ennustettu tulevan, minä vain 

osoitan sen teille Kirjoituksilla, tuon miehen täytyy olla profeetta. Hän on varmasti oleva 
profeetta. Ja Jumalan ilmestys, koska Jumala... Herran Sana tulee Hänen profeetoillensa. Se on 
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tarkalleen oikein. Ja Jumala ei voi muuttua, näettehän. Jos Hänellä olisi joku parempi systeemi, 
käyttäisi Hän sitä, mutta Hän valitsi parhaan järjestelmän alussa. 
54 Aivan samalla tavoin Hän olisi voinut valita auringon saarnaamaan Evankeliumia. Tai Hän 

olisi voinut valita kuun tai tuulen, mutta Hän valitsi miehen! Hän ei koskaan valinnut mitään 
ryhmiä. Hän valitsi yksilöjä.  
55 Ja koskaan ei ole ollut kahta merkittävää profeettaa maan päällä samaan aikaan. 

Katsokaahan jokainen mies on erilainen. Hänen olemuksensa on erilainen. Jos Jumala voi saada 
yhden henkilön täydellisesti käsiinsä, niin siinä on kaikki, mitä Hänellä täytyy olla. Hän voi 
tehdä mitä tahtoo. Hän tarvitsee vain yhden. Nooan päivinä, Elian päivinä, Mooseksen päivinä.  
56 Mooseksen aikana nousi monia esiin. Te tiedätte, kuinka he tekivät ja halusivat sanoa: “Sinä 

et ole ainoa pyhä joukossa.” He olivat Daatan ja Koora.  
57 Ja Jumala sanoi: “Erota itsesi, ja Minä tulen avaamaan maan ja nielemään heidät pois.”  
58 Ja sitten kun kansa alkoi valittaa, Hän sanoi: Minä otan heidät kaikki pois.” 
59 Ja siinä Mooses otti Kristuksen paikan ja heittäytyi väliin ja sanoi: “Älä tee sitä, Herra.” 

Tietenkin, kun hän… Sen jälkeen kun Hän oli määrännyt Mooseksen tekemään tämän. Hän ei 
mennyt Mooseksen ylitse, koska hän sillä kerralla toimi kuin Kristus. Siinä Kristus oli 
Mooseksessa. Ehdottomasti. 
60 No niin, me olemme iloisia tänään, että Jumala paljastaa itsensä meille. Minä uskon, että tuo 

suuri päivä on juuri koittamassa, valot alkavat välähdellä, paratiisilinnut alkavat laulaa, kun ne 
tietävät, ettei enää kestä kauaa. Jotakin tulee tapahtumaan. On yksinkertaisesti pakko. Niinpä jos 
Hän ei tee mitään...  
61 Nyt, kaikki Kirjoitukset ovat innoitettuja. Kirjoitusten täytyy ehdottomasti olla Totuus. Ei 

ole mitään tapaa kiertää sitä. Siksi olen eri mieltä ystäviemme kanssa katolisessa kirkossa. Minä 
uskon, että Raamattua eivät ole kirjoittaneet vain miehet. Minä uskon Pyhän Hengen 
liikuttaneen heitä. Ja kaikki nämä pikku asiat, joita on lisätty, yritetty lisätä Siihen. 
Huomasitteko, että kun asia tuli ratkaistavaksi, ne kaikki potkaistiin ulos.  
62 Ja nämä todella totiset Kirjoitukset nivoutuvat toisiinsa, niin ettei siellä ole minkäänlaista 

ristiriitaa missään. Näyttäkää minulle yksikin kirjallisuuden tuote, jossa he voisivat tuskin 
kirjoittaa värssyäkään ilman, että se ei olisi ristiriidassa itsensä kanssa, kun on kirjoitettu jae tai 
kaksi. Ja Raamattu ei ole missään ristiriidassa itsensä kanssa. Olen kuullut vanhojen 
arvostelijoiden sanovan niin, mutta olen tarjonnut heille pitkän aikaa tilaisuutta, että he 
osoittaisivat minulle, missä niin on. Sitä ei ole siellä. Se johtuu vain inhimillisen mielen 
sekaannuksesta. Jumala ei ole sekaisin. Hän tietää, mitä Hän tekee. 
63 Katsokaahan, jos Jumala tulee tuomitsemaan maailman jonkin seurakunnan perusteella, niin 

kuin katolinen kirkko sanoo, niin hyvä on, mikä seurakunta se olisi? Katsokaa vain seurakuntia, 
joita meillä on. Meillä on yli yhdeksänsataa erilaista seurakunnallista organisaatiota. Yksi 
opettaa tällä tavalla ja yksi tuolla tavalla. Millainen sekaannus! Silloinhan jokainen voi tehdä 
mitä vain tahtoo tehdä, ja te menisitte sisälle joka tapauksessa. Jumalalla täytyy olla joku 
mittapuu, ja se on Hänen Sanansa. 
64 Puhuessani… En nyt syytääkseni katolilaisia, koska protestantit ovat aivan yhtä pahoja. 

Mutta kun keskustelin erään papin kanssa, hän sanoi: “Herra Branham, Jumala on 
seurakunnassansa.” 
65 Minä sanoin: “Herra, Jumala, on Sanassansa, ja Hän on Sana.” 

Hän sanoi: “Mutta seurakunta on erehtymätön.” 
66 Minä sanoin: “Minä en sanoisi noin. Mutta Hän sanoi, että Sana on erehtymätön.” 
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67 Hän sanoi: “No niin, meillä oli tapana opettaa kastetta sillä tavalla.”  

Minä kysyin: “Milloin?” 

Hän sanoi: “Silloin varhaisina päivinä.” 

Minä kysyin: “Sanotko sen olleen katolisen kirkon?” 

Hän sanoi: “Kyllä.” 
68 Minä sanoin: “Silloin minä olen katolilainen, vanhanaikainen katolilainen. Minä uskon 

vanhanaikaisella tavalla. Te kaverit tänään olette sekoittaneet sen kaiken. Kirjoituksissa on 
tuskin mitään, mitä te opetatte. Teillä on naisia ja kuolleita henkilöitä välittäjinä ja kaikkia näitä 
muita asioita, ja oi, ei-lihan- syöntiä, ja en edes tiedä mitä kaikkea.” Minä sanoin: “Etsihän se 
minulle Kirjoituksista.” 
69 Hän sanoi: “Ei sen tarvitse olla siellä. Niin kauan kuin kirkko sanoo niin, se on niin. Ei 

merkitse mitään, mitä tuo sanoo, kirkko sanoo niin.”  
70 Minä sanoin: “Raamattu sanoo, että kuka tahansa lisää yhden sanan siihen, tai ottaa yhden 

pois, hänen osansa tullaan ottamaan pois Elämän Kirjasta.” Niinpä se on Sana, ja minä uskon 
Sanan.” 
71 No niin, ja sitten Aamos sanoo, ja muut Kirjoitukset sen kanssa, että jos...  
72 Ja muistakaa, että me tässä koskettelemme vain sen kohokohtia. Mutta kun menen sinne 

huoneeseen, ja tuo voitelu tulee sisälle, jos vain voisin kirjoittaa muistiin mitä kaikkea tapahtuu, 
tulisin olemaan täällä kolme kuukautta puhuen yhdestä Sinetistä. Niinpä minä vain koskettelen 
määrättyjä paikkoja ja annan sen ulos, niin ettei se tukehduta ihmisiä. Mutta kuitenkin, ei 
tarpeeksi vahingoittaakseen heitä, vaan niin että sen uskominen maustaisi asian. Tehän tiedätte, 
mitä tarkoitan. 
73 Tarkatkaa nyt tätä! “Jos Jumala ei tee mitään”, niin kuin Aamos sanoo, “ellei Hän ensin 

paljasta sitä palvelijoillensa profeetoille.” Ja kun me sitten näemme, mitä Hän on tekemässä. 
Hän on nyt paljastamaisillaan, mitä Hän on tekemässä. Minä uskon, että Jumala on aikeissa 
siirtyä näyttämölle tuomioiden kanssa. Hän valmistautuu tekemään jotakin. Ja vielä yksi asia, 
joka todistaa varmuudella, että me olemme viimeisissä päivissä. Me olemme nyt Laodikean 
Seurakunta-ajanjakson lopussa, sillä näiden asioiden tuli tulla paljastetuiksi ainoastaan 
viimeisinä päivinä. 
74 Ajatelkaa nyt vain sitä! Yrittäkää vain imeä sisäänne se, minkä me uskomme, että Pyhä 

Henki tahtoo meidän tietävän.  
75 Muistakaa nyt, mitään ei voida paljastaa. Jumala ei tule tekemään yhtään mitään, ennen kuin 

Hän ensin paljastaa sen palvelijoillensa, profeetoille. Ja ennen kuin Hän tekee mitään, Hän 
paljastaa sen, ja kun Hän paljastaa sen, niin silloin te voitte muistaa tämän. Jotakin on tulossa. 
Se on paljastettu. 
76 Ja näiden asioiden, joista me puhumme, niiden tuli olla paljastettuja viimeisenä päivänä, 

juuri ennen viimeistä Pasuunaa, viimeisen seurakunta-ajanjakson Sanoman lopulla. Se on 
oikein. Jos te haluatte lukea sen, te voitte mennä... Viittasin siihen eilen illalla kaksi tai kolme 
kertaa, se on Ilmestyskirja 10:1-7: “Ja Seitsemännen Enkelin Sanoman kuulumisen päivinä, 
Jumalan salaisuus tulisi olemaan paljastettu ja päätökseen.” Ja on vain yksi asia jäljellä. Kun 
tämä seitsemästi sinetöity Kirja on avattu, silloin koko Jumalan salaisuus...  
77 Mehän olemme tutkineet sitä vuosikausia. Ja Kirjoitusten mukaisesti, silloin me… Ei ole 

ollut mitään tapaa ymmärtää sitä ennen kuin tänä päivänä, koska se on ollut kätkettynä. Me 
olemme nähneet esikuvan, sen, mikä symbolisoi sitä, mutta sitä ei voitu oikealla tavalla 
paljastaa ennen kuin viimeisenä päivänä. Nyt sitten meidän täytyy olla siellä, lopunajassa. 



8          TOINEN SINETTI 
 

78 Muistakaa nyt, älkää… Ja älkää unohtako sitä, että “Hän ei tee mitään ennen kuin Hän 
paljastaa sen.” Ja älkää myöskään unohtako, että Hän tekee sen niin yksinkertaisella tavalla että 
“viisaat ja harkitsevat menevät sen ohitse”. Nyt, jos haluatte merkitä sen muistiin, se on Matteus 
11:25-26. Ja muistakaa, Hän ei tee mitään ennen kuin Hän ensin paljastaa sen, ja Hän paljastaa 
sen sellaisella tavalla, että älykkäät, sivistyneet ihmiset eivät näe sitä. Muistakaa, se oli se 
viisaus, jota maailma kaipasi Sanan sijasta, joka synti sai aikaan sen, minkä se sai. Älkää nyt 
unohtako sitä. Oi, kuinka kiitollisia meidän tulisikaan olla, kun ajattelemme sitä! 
79 Katsokaa vain niitä asioita, joita tapahtuu! Katsokaa niitä asioita, joita Hän on kertonut 

meille! Katsokaa sitä täällä Tabernaakkelissa, te ihmiset, jotka olette kasvaneet täällä sen 
kanssa. Nyt tulen pyytämään, että ääninauhat... Hyvä on, jatkakaa vain, ottakaa se nauhalle. 
Mutta katsokaahan, minä vain tulen sanomaan tämän Tabernaakkelin ihmisille, teille, jotka 
olette olleet täällä. Minä vaadin jokaista teistä Herran Jeesuksen Nimessä panemaan sormenne 
yhdenkään asian päälle niistä sadoista tapauksista, jotka on kerrottu ennen kuin ne tapahtuivat, 
ja sanomaan, etteivätkö ne olisi tapahtuneet. Sanokaa minulle yksikin kerta puhujanlavalla, tai 
missä tahansa se on ollutkin, että Hän olisi koskaan puhunut mitään, mikä ei olisi ollut 
täydellisesti ja tarkalleen sillä tavalla? Varmasti ei. 
80 Kun Hän ilmestyi siellä alhaalla joella Valon muodossa kolmekymmentäkolme vuotta sitten 

tässä tulevassa kesäkuussa. Te vanhemmat muistatte, kuinka minä kerroin teille, pienestä 
pojasta alkaen, tuosta Äänestä ja tuosta Valosta. Ja ihmiset tietenkin ajattelivat, että olitte 
jotenkin hieman sekaisin päästänne, ja mahdollisesti minä olisin myös ajatellut, jos joku olisi 
sanonut sellaista. Mutta teidän ei tarvitse ihmetellä nyt, eikä seurakunta ole ihmetellyt sitä enää 
vuodesta 1933 alkaen. Siellä alhaalla joella tuona päivänä, missä olin kastamassa satoja ihmisiä!  
81 Muistan, kuinka Mayerin poika sanoi minulle: “Sinä olet menossa pulauttamaan noita 

ihmisiä, Billy.” Se oli pikku Jim Mayer täällä. Luulen, että hän on nyt kuollut. Uskon, että hänet 
tapettiin. Joku nainen ampui hänet. Mutta hän kysyi minulta: “Oletko sinä menossa 
pulauttamaan noita ihmisiä?”  
82 Minä sanoin: “Ei, minä tulen kastamaan heidät Herran Jeesuksen Nimessä.” 
83 Ja siellä oli eräs nainen tuon ryhmän mukana. Hän sanoi eräälle toiselle naiselle, joka 

huomautti jotakin siitä. Hän sanoi: “Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että tulisi pulautetuksi.” 
Hän sanoi: “Kyllä se sopii. Ei haittaa minua.” 
84 Minä sanoin: “Mene takaisin ja kadu. Sinä et ole sopiva kastettavaksi Jeesuksen Kristuksen 

Nimessä.” Näettekö? 
85 Tämä ei ole mitään, jonka kanssa leikiteltäisiin. Se on Kristuksen Evankeliumia, annetun 

tehtävän paljastamaa Sanaa. Te sanotte: “Hölynpölyä ja typeryyttä!”, mutta te ette olisi voineet 
asettaa sitä minnekään muualle. Mutta muistakaa, Sanassa on luvattu, että tämä tulisi 
tapahtumaan, ja aivan tarkalleen, mitä se tulisi olemaan. Ja tässä se on. 
86 Sitten siellä alhaalla tuona päivänä, kun he seisoivat joen rannalla, tuo Herran Enkeli, jonka 

olin kertonut teille näyttävän etäältä katsottuna kuin jonkinlaiselta tähdeltä, ja sitten lähempää 
katsottuna olin kertonut teille Sen näyttävän smaragdin väriseltä. Ja siellä Se tuli suoraan alas 
virran ylle, jossa olin kastamassa.  
87 Kun liikemiehet täällä kaupungissa sanoivat: “Mitä se merkitsee?”  
88 Minä sanoin. “Se ei ollut minua varten. Se oli teitä varten. Minä uskon. Teidän tähtenne 

Jumala teki sen antaakseen teidän tietää, että minä kerron teille Totuuden.” Koska olin vain 
nuorukainen, poikanen, noin 21 vuotias, he eivät halunneet uskoa sitä, näettehän, koska se oli 
liikaa jollekin lapselle. Ja sitten ajattelin…  
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89 Veli Roberson, yksi meidän luotetuista, jonka näin täällä muutama hetki sitten. Hän kertoi 
minulle olleensa eräänä päivänä Houstonissa, kun tuo valokuva otettiin siellä, jonka olette 
nähneet. Ja minä olin… Tuossa väittelytilaisuudessa olin sanomaisillani jotakin siitä toissa 
iltana. Veli Roy oli ainoa henkilö, erään toisen miehen kanssa tuossa ryhmässä, jolla oli nauhuri. 
Se oli yksi noista vanhanaikaisista lankanauhureista. Nyt näen veli Robersonin siellä ja hänen 
vaimonsa. Ja rouva Roberson oli sairas. 
90 Veli Roy oli sotaveteraani. Hän tuli ammutuksi jalkoihin, ja hänet siirrettiin syrjään luultuna 

kuolleeksi. Hän oli upseeri armeijassa. Saksalainen 88-millinen osui tähän tankkiin, jonka 
kanssa hän oli, ja tappoi tuon toisen miehen, ja räjäytti hänet hajalle. Ja pitkän aikaa he luulivat 
häntä kuolleeksi. Ja he sanoivat, ettei hän enää koskaan tulisi kävelemään, koska molemmat 
jalat olivat melkein irti, niiden hermot ja muut asiat. Ja nyt hän melkein pystyy voittamaan 
minut kävelyssä! 
91 Mutta mistä oli kyse? Hän oli nähnyt jotakin ja hän meni Houstoniin. Ja hän kertoi minulle 

vaimostansa. Hänellä on tuo lanka, ja hän aikoo panna se ääninauhalle. Ja kun kokoukset ovat 
täällä ohitse, niin toivon, että hän soittaisi sen teille kaikille. Ja tuolla vanhalla lankanauhalla 
hänellä on kokoukseni, jotka pidettiin Houstonissa. Ja sitten hänen vaimonsa, hän sanoi, sai sen 
siellä, eikä hän huomannut sitä kuin vasta äskettäin. 
92 Hänen vaimonsa oli, oi, niin murheellinen. Hän oli sairas ja halusi päästä rukousjonoon. He 

eivät silloin tunteneet minua, enkä minä ollut koskaan elämässäni nähnyt heitä. Niinpä hän oli 
istumassa ikkunan ääressä tuona päivänä katsellen ulos ja oli niin synkällä mielellä, tiedättehän, 
ja hermostuneena ja toivoi voivansa saada rukouskortin päästäkseen jonoon.  
93 Ja tapahtui tuona iltana tai seuraavana, että hän pääsi jonoon. Uskoisin sen olleen samana 

iltana. Ja hän pääsi jonoon, ja kun hän tuli ylös lavalle, Pyhä Henki sanoi hänelle: “Sinä et ole 
täältä. Sinä olet kaupungista, jonka nimi on New Albany.” Ja sanottiin: “Sinä istuit tänään 
ikkunan ääressä katsellen ulos ja olit huolissasi rukouskortin saamisesta.” Ja siellä se on 
ääninauhalla, vuosien takaa. 
94 Ja sitten kokouksen alussa, kun Pyhä Henki oli siellä... Se oli ensimmäinen kokous. Meillä 

oli vain noin kolmetuhatta ihmistä, jonka jälkeen se kasvoi kahdeksaantuhanteen ja sitten noin 
kolmeenkymmeneentuhanteen. Ollessani puhumassa yhdessä ensimmäisistä kokouksista minä 
sanoin: “Minä en tiedä, miksi minä sanon tämän”, no niin, se on ääninauhalla, “mutta tämä tulee 
olemaan yksi minun aikani kohokohdista. Jotakin tulee tapahtumaan näiden kokousten aikana, 
ja se tulee olemaan suurempaa kuin mikään, mitä kukaan on vielä nähnyt.”  
95 Ja noin kahdeksan, yhdeksän tai kymmenen iltaa sen jälkeen, kun tuo Herran Enkeli ilmestyi 

noin kolmenkymmenentuhannen ihmisen edessä ja tuli alas, ja tuo valokuva otettiin, ja siinä se 
juuri nyt on. Se on tekijänoikeuksilla suojattuna Washingtonissa, D.C.:ssä, ja on ainoa 
yliluonnollinen olento, mikä maailmassa on koskaan valokuvattu. 
96 Ja olen puhunut siitä, tiedättehän ja sanonut, kuinka joskus erottamisen alla sanotaan: “Tuo 

henkilö on kuoleman varjostama. Siellä on tumma varjomainen huppu. Hän tulee kuolemaan.” 
97 Uskoisin sen olleen täällä ylhäällä Southern Pinesissa, juuri silloin kun olin siellä 

viimeisessä kokouksessa. Siellä istui eräs pikku nainen, ja jokin sanoi hänelle: “Ota valokuva 
nopeasti”, kun olin puhumassa eräälle naiselle, ja siellä se oli! Uskon sen olevan 
ilmoitustaululla, se on ollut siellä jonkin ajan. Siellä oli tuo tumma huppu, joka riippui tuon 
naisen päällä. 
98 Hän otti toisen valokuvan, niin pian kuin Pyhä Henki oli ilmoittanut sen. Se oli poissa. 

Sanottiin: “Sinä tulet parantumaan. Herra on parantanut sinut. Syöpä on poissa.” Siellä se oli, ja 
hän parantui. Siinä se on teille.  
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99 Se osoittaa, että Jumala tietää, mikä aika päivästä on. Me emme. Meidän vain täytyy totella 
Häntä. 
100 No niin, me voisimme jatkaa puhumista, mutta menkäämme nyt takaisin tähän 

aikaisempaan Sinettiin ja käsitelkäämme sitä hetken aikaa, niin että voimme saada tämän 
sulautumaan yhteen sen kanssa. Silmäilkäämme nyt taaksepäin muutaman hetken ajan tätä 
Ensimmäistä Sinettiä. 
101 Me panemme merkille Ensimmäisen Sinetin murtamisen yhteydessä, että Saatanalla oli 

superuskonnollinen mies. Huomasitteko tuota valkoisella hevosella ratsastajaa, jonka ajateltiin 
olevan alkuseurakunnan liikkeellelähtö. Sitä on opetettu kautta vuosien sillä tavoin, mutta oi, se 
ei voinut olla sitä! Tarkatkaa vain kun loput niistä, kun me saamme kaikki sidotuiksi yhteen ja 
sitten katsomme, missä se on. Ja minä en vielä tiedä, mitä ne muut tulevat olemaan, mutta 
tiedän, että se tulee olemaan siellä aivan täydellisesti, koska se on Totuus. Se on Totuus. Se oli 
Rooman kirkon hierarkia. Tarkalleen! 
102 Nämä ihmiset, jotka ajattelevat juutalaisten olevan antikristus, he ovat miljoonien mailien 

päässä totuudesta. Älkää te koskaan ajatelko, että juutalaiset ovat antikristus. Heidän silmänsä 
tarkoituksellisesti sokaistiin, jotta meillä olisi tie tulla sisälle, se antoi meille parannuksen 
tekemisen ajan.  
103 Mutta antikristus on pakana. Varmasti. Se on Totuuden jäljittelijä, “anti”, vastaan. No niin, 

tämä suuri supermies, oh, kuinka hän tulikaan suureksi mieheksi, ja sitten lopulta hänet 
asetettiin valtaistuimelle, ja sen jälkeen hänet kruunattiin. Ja nyt, sen jälkeen häntä on palvottu 
Jumalan sijaista.  
104 Katsokaahan nyt, ennen kuin se tuli. Haluan kysyä teiltä jotakin. Kuka se oli? Kuka oli tuo 

mies, josta Paavali 2. Tess.2:3 sanoo, että tuo mies tulisi? Miksi Paavali pystyi katsomaan ajan 
lävitse eteenpäin ja näkemään sen? Koska hän oli Jumalan profeetta! Varmasti oli. Miksi… 
105 Hän sanoi: “Henki painokkaasti sanoo, että myöhempinä aikoina tultaisiin luopumaan 

uskosta ja kuuntelemaan vietteleviä...” Te tiedätte, mitä vietellä tarkoittaa. Vietteleviä henkiä 
seurakunnassa, se on papisto. “Viettelevä papiston henki, se on perkeleiden työskentelyä, 
tekopyhyyttä seurakunnassa.”  
106  “Itserakkaita, ylpeitä”, viisaus, näettehän, älykkäitä, järkeviä, “heillä olisi jumalisuuden 

muoto.” (Vain sanoakseen: “Koska me olemme kristittyjä, meidän pitäisi käydä kirkossa.”) 
“Heillä on jumalisuuden muoto, mutta kieltävät ilmestyksen, Hengen voiman ja työskentelyn. 
Sellaisista kääntykää pois.” Näettekö? Nyt, pankaa merkille, mitä hän sanoi: “Sillä nämä tulevat 
olemaan sellaisia, jotka tulevat menemään talosta taloon ja tulevat johtamaan typeriä naisia...” 
Se ei nyt tarkoita naisia, joilla on Pyhä Henki. “Typeriä naisia, jotka ovat erilaisten himojen 
johdattelemia.”  
107  “Erilaisten himojen.” He tahtovat mennä kaikenkaltaisiin seuroihin ja piireihin, minne vain 

voivat, ja elävät, miten vain tahtovat, ja yhä sanovat: “Me käymme kirkossa. Me olemme aivan 
yhtä hyviä kuin ketkä muut tahansa.” He käyvät tansseissa, kutsuilla, leikkaavat hiuksensa ja 
pukeutuvat miten vain tahtovat. Tiedättehän. “Me olemme helluntailaisia. Me olemme aivan 
yhtä hyviä kuin muutkin.” Oi. teidät tunnetaan teidän omien tekojenne perusteella! Huomatkaa.  
108 Hän sanoi: “Nämä ovat miehiä, joilla on kelpaamaton mieli Totuuden suhteen.” Mikä 

Totuus on? Sana, joka on Kristus “Totuuden suhteen.” 
109 “Oi, sinä lyöt naisia. Sinä olet naisten vihaaja. Sinä teet sitä ja tätä.” 
110 Ei koskaan! Se ei ole oikein! Se on valhetta. Minä en vihaa naisia. Ei ollenkaan! He ovat 

minun sisariani, jos he ovat sisaria. Mutta eräs asia, jota minä... 
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111 Rakkaus on korjaavaa. Jos se ei ole korjaavaa, se ei ole rakkautta. Se voi olla phileo-
rakkautta, mutta ei agape-rakkautta. Te voitte tuntea vähän phileo-rakkautta jotakin sievän 
näköistä naista kohtaan, mutta agape-rakkaus on eri asia. Se on rakkautta, joka oikaisee asian ja 
kohtaa Jumalan siellä jossakin, missä me voimme elää iankaikkisesti. En tarkoittanut sitä sillä 
tavalla, miltä se ehkä kuulosti, mutta toivon teidän ymmärtävän. Hyvä on. 
112 Te muistatte hänen sanoneen: “Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin 

tulevat hekin tekemään.” Mutta heidän mielettömyytensä tuli pian julki.  
113 Miksi? Kun Mooseksen tehtäväksi oli annettu tehdä jotakin, mikä näytti radikaaliselta, 

mutta hän meni sinne niin vilpittömästi kuin vain pystyi, ja Jumala oli käskenyt hänen heittää 
sauvansa maahan, ja se muuttuisi käärmeeksi. Sitten Hän teki sen osoittaakseen Moosekselle, 
mitä tulisi tapahtumaan. Ja siellä hän seisoi faaraon edessä juuri niin kuin Jumala oli käskenyt 
häntä, ja hän heitti sauvansa maahan, ja se muuttui käärmeeksi. 
114 Ja epäilemättä faarao sanoi: “Halpa taikatemppu. Ja niinpä hän menee ja noutaa 

Janneksensa ja Jambreksensa ja sanoo: “Myös mekin osaamme tehdä noita asioita.” Ja he 
heittivät sauvansa maahan, ja nekin muuttuivat käärmeiksi.  

No niin, mitä Mooses pystyi tekemään?  
115 Mitä varten se oli? Se oli osoittamaan hänelle, että jokaista aitoa Jumalan asiaa var-ten 

perkeleellä on jäljittelyänsä. Hän jäljittelee kääntääkseen ihmiset pois raiteil- 
116 Mistä oli kyse? Sanoiko hän: “Hyvä on, luulen, että olen tehnyt virheen. Minun on parasta 

mennä takaisin.” Hän vain seisoi hiljaa, sillä hän oli täyttänyt saamansa tehtävän 
kirjaimellisesti!  
117 Sitten ensimmäiseksi, tiedättehän, Mooseksen käärme söi ne toiset. Oletteko koskaan 

ajatelleet, mitä noista toisista käärmeistä tuli? Minne ne menivät? Mooses nosti ylös sauvansa ja 
lähti ulos sen kanssa. Hän teki ihmeitä sen kanssa. Toiset käärmeet olivat sen sisäpuolella. Se on 
ihmeellistä, eikö olekin? Kyllä vaan! 
118 Nyt antikristus tulee valoon asteittaisesti. Haluan teidän huomaavan sen. Kun te kuulette… 
119 Nyt te täällä, minun katolilaiset ystäväni, istukaa vain hiljaa hetken aikaa, niin me tulemme 

sitten näkemään, missä protestantit ovat, missä me kaikki olemme.  
120 Huomatkaa, ensimmäinen seurakunta, kun katolinen kirkko sanoo, että he olivat 

ensimmäinen alkuperäinen seurakunta, he ovat tarkalleen oikeassa. He olivat. He aloittivat 
Helluntaina. Silloin katolinen kirkko alkoi. Minä kerran tuskin saatoin uskoa sitä ennen kuin 
luin historiaa ja näin, että se oli oikein. He alkoivat Helluntaina, mutta he alkoivat ajautumaan 
pois. Ja näettekö, missä he nyt ovat?  
121 Ja jos helluntailiike ajelehtii sillä nopeudella kuin se nyt ajelehtii, he eivät tarvitse siihen 

kahtatuhatta vuotta. Sata vuotta eteenpäin ja he tulevat olemaan kauempana totuudesta, kuin 
mitä katolinen kirkko on. Se on totta. 
122 Pankaa nyt merkille tämä valkoisella hevosella ratsastaja. Nyt me vain luomme sille hieman 

taustaa, kunnes me tulemme tähän Sinettiin. Huomatkaa nyt tuo valkoisen hevosen ratsastaja. 
Kun hän lähti liikkeelle, hän palveli kolmessa vaiheessa. Perkele, niin kuin todistin teille eräänä 
iltana, on kolminaisuudessa aivan samalla tavoin kuin Jumalakin on. Mutta se on koko ajan 
sama perkele kolmessa kehitysvaiheessa. Pankaa merkille hänen vaiheensa. Ensimmäisessä 
vaiheessa hän tuli sisälle…  
123 Kun Pyhä Henki oli langennut, ja ihmisillä oli kaikki yhteistä. Ja jumalan Henki oli heidän 

yllään. Apostolit kulkivat talosta taloon murtaen leipää heidän kanssaan, ja tapahtui suuria 
merkkejä ja ihmeitä.  
124 Sitten ensimmäiseksi, tiedättehän, Saatana aiheutti sen, että alettiin napista.  
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125 Sitten jonkin ajan kuluttua nämä orjat ja maan köyhät, jotka olivat saaneet Pyhän Hengen, 
lähtivät todistamaan eri paikkoihin. He todistivat isännillensä. 
126 Ja jonkin ajan kuluttua alkoi sisälle tulla kaikenlaisia armeijan upseereja ja muita 

kuuluisuuksia. He alkoivat nähdä heidän urhoollisuutensa ja ne merkit ja ihmeet, joita nämä 
miehet tekivät, joten he ottivat vastaan kristillisyyden.  
127 Ja sitten tultuaan kosketukseen kristillisyyden kanssa ja mentyään sinne jonnekin paikkaan, 

jossa heillä oli kokouksensa, jossakin pienessä vanhassa pimeässä ja likaisessa hallissa, jossa he 
taputtivat käsiään ja huusivat ja puhuivat kielillä ja saivat sanomia. Niin, hän ei olisi koskaan 
voinut viedä sitä jollekin liikeasioidensa kilpailijoille, tai mitä hän sitten olikin. “Hän ei tulisi 
koskaan uskomaan sitä sillä tavalla.” Varmastikaan ei! Joten hänen täytyisi kaunistella sitä. 
Niinpä he alkoivat tulla yhteen ja ajatella: “Nyt me tulemme muodostamaan jotakin hieman 
erilaista.”  
128 Ja Jeesus, heti välittömästi tässä ensimmäisessä seurakunta-ajassa, Hän sanoi heille täällä 

Ilmestyskirjan toisessa luvussa: “Minulla on jotakin sinua vastaan näiden nikolaiittain tekojen 
tähden.”  
129 Nico, “valloittaa” maallikot. Toisin sanoen, sen sijaan, että jokainen olisi ollut yhtä, he 

halusivat tehdä jonkun pyhän miehen. He halusivat tehdä jonkinlaisen... He halusivat tehdä sen 
saman ‘pakanuuden kaavan mukaisesti, josta he olivat tulleet ulos, ja lopulta he tekivät niin. 
130 Tarkatkaa nyt. Ensimmäinen vaihe: “Nikolaiitat.” Nikolaiittoja kutsuttiin Raamatussa 

antikristukseksi, koska se oli vastoin alkuperäistä Kristuksen ja apostolien oppia. 
131 Minä en halua mainita tämän miehen nimeä. Hän on suuri mies. Mutta olin hänen 

kokouksessaan täällä muutama vuosi sitten, ja hän tiesi minun olevan siellä, koska olin 
puristanut hänen kättään. Hän sanoi: “Tehän tiedätte, että meillä on tänään sen kaltaisia, joita he 
kutsuvat helluntailaisiksi.” Ja hän sanoi: “He uskovat. Apostolien Tekoihin.” Ja hän sanoi: 
“Katsokaahan, Apostolien Teot olivat vain seurakunnan rakennustelineet.” 
132 Voisitteko te kuvitella jonkun miehen, joka on tutkinut Raamattua ja on urhoollinen vanha 

mies ja on tutkinut Raamattua sillä tavalla kuin tämä mies, voivan sanoa jotakin sen kaltaista? 
Se kuulosti… Se ei edes kuulosta Pyhältä Hengeltä. Niin, eikä sen tulisikaan, ei missään 
tapauksessa.  
133 Koska jokainen tavallisella ymmärryksellä varustettu tietää, että Apostolien Teot eivät 

olleet apostolien tekoja. Kyseessä oli Pyhän Hengen teot apostoleissa. Tehän tiedätte, miten me 
asetimme ne paikoilleen seurakunta-ajanjaksoissa? Nuo olennot, jotka siellä vartioivat arkkia. 
Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, jotka seisoivat siellä vartioiden sitä. Ja siellä tapahtui se, 
mikä on lopputuloksena Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoituksista.  
134 Se tapahtui, kun tuo Puu työnsi esiin ensimmäisen oksansa. Jos tuo puu koskaan työntää 

esiin toisen oksan, se jälkeen tullaan kirjoittamaan toinen Apostolien tekojen kirja. Niinpä te 
näette, että saman Elämän täytyy olla samassa asiassa. 
135 Nyt kun me tänään katsomme kirkkokunnallisia seurakuntiamme, metodisteja, baptisteja, 

presbyteerejä, luterilaisia, Kristuksen Seurakuntaa (niin kutsuttua), helluntailaisia ja muita, 
missä me näemme tuon? Te ette löydä sitä.  
136 Minä myönnän, että helluntailaisilla on se, mikä on lähinnä sitä, koska he ovat täällä 

ylhäällä Laodikean Seurakunta-ajanjaksossa. Heillä oli Totuus ja he hylkäsivät sen. He tulivat 
penseiksi sen kanssa, ja Jumala oksensi heidät ulos suustansa. Se on tarkalleen Kirjoitusten 
mukaisesti!  
137 Te ette voi saada Kirjoituksia valehtelemaan. Ne tulevat aina olemaan totuudellisia. Älkää 

yrittäkö oikaista Kirjoituksia omien ajatustenne mukaisiksi, vaan oikaiskaa itsenne Kirjoitusten 
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mukaisiksi. Silloin te kuljette Jumalan kanssa. Ei ole väliä sillä, kuinka paljon teidän täytyy 
leikata pois tai panna syrjään, ojentautukaa sen mukaan. 
138 Katsokaa, mitä se teki ensimmäisellä kerralla, kun se lankesi. No niin, jos Jumala toimi sillä 

tavalla ensimmäisellä kerralla, Hänen on pakko toimia sillä tavalla toisellakin kerralla. Hänen 
täytyy toimia sillä tavoin joka kerta tai Hän teki väärin ensimmäisellä kerralla.  

Näettehän, me olemme kuolevaisia, me voimme tehdä virheitä. Jumala ei voi.  
139 Jumalan ensimmäinen ratkaisu on täydellinen. Ja ei ole parempaa tapaa kuin se, millä tavoin 

Hän valitsi tehdä asiat. Hän ei voi parantaa sitä, koska se on alusta asti täydellinen. Jos ei se 
olisi, silloin Hän ei olisi ääretön. Jos Hän on ääretön, silloin Hän on kaikkitietävä. Jos Hän on 
kaikkitietävä, silloin Hän on kaikkivaltias. Aamen! Hänen täytyy olla sitä voidakseen olla 
Jumala. Te ette voi sanoa: “Hän on oppinut lisää.” Hän ei ole oppinut lisää. Hän on kaiken 
viisauden todellinen lähde.  
140 Meidän viisautemme täällä tulee Saatanalta. Me olemme perineet sen Eedenistä, missä me 

vaihdoimme uskon viisauteen. Eeva teki sen. 
141 No niin, häntä kutsuttiin ensin antikristukseksi. Toisessa vaiheessa häntä kutsuttiin vääräksi 

profeetaksi, koska tuo ihmisten keskuudessa oleva henki ruumiillistui.  
142 Muistakaa nyt, tuolla valkoisen hevosen ratsastajalla ei ollut minkäänlaista kruunua, kun 

hän aloitti, mutta sitten hänelle annettiin kruunu. Miksi? Alusta alkaen hän oli tuo nikolaiittain 
henki. Sitten hän ruumiillistui eräässä miehessä ja sitten hän sai valtaistuimen, ja hänet 
kruunattiin. Sitten hän teki sitä palvelusta pitkän aikaa, niin kuin tulemme näkemään, kun 
Sinetit murretaan.  
143 Ja sitten me näemme, että tuon pitkän ajan jälkeen Saatana potkaistiin ulos Taivaasta. Ja hän 

tuli alas, Kirjoitusten mukaan, ja otti itse valtaistuimen. Ajatelkaa vain, hän otti itsellensä 
valtaistuimen tuossa miehessä ja tuli pedoksi. Hänellä oli valta, ylimmän vallan kaltainen, ja hän 
teki kaikenkaltaisia ihmeitä ja muita asioita, tappamisia ja verisiä taisteluja ja kaikkea, mitä vain 
Rooma voi tuottaa. Hyvä on. Hän surmasi julmalla roomalaisella rangaistuksella. Oi, kuinka me 
voisimmekaan ottaa tässä joitakin Kirjoituksia.  
144 Muistakaa, Jeesus Kristus kuoli roomalaisella kuolemanrangaistuksella!  
145 Minulla on sydämelläni Sanoma, jonka haluan saarnata seuraavassa kokouksessa, 

Pitkänäperjantaina iltapäivällä, näistä kolmesta, neljästä asiasta, näettekö. “Siellä he 
ristiinnaulitsivat Hänet.” “Siellä”, maailman pyhin ja uskonnollisin paikka oli Jerusalem. “He”, 
kaikkein pyhimmät ihmiset maailmassa (niin kuin oletettiin), juutalaiset. “Siellä he 
ristiinnaulitsivat”, kaikkein julmin tuomio, jonka Rooma pystyi tuottamaan. “Ristiinnaulitsivat 
Hänet.” Kenet? Kaikkein suurimman henkilön, joka koskaan on elänyt! “Siellä he 
ristiinnaulitsivat Hänet!” Oi! 
146 Auttakoon Jumala minua viemään sen tuohon liikemiesten joukkoon, jotta saisin heidät 

näkemään, missä he seisovat. No niin, ei ollakseni erilainen tai ilkeä, vaan ravistellakseni sitä, 
kunnes nuo veljet voivat nähdä, että heidän arvohenkilönsä ja pyhät isät ja asiat, joita he 
kirjoittelevat tässä Business Men’s Joumalissa, ovat hölynpölyä. Kristittyjen ei oleteta kutsuvan 
ketään miestä “isäksi”. He aloittavat sen... Minä olen yrittänyt auttaa heitä kaikessa, missä vain 
olen voinut. Te näette, minne tämä ääninauha menee. Joten, minä olen lopussa. Minulla ei 
varmastikaan tule olemaan mitään muuta tekemisistä sen kanssa. Hyvä on. Ensimmäinen, 
muistakaa Kristus.  
147 Ensimmäiseksi, kun niko… Nikolaiitat, ja mitä nikolaiittain ajanjakso halusi? Se pyysi 

päästä pois tuosta huutavasta ihmisjoukosta, joka taputti käsiään ja näytti toimivan niin 
häpeällisesti, niin kuin he tekivät Helluntaina, toimivat kuin humalaiset, horjuivat Hengessä ja 
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muuta sellaista. He eivät halunneet mitään sellaista asiaa. He sanoivat heidän olevan 
juovuksissa. Ja kun nuo kuuluisuudet... Kuunnelkaa! Älkää kadottako tätä! Se voi kuulostaa 
teistä hullulta, mutta se on Totuus. Kun nuo kuuluisuudet alkoivat tulla sisälle, he eivät voineet 
alentua siihen. 
148 Jumalan tekee niin suureksi se, että Hän on tarpeeksi suuri alentuakseen. Se tekee Hänestä 

suuren. Ei ole olemassa mitään suurempaa. Ja Hän alensi itsensä alemmas, kuin mihin kukaan 
inhimillinen olento on koskaan alentunut. Hän oli Taivaan Kuningas ja Hän tuli alhaisimpaan 
kaupunkiin maan päällä, Jerikoon. Hän tuli niin alas, että kaupungin pienimmän miehen täytyi 
katsoa alaspäin Häneen nähdäkseen Hänet. Onko se oikein? Sakkeus. Kyllä. Häntä kutsuttiin 
pahimmalla nimellä, millä ketään ihmisolentoa voitiin kutsua, noidaksi, perkeleeksi, 
Beelsebulksi. Niin maailma ajatteli Hänestä. Hän kuoli kaikkein julmimman kuoleman. Hänellä 
ei ollut paikkaa, minne laskea päätään. Hänet oli potkaistu ulos jokaisesta organisaatiosta.  
149 Mutta kun Jumala korotti Hänet niin korkealle, että Hänen täytyy katsoa alas nähdäkseen 

Taivaan. Sellainen on Jumala nöyryydessä. Ja Hän antoi Hänelle niin suuren Nimen, että koko 
Taivaan perhe on nimetty Hänen mukaansa. Kaikki perheet maan päällä ovat nimeltään 
“Jeesus”. Kaikki perheet Taivaassa ovat nimeltään “Jeesus”. Ja sellainen Nimi, että jokainen 
polvi, sekä täällä että helvetissä, tulee notkistumaan ja jokainen kieli tulee tunnustamaan, että 
Hän on Herra. Helvetti tulee kumartamaan sitä. Kaikki muu tulee kumartamaan sitä. Näettekö, 
ensin se oli nöyryys, sitten se tuli suuruudeksi. Antakaa Jumalan korottaa. Joka nöyryyttää 
itsensä, hänet Jumala tulee korottamaan. Näettekö? 
150 Nyt me huomaamme, että tämä “niko”-henki halusi viisautta, jotakin älykkäämpää. Sen 

täytyi järkeillä sen kanssa samalla tavoin kuin Eevakin kanssa, järkeillä viisaudella Jumalan 
Sanaa vastaan, ja seurakunta lankesi siihen. Miten se tapahtui?  
151 Ottakaamme nyt vaikka tämä seurakunta täällä ja ottakaamme joukko meidän kaltaisia 

ihmisiä, jotka eivät todellakaan olleet Hengellä täytettyjä. Ja ottakaamme, sanokaamme... No 
niin, minulla ei ole mitään meidän kaupunginjohtajaamme vastaan. En usko tuntevani häntä, 
herra Bottorff. Onko hän yhä kaupunginjohtaja? Herra Bottorff on hyvä ystäväni. Mutta 
sanokaamme, että kaupunginjohtaja, kaikki poliisivoimat ja kaikki järjestyksenpitäjät, he kaikki 
tulisivat tänne. Niin ensimmäiseksi, tiedättehän, he saavat jonkin pienen asian päähänsä ja 
alkavat puhua siitä johtokunnalle ja ihmisille täällä ja he sanovat: “Tiedättekö mitä? Tämän 
tulisi olla erilaista.” Jos te ette ole todella Hengellä täytetty eikä teillä ole todella Hengellä 
täytettyä miestä saarnastuolin takana, niin ensimmäiseksi tapahtuu se, että te tulette 
noudattamaan heidän tahtoaan. Ei ehkä tämän sukupolven aikana, mutta ehkä seuraavan aikana. 
152 Ja sillä tavalla se alkoi. Miksi? He saattoivat sanoa: “Katsokaahan nyt, sehän on järkevää.” 

Te, te tulette kuuntelemaan.  
153 Sanokaamme, että joku mies saattaisi tulla tänne ja sanoa: “Tämä kirkko on liian pieni. 

Rakentakaamme suurempi. Minä tulen rakentamaan teille tuonne kirkon, joka maksaa niin-ja-
niin paljon. Siihen tullaan käyttämään puolimiljoonaa dollaria. Minä tulen jäljestämään 
radiolähetykset.” Kun he tekevät niin, silloin heillä on kirves hiottavana, ainakin yhdeksällä 
kymmenestä. Tehän tunnette jonkun sen kaltaisen. Sitten ennen kuin huomaattekaan, jos niin 
tapahtuu, hän tulee johtamaan asioita hänelle itsellensä sopivalla tavalla. Te ette voi sanoa 
mitään, koska veli John Doe siellä takana on tämän seurakunnan rahoittaja. Ja sitten te saatte 
jonkun pienen jostakin seminaarista rickyn, joka tietää Jumalasta suunnilleen yhtä paljon kuin 
hottentotti Egyptin yöstä, ja hän on tuleva sinne ja tekevä tuon kaverin tahdon mukaan, koska 
hän ostaa hänelle aina uuden auton silloin tällöin, jolla hän voi ajella ympäri, ja ostaa hänelle 
sitä ja tätä.  
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154 Juuri sillä tavoin se alkoi. Oikein. Pankaa merkille, viisaus ja älykkyys. He sanoivat: 
“Katsohan nyt. Se on ainoastaan johdonmukaista... Meidän naisemme, mitä eroa sillä on, miten 
he pitävät hiuksiaan?” Mutta Raamattu sanoo, että sillä on. Ottakaa vain tuo yksi asia, satojen 
muiden lisäksi. Näettekö? Sillä on merkitystä. Jumala sanoi, että sillä on merkitystä, joten sillä 
on merkitystä.  
155 Mutta katsokaahan, jos he saavat sen alulle, ja luotettujen ja diakonien johtokunnat ja kaikki 

muut, niin ensimmäiseksi pastori joko on mukana siinä tai hän lähtee ulos. Siinä kaikki. 
Näettehän, ihmiset äänestivät sen sisälle. Hyvä on.  
156 Huomatkaa nyt, tuo henki alkoi liikkua ja aloitti seurakunnan, jossa oli niin monia 

arvohenkilöitä, niin paljon rahaa ja muita asioita. Kuunneltuaan sitä jonkun aikaa he lankesivat 
siihen. Se on perkeleen oveluutta!  
157 Ja juuri tuon asian Eeva teki Eedenin Puutarhassa. Kuulkaa nyt se. Niin se on. Katsokaahan, 

tuo luonnollinen nainen, Adamin morsian, ennen kuin Adam otti häntä vaimoksi, hän lankesi 
Saatanan juoneen Jumalan Sanaa vastaan järkeilemisen kautta. Ennen kuin Adam oli Eevan 
kanssa vaimona, Saatana ehti sinne ennen häntä. Se on totta. Te olette kuulleet tuon 
Morsiuspuun, josta saarnasin. Se puhuu siitä, näettehän. Hyvä on. Huomatkaa nyt, siellä Eeva 
lankesi järkeilyn vuoksi. Nyt Saatanan yritti järkeillä Sitä. 

Hän sanoi: “Mutta Herra sanoi...” 
158 Hän sanoi: “Oi, niin, mutta varmastikaan Herra ei tule tekemään sitä. Sinähän haluat olla 

viisas ja tietää jotakin. Mutta ethän sinä ole mitään muuta kuin tyhmä lapsi. Sinun tulisi tietää 
jotakin.” Eikö tuo olekin Saatana! Oi! 
159 Jos se ei olekin joitakin näistä nykyisistä: “Oi, hehän ovat vain joukko pyhiä kieriskelijöitä. 

Älkää kiinnittäkö heihin mitään huomiota. Älkää menkö…” Näettekö? 
160 Nyt, ihmissuvun ensimmäinen luonnollinen morsian, ennen kuin hänen aviomiehensä tuli 

hänen luokseen, hän lankesi armosta kuuntelemalla Saatanan valhetta, sen jälkeen kun Jumala 
oli linnoittanut hänet Sanansa taakse. Jos hän olisi pysynyt tuon Sanan takana, hän ei olisi 
koskaan langennut. Niin tapahtuu luonnollisessa, huomatkaa, luonnollinen nainen.  
161 Ja millainen oli kirous, varsinainen kirous, joka tuli Jumalan Sanan takaa pois tulemisen 

johdosta? 
162 Muistakaa nyt, Eeva uskoi suunnilleen yhdeksänkymmentä kahdeksan Siitä. Mutta teidän 

täytyy antaa periksi vain yhdessä asiassa. Hän uskoi melkein sen kaiken. Aivan varmasti! Hän 
sanoi näin, ja Saatana myönsi, että se oli oikein. Jos hän voi saada teidät kiinni yhdestä reunasta, 
niin siinä on kaikki, mitä hän haluaa. Teidän täytyy tönäistä luotia vain vähän, ja se menee ohi 
maalin. Siinä kaikki. Nyt Eeva uskoi niin paljon siitä, mutta kuitenkin hän ampui sen ohitse. 
163 Nyt, se oli lopputuloksena, koska hän jätti Sanan yhden pienen järkeilyn hitusen takia.  
164 Te kysytte: “Mitä näiden naisten suhteen?” Tai: “Miksi sinä haluat puhua jostakin 

sellaisesta?” Mutta nuo pikku asiat. “Mitä merkitystä sillä on, onko se alkuperäinen todiste?” 
Sillä on merkitystä!  
165 Se täytyy tulla oikaistuksi! Me melkein edellytimme sitä kautta seitsemän seurakunta-

ajanjakson. Mutta on tullut aika, jolloin Jumala puhuu sen. Hän ei vain puhu sitä, vaan Hän 
osoittaa sen ja vahvistaa sen ja todistaa sen. Se on totta. Jos Hän ei tee niin, silloin se ei ole 
Jumala. Siinä kaikki. Jumala seisoo Sanansa takana. 
166 Huomatkaa nyt. Luonnollinen nainen aiheutti luonnollisen kuoleman, koska hän kuunteli 

järkeilyä tullakseen viisaaksi, tehdäkseen itsestään viisaan, sen sijaan että olisi pysynyt Sanan 
takana ja tehnyt sen, minkä Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Hän halusi viisautta ja olla viisas 
ja kuunteli järkeä ja kadotti koko ihmissuvun. Näettekö? 
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167 Nyt tällä kerralla hengellinen nainen, Kristuksen Morsian, joka alkoi Helluntaipäivänä, 
varhaisen Apostolisen seurakunnan kanssa, kadotti saman asian Nikean Neuvostossa. Lee, sinä 
tiedät, että se on oikein. Nikean Kirkolliskokouksessa hän vaihtoi hengellisen esikoisuutensa 
Konstantiinuksen suuriin kirkkoihin ja asioihin, joita hän tarjosi heille siellä. Ja hän myi 
hengellisen esikoisoikeutensa joukosta roomalaisia opinkappaleita. No niin, se on kovaa 
katolilaisille. Mutta protestantit ovat tehneet saman asian, ja heidät kuvataan Raamatussa 
“porton, huoran” tyttärenä. Sen on tarkalleen oikein, jokainen heistä! Ei ole olemassa tekosyitä. 
168 Mutta on aina ollut olemassa jäljellä pieni jäännös, josta muodostuu Morsian. 
169 Huomatkaa, hän menetti esikoisoikeutensa, näettekö, ennen kuin hänen aviomiehensä sai 

hänet. Näettekö? Ennen häitään hän menetti siveytensä. 
170 No niin, te muistatte hänen sanovan siellä: “Minä istun kuningattarena. Minä en tarvitse 

mitään”, siellä Laodikean Ajanjaksossa. “Minä olen rikas ja rikastunut tavarassa, ja niin 
edelleen. Ja oi, koko maailma katsoo ylöspäin minuun. Minä olen suuri pyhä kirkko, ja niin 
edelleen. Me olemme tällaisia.” Koko tuo ajanjakso.  
171 Hän sanoi: “Sinä et tiedä, että olet alaston, sokea, kurja, viheliäinen ja köyhä, ja sinä et tiedä 

sitä.” Sellainen on sen tila. Nyt jos Pyhä Henki sanoi, että seurakunnan tila tulisi olemaan 
sellainen viimeisinä päivinä, silloin niin on! Ei ole mitään keinoa mennä sen ympäri. Sillä 
tavalla se on. 
172 Nyt tarkatkaa. Kun Eeva siellä myi esikoisoikeutensa Sanaan, niin mitä hän silloin teki? 

Hän kadotti luomakunnan. Koko luomakunta lankesi hänen allaan.  
173 Nyt huomatkaa, kun seurakunta teki sen, se hyväksyi uskonkappaleet Hengen ja Sanan 

asemesta, se kirosi koko tuon systeemin. Jokainen kirkkokunnallinen järjestelmä, joka koskaan 
oli, tai koskaan tulee olemaan, tuli kirotuksi sen kanssa ja lankesi, koska ei ole olemassa mitään 
toista tietä. 
174 Kun teillä on joukko miehiä yhdessä ratkaisemassa mitä tahansa, niin yksi menee tähän 

suuntaan ja yksi menee tuohon suuntaan, ja yksi taas tuohon suuntaan. He panevat nuo kaikki 
asiat yhteen ja ravistavat sitä, ja sitten teillä on se mitä on. 
175 Juuri tarkalleen niin he tekivät Nikean Kirkolliskokouksessa. Juuri niin he ovat tehneet 

metodisteissa, presbyteereissä, Kristuksen Kirkossa ja muissa. Ja jokaisen miehen, huolimatta 
siitä, mitä Jumala paljastaa hänelle, täytyy opettaa se niin kuin heidän uskontunnustuksensa 
sanovat sen, tai teidät tullaan potkaisemaan ulos. Älkääkä yrittäkö sanoa minulle jotakin muuta. 
Minä olen ollut siellä ja tiedän sen.  
176 Ja juuri se on tapahtunut, joten tuo koko asia on kirottu! Ei ole ihme, että tuo enkeli sanoi: 

“Tulkaa ulos hänestä, te minun kansani, älkääkä olko osallisia hänen vitsauksistaan!” Koska hän 
tulee… Hän on kirottu, ja hän tulee kärsimään Jumalan kirouksen vihan yllään, koska hän myi 
siveytensä ja oikeutensa. Oi! 
177 Mutta muistakaa. Vaikka Hän näki kaiken tuon tilan, Jumala kuitenkin lupasi Joel 2:25, jos 

haluatte kirjoittaa sen ylös: “Viimeisinä päivinä…”  
178 Kun Hän sanoi: “Sen, minkä heinäsirkka jätti, on syöjäsirkka syönyt. Sen, minkä 

syöjäsirkka jätti, on tuhosirkka syönyt. Sen, mitä tuhosirkka...” Ja niin edelleen, hyönteinen 
toisensa jälkeen oli tullut ja syönyt tuota seurakuntaa, kunnes siitä ei ollut jäljellä mitään muuta 
kuin tynkä. Tarkatkaa! Minkä roomalaiset jättivät, sen luterilaiset ovat syöneet. Sen, minkä 
luterilaiset jättivät, sen metodistit ovat syöneet. Sen, minkä metodistit jättivät, sen ovat 
helluntailaiset syöneet, kunnes siitä on jäljellä vain tynkä.  
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179 Ja tiedättekö mitä? Jos te otatte nuo hyönteiset siellä, heinäsirkan ja syöjäsirkan ja niin 
edelleen, ja seuraatte niitä Kirjan lävitse, niin te tulette näkemään, että kyseessä on koko ajan 
sama mato, mutta vain eri kehitysvaiheissa. 
180 Pitäkää se nyt mielessänne. Niin ovat nämä Sinetitkin! Se on tuo sama mato! Te tulette 

näkemään sen, kun me tuomme sen esiin, mutta sanon teille nyt. Kyseessä on koko ajan tuo 
sama mato. Neljä pientä matoa, nämä neljä. Se on sama asia, se on tuo sama henki. sen, minkä 
yksi jätti, sen toinen söi. Sen, mitä tältä jäi, sen toinen söi, sillä tavoin, kunnes siitä oli tullut 
tynkä.  
181 Mutta Joel sanoi: “Minä tulen palauttamaan, sanoo Herra, kaikki ne vuodet, jotka 

heinäsirkka on syönyt.” 
182 Mitä se on? Kuinka Hän tulee tekemään sen, kun se alkoi antikristuksena, joka oli vastoin 

Kristuksen opetusta, ja joka vastaanotti opinkappaleet Sanan sijasta? Ja kautta 
uskonpuhdistajien vuosien se on syöksynyt sitä vastaan, niin kuin Raamattu sanoo.  
183 “Mutta viimeisinä päivinä äänen kuuluessa…” Ilmestyskirja 10:1-7, Hän sanoi: “Jumalan 

salaisuudet tulisivat päätökseen viimeisissä päivissä, kun Seitsemännen Enkelin ääni kuuluu.” 
Malakia neljä sanoo, että Hän tulisi lähettämään maan päälle profeetta Elian ennen tuon pahan 
päivän tuloa, kun Hän tulisi polttamaan sen kuin pätsin, ja Hän tulisi palauttamana ennalleen ja 
tuomaan lapset takaisin isien uskoon, alkuperäiseen apostoliseen, helluntaiuskoon, jonka Hän 
lupasi tulevan asetetuksi ennalleen! Se on aivan niin selvää, kuin Kirjoitus vain voi sen sanoa. 
Nyt, se on luvattu. Ja jos me olemme viimeisissä päivissä, silloin jotakin täytyy tapahtua, ja niin 
on tapahtumassa, ja me näemme sen.  
184 Pankaa merkille Saatanan kolminaisuus. Kyseessä on saman persoonan tuleminen, joka vain 

ruumiillistuu yhdestä toiseen. Sillä tavoin nuo hyönteiset tekivät, nuo madot, yhdestä toiseen, 
tarkalleen. Nikolaiitat, hengellinen antikristus. Paavi, väärä profeetta. Peto, itse perkele 
ruumiillistuneena.  
185 No niin, pitäkää se nyt mielessänne. Kun te seuraatte tätä, te tulette huomaamaan, että nämä 

ratsastajat tekevät juuri niin. Minä esitän teille tässä siitä kuvan. Jos minulla olisi se taululla, te 
voisitte ymmärtää sen paremmin. Katsokaahan, minä tarkkaan. 
186 Ensiksi, muistakaa nyt tämä. Ensimmäiseksi hän on antikristuksen henki. Johannes sanoi 

niin: “Lapsukaiset, antikristuksen henki on jo tekemässä työtään tottelemattomuuden lapsissa.” 
Näettekö, tuo siemen sai alkunsa. Sitten siitä tuli jonkinlainen sanonta seuraavassa 
seurakuntajaksossa. Seuraavassa seurakunta-ajanjaksossa siitä tuli oppi. Ja seuraavassa 
seurakunta-ajanjaksossa hänet oli kruunattu. Eikö se olekin juuri niin selvään, kuin sen voisi 
mistä tahansa lukea? Näettekö, siellä hän tuli.  
187 Nyt ensin häntä kutsuttiin (miksi?) “antikristuksen hengeksi”, koska hän oli Sanaa vastaan. 

Se aloitti sen. Se sai aikaan koko asian, kääntymisen pois Jumalan Sanasta. Ei siksi että Eeva 
olisi voinut vähän läimäyttää Kainia yhtenä päivänä. Näettekö? Se ei saanut sitä aikaan. Se mikä 
sai aikaan koko asian, oli se, että Eeva kääntyi pois Sanasta. Hän kääntyi pois Sanasta! Ja 
ensimmäinen asia, mikä aloitti prostituution Elävän Jumalan seurakunnassa, Kristuksen 
Morsiamessa, oli se, että hän kääntyi pois Sanasta ja vastaanotti Rooman opinkappaleet Jumalan 
Sanan sijasta. Mitä on tapahtunut jokaiselle organisaatiolle? He tekivät aivan saman asian. 
188 Mutta Hän lupasi, että viimeisissä päivissä Hän tulisi valmistamaan tien asettaakseen sen 

ennalleen. Herran Sana tulisi putoamaan maan päälle, niin kuin Hän teki alussa, ja se tulisi 
asettamaan takaisin entiselleen (minkä?) sen, joka aloitti sen. “Olla Sanaa vastaan!” Ja mitä 
tämän miehen oletetaan tekevän, kun hän tulee Jumalan Hengellä voideltuna? Hän vain “tuo 
taikaisin lasten uskon isien puoleen.” Ja sillä tavoin Hän sen asettaa ennalleen. Ja kun te saatte 
tämän saman Sanan samalle paikalle, kuin mitä se on täällä, se tulee tekemään saman asian.  
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189 Jeesus sanoi: “Jos joku on Minun omani! Ja hän, joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä 
niitä tekoja, joita Minä teen.” Kun he pyysivät Häntä tekemään joitakin määrättyjä asioita, Hän 
sanoi: “Minä teen vain sen, minkä Isä näyttää Minulle. Minä en tee mitään ennen kuin näen sen 
ensin. Minkä Minä näen isän tekevän, sen Minä myös teen. Isä tekee työtä, ja sitten Minä 
työskentelen sen mukaisesti.” Ettekö te näe sitä? Sehän on aivan kuin lukisi sanomalehteä. 
Näettekö? 

Nyt, nyt, ensin, sitten hänestä tuli antikristus.  
190 No niin, hän ei voinut olla antikristus kuin vain hengessä. Sitten hän tuli antikristukseksi, ja 

tuo henki otti erään miehen, joka opetti samoja asioita, joita tuo antikristuksen henki oli 
tekemässä, ja silloin hänestä tuli väärä profeetta tuolle antikristuksen hengelle. No niin, miten 
on miesten kanssa jossakin organisaatiossa? Päätelkää itse. Minä en tiedä, mitä te ajattelette 
siitä. Hyvä on. 
191 Nyt lopuksi hänestä tulee peto. Odottakaa nyt ja me tulenne siihen hetken kuluttua. Hyvä 

on.  
192 Nyt Saatanan kolminaisuus on sillä tavalla, Saatana koko ajan. Saatana, “antikristuksen 

henki”. Antikristuksen henki ruumiillistuneena, “väärä profeetta”. Ja sitten hänestä tulee “peto”. 
Ei jokin demooni, joka oli antikristuksessa, vaan kun Saatana itse on potkaistu ulos, hän tulee 
alas ja ottaa valtaansa tuon paikan, missä tuo demooni oli. Se on perkele hänessä. Sitten perkele 
on ruumiillistuneena miehessä. Se vain toistaa itseään. 
193 Sellainen Juudas Iskariot oli. Ja mitä hän teki? Oliko hän yksi niistä miehistä, jotka olivat 

Kristusta vastaan? Mitä, hänhän oli rahastonhoitaja! Hän vaelsi Hänen kanssaan! Varmasti! Hän 
kulki heidän mukanaan ja meni ulos ja ajoi ulos perkeleitä ja teki aivan tarkalleen sitä, mitä 
hekin tekivät. 
194 Ja Kristus oli ruumiillistunut Jumala, Jumala ruumiillistuneena lihassa, Immanuel. Ja Juudas 

oli kadotuksen poika. Ja Jeesus oli Jumalan Poika. Ruumiillistunut Jumala; ruumiillistunut 
perkele.  
195 Jotkut ihmiset voivat nähdä siellä ainoastaan kolme ristiä. Niitä oli siellä kolme. Siellä oli 

Golgatalla kolme, jotka voimme nähdä. Se oli Jeesus keskellä, ja ryöväri Hänen vasemmalla ja 
oikealla puolellaan.  
196 Ja tarkatkaa. Yksi pahantekijöistä sanoi Jeesukselle: “Jos…” Nyt te tiedätte, että Hän on 

Sana. Mutta: “Jos Sinä olet Sana, niin miksi et pelasta itseäsi? Miksi et tee jotakin?”  
197 Samoin on tänäänkin. Ettekö ole kuulleet näiden vanhojen perkeleiden tulevan ja sanovan: 

“Jos sinä uskot jumalalliseen parantumiseen, siellä on joku, jolla ei ole silmiä. Miksi sinä et 
avaa heidän silmiään? Lyö minut sokeaksi! Lyö minut sokeaksi!” Se on tuo sama vanha perkele. 
“Tule alas ristiltä, niin me tulemme uskomaan sinua.” “Jos sinä olet Jumalan Poika, muuta nämä 
kivet leiviksi.” Se on tuo sama perkele. 
198 Kävelkää vain pois heidän luotaan. Ei. Niin Jeesus teki sen. Hän ei pelleillyt kenenkään 

kanssa. 
199 He panivat rievun Hänen kätensä päälle… Hänen kalliiden silmiensä päälle, sillä tavalla. Ja 

he ottivat kepin ja löivät Häntä päähän. He sanoivat: “Jos olet profeetta, niin kerro meille, kuka 
sinua löi?” He vaihtoivat keppiä toiselta toiselle. “Kerro nyt, kuka loi sinua, ja me tulemme 
uskomaan, että sinä olet profeetta.” Hän ei koskaan avannut suutansa. Hän vain seisoi siellä. 
Hän ei ilveile. Hän tekee vain sen, minkä Isä näyttää Hänelle. Antaa heidän jatkaa edelleen. 
Heidän aikansa on tuleva. Älkää murehtiko. Nyt kun he koskivat Hänen vaatteitaan, he eivät 
tunteneet mitään voimaa.  
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200 Mutta eräs nais raukka, jolla oli tarve, hän vain kosketti hänen viittaansa, ja Hän kääntyi 
ympäri ja sanoi: “Kuka kosketti Minua?” Kuinka erilainen kosketus! Riippuu siitä, kuinka te 
kosketatte Häntä, näettekö, miten te uskotte. Nyt, näettekö te?  
201 Nyt, Saatana on tuleva… hän on tullut ruumiiseen, tullut antikristuksesta vääräksi 

profeetaksi. Mutta juutalaisten päivinä hän oli antikristus ja oli alkuseurakunnan keskuudessa. 
Pimeänä ajanjaksona hänestä tuli maailmalle “väärä profeetta”. Tässä on tuo vääryyden malja. 
No niin, se on seurakunnan ajalle. 
202 Mutta ajassa, heti Seurakunnan kotiin menemisen jälkeen, hänestä tulee peto. Hän tulee 

ruumiillistuneeksi perkeleeksi, joka on itse punainen lohikäärme! Oi, voitteko te nähdä, mitä 
minä tarkoitan? Hän on silloin ruumiillistunut omassa kansassansa. Hän on sitonut kansansa 
voimallansa. Väärä profeetta on profetoinut heidät suoraan siihen ja antanut heille voimakkaan 
eksytyksen, että he uskoisivat valhe ja olisivat tuomittuja sen kautta, kun he jumalisuuden 
muodolla kieltävät Sanan. 
203 Jumala toimii, omalta puoleltansa, kolminaisuudessa. Vanhurskauttaminen, pyhitys ja 

ruumiillistua omissansa Pyhän Hengen kasteen kautta.  
204 Sama asia, perkele vain seuraa Kristuksen esikuvaa. Oi, Saatana ruumiillistaa itsensä… Nyt 

tarkatkaa. Saatana… 
205 Kun Jeesus ruumiillistuu omissansa, niin se Elämä, joka oli Kristuksessa, on tässä 

henkilössä.  
206 Mitä tapahtuisi, jos te ottaisitte elämän viiniköynnöksestä ja panisitte sen kurpitsan 

köynnökseen? Se ei enää tuottaisi kurpitsoja. Se tuottaisi viinirypäleitä. Mitä jos te ottaisitte 
elämän persikkapuusta ja panisitte sen päärynäpuuhun? Tuottaisiko se päärynöitä? Ei, se 
tuottaisi persikoita. Sen elämä kertoo teille, mikä se on. Näettekö? 
207 Kun te kuulette ihmisten sanovan, että heillä on Pyhä Henki ja kieltävät tämän Sanan, 

silloin jokin on väärin! Pyhä Henki kirjoitti Sanan.  
208 Ja Jeesus sanoi tämän: “Jos ihmisellä on itsessänsä Minun Henkeni, hän tulee tekemään 

Minun tekojani.” Jos te haluatte lukea sen, merkitkää se muistiin, se on Joh. 14:12. Hyvä on. 
“Joka uskoo Minuun, myös hän tekevä niitä tekoja, joita Minä teen, jopa enemmänkin kuin 
nämä ovat, hän on tekevä, sillä Minä menen Isän tykö.” Sitten Hän pyhittää ja puhdistaa hänet, 
niin että hän voi seistä Jumalan edessä. On aivan samalla tavoin kuin on tuon mustepisaran 
putoamisen kanssa valkaisuaineeseen. Se vie hänet kuilun ylitse. Näettekö? 
209 Tarkatkaa nyt. Kun Saatana ruumiillistuu omissa alamaisissansa, he tekevät niitä tekoja, 

joita hän teki. Ettekö te näe sitä? Mitä hän teki? Hän tuli suoraan tuon viattoman naisen luo ja 
petti hänet. Ja juuri tarkalleen sen jotkut näistä perkeleistä tekevät. He tulevat suoraan paikkaan, 
missä sanotaan… Joku pikku pastori jossain alkaa ja sanoo: “Oi, jos sinä vain liityt yhteen 
meidän kanssamme.” Huh! Huh! Sama perkele työssään. No niin, se on Totuus! Kun Saatana 
ruumiillistuu seurakunnassansa, tulee paholaiseksi, silloin juuri he murhaavat ja tappavat ja niin 
edelleen, koska Saatana on ollut tappaja alusta alkaen, valehtelija ja varas… Näettekö? Hyvä on.  
210 Mitä Saatana tekee, kun hän ruumiillistuu ihmisten keskuudessa? Hänen velvollisuutensa on 

olla viekas. Hän on ovela. Tutkikaa Raamattua ia osoittakaa minulle, missä Jumala koskaan 
toimi älykkäiden ihmisten kanssa. Etsikää ja nähkää, eivätkö ne aina olekin nuo älyköt, jotka 
ovat perkeleen vallassa. Se on paljon sanottu, mutta se on totta! Minä haastan teitä ottamaan 
Aabelin ja Kainin sukulinjat ja seuraamaan niitä neljätoista sukupolvea ja katsomaan, kumpi 
puoli oli älykästä ja kumpi nöyrää. Uh-huh. 
211 Miksi Jeesus valitsi senkaltaisia ihmisiä? Hänellä oli kalastajia ja miehiä, jotka eivät 

osanneet edes kirjoittaa nimeään, ja heidät Hän pani Seurakuntansa johtoon. Niin se on. Viisaus 



20          TOINEN SINETTI 
 

ei ole mitään. Se on vastoin Kristusta. Maailmallinen viisaus on aina vastoin Kristusta. Jeesus ei 
koskaan käskenyt meitä menemään ja rakentamaan seminaareja ja pitämään raamattukoulua. 
Hän ei koskaan tehnyt niin. Hän sanoi: “Saarnatkaa Sanaa, saarnatkaa Evankeliumia.” Sitten 
Hän sanoi: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Katsokaahan, teillä täytyy olla... 
Toisin sanoen, Hän sanoi: ‘Menkää ja tuokaa julki Jumalan voima kaikille kansoille.” 
212 Nyt tarkatkaa. Saatanan velvollisuus on vääristellä Jumalan Sana viisauden perusteluihin. 

Oi! Sitten hän merkitsee alamaisensa saamalla heidät hylkäämään alkuperäisen Sanan. Nyt 
antaa sen… 
213 Kärsisittekö minua hetken, kunnes olemme saaneet tämän selväksi? En halua teidän 

menettävän tätä. Sallikaa minun näyttää teille eräs esikuva, niin että te voitte nähdä sen, 
esikuvana ja Sanassa ja kaikessa. Teidän ei pitäisi lähteä täältä hämmingin vallassa. 
214 Vanhassa Testamentissa, kun joku oli myyty orjuuteen, tuli riemuvuosi joka 

viideskymmenes vuosi. Neljäkymmentäyhdeksän vuotta ja sitten riemuvuosi. Kun orja kuuli sen 
ja halusi olla vapaa, mikään ei voinut estää häntä lähtemästä vapauteen. Hän pystyi heittämään 
kuokkansa maahan ja sanomaan: “Näkemiin”, ja saattoi mennä kotiinsa. Kun tuo pasuuna soi. 
Näin on. 
215 Mutta jos hän ei tahtonut lähteä, vaan oli tyytyväinen orjaisäntäänsä, silloin hänet vietiin 

Temppeliin ja hänen korvansa lävistettiin naskalilla. Ja se oli merkki siitä, ettei hän enää 
koskaan voinut päästä vapaaksi. Onko se oikein? Hänen täytyi palvella isäntäänsä lopun 
elämäänsä. Ei ollut väliä sillä, kuinka monta kertaa riemuvuotta soitettiin, tai mitä tahansa 
tapahtui, hän oli ehdottomasti myynyt esikoisoikeutensa olla vapaa.  
216 Ja kun joku hylkää Evankeliumin Totuuden, Saatana merkitsee hänet (mistä?) hänen 

korvastansa. Hän tekee hänet niin kuuroksi, ettei hän enää voi kuulla Totuutta. Hän on lopussa. 
Hän pysyy sen ryhmän kanssa, johon hän kuuluu, jos hän ei halua kuulla Totuutta! Ei. 
217 “Te olette tunteva Totuuden, ja Totuus on tekevä teidät vapaaksi.” Totuus tekee vapaaksi. 
218 Jumala merkitsi omansa, kun he tulivat. Jumala merkitsee omansa vahvistamalla 

lupaamansa Sanan heidän kauttaan. Tarkalleen, Joh. l4:12. Ja muita paikkoja, jos haluatte 
merkitä muistiin, Mark.16. Jeesus sanoi: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.”  
219 Nyt, ottakaamme vaikka se hetkeksi. Pilailiko Hän? [Seurakunta vastaa: “Ei!”] Tarkoittiko 

Hän vain noita apostoleja siellä, niin kuin jotkut tahtovat sanoa meille? [Seurakunta vastaa: 
“Ei!”]  
220 Tarkatkaa nyt, lukekaa sen tausta. “Menkää…” Minne’? [Seurakunta sanoo: “Kaikkeen 

maailmaan.”] “Kaikkeen maailmaan” “Saarnatkaa tätä Evankeliumia…” Kenelle? [“Jokaiselle 
luodulle.”] “Jokaiselle luodulle.” Me emme ole vielä täyttäneet edes sen kolmatta osaa. “Nämä 
merkit seuraavat heitä kaikkialle maailmassa, jokaiselle luodulle, minne tahansa tämä 
Evankeliumia saarnataan.” “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat”, eikä vain yhtä pientä 
kourallista ihmisiä. 
221 Kuten eräs mies kerran sanoi minulle: “Jumala antoi vain kahdelletoista apostolille 

parantamisen lahjan.” Monet teistä veljistä täällä olitte siellä, kun hän nousi ylös ja sanoi sen. 
Muutamassa minuutissa hän oli saanut tarpeekseen siitä.  
222 Niinpä huomatkaa nyt: “Jokaiselle luodulle, ja nämä merkit tulevat seuraamaan.” 
223 Älkää ottako Saatanan epäuskon merkkiä! Hän panee sen yllenne tänä iltana, jos vain voi 

tehdä niin. Hän työntää teidät vasten seinää, ja te tulette lähtemään ulos ja sanomaan: “Enpä 
oikein tiedä sen suhteen.”  
224 Menkää kotiinne ja tutkikaa sitä ja sitten olkaa vilpittömiä ja rukoilkaa. Koska kaikki on 

liian Kirjoitusten mukaista tässä hetkessä, pyhässä ajan hetkessä. Se on tullut todistettua 
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vuosikausien ajan. Me olemme tulleet suoraan sen lävitse. Ja tämä on nyt tuo hetki. Tämä on tuo 
aika! 
225 Älkää nyt antako hänen lävistää korvianne epäuskon merkillänsä. Katsokaahan, hän oli 

epäuskoinen alusta. Hän epäili sitä. Älkää antako hänen ottaa Kirjoitusta viisautensa kanssa ja 
vääntää ja vääristellä sitä oman järkeilevän viisautensa voimalla. Olkaa vain nöyriä ja sanokaa: 
“Jumala sanoi niin, ja siinä kaikki.”  
226 Tulee menemään liian myöhään, joten meidän on parasta pysähtyä tässä ja aloittaa. 
227 No niin, menkäämme Toiseen Sinettiin. Kun teurastettu, ylösnoussut Karitsa avasi sen, tuo 

toinen, häränkaltainen olento sanoi: “Tule ja katso, mikä tuo sinetöity salaisuus on.” Nyt me 
tulemme siihen. Muistakaa, että Karitsan täytyi avata jokainen Sinetti. Ja toinen olento...  
228 Jos panette merkille, miten me juuri kävimme sen lävitse seurakunta-ajanjaksoissa, sama 

asia. Ensin on leijona, seuraava oli vasikka tai härkä tai jotakin sellaista.  
229 Ja tämä olento sanoi: “Tule ja katso”, kun Karitsa avasi tuon Sinetin. Ja sitten hän meni 

katsoakseen. Ja kun hän meni katsomaan, mitä tapahtui? Katsokaamme, mitä hän näki. “Tule ja 
katso. Tässä on tuo salaisuus sinetöitynä.” Se on ollut täällä nyt noin 2 000 vuotta. 
Katsokaamme, mikä se on.  
230 Nyt me huomaamme, että hän näki (minkä?) punaisen hevosen lähtevän liikkeelle. No niin, 

minun ymmärtääkseni, tämä on minun ymmärrykseni mukaan, tämä suuri miekka, joka hänellä 
oli kädessänsä... Nyt meillä on kolme asiaa, joita aiomme katsoa seuraavien viidentoista, 
kahdenkymmenen minuutin ajan. Lukekaamme ja nähkäämme, mitä Hän sanoo tässä. “Ja 
lähti…” Neljäs jae. 

Ja lähti toinen hevonen, joka oli punainen, (ensimmäinen oli valkoinen) ja hänelle, 
joka istui sen selässä, annettiin valta ottaa pois rauha maasta, niin että he tappaisivat 
toisiansa, ja hänelle annettiin suuri miekka. 

231 No niin, tässä on esikuvia, symboleja, ja me haluamme katsoa niitä todella tarkasti. Minun 
ymmärtääkseni, parhaan tietoni mukaan, joka minulla nyt on, Jeesus ennusti saman asian 
Matteus 24:ssa. Hän sanoi: “Te tulette kuulemaan sodista ja huhuja sodista, ja vain sodista ja 
huhuja sodista ja sodista. Ja mutta”, Hän sanoi, “kaikki nämä eivät ole se. Tuo aika ei ole vielä.” 
Näettehän, he kysyivät Jeesukselta kolme kysymystä, ja Hän vastasi heille kolmeen 
kysymykseen.  
232 Siinä monet veljet ovat menneet sekaisin, kun he yrittävät asettaa... Adventistiveljet, 

koskien seitsemännen päivän ja niin edelleen, silloin siellä aikaisemmin… “Voi raskaita ja 
imettäväisiä, ja portit tulisivat olemaan suljettuina sapatinpäivänä”, ja muuta sellaista. Mutta 
siitä ei laisinkaan ole kysymys! Ei ollenkaan! Näettekö? 
233 Hän vastasi heidän kysymyksiinsä, mutta Hän ei sovelluttanut sitä kaikkea viimeisiin 

päiviin. Hän sanoi: “Te tulette kuulemaan…” Me olemme nyt työskentelemässä tämän yhden 
asian kanssa tässä. Ja me tulemme palaamaan siihen hieman enemmän muutaman illan kuluttua. 
Katsokaahan. Hän sanoi: “Te tulette kuulemaan sodista ja huhuja sodista ja niin edespäin. Mutta 
tämä kaikki ei vielä ole... Näettekö, kuinka heitä annettaisiin vaivaan, ja he olisivat kaikkien 
kansojen vihattavia, ja niin edelleen, sillä tavalla. Mutta se ei olisi aivan vielä.”  
234 Mutta kun Hänen tuli siihen hetkeen, että hän puhui heille siitä, mistä he olivat kysyneet, 

joka koski “maailman loppua”.  
235 “Milloin nämä asiat tulevat tapahtumaan? Milloin tulee tapahtumaan se, ettei kiveä jätetä 

kiven päälle? Mikä tulee olemaan merkkinä? Ja milloin on maailman loppu tuleva?” He 
kysyivät Häneltä kolmea asiaa. 

Silloin Hän pääsi siihen: “Maailman loppu?”  
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236 Hän sanoi: “Kun te näette viikunapuun työntävän esiin silmunsa, silloin te tiedätte, että aika 
on ovella, ja totisesti Minä sanon teille, ettei tämä sukupolvi katoa, ennen kuin kaikki on 
täytetty.” Kuinka jotkut jumalankieltäjät, ilman tulkintaa, haluavatkaan takertua siihen. Mutta 
Hän sanoi: “Tämä sukupolvi”, ei se sukupolvi, jolle Hän oli puhumassa, vaan se sukupolvi, joka 
näkisi viikunapuun työntävän esiin silmunsa. 
237 Nyt minä tulen kysymään teiltä jotakin. Katsokaa nyt tässä jotakin suoraan kasvoista 

kasvoihin. Israel on nyt kansakunta, ensimmäistä kertaa 2 500 vuoteen. Tänä iltana maailman 
vanhin lippu liehuu Jerusalemin yllä. Israel on kotimaassansa. 
238 Täällä oli kerran eräs veli, joka halusi olla lähetyssaarnaaja, ja hän tunsi, että hänen pitäisi 

mennä lähetyssaarnaajaksi juutalaisia varten. Minä sanoin: “Sinä voit saada yhden silloin 
tällöin.” Oi, ihmiset ajattelevat, että koko kansa! Ei! 
239 Israel kääntyy kansakuntana, ei yksilöinä. “Kansa on syntyvä yhdessä päivässä.” Se on 

Israel. Koko Israel pelastuu. Muistakaa vain se. Paavali sanoi niin. “Koko Israel pelastuu.” 
Pankaa nyt merkille: “Koko Israel.” Se on tarkalleen oikein. 
240 Nyt huomatkaa tämä. “Mutta”, Hän sanoi, “kun te näette viikunapuun ja kaikkien muiden 

puiden työntävän esiin silmujansa...” Tarkatkaa nyt. Ei koskaan 2 500 vuoden aikana ole ollut 
sellaista aikaa, että Israel olisi tullut kotimaahansa. Meillä on olemassa siitä eräs pieni elokuva 
Kolme minuuttia keskiyöhön. Siellä se on kansakuntana, ja kuusisakarainen Daavidin tahtilippu 
liehuu, ja nämä kaikki asiat ovat. 
241 Onko koskaan ollut aikaa, jolloin kirkkokunnilla olisi ollut sellaisia herätyksi, kuin mitä on 

ollut näinä viimeisinä vuosina? Tutkikaa nyt sitä. Me olemme tulleet kotiin.  
242 Missä kirkkokunnat ovat koskaan kukkineet kenenkään miehen palvelutehtävän alla niin 

kuin ne ovat tehneet Billy Grahamin alla? Metodistit, baptistit ja niin edelleen. Milloin on 
koskaan ollut miestä, tutkikaa läpi historianne, joka koskaan aikaisemmin olisi tullut 
muodollista seurakuntaa varten, ja jonka nimi olisi päättynyt “H-A-M”? Vain kysyn teiltä. A-b-
r-...  
243 A-b-r-a-h-a-m. Katsokaa nyt, Abrahamin nimessä on seitsemän kirjainta, A-b-r-a-h-a-m.  
244 Mutta veli Billy G-r-a-h-a-m-in nimessä on kuusi, ei seitsemää. Maailma, siellä hän saarnaa 

luonnolliselle seurakunnalle. 
245 Luonnollinen seurakunta oli Loot Sodomassa, ja tämä mies meni sinne ja saarnasi ja sokaisi 

heidät Evankeliumilla.  
246 Mutta oli yksi, joka pysyi Abrahamin kanssa, ja Abraham kutsui Häntä nimellä “Elohim, 

Herra”. Kun Abraham näki heidän kolmen tulevan, hän sanoi: “Herrani.”  
247 Mutta kun Loot näki kahden heistä tulevan, hän sanoi: “Herrat.” Siinä on teidän eronne. 

Näettekö tuon kolminaisuusopin työn? Näettekö? 
248 Jeesus sanoi. “Niin kuin oli Lootin päivinä...” Näettekö te sitä? Laskekaa se. 
249 Nyt, siellä oli yksi, joka tuli tuota hengellisen seurakunnan luo, Morsiamen, Abrahamin, 

joka ei alun perinkään ollut Sodomassa. Tarkatkaa, mitä Hän teki. Hän ei saarnannut samalla 
tavoin kuin he tekivät. Hän opetti heitä ja sitten Hän teki erään merkin heidän edessään. Hän 
teki Messiaan merkin. Hän oli kääntänyt selkänsä telttaan päin ja sanoi: “Abraham.” Muistakaa 
nyt, itse asiassa hänen nimensä muutama päivä aikaisemmin oli ollut Abram. Mutta Hän sanoi: 
“Abraham, missä on vaimosi S-a-a-r-a?” Muutama päivä sitä ennen häntä oli kutsuttu nimellä S-
a-a-r-a-i. 

Abraham sanoi: “Hän on teltassa Sinun takanasi.” 
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250 Ja Hän sanoi: “Abraham, Minä...” Siinä on teille jälleen henkilöpronomini. “Minä tulen 
vierailemaan luonasi lupaukseni mukaan, jonka olen antanut sinulle.” Te huomaatte, mitä se oli. 
Näettekö? Mies, pölyä vaatteissaan, syöden vasikanlihaa ja juoden lehmänmaitoa ja syöden 
maissileipää. Kyllä. Jumala, Elohim, julki tulleena lihassa!  
251 Lupasi viimeisinä päivinä tuoda itsensä julki uudestaan lihassa! Huomatkaa.  

“Abraham, missä on vaimosi, Saara?” 

“Hän on teltassa Sinun takanasi.” 

Hän sanoi: “Minä tulen vierailemaan luonasi.” 
252 Ja tuo rouva, tietenkin, koska hän oli lähes satavuotias, hän vähän niin kuin nauroi hihaansa 

siellä takana teltassa, verhojen takana. Hän sanoi: “Minä, vanha nainen.” Heidän kanssaan oli jo 
monet vuodet lakannut olemasta sillä tavoin kuin on miehen ja vaimon kohdalla, tiedättehän, 
koska Abraham oli satavuotias ja Saara yhdeksänkymmenen. Ja Saara sanoi: “Niin ei tule 
koskaan tapahtumaan.” 
253 Ja Hän kysyi: “Miksi Saara nauroi?” Whew! Selkä käännettynä telttaan päin: “Miksi Saara 

nauroi ja sanoi: ‘Kuinka näin voisi tapahtua?” Näettekö, Hän näytti Abrahamille merkin. 
254 Nyt Hän lupasi, että se tulisi tapahtumaan lopunaikana uudestaan.  
255 Nuo kaksi miestä menivät alas Sodomaan ja saarnasivat Sanaa ja käskivät heitä lähtemään 

sieltä ulos, koska se tultaisiin polttamaan, ja niin edelleen, ja niin tapahtui. Ja Loot hoippui 
siellä, tuo luonnollinen seurakunta, siellä synnin liejussa, kuitenkin ponnistellen heidän 
organisaatioidensa ohjelmien mukana. Mutta Morsian… 
256 Tuo yksi mies ei koskaan mennyt heidän mukanaan sinne. Hän meni ja puhui ainoastaan 

Morsiamen esikuvalle. No niin, me olemme viimeisissä päivissä. Nyt pankaa merkille. 

Te sanotte: “Siellä Jumala oli tuotuna julki lihassa.”  
257 Jeesus itse sanoi: “Miksi te tuomitsette Minut?” Hän sanoi: “Eikö teidän Raamatussanne, 

teidän laissanne, ole kirjoitettuna, että heitä, profeettoja, joille Jumalan Sana tuli...” Jeesus 
sanoi: “Sana tuli profeetoille”, koska Hän oli kirjoitustenmukainen kaikissa asioissa. Hän sanoi: 
“Jumalan Sana sanoo, että ‘Sana tuli profeetoille’. Ja te kutsuitte heitä ‘jumaliksi’, sillä Jumalan 
Sana tuli heille.” Hän sanoi: “Miten te silloin aiotte tuomita Minut, kun Minä sanon: ‘Minä olen 
Jumalan Poika’?” Siinä se on teille.  
258 Missä me nyt olemme? Me olemme lopunajassa! Kuunnelkaa nyt hyvin tarkasti.  
259 Me näemme nyt, että tulisi olemaan sotia ja huhuja sodista, ja me näemme nyt, että 

viikunapuu työntää esiin silmujansa. Ja kaikki muutkin puut, metodistit, baptistit, presbyteerit ja 
kaikki, työntävät esiin silmujansa, suuri herätys on meneillään.  
260 Nyt, minä uskon, että Jumala on kokoamassa Morsianta, tuota Valittua, tuota viimeistä 

hetkeä varten. Oi! Nyt huomatkaa.  
261 Tarkastelkaamme nyt sitten näitä asioita, jotka Johannes näki. “Punainen hevonen ja sen 

ratsastaja lähtivät liikkeelle, ja hänelle annettiin valta tappaa suurella miekalla.” Tässä on nyt 
minun ilmestykseni siitä. Tämä on Saatana uudestaan! Se on jälleen Saatana toisessa muodossa. 
Me tiedämme, niin kuin sanoin aikaisemmin, että pasuuna merkitsee sotia ihmisten ja kansojen 
kesken. Mutta nyt kun te näette tässä, että tällä miehellä on miekka, joten se merkitsee 
seurakuntapoliittista sotaa. Te ette ehkä saata ajatella niin, mutta tarkatkaa sitä hetkinen, vain 
muutama hetki. 
262 Pankaa merkille näiden hevosten värin vaihtuminen. Sama ratsastaja, mutta hevosen väri 

vaihtuu. Ja hevonen on eläin, ja eläin Raamatussa symbolina merkitsee valtaa, voimaa. Tuo 
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sama systeemi ratsastaa nyt toisen värisellä vallalla, muuttuneena viattoman valkoisesta veren 
punaiseksi. Tarkatkaa nyt, miten hän tulee. 
263 Kun hän aluksi aloitti, hän oli vain, no niin, hän oli vain pieni oppi niiden keskuudessa, jota 

kutsuttiin nikolaiittaisuudeksi. Tietenkään se ei voisi tappaa ketään! Se on Ilmestyskirja 2:6, jos 
haluatte kirjoittaa sen muistiin. Hän ei tappaisi mitään. Se oli vain oppi. Se oli vain ihmisten 
keskuudessa oleva henki. Se ei tulisi tappamaan mitään. Oi, hän oli niin viaton, kun hän ratsasti 
tällä valkoisella hevosella. “Tiedättekö mitä, meillä voisi olla suuri maailmanlaajuinen 
seurakunta. Me voisimme kutsua sitä Yleismaailmalliseksi Seurakunnaksi.” He yhä tekevät 
niin! Oi. kyllä! “Meillä voisi olla...” Oi, se on niin täydellisen viatonta! Oi, se on niin viatonta. 
Se on vain ryhmä miehiä. “Me tulemme kaikki tulemaan yhteen voidaksemme olla yhdessä.” 
Näettekö, se on viatonta, se on niin valkoista. Sitä valkoinen hevonen oli. Näettekö? 
264 Niinpä arvohenkilöt ja paremmin pukeutuneet ja sivistyneet, tiedättehän, jotenkin niin kuin 

“samankaltaiset linnut”, tulivat yhteen. He sanoivat: “Tuo kurja joukko, jos he tahtovat 
kompuroida eteenpäin, niin hyvä on, mutta me tulemme saamaan paremman luokan ihmiset 
tulemaan seurakuntaamme. Jos me vain voimme saada itsemme vedetyiksi irti täältä, niin me 
tulemme panemaan asiat järjestykseen. Hehän ovat ‘omituisia tyyppejä” Enkä tarkoita tuota 
Odd Fellows [Oudot tyypit] kerhoa, vaan te tiedätte, mitä minä tarkoitan. On omituista olla 
todellinen uskovainen. Toisin sanoen: “Me haluamme pienen ryhmän tai pienen syndikaatin, 
jota voimme kutsua omaksemme.” Se oli vain oppi, hyvin viatonta. “Veljet, meillä ei ole mitään 
teitä vastaan, tietenkään ei. Te olette hienoja miehiä, mutta katsokaahan, meillä on liikeasioita ja 
kaikkea muuta, ja meille olisi parempi jos me kokoontuisimme vain keskenämme.” Näettekö? 
Ja se jatkui suoraan eteenpäin, kunnes se lopulta tapahtui. Kyllä. He tulivat yhteen. 
265 Mutta kun tämä hirvittävä pettävä henki (oi miehet!) ruumiillistui, kun tämä opin henki 

ruumiillistui eräässä miehessä ottaakseen Kristuksen paikan. Silloin sitä täytyi palvoa, se 
muuttui Kristuksen kaltaiseksi palvonnaksi. Toisin sanoen Vatikaanissa… Minä olen ollut 
siellä. Siellä on kirjoitettuna: “VICARIVS FILII DEI”, ja se on kirjoitettuna roomalaisilla 
numeroilla. Se merkitsee: “Jumalan Pojan sijainen.” Toisin sanoen, hän on “kirkkoherra”. 
Tehän tiedätte, mikä kirkkoherra on. Hän on ottanut jonkun paikan. Hän on kirkkoherra, 
“Jumalan Pojan sijainen”.  
266 Ja Raamattu sanoo: “Hän, jolla on viisauden lahja, laskekoon pedon luvun, sillä se on 

ihmisen luku, ja hänen lukunsa on 666.” Jos te otatte VICARIVS FILII DEI ja vedätte viivan 
sen alle, ja laskette yhteen nuo roomalaiset numerot, V on viisi, I on yksi ja niin edelleen, niin 
katsokaa ettekö te saakin 666. 
267 Raamattu sanoi, että hän tulisi istumaan Jumalan temppelissä palvottuna kuin Jumala. Kun 

tuo pieni oppi ruumiillistui, siitä tuli kirkonherra Jumalan Pojan tilalle. Oi, tuo hirvittävän 
petollinen henki! Jos te haluatte lukea sen, lukekaa 2. Tess. 2:3. Te voitte nähdä, missä se on. 
268 Tietenkin te muistatte, että Saatana on jokaisen kansakunnan poliittisen vallan pää. Kuinka 

monet teistä tietävät sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Haluatteko kirjoittaa sen muistiin? 
Matteus 4:8. “Saatana vei Jeesuksen eräälle korkealle vuorelle ja näytti Hänelle yhdessä 
hetkessä kaikki maailman kuningaskunnat, joita koskaan on ollut, tai tulee koskaan olemaan.” 
Puhukaapa jostakin persoonasta! “Minä annan ne sinulle, jos palvot minua.” Ja Jeesus tiesi, että 
Hän tulisi perimään ne. 
269 Se on sama kuin he sanovat: “Tehän olette kurja, pyhien kieriskelijöiden joukko.”  
270 Mutta me saamme maailman! “Nöyrät perivät maan.” Niin Jeesus sanoi. 
271 Huomatkaa, Jeesus tiesi, että Hän tulisi perimään ne, joten Hän sanoi: “Painu pois, Saatana. 

On kirjoitettu”, suoraan takaisin Kirjoitukseen, näettehän, “sinun tulee palvoa Herraa ja yksin 
Häntä.” Näettekö? 
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272 Nyt kun hän, joka on päädemooni, ruumiillistuu tässä superuskonnollisessa miehessä, niin 
kuin Raamattu ennustaa, silloin hän liittää yhteen seurakuntansa ja valtion. Hänen molemmat 
omat voimansa liittyvät yhteen. Näettekö? 
273 Ja kun antikristuksen henki lähti liikkeelle, se oli henki. Miksi se sen jälkeen tuli? Se tuli… 

Tarkatkaa nyt tätä Sinettiä. Kun tuo henki lähti liikkeelle, se oli antikristus, vastoin Kristuksen 
opetusta. Hyvä on. Seuraava asia… Kristus asetti Seurakuntansa olemaan syntiä vastaan. “Oi, ei 
se sitä merkitse. Ei se merkitse sitä. Ja se oli jotakin toista varten. Se oli silloin sata vuotta sitten. 
Se ei ole meitä varten.” Näettekö? Se on anti, “vastaan”. Sitten se tuli…  
274 Nyt, tuo ratsastaja lähti. Hänellä ei ollut kruunua, mutta hänelle annettiin se. Tuolla 

valkoisella hevosella ratsastajalla, hänellä oli jousi, mutta ei nuolia. 
275 Sitten jonkin ajan kuluttua, kun hän oli lähtenyt liikkeelle, hänelle annettiin kruunu, koska 

te ette voi panna kruunua jonkun hengen päähän. Mutta kun tämä henki ruumiillistui toisessa 
salaisuutensa vaiheessa, toisessa tehtävässä, hänestä tuli kruunattu väärä profeetta antikristuksen 
hengen toiminnalle. Nyt, me näemme hänen nyt, nyt. Nyt hänestä tulee sellainen, kun se 
tapahtuu. Sitten, hän on jo, Saatana hallitsee maailman poliittisia voimia. 
276 Nyt hän tulee sille paikalle, että hän muodostaa yleismaailmallisen seurakunnan vallan ja 

ottaa uskonnollisen vallan. Ettekö te ymmärrä, veljeni, että kun tämä kansakunta tulee esiin 
Ilmestyskirjan 13. luvussa tuona pienenä karitsankaltaisena eläimenä, sillä oli kaksi sarvea, 
poliittinen ja uskonnollinen valta. Mutta se teki samoja asioita, joita tuo peto oli tehnyt ennen 
sitä. 
277 On outoa, että Amerikka on numero kolmetoista ja nainen. On outoa, että se tulee esille jopa 

Ilmestyskirjan 13. luvussa. Me aloitimme kolmellatoista lipussamme olevalla raidalla, 
kolmellatoista tähdellä. Kaikki on kolmetoista, kolmetoista, kolmetoista, ja kaikki on nainen, 
nainen, nainen koko ajan. 
278 Lopulta tullaan siihen, minä ennustan, että joku nainen tulee hallitsemaan sitä. Muistakaa, 

se oli kolmekymmentä vuotta sitten, kun sanoin sen, nuo kolme asiaa, jotka ennustin, ja viisi 
niistä on jo tapahtunut. Ja juuri nyt siellä on mies tuodakseen tuon naisen sisälle. Te äänestitte 
hänet sisälle oman politiikkanne kautta. Kyllä. Huh! Hyvä on.  
279 On niin paljon sanottavaa, on vaikea päästä sinne, minne halutaan. Huomatkaa nyt. En 

pidättele teitä enää kuin hieman pidempään, josko minun sitten täytynee jatkaa huomenillalla. 
280 Katsokaa. Huomatkaa. Kun Saatana... Jokainen käsittää, että Saatana hallitsee kaikkia 

maailman poliittisia voimia. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hän sanoi niin. Te löydätte sen 
Matteuksen neljännen luvun kahdeksannesta jakeesta. Kaikki valtakunnat kuuluvat hänelle. 
Siksi he taistelevat, sotivat ja tappavat. Muistakaa nyt.  
281 Eikö olekin outoa, että heille annettiin tämä miekka, jotta he tappaisivat toinen toisiansa. Oi, 

oi, oi! Pankaa merkille.  
282 Alussa hänellä ei vielä ollut kirkollista voimaa, mutta hän alkoi tuon väärän oppisen 

demonin kanssa, ja tuo opetus muuttui opiksi. Tuo oppi ruumiillistui väärässä profeetassa.  
283 Ja sitten hän meni aivan oikeaan paikkaan. Hän ei nyt mennyt Israeliin, hän meni Roomaan, 

Nikeaan, Roomaan. 
284 Pidettiin neuvotteluja, ja he valitsivat pääpiispan. Sitten näin tekemällä he yhdistivät 

seurakunnan ja valtion yhteen. Silloin hän luopui jousestaan. Hän nousi pois valkoisen 
hevosensa selästä, nousi punaisen hevosensa selkään ja pystyi tappamaan kenet tahansa, joka ei 
ollut samaa mieltä hänen kanssaan. Siinä on Sinettinne! Se on tuo sama mies! Tarkatkaa hänen 
menoaa suoraan iankaikkisuuteen sen kanssa. Hän liittää molemmat voimansa yhteen.  
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285 Juuri samaa asiaa yritetään tehdä nyt! Samaa asia! On outoa, ja ehkä te ette ymmärrä sitä, 
mutta tänään eräästä baptistiryhmästä Louisvillessa… Te kuulitte siitä radiossa. Eräs puhuja 
nousi ylös ja... Kuinka monet kuulivat siitä? Hyvä on. Tässä se on teille. He tahtovat ja pyytävät 
nyt kirkkoa ja sanovat, ettei meidän todella ole pakko, oi, millä tavoin liittyä katoliseen 
kirkkoon, mutta me tahdomme olla yhteydessä heidän kanssaan. Ja samaan aikaan kun tämä 
tapahtuu Louisvillessa, Jumala avaa täällä Sinetit kansallensa osoittaakseen meille, ettemme 
tekisi niin! Näettekö niiden molempien työskentelevän samanaikaisesti? Muistakaa, että arkissa 
varis ja kyyhkynen istuivat samalla orrella. Siinä se on teille, varmasti. Muistakaa se vain. 
286 No niin, me näemme, että hän yhdistää voimansa. Sitten kun hänellä on sekä valtio että 

kirkko yhdessä, mitä te silloin aiotte tehdä? Hän muodostaa oman uskontonsa, ja nyt hän voi 
tehdä, mitä hän haluaa tehdä. Silloin hänellä on valta tappaa kenet tahansa, joka ei ole samaa 
mieltä hänen kanssaan. Juuri tarkalleen niin hän myös teki. Ja hän teki sen aivan tarkalleen. Hän 
teki sen todellisille Jumalan pyhille, jotka pitivät Sanan, eivätkä olleet samaa mieltä hänen 
kanssaan hänen opinkappaleistaan. Hän tappoi heidät. 
287 Nyt, veli Lee Vayle ja te opettajat täällä, jotka opetatte Nikean ajanjaksosta ja 

alkuseurakunnasta. En tiedä, oletteko te lukeneet tätä vai ette. Jos haluatte lukea sen, te löydätte 
sen Smuckersin teoksesta Loistava uskonpuhdistus.  
288 Ja te näette sieltä, kun Hippon Pyhästä Augustinoksesta tuli roomalaiskatolisen pappi, niin 

hänellä oli erään kerran tilaisuus, että erään kerran Pyhä Henki yritti tulla hänen päällensä, ja 
hän hylkäsi sen. Kuinka monet teistä opettajista tietävät sen? Hän hylkäsi Pyhän Hengen. Se on 
tänään tarkka esikuva protestanttisesta kirkosta, joka on hylännyt Pyhän Hengen. Hän meni 
takaisin alas Hippoon, ja juuri hän allekirjoitti tuon paperin, jossa oli “ilmestys Jumalalta siitä, 
että oli oikein, ja oli Jumalalle mieluista, että jokainen henkilö tapettaisiin, joka ei uskoisi 
samalla tavoin kuin roomalaiskatolinen kirkko.” 
289 Kuunnelkaa nyt, minä lainaan Marttyyrihistoriasta: “Hippon Pyhän Augustinuksen ajasta 

lähtien aina vuoteen 1586 asti”, Rooman marttyyrilogian mukaan, “roomalaiskatolinen kirkko 
tappoi kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa protestanttia.” Oliko hänen miekkansa punainen? 
Ratsastiko hän punaisella hevosella? Mikä se oli? Tuo sama voima, tuo sama ratsastaja. Siinä on 
tämä Sinetti, He myöntävät marttyyrilogiassaan tappaneensa kuusikymmentäkahdeksan 
miljoonaa ja sen lisäksi vielä ne, jotka tapettiin sen ulkopuolella. Oi, armoa! Pimeiden 
Ajanjaksojen aikana miljoonia ruokittiin leijonille ja heitä teurastettiin kaikin tavoin, koska he 
eivät tahtoneet kumartaa tuota katolista opinkappaletta. Te tiedätte sen! 
290 Kuinka paljon teillä on aikaa? [Seurakunta sanoo: “Runsaasti aikaa.”] Hyvä on, sallikaa 

minun lukea teille jotakin. Sallikaa minun näyttää teille jotakin. Kuvailkaamme tätä asiaa 
hetken. Se sattui juuri tulemaan mieleeni, ja me tulemme lukemaan sen. Menkäämme 
Ilmestyskirjan 17. lukuun. Meillä on vielä viisitoista minuuttia aikaa. Hyvä on. Kuunnelkaa nyt 
todella tarkasti, kun me luemme. Te joilla on Raamatut, avatkaa ne. Annan teille hieman aikaa 
ottaa se esiin. 
291 Saitko sen Lee? Se on Smuckersista, josta minä sain sen. Näethän? Loistava 

uskonpuhdistus. Se on otettu suoraan Vatikaanissa olevasta Rooman marttyyrilogiasta. 
292 Se oli Pyhän Patrikin seuraajien vainoon asti. Ja sitten he kutsuvat Pyhää Patrikia 

pyhimyksekseen. Pyhä Patrik oli suunnilleen yhtä paljon katolilainen kuin minäkin olen, ja te 
tiedätte, kuinka paljon minä olen sellainen! Hän ei voinut sietää tuon kirkon oppia. Hän 
kieltäytyi menemästä paavin luo. Kyllä vaan. Pyhä Patrik jopa... Oletteko koskaan käyneet 
Pohjois-Irlannissa, missä hänen koulunsa olivat? Te tiedätte, ettei hänen nimensä ollut Patrik. 
Kuinka monet tietävät sen? Hänen nimensä oli Sucat. Oikein. Hän kadotti pienen sisarensa. Te 
muistatte, kun he olivat... Näettekö? Hyvä on.  
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293 Huomatkaa nyt, Ilmestyskirjan seitsemästoista luku. Yrittäköön jokainen nyt avata 
sydämensä, ja antakaa nyt Pyhän Hengen opettaa teitä. 

Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa... 
294 Nyt te näette nuo Seitsemän Maljaa. Te tiedätte nämä seitsemät, joiden lävitse me olemme 

menossa. Ne kaikki tapahtuivat aivan samaan aikaan seuraten vitsauksia, seuraten myös 
seurakunta-ajanjaksoja, koska se on kaikki sinetöitynä tuossa yhdessä Kirjassa. Kaikki tapahtuu 
yhden kierroksen aikana, ja yksi menee suoraan toiseen ja toinen taas toiseen. Kaksi henkeä 
työskentelee, Jumala ja perkele. 

...joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui kanssani ja sanoi minulle: Tule tänne. Minä 
tulen näyttämään sinulle sen suuren huoran tuomion, joka istuu monien vesien päällä. 

295 Katsokaapa nyt tänne, tuo “vesi”. 
296 “Huora.” Mikä se on? Se on nainen. Se ei voi olla mies. Ja mitä nainen kuvaa Raamatussa? 

Seurakuntaa. Miksi? Kristuksen Morsian ja niin edelleen, näettehän, se on nainen, seurakunta. 
297 Nuo “vedet”, mitä se merkitsee? Katsokaapa tänne. Lukekaa se sieltä 15. jakeesta: 

Ja hän sanoi minulle: Vedet, jotka sinä näit, siellä missä huora istuu, ovat kansoja ja 
väkijoukkoja ja kansakuntia ja kieliä. 

298 Se on seurakunta, joka hallitsee yli koko maailman. Tuo nainen “istui monien vesien 
päällä”. 

Jonka kanssa maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta, (hengellistä haureutta, 
ottamalla heidän oppinsa, nikolaiittain opit) ja maan asukkaat ovat juopuneet hänen 
haureutensa viinistä.  

299 Pojat, puhukaapa joukosta, joka on humalassa siitä! Te… 

Niin hän vei minut hengessä pois erämaahan, ja minä näin naisen... 
300 Tiesittekö mitä? Katolisen kirkon omat kirjoittajat tunnustavat, että tämä on heidän 

seurakuntansa? Kuinka moni tietää sen? Se on heidän omissa kirjoituksissansa. Minulla on tuo 
Meidän uskomme tosiasiat, niin kuin he sitä kutsuvat. Se kuuluu eräälle papille. Hyvä on. Hyvä 
on. 

Niin hän kuljetti minut pois hengessä erämaahan, ja minä näin naisen istuvan 
helakanpunaisen eläimen päällä, joka oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 
seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 

301 Tarkatkaa nyt vain tuota symbolia, tuota “seitsenpäisyyttä”. Katsokaahan nyt... “Ja ne 
seitsemän päätä, jotka sinä näit, ovat nuo seitsemän kukkulaa, jolla tuo nainen istuu.” Rooma 
istuu seitsemällä kukkulalla, Siitä ei voida erehtyä. “Seitsemän päätä” ja “kymmenen sarvea”. 
He ovat kymmenen kuningaskuntaa ja niin edelleen. 

Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaiseen väriin, ja koristettu kullalla ja 
jalokivillä ja helmillä, ja pitivät kädessään kultaista kuppia, joka oli täynnä hänen 
haureutensa kauhistuksia ja saastaisuuksia. 

302 Tuo antikristuksen henki, “haureus”, näettekö, “opetus”, se on aviorikos Jumalaa kohtaan. 
Hänen piti olla morsian, ja hän tekee aviorikoksen aivan samalla tavoin kuin Eevakin teki, aivan 
samalla tavoin kuin seurakunta tekee siellä. Näettekö? 

Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi: Salaisuus, suuri Babylon,  
303 Jokainen tietää että “Babylon” on Rooma.  

Maan porttojen ja kauhistuksien äiti.  
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304 Kuunnelkaa nyt kuudetta jaetta. 

Ja minä näin tuon naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen marttyyrien 
verestä, ja kun minä näin hänet, minä suuresti ihaillen ihmettelin sitä. 

305 Tuo nainen oli niin kaunis, ristit ja kaikki yllään! Miten ihmeessä hän olisi voinut syyllistyä 
pyhien veren juomiseen. Se kummastutti häntä. Ja nyt tuo enkeli tulee kertomaan sen hänelle. 

Ja enkeli sanoi minulle: Miksi sinä ihmettelit? Minä tulen kertomaan sinulle tuon 
naisen salaisuuden, ja tuon eläimen, joka häntä kantaa... 

306 Tämä ei nyt ole yhdenkään Sinetin alla. Tämä on jotakin muuta. 

Ja Hän sanoi … jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 

Eläin [peto] jonka sinä näit oli ja ei ole enää, ja se on nouseva pohjattomasta 
kuopasta... (sillä ei ole mitään perustusta, paavi) ...ja on menevä kadotukseen, ja ne, 
jotka asuvat maan päällä, ihmettelevät, ne, joiden nimet eivät olleet kirjoitettuina 
elämän kirjaan (se on tuo valittu siemen) maailman perustamisesta asti... 

307 Milloin teidän nimenne pantiin Elämän Kirjaan? Silloinko kun te osallistuitte tuohon 
herätykseen? Ei koskaan! “Maailman perustamisesta asti.” 

...kun he näkevät eläimen [pedon] joka oli, ja ei ole, ja kuitenkin on. 
308 Näettekö, tuo eläin [peto], kun yksi kuolee, toinen ottaa hänen paikkansa. “Hän oli, häntä ei 

ole ollut; hän oli, häntä ei ole ollut; hän oli, häntä ei ole ollut.” Ja hän on menevä suoraan 
kadotukseen, sillä tavalla. Näettekö? Hyvä on. 

Ja tässä on sen ymmärrys, jolla on viisaus.  
309 Kuinka moni tietää, että on olemassa yhdeksän hengellistä lahjaa, ja yksi niistä on viisaus? 

[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on.  

Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu.  
310 Teidän täytyisi olla täysin sokea, kuuro ja mykkä, voidaksenne olla ymmärtämättä sitä. 

Ja siellä on seitsemän kuningasta: viisi on kaatunut, ja yksi on, (Nero) ja on vielä 
tuleva toinen, ja kun hän tulee, hänen kestää lyhyen hetken. 

311 Muistatteko, mitä hän teki? Hän poltti kaupungin ja pani sen kristittyjen syyksi ja pani 
oman äitinsä kiinni puunrunkoon ja vedätti häntä hevosella kaduilla ja soitti viulua Rooman 
palaessa. Hyvä on. 

Ja tuo eläin [peto], joka oli ja ei enää ole, on kahdeksas... 
312 Pakanallisesta Roomasta tuli paavillinen Rooma, kun tuo antikristuksen henki oli 

ruumiillistunut ja kruunattu. Hänestä tehtiin Rooman kruunattu kuningas, molempien, sekä 
valtion että kirkon. Oi veli! Se on niin täynnä sitä. Näettekö? 

...ja-on noista seitsemästä, ja menee… (Kuinka pitkään hän pysyy? He eivät ole 
koskaan muuttaneet tuota systeemiä.) ...kadotukseen. 

Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä 
ole saaneet kuninkuuttaan, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi tunniksi 
eläimen [pedon] kanssa.  

313 Ne ovat tietenkin diktaattoreja, näettehän. “Näillä on yksi mieli.” Nyt katsokaa tänne. Siinä 
ei puhuta puhuvat kommunismista! Näettekö? 

Näillä on yksi mieli ja ne antava valtansa ja voimansa eläimelle [pedolle]. 
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Nämä ovat sotiva Karitsan kanssa, ja Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain 
Herra ja kuningasten Kuningas. Ja he, jotka ovat hänen kanssaan, ovat kutsututtuja ja 
valittuja ja uskollisia. 

Ja hän sanoi minulle: Vedet, jotka sinä näit siellä, missä huora istuu, ovat kansoja ja 
väkijoukkoja ja kansakuntia ja kieliä. 

Ja nuo kymmenen sarvea, jotka sinä näit eläimen [pedon] päällä, ovat vihaava 
huoraa, kun tuo liitto on rikottu… (minä puhuin siitä eilen illalla) ja he ovat tekevä 
hänet autioksi ja alastomaksi ja ovat syövä hänen lihansa ja polttava hänet tulella. 

314 Ettekö te tiedä Raamatun sanovan, että kauppiaat ja kuninkaat tulevat sanomaan: “Voi, voi, 
tuota suurta kaupunkia, kuinka sen tuomio tuli yhdessä hetkessä? Näettekö? 

Sillä Jumala on pannut heidän sydämiinsä, että he täyttävät hänen tahtonsa ja ovat 
samaa mieltä ja antavat kuningaskuntansa eläimelle [pedolle], kunnes Jumalan Sanat 
täyttyvät. 

Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kuningaskuntia. 
315 Sanokaapa minulle jotain. Venäjä ei hallitse kaikkea. Me emme hallitse kaikkea. On 

olemassa vain yksi kuningas, joka hallitsee yli jokaisen... Kuten tuossa Nebukadnessarin 
kuvapatsaassa, se meni jokaiseen varpaaseen. Se on Rooma! Rooma ei tee sitä kansakuntana, se 
tekee sen kirkkona! Jokainen kansakunta taivaan alla kuuluu Roomalle.  
316 Ei ole ihme, että sanotaan: “Kuka voisi sotia hänen kanssaan?” Jos hän sanoisi: “Rauha” 

[Veli Branham napsauttaa sormiaan kerran.], se selvittäisi sen. Jos katolinen kirkko sanoisi: 
“Älkää taistelko”, he eivät taistelisi. Siinä kaikki. Kuka kykenisi tekemään se, mitä hän tekee? 
Ei kukaan, niin se on. Niinpä he ihmettelivät niitä ihmeitä, joita hän pystyi tekemään. Hän 
pystyy pysäyttämään sodan. [Veli Branham napsauttaa sormiaan kerran.] Hänen tarvitsisi sanoa 
vain: “Seis.” Siinä kaikki. Mutta luuletteko, että hän tulee tekemään sen? Tietenkään ei. 
317 Huomatkaa. Se tapahtui siksi, että he voisivat tappaa toisiansa, voidakseen tappaa toisiansa. 

Hänellä ei ollut alussa minkäänlaisia nuolia joustansa varten, mutta tämä suuri miekka teki sen. 
Hän tappoi myöhemmin, kun hän oli vaihtanut valkoiselta hevoselta punaiselle. Tarkalleen tuo 
sama perkele miekkansa kanssa. 
318 Mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi: “Ne, jotka ottavat miekan, tulevat tuhoutumaan siihen.” 

Älkää taistelko vastaan. Jeesus sanoi niin tuona yönä, ja Pietari veti esiin miekkansa. Tehkää 
vain samalla tavoin kuin Hänkin teki. Menkää vain eteenpäin. 
319 Muistakaa nyt, että hänellä on miekka. Hän lähtee liikkeelle miekka kädessänsä ja ratsastaa 

punaisella hevosella ja kahlaa kaikkien niiden veressä, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan.  
320 Ymmärrättekö te nyt sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Kuinka monet ymmärtävät, mitä 

tuo Sinetti nyt tarkoittaa? [“Aamen.”] Hyvä on. Mitä Jeesus sanoi? “Ne, jotka ottavat miekan, 
tulevat kuolemaan miekkaan.” Onko se oikein? Hyvä on. Tämä ratsastaja ja kaikki hänen 
kuningaskuntansa alaiset, jotka ovat tappaneet kautta ajan ja ovat vuodattaneet kaiken tämän 
marttyyrien ja pyhien veren, tullaan tappamaan Jeesuksen Kristuksen miekalla, kun Hän tulee. 
“Ne, jotka ottavat miekan, tulevat kuolemaan miekkaan.” He ottivat opinkappaleen ja 
antikristuksen miekan ja hakkasivat miljoonittain maahan todellisia ja totisia palvojia kautta 
ajanjaksojen. Ja kun Kristus tulee Miekan kanssa, se on Hänen Miekkansa, joka lähtee Hänen 
suustansa, ja Hän tulee tappamaan jokaisen vihollisen, joka on Hänen edessään! Uskotteko te 
sen? “Tappamaan vihollisen.”  
321 Menkäämme hetkeksi tänne Ilmestyskirjaan. Me tulemme näkemään, että minäkö vain 

sanon niin, vai sanooko Sana niin. Ilmestyskirja 19:11. 



30          TOINEN SINETTI 
 

Ja minä näin taivaan auenneena (aamen.), ja katso valkoinen hevonen, ja hänen 
nimensä, joka istui sen selässä, oli Uskollinen ja Todellinen, ja hän tuomitsee ja sotii 
vanhurskaudessa. 

Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua.  
322 Oi, veli! Hänen pyhänsä ovat nyt kruunanneet Hänet. Näettekö?  

Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota kukaan ihminen ei tiennyt, paitsi hän itse.  
323 Muistakaa, me emme voi, me emme tiedä sitä, näettekö, mikä se on. “Ja hän oli 

vaatetettu…” Katsokaamme. 

Ja hän oli vaatetettu vereen kastetulla vaipalla, ja nimi, jolla Häntä kutsuttiin (ei “oli”, 
vaan sitä “kutsuttiin”), oli Jumalan Sana.  

324 Sillä Hän ja Sana ovat yhtä. Näettekö? Nyt huomatkaa, ei “Hänen nimiään.” Uh-huh! 
“Häntä kutsutaan nimellä “Jumalan Sana”. Tunnettiin vain yksi nimi, ei mitään toista nimeä. 

Ja sotajoukot, jotka olivat taivaassa, seurasivat häntä valkoisten hevosten selässä 
vaatetettuina hienoon liinavaatteeseen, valkoiseen ja puhtaaseen. (Joka on pyhien 
vanhurskaus. Näettekö?) 

325 Tarkatkaa nyt. Mitä Jeesus sanoi? “Hän, joka ottaa miekan...” Hyvä on, punaisen hevosen 
ratsastaja, tässä on se, mitä on tulossa! “Hän, joka ottaa miekan...” Te olette saattaneet tappaa 
heitä kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa läpi ajanjaksojen, ehkäpä enemmänkin, mutta Jeesus 
sanoi: “Hän, joka ottaa miekan, tulee kuolemaan siihen.” Tarkatkaa nyt! 

Ja hänen suustansa lähtee terävä miekka... 
326 Hebrealaiskirje neljännessä luvussa sanotaan: “Jumalan Sana on terävämpi kuin 

kaksiteräinen miekka ja leikkaa luiden ytimeen.” Ja mitä muuta Sana tekee? Se on sydämen 
ajatusten erottaja! 

Ja hänen suustansa lähtee terävä miekka, jotta hän löisi sillä kansoja, Jja 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. 

327 Ja koska he eivät olleet yhtä mieltä asiasta näiden petkuttajien kanssa, jotka olivat Jumalan 
Sanaa vastaan, Saatana yhdisti yhteen poliittisen voimansa, joka hänellä oli, ja hengelliset 
voimat ja muodosti seurakunnan, joka ulottui jokaiseen kansakuntaan. Ja hän tappoi miljoonia 
kertaa miljoonia, sen jälkeen kun hän oli hypännyt pois valkoisen hevosensa selästä ja kiivennyt 
tämän punaisen hevosensa selkään, ja hän otti miekkansa ja lähti liikkeelle.  
328 Mutta Jumala sanoi, että tuo sama asia, jota hän yritti vääristellä väärän opetuksen avulla, 

tuo sama Sana tulisi nousemaan voimassa ja tuleva esiin Jeesuksen Kristuksen huulilta, ja se 
tappaisi hänet ja kaiken edestään. Aamen!  
329 Siinä on Toinen Sinetti! Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Oi! Se on 

NÄIN SANOO HERRA. [Seurakunta iloitsee suuresti.] Ylistys Herralle! Jos kaikki nämä toiset 
ilmestykset ja näyt ja kaikki ovat osuneet aivan naulan kantaan... Kuinka monet tietävät sen, 
kohottaisitteko kätenne? Sadoittain. Jokaisella täällä on kätensä ylhäällä. Tarkatkaa nyt! Niin on 
tämäkin. Muistakaa, se on niin. Oi, ystävät.  

Tulkaa lähteelle, joka on täytetty Verellä, 
Otettu Immanuelin suonista,  
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Jonka alle syntiset upotettuina  
Kadottavat kaikki syyllisyytensä tahrat. 

330 Tulkaa, uskokaa Häneen, jos ette ole koskaan tehneet sitä. Älkää jättäkö mitään sattuman 
varaan, älkää, älkää, jos elämässänne on jotakin, ystävät.  
331 Me olemme tässä. Jotakin on aikeissa tapahtua. [Veli Branham koputtaa saarnastuolia 

neljästi.] Minä en tiedä miksi. Minä en tiedä milloin. Minä tiedän, mitä tulee tapahtumaan, 
mutta en tiedä, milloin se tulee tapahtumaan. Mutta se tulee tapahtumaan, koska Hän paljastaa 
sitä juuri nyt. Hän ei tee mitään ennen kuin Hän tekee sen tunnetuksi. Aamos 3. Hän, tekee sen 
ensin tunnetuksi ja Hän lupasi, että nämä asiat tapahtuisivat viimeisinä päivinä ja 
seitsemännessä seurakunta-ajanjaksossa, sen lopulla, kun sanansaattaja saapuisi. Siellä se tulisi 
olemaan. Siellä tultaisiin paljastamaan nuo murretut Sinetit. Ne paljastettaisiin, ja tässä ne ovat. 
Se on Herran Nimessä. Uskokaa ystävät. Tulkaa ulos Babylonista. 
332 Haluan sanoa jotakin ennen kuin lopetan, koska kello on juuri nyt puoli kymmenen, ja on 

aika lopettaa. 
333 Kun minä ja Billy laskeuduimme lentokoneesta viimeisen matkamme aikana, katselin 

englanninkielistä sanomalehteä, jonka he toivat minulle. Siinä sanottiin: “Maanjäristysten täytyy 
olla ohitse. Linnut ovat palaamassa takaisin.” Ja sitten se kerrottiin yksityiskohtaisesti. Jotakin 
erikoista oli tapahtunut. 
334 Intiassa he eivät tee aitoja samalla tavoin kuin me teemme. He keräävät kiviä ja tekevät 

niistä aitansa. Ja he rakentavat myös monet taloistaan kivistä. He vain sovittelevat niitä 
päällekkäin ja rakentavat aitansa sillä tavalla melkein kaikkialla Intiassa, ellette te sitten mene 
ylös vuoristoon. Ja kaikkialla, Kalkutassa ja muualla, ihmisiä vain makaa kaduilla, ja he 
kuolevat nälkään ja niin edelleen. 
335 Nyt kun he rakentavat talonsa, he rakentavat aitansa suoraan taloihin kiinni. Rakentavat 

jonkinlaisen tornin taloksi, ja tornista he tekevät kaivon. Kun he kaivavat kaivon karjaa varten, 
rakentavat he aidan sen ympärille. 
336 Ja yhtäkkiä jotakin alkoi tapahtua! Pienet linnut, tiedättehän, jotka rakentavat pesänsä ja 

kasvattavat poikasensa noiden aitojen koloissa. Jotakin alkoi tapahtua. 
337 Joka päivä kun tulee kuumaa, kaikki karjaeläimet kokoontuvat näiden seinien varjoon 

pysyäkseen viileänä.  
338 Ja kaikki nuo pienet linnut elävät noiden aitojen koloissa, ja yhtäkkiä kaikki nuo pienet 

linnut jostakin tuntemattomasta syystä... Nyt, ne kaikki lähtivät pois. Ne lähtivät ulos, eivätkä 
palanneet pesiinsä. Ne istuskelivat puissa ja niityllä, missä vain pystyivät, tai suoraan maan 
päällä. 
339 Karja ei tullut lähelle. Lampaat eivät tulleet lähelle. Ne pysyttelivät siellä kedolla nojaten 

toisiinsa. Se on hyvä tapa toimia. Ne tiesivät, että jotakin tulisi tapahtumaan.  
340 Sitten äkisti tapahtui maanjäristys, ja se ravisteli nuo seinät ja aidat ja kaiken muun maahan. 
341 Sitten nuo pikkulinnut alkoivat tulla takaisin. Ne eivät tulleet takaisin kolmeen tai neljään 

päivään, mutta kun ne alkoivat tulla takaisin, he sanoivat: “Maanjäristyksen täytyy nyt olla 
ohitse, koska linnut palaavat takaisin.” 
342 Miksi? Ettekö te usko, että tuo sana Jumala, joka sai nuo linnut ja karjan ja lampaat Nooan 

päivinä menemään arkkiin, on yhä sama Jumala, joka voi saada ne lentämään turvaan? Eikö se 
olekin oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
343 Nyt sallikaa minun sanoa jotakin, veljet ja sisaret. Jotakin on aikeissa tapahtua, ja kaikki 

nämä kirkolliset muurit tulevat kaatumaan ja tulevat menemään suoraan takaisin ja olemaan 
yhtä mieltä. Koska he tulevat tekemään sen aivan yhtä varmasti, kuin minä seison täällä. Siellä 
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on kuva tuolle pedolle, aivan yhtä varmasti, kuin minä seison tässä, ja tämä kansakunta on 
ottanut sen Herran Sanan mukaisesti. Kuulkaahan, kun te tunnette tuon pienen oudon tunteen, 
lähtekää silloin pois noilta muureilta. Menkää pois! Te tulette kuolemaan siellä! Älkää tehkö 
sitä! Tulkaa ulos siitä! Jättäkää kaikki tuo asia. Paetkaa turvaan niin nopeasti kuin te voitte! 
Pyytäkää Jumalalta laupeutta. 
344 Älkää vain sanoko: “Hyvä on, minun äitini oli metodisti. Luulen, että minäkin tulen 

olemaan.” “Minun isäni oli baptisti, ja niin olen minäkin.” Älkää tehkö sitä! Älkää jättäkö 
mitään sattuman varaan!  
345 En välitä siitä, kuinka yksinkertaiselta ja nöyrältä se näyttää, se on Herran Sana. Paetkaa 

Jeesuksen Kristuksen tykö niin nopeasti kuin voitte ja pysykää siellä, kunnes Jumala täyttää 
teidät Pyhällä Hengellänsä, sillä hetki on tuleva, jolloin te tulette etsimään ja tavoittelemaan 
Sitä, eikä Se tule olemaan siellä. Niinpä olkaa varmat, että te teette Sen! 

Kumartakaamme päämme hetkeksi.  
346 Taivaallinen Isä, oi, joskus minä vain yksinkertaisesti, Herra, seison täällä ja vapisen. 

Ajattelen tuota hirvittävää hetkeä, joka on lähestymässä, eikä ole mitään tapaa pysäyttää sitä. On 
ennustettu, että se tulisi. Olen ajatellut, että miksi ihmiset eivät tule ja kuuntele, ja miksi he eivät 
tule ja vastaanota sitä? Mutta tietenkin tiedän, että Sinä olet sanonut, etteivät he tulisi tekemään 
niin, joten he eivät tule tekemään niin.  
347 Mutta siellä on joitakin, joiden nimi kirjoitettuna Karitsan Elämänkirjassa, ja kun nuo 

Sinesit on avattu, he näkevät nimensä siellä, ja Pyhä Henki puhuu heille, ja he tulevat. Minä en 
voi estää heitä tulemasta. Ei kukaan muukaan. He tulevat joka tapauksessa, koska Sinä johdat 
heitä, niin kuin johdatit noita pikkulintuja ja lampaita ja karjaa. Sinä olet Jumala. Jokin vaisto, 
joka noilla eläimillä on, sai ne tietämään, että niiden täytyi lähteä pois. Jos eläimen vaisto voi 
varoittaa sitä pakenemaan vaaraa, niin mitä pitäisi Pyhän Hengen tehdä seurakunnalle, joka 
väittää olevansa Sen täyttämä?  
348 Jumala, ole meille armollinen! Anna meille anteeksi kaikki riittämättömyytemme, Herra. 

Meidän tarkoituksemme ei ole seistä täällä saarnastuolissa ja antaa ihmisten seistä seinien 
vierustoilla raajoja särkien ja sitten antaa heidän mennä pois ja sanoa: “Kyllä, se kuulostaa 
melko hyvältä.” Herra, me haluamme tehdä jotakin sen kanssa. Me haluamme Sinun tutkivan 
sydämiämme. Ja jos siellä on jotakin väärää, Herra, anna meidän nyt tietää se. Ole niin hyvä 
äläkä anna meidän tulla tuohon hetkeen, kun tulee olemaan liian myöhäistä. Tutki minua. 
Koettele minua. Herra.  
349 Minä seison täällä ja näen Jumalan armosta noiden Sinettien avautuvan siellä ja tulen ja 

kerron ne ihmisille. Kuinka Sinä viikkoja sitten ennustit, että se tulisi tapahtumaan tällä tavalla. 
Ja nyt, Isä, täällä se on suoraan edessämme.  
350 Nyt Herra, koettele minua. Tutki minua. Tutki minua sydämessäni. Herra. Me haluamme, 

että Sinä katsoisit meidän elämäämme, ja jos siellä on jotakin, mikä ei ole oikein, niin puhu siitä 
meille, Herra. Me haluamme oikaista sen juuri nyt, juuri nyt, kun on “lähde, joka on täytetty 
Verellä.” Kun on valkaisuaine, joka voi puhdistaa meidän syntimme ja epäuskomme. Me 
haluamme upottaa sielumme sen alle voidaksemme puhdistua. Jumala, auta meidän 
epäuskoamme. Ota se pois meistä, Herra.  
351 Me haluamme saada ylöstempaavan armon. Me haluamme olla kykeneviä, kun tuo 

salaperäinen ukkonen jyrisee siellä, ja Seurakunta on otettu ylös. Me haluamme olla valmiita 
vastaanottamaan se, Herra. Suo se. 
352 Koettele meitä, Herra, Sinun Sanallasi. Salli meidän katsoa Siihen. Ja jos me näemme, että 

me olemme epäonnistuneet… Jos täällä on niitä, Herra, jotka on kastettu titteleihin, jotka eivät 
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tiedä mitään todellisesta totuudenmukaisesta kasteesta. Minä haluan silloin olla yhtä uskollinen 
kuin Paavalikin…  
353 Kun hän kulki Efeson ylärannikon kautta ja löysi sieltä opetuslapsia, jotka kirkuivat ja 

huusivat, ja joilla oli loistavaa aikaa. Hän sanoi heille: “Oletteko te saaneet Pyhän Hengen sen 
jälkeen, kun te tulitte uskoon?” He eivät tienneet, oliko sellaista olemassakaan. Hän sanoi: 
“Miten teidät sitten on kastettu?” Heidät oli kastanut tuo loistava, pyhä profeetta, mutta heidät 
oli kastettu vain katumukseen. Sitten heidät kastettiin uudestaan Jeesuksen Kristuksen Nimessä. 
Paavali määräsi, että heidät kastettaisiin uudestaan. 

Herra, Sinun Sanasi Valossa!  
354 Minä käsken jokaista henkilöä, jota ei ole kastettu Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä, 

kiirehtikää veteen nopeasti, kun teillä vielä on tilaisuus.  
355 Sinua, jota ei ole täytetty Pyhällä Hengellä, minä käsken Herran Jeesuksen Kristuksen 

Nimessä, lankea polvillesi. Älä nouse ylös, ennen kuin Pyhä Henki on pyhittänyt sinut 
läpikotaisin ja täyttänyt sinut Hänen rakkaudellaan ja hyvyydellään. Kunnes sielusi on 
tyydytetty Jumalan läsnäolossa, ja sinun kaikki halusi on palvella Häntä ja vaeltaa Hänen 
kanssaan ja työskennellä Hänelle koko loppuelämäsi ajan.  
356 Suo se. Minä rukoilen, että Jumala vaatisi teitä siihen, Jeesuksen Kristuksen Nimessä. 

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä, 
Koska Hän ensin rakasti mua.  

Rakastatteko todella Häntä? Kohottakaa nyt kätenne. 

Ja osti pelastukseni  
Golgatan puulla. 

357 [Veli Branham alkaa hyräillä laulua Minä rakastan Häntä.] Jos täällä tänä iltana istuu 
joitakin, jotka tuntevat, että heillä on tarve tulla kastetuksi tai he tarvitsevat Pyhän Hengen 
kastetta. Te tiedätte tarpeenne, se on paljastettu teille, ja te haluatte, että teitä muistetaan 
rukouksessa. Kukaan meistä ei voi antaa sitä teille, me voimme vain kastaa teidät. Se on ainoa 
asia, mitä me voimme tehdä. Me emme voi antaa teille Pyhää Henkeä. Jumala yksin tekee sen, 
mutta te tunnette tarpeenne, ja Jumala puhuu sydämellenne, että te tarvitsette Sitä, ja te haluatte 
meidän muistavan teitä rukouksessa. Tahtoisitteko nousta seisomaan, niin että ne tiedämme 
keitä te olette? Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä. 
358 Uskoisin, että siellä seisoo noin sata viisikymmentä, jos voin nähdä heidät kaikki. Minä en 

tiedä, miten muissa huoneissa ja ulkopuolella on, ketkä ovat kohottaneet kätensä ja niin 
edelleen, mutta teillä on tarve.  

Nyt rukoilkaamme. 
359 Nyt te, jotka näette noiden ihmisten seisovan lähellänne. He seisovat todistuksena 

Kristuksen edessä: “Minä tarvitsen Sinua, Herra. Minä tarvitsen Sinua. Minä luotan, että olen 
yksi niistä ja tulen tänä iltana löytämään tuon Sinetin takaa nimeni, joka on pantu sinne 
maailman perustamisesta lähtien. Jokin kosketti sydäntäni, ja minä seison, Herra. Olenko se 
minä? Kutsutko Sinä minua? Haluan Sinun paljastavan minulle, että nimeni on siellä. Täytä 
minut ja sinetöi minut sisälle itseesi Pyhällä Hengellä.” Te, jotka jo olette sinetöityjä sisälle, 
haluan, että te nousette ylös ja käännytte heihin päin ja laskette kätenne heidän päällensä ja 
rukoilette heidän puolestaan. [Veli Branham pitää hetken tauon.] Olkaa nyt kuolemanvakavia, 
vilpittömiä. [Koko seurakunta alkaa rukoilla.] 
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360 Taivallinen Isä, Herran Jeesuksen Nimessä, salli suuren Pyhän Hengen liikkua tämän 
kuulijakunnan yllä kuin väkevä tuuli ja kutsu jokaista sydäntä täällä, Herra. Ja lähetä näiden 
ihmisten päälle Pyhän Hengen kaste. 

Ja on vettä odottamassa. 
361  “Ja kun Pietari puhui näitä sanoja, Pyhä Henki lankesi niiden päälle, jotka kuulivat Sanan, 

ja heidät kaikki täytettiin Pyhällä Hengellä.” 

[Koko seurakunta jatkaa rukoilemista.] 

 


