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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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Neljäs Sinetti 

1 Hyvää iltaa. Kumarramme nyt päämme hetkeksi rukoukseen. 
2 Armollinen ja taivaallinen Isämme, me lähestymme Sinua nyt uudestaan tänä iltana 

kiitääksemme Sinua edellisestä päivästä. Ja nyt me pyydämme, että Sinä siunaisit tämän illan 
kokouksen. Tulkoon Pyhä Henki tulkitsemaan meille nämä asiat, joita me niin ahkerasti 
tavoittelemme. Oi Jumala, voikoon se, että me kaikki voimme olla toistemme kanssa Sanan 
ympärillä, olla meille niin kallisarvoista, että me lähtiessämme kykenemme sanomaan: “Eikö 
sydämemme palanutkin sisimmässämme, kun Hän puhui meille tiellä.” Me kiitämme Sinua 
siitä, millainen Hän on ollut meille, ja luotamme siihen, että Hän tulee pysymään kanssamme 
matkatessamme eteenpäin, sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen. 
3 Olen niin iloinen saadessani olla tänä iltana takaisin Herran huoneessa, jälleen kokouksessa. 

Ja me olemme niin iloisia... Olen niin onnellinen, että...  
4 Minä jo ajattelin, ettei tämä tulisikaan, mutta lopulta se tuli. Ja niinpä olen niin kiitollinen, 

että tämä on viimeinen noista neljästä hevosella ratsastajasta, jonka ajattelen olevan tänä aikana 
yhden tärkeimmistä Sanomista Seurakunnalle. 
5 Minä en tiedä, mikä seuraava on. Minä vain otan sen päivä kerrallaan. Juuri niin kuin Hän 

paljastaa sen, niin minä yritän tuoda sen, juuri niin kuinka Hän antaa sen minulle. 
6 Nautitteko te siunauksista? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Oletteko panneet merkille kuinka 

se vain, sulautuu noiden seurakunta-ajanjaksojen kanssa aivan tarkalleen, se sopii aivan 
täydellisesti yhteen niiden kanssa. Se on minulle osoituksena siitä, että kyseessä on sama Pyhä 
Henki, joka antoi nuo seurakunta-ajanjaksot. Sitten se on sama Pyhä Henki, joka antaa nämä, 
näettehän, koska se sekoittuu yhteen, kaikki yhtenä suurena Jumalan tekona, joissa Hän ilmaisee 
itsensä erilaisilla tavoilla. 
7 Ja huomatkaa, kun Hän ilmaisi itsensä Danielille näyssä, asia saattoi olla esitettynä yhdellä 

kertaa vaikkapa vuohena tai puuna ja seuraavassa kerralla kuvapatsaana, ja asiat... Hän teki siitä 
saman asian koko ajan. Olkaa vain varmoja, että me emme laiminlyö sitä. 
8 No niin, minusta oli todella jännittävä eläymys keskustella erään noin 

kahdeksankymmentäviisivuotiaan naisen kanssa, joka istuu täällä, ja hän... 
9 Ei kauankaan aikaa sitten, juuri ennen kuin lähdin täältä mennäkseni länteen, oli eräs pieni 

tyttö, Ohiossa luulisin, joka oli kuolemaisillaan leukemiaan sen viimeisessä vaiheessa. 
Leukemia on syöpä veressä. Ja tuo pienokainen, hän oli niin kauhistuttavassa tilassa, ettei 
hänellä enää ollut jäljellä mitään toivoa. He ruokkivat häntä suonten kautta. Ja he olivat todella 
köyhä perhe. Ja he… 
10 Rouva Kidd tässä ja veli Kidd kertoivat heille siitä, kuinka Herra niin useasti vastaa 

rukoukseen. Ja he tulivat yhteen, niin luulisin, ja vuokrasivat jonkun ja toivat tuon pienen tytön 
tänne. Ja hän oli hyvin sievä pieni tyttö, noin kuusi- tai seitsemänvuotias, [Joku sisar sanoo: 
“Yhdeksänvuotias.”], yhdeksänvuotias. Ja hän oli siellä takahuoneessa. Ja… 
11 Ja kun me menimme Herran eteen, Pyhä Henki antoi sanan hänelle. Ja vaikka heidän oli 

pitänyt viedä häntä ruokittavaksi sillä tavalla, tiedättehän, ja kun hän lähti, hän itki 
hampurilaista. Ja he antoivat hänelle hampurilaisen ja alkoivat ruokkia häntä luonnollisella 
tavalla. 
12 Lyhyen ajan kuluessa, muutamassa päivässä, he veivät hänet takaisin lääkärille, eikä tuo 

lääkäri yksinkertaisesti voinut ymmärtää sitä. Hän sanoi jotakin sellaista, ettei edes kyseessä 
ollut sama tyttö. Hän sanoi, ettei hän voinut löytää mistään jälkeäkään leukemiasta. Ja hän oli 
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kuolemassa. He olivat jo luopuneet hänestä ja vain ruokkivat häntä suonten kautta. Hän oli jo 
muuttunut keltaiseksi. Tehän tiedätte millaisiksi he tulevat. Ja sitten... Ja nyt hän on koulussa 
leikkien toisten lasten kanssa aivan niin onnellisena kuin voi olla. 
13 Se muistuttaa minua eräästä toisesta tapauksesta. Yhtenä päivänä kun olin juuri tullut kotiin, 

siellä oli eräs... Jos en ole erehtynyt, he olivat joko episkopaaleja tai presbyteerejä, nämä 
ihmiset, jotka olivat tuoneet erään pienen tytön Kansasista. Hänellä oli leukemia, ja lääkärit 
olivat luopuneet hänestä ja antaneet hänelle, uskoisin niin, neljä päivää elinaikaa. Hän oli niin 
huonossa kunnossa, joten he sanoivat, että se vain... He olivat käyttäneet neljä päivää tullakseen 
tänne lumen ja kaiken lävitse, jotta hänen puolestaan rukoiltaisiin. Ja isoisä, hyvin hienon 
näköinen vanhempi, harmaatukkainen mies. 
14 Ja he olivat olleet hänen kanssaan täällä jo kaksi päivää eräässä pienessä motellissa, jota en 

enää usko olevan, Silver Creekin tällä puolen. Ja niinpä menin sinne tuona yönä rukoillakseni 
hänen puolestaan. Se oli hyvin varhain aamulla. Olin tullut kaupungin ulkopuolelta tuona yönä 
ja menin sinne. Tuo vanhemmanpuoleinen isoisä käveli lattialla, ja äiti yritti huolehtia tuosta 
lapsesta.  
15 Ja polvistuessani rukoilemaan Pyhä Henki paljasti minulle salaisuuden, joka oli äidin ja isän 

välillä, jotakin, mitä he olivat tehneet. Pyysin heidät sivummalle ja kysyin heiltä siitä. He 
alkoivat itkeä ja sanoivat: “Se on totta.” 
16 Sitten katsoin takaisin ja näin tuon pienen tytön hyppäävän narua, leikkivän. Ja nyt tuo pieni 

lapsi... Noin kolme viikkoa myöhemmin he lähettivät minulle valokuvan tuosta pienestä tytöstä, 
joka oli takaisin koulussa, hyppäsi narua ja oli ilman mitään leukemiaa. 
17 No niin, nuo todistukset ovat ehdottomia totuuksia, niinpä meidän Jumalamme on todellinen. 

Vain uskokaa Häntä ja palvelkaa Häntä, ja minä tiedän, että Hän on todellinen. 
18 Yritän nyt parhaani sillä aikaa, kun jokin sisällinen on keskuudessamme ja työskentelee 

tietään lävitse. Nyt me tänä iltana, Jumalan armosta, yritämme ottaa tämän Neljännen Sinetin ja 
katsoa, mitä Pyhällä Hengellä on sanottavana meille sen suhteen. 
19 Tulen nyt lukemaan Ilmestyskirjan kuudennesta luvusta, alkaen seitsemännestä jakeesta. 

Luemme seitsemännen ja kahdeksannen jakeen. Siellä on aina kaksi jaetta. Ensimmäinen jae on 
ilmoitus, ja toinen jae on se, mitä hän näki. 

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

Ja minä katsoin, ja katso kalpea hevonen, ja hänen nimensä, joka istui (joka istui) sen 
selässä, oli kuolema, ja Helvetti seurasi hänen kanssaan. Ja heille annettiin valta yli 
neljännen osan maata tappaa miekalla ja nälällä ja kuolemalla ja maan eläimillä. 

20 Auttakoon Herra nyt meitä ymmärtämään tämä. Se on salaisuus. 
21 Nyt pieni kertaus taaksepäin, niin kuin teimme seurakunta-ajanjaksojen kohdalla, näiden 

ratsastajien ja näiden Sinettien murtaminen kohdalla. Nyt, palauttaaksemme sen mieliimme me 
tulemme puhumaan hetken aikaa, kunnes tunnemme, että on oikea aika sanoa se. 
22 Me olemme nyt panneet merkille näiden Sinettien murtamisen kohdalla, että se on sinetöity 

Lunastuksen Kirja. Ja sitten tämä Kirja on kääritty rullalle kirjakääröksi, kuten ennen vanhaan 
oli tapana.  
23 [Veli Branham kuvailee kirjakäärön käärimistä ja sinetöimistä paperinpalan avulla.] Se ei 

ollut tämän tyyppinen kirja, koska nämä ovat tulleet käyttöön vasta aivan äskettäin. Luulisin, 
että tämän kaltaisia kirjoja on ollut vasta noin sadan viidenkymmenen, kahdensadan vuoden 
ajan. Ja he kiersivät sen rullalle ja jättivät sitten pään vapaaksi. Niin kuin kerroin teille, kuinka 
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se tehtiin, ja Kirjoitukset, mistä ne löytyisivät, Jeremiassa ja niin edelleen. Sitten seuraava 
kierrettiin sen ympärille ja pää jätettiin vapaaksi sillä tavalla.  
24 Ja jokainen niistä oli Sinetti, ja se oli seitsemästi sinetöity Kirja, ja se oli… Ei kukaan… Kun 

he olivat… Se oli seitsemästi sinetöity Lunastuksen Kirja. Suokaa anteeksi. 
25 Ja sitten kukaan Taivaassa tai maassa tai maan alla ei ollut arvollinen avaamaan sitä tai edes 

katsomaan siihen. Ja Johannes itki, koska hän ei voinut löytää ketään miestä, koska, jos tuota 
Kirjaa ei otettaisi pois alkuperäisen omistajan kädestä… Minne Adam ja Eeva olivat sen 
kadottaneet, ja jonne se oli mennyt takaisin, sen jälkeen kun he olivat menettäneet oikeutensa 
Sanaan, lupauksiin, perintöönsä. 
26 Muistakaa, että he hallitsivat maata. Hän oli amatööri-jumala, sillä hän oli Jumalan poika, ja 

Jumalan poika on amatööri-jumala. Se ei nyt ole vastoin Kirjoituksia. Tiedän sen kuulostavan 
oudolta.  
27 Mutta Jeesus sanoi: “Jos te kutsutte niitä, joille Jumalan Sana tuli...” Ja keille Jumalan Sana 

tuli? [Seurakunta sanoo: “Profeetoille.”] Profeetoille. “Jos te kutsutte niitä, joille Jumalan Sana 
tulee, jumaliksi, niin kuinka te tuomitsette Minut, kun sanon, että olen Jumalan Poika?” 
Näettekö? 

No niin, he olivat jumalia.  
28 Ja mies, jos olette syntyneet perheeseenne, joka kantaa sukunimeänne, te olette poika ja 

olette osa isästänne.  
29 Sitten kun synti tuli sisälle, me totesimme, että ihminen ylitti kuilun ja toi härkiä ja vuohia 

synnin peittämiseksi, mutta se ei koskaan ottanut niitä pois, ennen kuin tuo todellinen 
valkaisuaine oli tullut, joka pystyi ottamaan pois synnin tahrat ja hävittämään sen täydellisesti ja 
lähettämään sen takaisin alkuperäisen vääristelijän ylle, joka oli Saatana. 
30 Kun se tuli takaisin Saatanalle, hän odottaa iankaikkisen hävittämisensä aikaa. Se osoittaa 

nyt, mitä me uskomme. Me uskomme, että hän tulee absoluuttisesti poistetuksi ja hävitetyksi. 
31 Minä uskon, että synti hajoaa Jeesuksen Kristuksen Veren, kun se on tunnustettu. Niin kuin 

mustepisaran tipauttaminen valkaisuaineeseen, se hajoaa kemikaaleiksi ja palaa 
alkutekijöihinsä. Ja sillä tavoin Jeesuksen Kristuksen Veri toimii.  
32 Sitten se tuo ihmisen jälleen kuilun ylitse Jumalan pojaksi. Ja silloin hän tulee... Hänellä on 

jopa Jumalan luova voima itsessänsä, ja milloin tahansa Jumala käskee tehdä sen, se tulee 
olemaan tehty, ja me tulemme takaisin. Niin silloin… 
33 Mooses, härkien veren alla, kohtasi tuon Valon, Tulipatsaan, tuossa Palavassa Pensaassa. Ja 

hän oli siellä Jumalan antaman tehtävän kanssa. Ja hän oli profeetta. Ja kun Herran Sana tuli 
hänelle, hän puhui ja jopa loi asioita Sanalla. Näettekö? 
34 No niin, jos se voi tehdä sen härkien veren alla, niin miten on Jeesuksen Veren kanssa? 

Synnit eivät ole vain peitettyjä, vaan kerta kaikkiaan anteeksi annettuja. Te seisotte Jumalan 
läsnäolossa lunastettuna poikana. Seurakunta on kaukana elämisen tasostansa. Uskon, että 
monta kertaa me vain haparoimme, sen sijaan että me todella tulisimme ulos ja kohtaisimme 
asian kasvoista kasvoihin.  

Minulla on jotakin, minkä haluaisin sanoa, ja tulen sanomaan sen aikanansa. 
35 Ja nyt huomatkaa, että seurakunnissa on jossakin jotakin vialla. Ja minun mielestäni se on 

nämä kirkkokunnalliset järjestelmät, jotka vääntävät ihmisten mielet ja niin edelleen, kunnes he 
eivät tiedä, kuinka se tehdään. Se on totta.  
36 Mutta meille on luvattu, että se tultaisiin paljastamaan. Ja nyt nämä Seitsemän Sinettiä, joilla 

tämä Kirja on sinetöity. Ja nuo Seitsemän Sinettiä nyt... 
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37 Ja sitten kun nämä Seitsemän Sinettiä ovat saatetut päätökseen, me löydämme Ilmestyskirjan 
10. luvusta salaperäisistä ukkosenjylinöistä, joita Johanneksen, vaikka hänelle olikin annettu 
tehtäväksi kirjoittaa, kiellettiin kirjoittamasta. Ja noiden ukkosenjylinöiden aikana me näemme 
Kristuksen, tai Enkelin, tulevan alas sateenkaaren kanssa ja panevan jalkansa maan ja meren 
päälle ja vannovan, että tuona hetkenä aika on päättynyt. 
38 Sitten me näemme Sinettien paljastamisen yhteydessä, että Karitsa oli jättänyt välitystyönsä 

Välittäjänä ja oli nyt tullut vaatimaan oikeuksiansa, kaikkea sitä, minkä Hän oli lunastanut 
kuolemallansa. 
39 Ja sitten kukaan ei voinut avata tuota Kirjaa. Kukaan ei ymmärtänyt Sitä. Se oli Lunastuksen 

Kirja, ja Jumalalla, Isällä, Hengellä, oli Se kädessänsä, koska Kristus oli Valtaistuimen luona 
Välittäjänä, ainoana Välittäjänä. Sen vuoksi siellä ei voisi olla ketään pyhimyksiä, ei Mariaa, ei 
Joosefia eikä ketään muutakaan tuolla alttarilla, koska kyseessä oli veri, ja ainoastaan Jeesuksen 
Veri voi saada aikaan sovituksen. Niinpä mikään muu ei voi olla välittäjänä. Ei, siellä ei ollut 
mitään muuta. 
40 Niinpä kaikki tällaiset ajatukset olla yhteydessä Juuda kanssa politiikan suhteen, ja Pyhän 

Cecilian kanssa jonkun muun asian puolesta, se on hölynpölyä. En sano, että nuo ihmiset eivät 
olisi rehellisiä ja vilpittömiä. En sano, että sinä et ole vilpitön tehdessäsi niin, jos teet niin, mutta 
se on väärin. Sinä olet vilpittömästi väärässä. Ja mikään… 
41 Sanotaan: “Mutta tämä enkeli ilmestyi Pyhälle Boniferille ja sanoi niin ja näin, ja että heidän 

pitäisi lausua tämä.” En epäile vähääkään mielessäni sitä, etteikö joku olisi nähnyt näkyä. En 
epäile sitä, etteikö Joseph Smith nähnyt näkyä, mutta se ei ollut yhtäpitävä muun Sanan kanssa. 
Niinpä sen vuoksi minusta se on väärin. Sen täytyy tulla sopusoinnussa Sanan kanssa. 
42 Samalla tavoin on näiden seurakunta-ajanjaksojen ja Sinettien ja kaiken muun kanssa. Ja kun 

joku ajattelee, että hänellä olisi nuo seitsemän ukkosenjylinää. Jos se ei ole sopusoinnussa muun 
Sanan kanssa, jokin siinä on väärin. Se täytyy olla: “NÄIN SANOO HERRA”, sillä tämä on 
Kirja. Tämä on Jeesuksen Kristuksen ilmestys kokonaisuudessansa. 

No niin, uskon sitten, että Karitsa tuli esiin.  
43 He eivät tienneet. Johannes itki. Hän ei voinut löytää Taivaasta eikä maasta ketään, koska 

kaikki olivat synnin kuilun toisella puolella. Siellä ei ollut ketään ihmistä… Ja joku enkeli, 
tietenkin hän olisi ollut arvollinen, mutta loppujen lopuksi sen täytyi olla sukulainen. Sen täytyi 
olla ihmisolento, eikä arvollista ihmistä löytynyt, koska jokainen ihminen oli syntynyt seksin 
kautta.  
44 Tarvittaisiin ilman seksiä syntynyt. Siksi Jumala itse otti tuon osan neitseellisessä 

syntymässä ja tuli Immanueliksi, ja Hänen Verensä on arvollinen. Ja sitten kun Hän oli itse 
ylittänyt tämän kuilun ja maksanut hinnan ja valmistanut tien meitä muita varten, Hän istui alas 
ollakseen Välittäjä. Ja siellä Hän on ollut istumassa.  
45 Ja tuo Kirja on itse asiassa ollut suljettuna koko tuon ajan. Se on siellä, mutta se on yhä 

symbolina. He näkivät Sen. Johannes jopa näki sen. Ilmoitus, kun ensimmäinen lähti liikkeelle, 
hän sanoi: “Valkoinen hevonen lähti liikkeelle. Sen selässä oli ratsastaja. Hänellä oli jousi 
kädessänsä.” Ne ovat symboleja, esikuvia. Sitä ei ole paljastettu. Ja niin pitkälle kuin on 
kysymys kenestäkään ihmisestä maan päällä, siinä on kaikki, mitä hän voisi sanoa. Hän saattaa 
kompastella ja horjua ja jonkin ajan kuluttua epäilemättä osua jonnekin tänne tai tuonne. 
46 Mutta sitten me näemme Ilmestyskirjassa, että Seitsemännen Enkelin Sanoma, salaisuudet 

(sen kaikki salaisuudet), niiden pitäisi tuohon aikaan olla jo paljastettuina. Nyt, se on 
Ilmestyskirja 10:1-7, sen pitäisi olla paljastettuna tuohon aikaan, silloin kun Hän teki sen. 



                              5 
 

47 Sitten seitsemän ukkosenjylinää lausuivat omat oudot äänensä, ja Johannes aikoi 
kirjoittamaan. Johannes tiesi, mitä se oli, mutta hän ei kirjoittanut sitä, koska häntä kiellettiin 
kirjoittamasta sitä. Se on ehdottomasti ja kerta kaikkiaan salaisuus. Siitä ei ole edes symbolia, ei 
mitään. Me tiedämme vain, että ukkosti, siinä kaikki. 
48 Nyt kun tutkimme tätä, älkää unohtako, että sunnuntaina tai sunnuntaiaamuna me jätimme 

pois parantumiskokouksen, koska meidän täytyy vastata ihmisten kysymyksiin. Nyt jos teillä on 
kysyttävää näistä Seitsemästä Sinetistä, jos se vaivaa teitä, jos teillä on jotakin, mitä te ette 
ymmärrä, niin pitäkäämme se Seitsemää Sinettiä koskevana, ja sitten voin lauantai-iltana sanoa, 
onko kysymyksiä tullut tarpeeksi vastataksemme niihin. Älkää nyt sitten kyselkö jostakin 
muusta kuten: “Pitäisikö minun tehdä tämä?” tai “Minulla oli eräs uni” Muistakaa nyt, ne ovat 
kaikki arvokkaita asioita, mutta pysykäämme näissä Seitsemässä Sinetissä, niin me olemme 
tekemässä. Nämä kokoukset ovat tarkoitettu Seitsemää Sinettiä varten. Niinpä pysytelkäämme 
niissä. 
49 Minun täytyy mennä kotiin. Minulla täytyy pitää muutamia kokouksia Lännessä. Tulen 

sitten uudestaan takaisin vähän yli kuukauden tai kahden kuukauden kuluttua, tai jotenkin niin, 
ja ehkä Herra sallii, että meillä silloin on jotakin muuta, ehkä parantumiskokous tai mitä se 
sitten onkin.  
50 Sitten meillä on täällä vielä tulossa Seitsemän Pasuunaa, näettehän. Ja ne kaikki tulevat 

myös sisälle, ja Seitsemän Vihanmaljaa tullaan vuodattamaan, ja se kaikki nivoutuu yhteen 
tässä, mutta se on kaikki vielä salaperäistä. 
51 Nyt eilen illalla me totesimme, miten Ensimmäinen Sinetti lähti liikkeelle, tuo ratsastaja… 

Ja Herra auttakoon minua, en koskaan tiennyt sitä aikaisemmin. En ole koskaan aikaisemmin 
tiennyt mitään näistä asioista. Se on totta. Ja minä vain en ole.  
52 Ja minä vain menen sinne ja otan Raamatun ja istun alas ja istun siellä kunnes se murtautuu 

esiin sillä tavalla. Minä nostan ylös kynäni ja alan kirjoittamaan ja pysyn siellä ehkä tunteja, 
kunnes se tulee päätökseen. 
53 Sitten menen takaisin nähdäkseni, missä Hän on sanonut niin. ajattelen: ”No niin, näyttää 

kuin olisin nähnyt sen jossakin.” Otan sanahakemistoni ja alan katsoa takaisinpäin, jotenkin sillä 
tavalla. “Onko siellä jotain sen kaltaista? Ja sitten tässä se on juuri tässä. Ja sitten se on jälleen 
täällä; ja täällä ja täällä.” Sitten vain sidon ne suoraan yhteen. Tiedän, että kyseessä on Jumala, 
niin kauan kuin Kirjoitus sopii Kirjoitukseen. Sillä tavoin teidän täytyy tehdä se. Aivan kuin 
rakennusta koottaessa täytyy kivien sopia yhteen kivi kiveltä. 
54 Nyt eilen illalla meillä oli Kolmannen Sinetin avaaminen. Ensin oli valkoinen hevonen ja 

seuraavaksi punainen hevonen ja sitten musta hevonen. Ja me totesimme, että niiden ratsastajat 
olivat koko ajan sama ratsastaja. Ja se oli alusta alkaen antikristus. Aluksi hänellä ei ollut mitään 
kruunua, mutta hän sai sen myöhemmin. Ja sitten me näemme, että hänelle annettiin miekka, 
jotta hän ottaisi rauhan pois maasta, ja me näemme, että hän teki niin. Sitten hän tuli sisälle 
uskonkappaleiden kanssa ja otti seurakunnan rahalla ja punnitsi tämän pennillä ja nämä 
pennillä, mutta häntä oli kielletty koskemasta öljyyn ja viiniin, siihen vähään, mikä oli jäljellä. 
55 Ja eilen illalla lopetimme kuvaukseen siitä, mitä öljy ja viini olivat, ja millaiset vaikutukset 

sillä oli. Se on voinut kuulostaa vähän karkealta, mutta se on tarkalleen Totuus. Me jäimme 
siihen, kuinka... Katsokaamme sitä uudestaan nyt muutaman hetken ajan. Me puhuimme 
viimeksi viinin voimasta ja siitä, että öljy esitti Henkeä. Luulen teidän kaikkien kirjoittaneen sen 
muistiin. Te tulette löytämään sen ääninauhalta, jos ette tehneet niin. Ja mistä löytää sen 
Kirjoituksista. Öljy aina symbolisoi Pyhää Henkeä samalla tavoin nuo tyhmät neitsyet, joilla ei 
ollut öljyä, ja viisaat neitsyet, joilla oli öljyä, joka on Pyhä Henki, ja sitten edelleen takaisin 
profeettoihin ja niin edelleen. Ja nyt minä… 
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56 En tietenkään yritä tuoda sieltä esiin jokaista Kirjoitusta, ja siellä on asioita, joista te ette voi 
edes puhua. Siihen menisi liian paljon aikaa. Mutta haluan riittävästi tuoda sen täällä ihmisille 
Kirjoitusten kanssa ja niin edelleen, niin että he tietävät sen ja saisivat siitä kuvan. Mutta jos te 
istuisitte alas yhden noiden Sinettien kanssa, niin te voisitte saarnata kuukauden ajan joka ilta 
tuosta Sinetistä, ettekä te edes koskettaisi sitä, näettehän, vain yhden kanssa. Siten siellä on 
paljon siihen liittyvää. Mutta me koskettelemme vain sen kohokohtia, ja sitten te voitte nähdä, 
mitä se kaikki oikein on. 
57 Nyt, niin kuin öljy symbolisoi Pyhää Henkeä. Sitten me näemme, että öljy ja viini liittyvät 

palvontaan, ne ovat aina yhteydessä palvontaan.  
58 Ja sanoin, että tuo viini symbolisoi sitä, että se oli ilmestyksen antaman virvoituksen voima. 

Se tapahtuu, kun jotakin on paljastettu. Se kiihottaa uskovaista, koska se on annettu ilmestyksen 
kautta. Näettekö? Se on jotakin, minkä Jumala on sanonut, se on salaisuus. Te ette voi 
ymmärtää sitä. Ja sitten jonkin ajan kuluttua Jumala tulee alas ja paljastaa sen ja sitten vahvistaa 
sen. 
59 Muistakaa, jos Totuus on paljastettu, Totuus on myöskin vahvistettu. Jumala jatkuvasti... Ei 

ole väliä sillä, kuinka älykäs joku henkilö saattaakin olla, kuinka loistava hänen älynsä on, jos 
Jumala ei vahvista sitä, minkä hän sanoo, siinä on jotakin vialla. Niin se on, koska se on Sana. 
60 Ja nyt kun Mooses meni sinne Jumalan inspiraation alla ja sanoi: “Tulkoon kärpäsiä”, 

kärpäset tulivat.  
61 Hän sanoi “Tulkoon sammakoita”, ja sammakoita tuli. Mitä jos hän olisi sanonut: “Tulkoon 

kärpäsiä”, eikä niitä olisi tullutkaan? Näettekö? Silloin hän ei olisi puhunut Herran Sanaa. Hän 
olisi vain puhunut omia sanojansa. Hän olisi voinut ajatella, että siellä tulisi olla kärpäsiä, mutta 
mitään kärpäsiä ei olisi tullut, jos Jumala ei olisi sanonut sitä hänelle.  
62 Ja kun Jumala kertoo teille mitä hyvänsä ja sanoo: “Mene ja tee tämä, ja tulee olemaan 

tarkalleen niin, sillä tämä on Minun Sanani.” Ja jos Hän näyttää sen Raamatusta, silloin Jumala 
seisoo sen takana. Ja jos sitä ei ole kirjoitettuna Raamatussa, Jumala seisoo sen takana joka 
tapauksessa, jos Se on Jumalan Sana. Näettekö?  
63 Ja sitten jos se on Sanan ulkopuolelta, se paljastetaan profeetoille. Me käsitämme, että kaikki 

Jumalan salaisuudet tehdään tunnetuksi profeetoille ja yksin heille. Näettekö, Aamos 3:7. 
64 No niin, ilmestyksen voima kiihottaa uskovaa. Sillä luonnollisen viinin voima kiihottaa. 

Näettekö? Se virkistää alas painuneen mielen. Niinpä sitten, Sanan paljastamisen voima tuottaa 
uskovaiselle kiihotuksen ilon, tyydyttävän virvoituksen. Kiihotus, joka on vahvistettu, todistettu 
oikeaksi.  
65 Sitä on kutsuttu Kirjoituksissa, niin kuin tulemme viittaamaan siihen, “uudeksi viiniksi”. Me 

aina viittaamme siihen, että “nämä ovat juovuksissa uudesta viinistä”, tai hengellisestä viinistä. 
Minun mielestäni paras tulkinta sille olisi “hengellisestä viinistä”. Aivan niin kuin luonnollinen 
viini tulee julki kiihotuksen voimassa, niin samoin tekee myös uusi viini, kun se paljastaa 
Jumalan Sanan, joka on Henki. Näettekö? Sana itse on Henki. Uskotteko te sen? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] 
66 Lukekaamme se. Lukekaamme se. Johannes kuusi. Kyllä, silloin te ette sano vain jonkun 

sanoneen sitä. Katsokaamme, kuka sanoi sen, ja silloin me tiedämme, onko se Totuus vai ei. 
Johanneksen kuudes luku, ja uskoisin, että se on 63. jae. Hyvä on. Uskon, että se on se. Kyllä. 

Henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä puhun 
teille, ovat henki ja ovat elämä. 

67 Sana itse on Henki. Se on Henki Sanan muodossa. Ja sitten, näettehän, kun Se on tehty 
eläväksi tai tuotu Elämään, alkaa Sanan Henki työskennellä ja toimia. Näettekö? Koska...  
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68 Katsokaahan nyt tänne. Sanan täytyy olla ajatus ennen kuin se voi olla sana. Ja sitten kun 
ajatus on tuotu julki, se on sana. Nyt, tämä on Jumalan ajatus, jonka Hän on asettanut Sanaan. Ja 
sitten kun me vastaanotamme sen Häneltä, se tulee Sanaksi. 
69 Jumala paljasti Moosekselle, mitä hänen tuli tehdä. Mooses puhui sen, ja se tapahtui. 

Näettekö? Sellaista se on, kun se todella tulee Jumalalta.  
70 No niin, me näemme sitten, että se kiihottaa ja antaa ilon, koska se on Jumalan Sana. Ja uusi 

viini, uusi viini kiihottaa, kun se paljastaa Sanan. Silloin se tuo ilon, joka joskus on 
mittaamaton, niin kuin jo puhuimme siitä. Se tuo sellaisen ilon, että te alatte kuohua ylitse. 
71 No niin, tiedän, että on paljon fanaattisuutta ja ihmistekoisuutta. Tiedän heidän joskus 

tekevän niin, kun musiikki soi. He hyppivät ylös ja alas ja kaikkea muuta. Ja minä tiedän niin 
tapahtuvan, ja minä myös uskon siihen. Mutta olen nähnyt ihmisten hyppivän ja kirkuvan, niin 
kauan kuin musiikki soi, mutta kun musiikki lakkaa, he lopettavat. Minä uskon... Niinkin vielä 
sopii, niin pitkälti kuin minusta on kysymys. Katsokaahan, niin kauan kuin ihmiset vain elävät 
oikein. Ja...  
72 Mutta nyt kun te alatte tuoda Sanaa. Se todella tuo Elämän, Sana, ja se tuo uudesta viinistä 

tulevan kiihotuksen ilon. Ja sitä se oli Helluntaina, kun Sana oli vahvistettu. 
73 Katsokaa nyt, kun Jeesus sanoi heille, Luuk. 24:49: “Katso Minä lähetän Isäni lupauksen 

teidän yllenne, mutta menkää ylös Jerusalemiin ja odottakaa kunnes...” Mikä oli Isän lupaus? 
Joel 2:28. Me näemme, että Hän tulisi vuodattamaan Henkensä. Jesaja 28:19. Kuinka siellä 
tulisi olemaan änkyttäviä huulia ja vieraita kieliä ja kaikkia näitä asioita.  
74 He menivät sinne ylös ja kulkivat sen lävitse. Ehkä joku heistä sanoi: “Minä uskon, että me 

olemme odottaneet tarpeeksi pitkään. Hyväksykäämme se vain uskossa.” Se oli hyvä baptistien 
oppi, mutta se ei toiminut noiden veljien kohdalla.  
75 Ensimmäiseksi, tiedättehän, sen täytyi tulla todellisuudeksi. Ja he odottivat 

palvelutehtävässänsä Sanan vahvistamista. Ja kun te tulette etsimään Pyhää Henkeä, tehkää te 
samoin. 
76 Kyllä, te voitte vastaanottaa sen uskon kautta. Teidän täytyy vastaanottaa Kristus uskon 

kautta, se on oikein. Ja te vastaanotatte Pyhän Hengen uskon kautta, mutta sitten antakaa Pyhän 
Hengen tulla ja ympärileikata teidät todistukseksi siitä, että Hän on hyväksynyt teidän uskonne, 
näettehän. Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, mutta Jumala antoi 
hänelle ympärileikkauksen merkin vahvistukseksi siitä, että Hän oli hyväksynyt hänen uskonsa.  
77 Niinpä sama asia täytyy meidänkin tehdä. Meidän täytyy odottaa Pyhää Henkeä, kunnes se 

on tehnyt jotakin. Ei välttämättä siksi, että me olemme puhuneet kielillä. Ei siksi, että me 
olemme tanssineet tai meillä on ollut jotakin tunneperäistä. Että me olemme huutaneet, vaan 
kunnes me olemme muuttuneet! Kunnes jotakin todella on tapahtunut. Minä en välitä siitä, 
missä muodossa se tulee, kunhan se vain tapahtuu. Se on pääasia. Näettekö? 
78 Ja minä uskon kielilläpuhumiseen, ja kaikkia näitä muita asioita sopii olla, mutta se 

itsessänsä ei ole tarpeeksi, ja te tiedätte sen. Niinpä se ei saa sitä aikaan.  
79 Minä olen nähnyt noitien puhuvan kielillä ja tanssivan hengessä. Varmasti. Kynä laskettiin 

alas, ja se kirjoitti tuntemattomalla kielellä, ja sitten joku tulkitsi sen ja kertoi totuuden. Kyllä. 
Se kirjoitti aivan tarkalleen sen, mitä oli tapahtunut, ja oli aivan tarkalleen sillä tavalla. Olen 
nähnyt heidän heittävän tomua päänsä päälle ja leikkelevän itseään veitsillä ja peittävän sen 
kaiken villieläimen verellä, aivan varmasti, ja huutavan perkelettä. Niinpä te näette, että se ei...  
80 Kielilläpuhuminen ei saa sitä aikaan. “Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, 

mutta minulla ei olisi rakkautta, se ei minua hyödytä lainkaan.” Vaikka voisinkin tehdä niin. 
Niinpä nuo asiat eivät merkitse sitä, että teillä on Pyhä Henki.  
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81 Mutta kun Hän, Persoona, Kristuksen kuolematon Henki tulee teidän henkilökohtaiseksi 
Pelastajaksenne ja muuttaa teidät ja kääntää teidän katseenne suoraan Golgatalle, tähän Sanaan, 
silloin jotakin on tapahtunut. Kyllä vaan. Jotakin on tapahtunut! Kenenkään ei tarvitse puhua 
siitä teille, te tulette tietämään sen, kun se tapahtuu.  
82 Kun uusi viini tuo ilmestyksen, silloin Se on paljastettu.  
83 Ja samalla tavalla oli Helluntainakin. He tiesivät, että heidän ylleen piti vuodattaa Henki, ja 

he odottivat, kunnes se tapahtui. Ja kun ilmestyksen vahvistaminen tapahtui, silloin kiihotus oli 
heidän yllään. Varmasti oli. He myös kiihottuivat. He menivät suoraan ulos kaduille, vaikka he 
ensin olivatkin olleet peloissaan suljettujen ovien takana ja pelänneet ihmisiä, pelänneet saarnata 
heille Evankeliumia. Kyllä, mutta jotakin oli tapahtunut, koska todellinen lupauksen Sana oli 
vahvistettu.  
84 Pysähtykäämme tässä nyt hetkeksi. Jos se sai heihin sellaisen positiivisuuden, että he… 

Melkein jokainen noista miehistä sinetöi todistuksensa verellään. Ei ole väliä sillä, mitä 
tapahtui, niin kauan kuin he elivät, eivät he koskaan voineet päästä eroon siitä. Se pysyi siellä, 
koska se oli todellinen lupauksen Sana vahvistettuna. Tuo ilmestys tuli vahvistetuksi, ja he 
kuolivat sinetöiden todistuksensa omalla verellään. 
85 No niin, katsokaa nyt viimeisten päivien lupausta. Ja täällä me näemme sen vahvistettuna 

suoraan edessämme, nykyinen Pyhän Hengen tuleminen ja ne teot, joita Hänen oletettiin 
tekevän, ja me löydämme ne suoraan keskuudestamme. Oi, meidän pitäisi... Hyvänen aika! 
Kuinka me voimme kuulla sen? Jotakin tapahtuu, voin sanoa sen, ystävä. Kun todellinen, tosi 
vilpitön, ennalta määrätty uskovainen, kun tuo Valo osuu tuon siemenen päälle, jotakin pursuaa 
esiin uuteen Elämään. Tuo pieni nainen kaivolla!  
86 Kun nuo koulutetut papit olivat sanoneet: “Eihän se ole muuta kuin perkele. Hän on 

ennustelija. Hän vain ennustaa ihmisille, ja hän on perkele.”  
87 Mutta kun tuo pieni nainen tuon ennalta määrätyn siemenen kanssa. No niin, te ajattelette, 

että se ei ole oikein, mutta Jeesus sanoi: “Kukaan ei voi tulla, ellei Minun Isäni häntä vedä, ja 
kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva.” Ja Hän… 
88 Ja antikristus on viimeisinä päivinä on tuleva olemaan kykenevä... Tuo antikristuksen henki 

kirkkokunnallisuudessa, jota me olemme tutkimassa, me olemme todistaneet, että 
kirkkokunnallisuus on antikristus. Olkaa nyt rehellisiä. Kuka tahansa mies, joka voi lähteä täältä 
sillä tavalla, silloin jotakin on siellä vialla, jos hän yhä uskoo, että kirkkokunnallinen järjestelmä 
ei ole antikristus. Sehän on ehdottomasti todistettu historiasta ja kaikesta muusta, että se on 
antikristus, ja Rooma on sen pää. Ja tytärseurakunnat seuraavat suoraan sen mukana, ja ne 
molemmat heitetään helvettiin. Niin se on. Niinpä me näemme tämän asian, antikristuksen, 
hengen.  
89 Ja siinä ajassa, jossa me nyt elämme, sen pitäisi tuottaa sanoinkuvaamatonta iloa, joka on 

täynnä kirkkautta. Tuo pieni nainen, niin pian kuin se osui häneen, tuo siemen alkoi elää! 
90 No niin, muistakaa Raamatun sanoneen, että viimeisinä päivinä tämä antikristus pettäisi 

koko maailman.  
91 Siellä tulisi olemaan vain pieni määrä niitä, joiden nimet oli pantu Karitsan Elämänkirjaan 

ennen maailman perustamista. Ja kun tuo todellisen Jumalan Sanan paljastetun Totuuden 
vahvistaminen osuu tuohon sydämeen, hän tulee syöksymään veteen, ja Pyhään Henkeen, niin 
lujaa kuin vain voi, ettekä te voi estää häntä tekemästä sitä, koska uusi Elämä on murtautunut 
esiin. 
92 Puhuin äskettäin erään henkilön kanssa. Hän yritti sanoa minulle: “Etkö sinä häpeä 

sanoessasi, että Jumala olisi luonut taivaat ja maan kuudessa päivässä?” 
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Minä sanoin: “Niin Raamattu sanoo.” 
93 Hän sanoi: “Mutta meillä on todiste ja me voimme todistaa, että maailma on miljoonia 

vuosia vanha.” 
94 Minä sanoin: “Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 

ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan: ‘Alussa Jumala loi taivaat ja maan.’ Piste. 
‘Ja nyt maailma oli ilman muotoa ja tyhjä.’” Ja minä sanoin: “Minä uskon jokaisen siemenen 
levänneen juuri siellä jostakin toisesta sivilisaatiosta tai jostakin, ja niin pian kuin vesi oli 
nostettu pois sen päältä ja valo osui siihen, tulivat esiin puut ja kaikki muut.” 
95 Samoin on inhimillisen olennon kanssa. Se on esikuva. Kun kaikki sumu on siirretty pois, ja 

Totuus on paljastettu tuolle todelliselle siemenelle, joka lepää siellä yhä hedelmällisenä, ja kun 
Evankeliumin Valo osuu siihen todellisena Sanan vahvistamisena, se tulee elämään. Siinä on 
Elämä itsessänsä. Sen ulkopuolelta se ei voi elää. Sillä ei ole mitään Elämää itsessänsä. 
96 Nuo, joiden nimet pantiin Karitsan Elämänkirjaan ennen maailman perustamista, ovat tuleva 

esiin aivan yhtä varmasti kuin maailma on olemassa. Siksi Jeesus istuu siellä ja odottaa 
välittäjäntyössään tuohon viimeiseen siemeneen asti. Hän tietää tarkalleen, milloin Valo tulee 
osumaan siihen. 
97 Niin kuin tohtori Lee Vayle... Arvelen, että hän yhä on täällä jossakin. En ole nähnyt häntä 

päiväkausiin. En usko nähneeni häntä. [Joku veli sanoo: “Hän on tässä.”] Tässä hän on. No niin, 
eräänä päivänä hän lähetti minulle paperinpalasen, joka koski Ireaneusta, mitä hän oli sanonut. 
Minä valitsin Ireaneuksen pitkän aikaa sitten tuon ajanjakson enkeliksi. Ja hän sanoi: “Kun tuo 
viimeinen ruumiinjäsen on tullut sisälle tässä viimeisessä ajanjaksossa, tuo asia tulisi 
paljastetuksi siihen aikaan.” Ja täällä se on aivan tarkalleen oikein. Näettekö? Me olemme 
tuossa päivässä. 
98 Hyvä on, sitten Helluntaina heillä oli ylitsevuotava ilo. He olivat todella kiihdyksissä. 

Ajattelisin, että se tekee sen kenelle tahansa.  
99 Puhukaamme siitä muutama hetki. Ajatelkaamme Daavidia. Hän myös tuli kovasti 

kiihottuneeksi. Hän sanoi: “Minun maljani vuotaa ylitse.” Tarkoitan, että hänellä todella oli joku 
suuri tapahtuma elämässänsä. Mikä sai hänet tekemään niin? Kun hän oli Hengessä... Sillä hän 
oli profeetta. Me tiedämme, että hän oli sitä. Raamattu sanoo niin. Daavid oli profeetta. Se oli 
siksi, että hän oli profeetta ja oli Hengessä ja oli nähnyt ylösnousemuksen. Jos haluatte lukea 
sen, se on Psalmi 16:8-11. Hän sanoi: “Siksi minun ruumiini iloitsee. Nyt minä lepään toivossa, 
koska Sinä et tule jättämään minun sieluani helvettiin, etkä tule sallimaan Pyhäsi näkevän 
turmeltumista.” Voin sanoa teille, että hänen maljansa vuosi ylitse! Koska hän oli nähnyt, ettei 
ollut väliä sillä, mitä se oli. Oi! Hän oli nähnyt ylösnousemuksen, ja hänen maljansa vuosi 
ylitse.  
100 Uudelleen Daavidin malja virtasi ylitse Toisessa Samuelin kirjassa, (teillähän on kynät 

valmiina), Toinen Samuelin kirja 6:14. Oli ollut kuiva ajanjakso.  
101 He olivat vieneet arkin. Vihollinen oli tullut ja ottanut Herran arkin, ja he veivät ja asettivat 

sen Dagonin eteen, ja Dagon kaatui kasvoillensa. He veivät sen erääseen toiseen kaupunkiin, 
jossa alkoivat vitsaukset. Se oli kuuminta tavaraa, mitä heillä siellä koskaan oli ollut käsissään, 
eivätkä he voineet päästä eroon siitä, koska se oli poissa paikaltansa.  
102 Nyt kun he sitten olivat panneet sen härkävankkureille. ja kun Daavid näki arkin olevan 

tulossa, niin tiedättekö, mitä hän teki? Hän tuli niin täyteen, että hänen maljansa alkoi virrata 
ylitse kiihotuksesta. Kun hän näki Sanan tulevan paljastettuna takaisin Israelille, hän tanssi 
ympäri ja ympäri ja ympäri ja ympäri, sillä tavalla, kyllä vaan. Hänen maljansa vuoti ylitse. 
Näettekö? Miksi? Hän näki Sanan palaavan takaisin. 
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103 Uskon, että se saa kenet tahansa hieman kiihottumaan, kun he näkevät todellisen Sanan 
kaikkien näiden vuosien jälkeen, lupauksen mukaan, että se tulisi olemaan, tulisi esiin ja olisi 
vahvistettu. Millainen aika! Millainen aika! 
104 Lukekaamme nyt. Kun alan puhumaan, en pääse tähän, ja sitten te kaikki tulette olemaan 

täällä kello puoli yhteentoista saakka. Päästin teidät aikaisin eilen illalla, joten minun pitäisi 
pitää teitä melko paljon pidempään tänä iltana. Ei, minä vain kiusasin teitä. Katsokaahan, me 
vain haluamme tehdä sen juuri niin kuin Herra johtaa. 

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

105 Nyt: “Kun Karitsa oli avannut neljännen Sinetin”. Pysähtykäämme siihen nyt. Neljäs 
Sinetti, no niin, kuka avasi sen? Karitsa. Oliko kukaan muu arvollinen? Kukaan muu ei voinut 
tehdä sitä. Ei. Karitsa avasi Neljännen Sinetin.  
106 Ja neljäs olento, kotkan kaltainen elävä luomus, sanoi Johannekselle: “Tule katsomaan, 

millainen lunastuksen suunnitelman neljäs salaisuus ollut kätkettynä tässä Kirjassa”, koska 
Karitsa oli avaamassa sitä. Toisin sanoen, näin hän oli sanomassa. “Tässä on neljäs salaisuus. 
Olen näyttänyt sen sinulle symboleina. Nyt Johannes, en tiedä oletko sinä ymmärtänyt sitä vai 
et.” Mutta hän kirjoitti muistiin sen, mitä hän näki. Mutta se oli salaisuus, joten hän vain kirjoitti 
sen, mitä hän näki.  
107 Karitsa mursi Sinettejä, eikä Jumala vielä aikonut paljastaa sitä, se jätettiin viimeisiä päiviä 

varten, näettekö. No niin, meillä on ollut nämä symbolit, ja me olemme tarkoin tutkineet niitä ja 
olemme onnistuneet joskus melko hyvin, näettehän, mutta me tiedämme, että se on kulkenut 
suoraan eteenpäin. Mutta nyt, viimeisinä päivinä, me voimme katsoa taaksepäin ja nähdä, 
millainen se on ollut, ja sen pitäisi toteutua aivan seurakunta-ajanjakson lopulla juuri ennen 
Ylöstempausta. 
108 En tiedä, miten kukaan voisi saada Seurakuntaa menemään ahdistuksen lävitse. Minkä 

vuoksi sen pitäisi kulkea ahdistuksen lävitse, kun sillä ei ole mitään syntiä? Minä en tarkoita 
seurakuntaa. Seurakunta tulee menemään ahdistuksen lävitse. Seurakunta menee ahdistuksen 
lävitse, mutta ei Morsian. Morsianta vastaan ei ole olemassa ensimmäistäkään syntiä. Se on 
kaikki tullut valkaistuksi pois, eikä siellä ole edes hajua siitä, mitään ei ole jäljellä. He ovat 
täydellisiä Jumalan edessä. Ei tarvita mitään ahdistusta puhdistamaan heitä, mutta muut 
tarvitsevat sitä. Seurakunta menee ahdistuksen lävitse, mutta ei Morsian. 
109 No niin, me otamme sen kaiken kaltaisissa symboleissa. Rinnastamme sen esikuvana Nooan 

seurakuntaan. He menivät ahdistuksen läpi ja syntiin, mutta Eenok otettiin ensin pois. Eenok oli 
esikuva pyhistä, jotka menevät pois ennen ahdistuksen aikaa. 

Me näemme, että Karitsa avasi Sinetin.  
110 Jos panette merkille, me huomaamme, että ensimmäinen olento oli… Ensimmäinen olento 

oli elävä luomus, leijona, te löydätte sen seurakunta-ajanjaksoista. Ja sitten uskon, että toisella 
olennolla oli härän tai vasikan kasvot. Ja kolmannella olennolla oli ihmisen kasvot, mutta 
neljännellä olennolla oli kotkan kasvot. No niin, juuri siinä järjestyksessä me olemme panneet 
ne seuraamaan toisiaan, ja tarkalleen siihen järjestykseen ne on asetettu täällä Kirjassa. 
111 Ja sitten Floridassa oli kerran eräs suuri opettaja, joka opetti, sanoi, että Apostolien Teot 

olivat vain rakennustelineet seurakuntaa varten. Seurakunta perustettiin neljässä 
Evankeliumissa.  
112 Ja me näemme, että asia oli aivan päinvastoin. Neljä Evankeliumia vartioivat Apostolien 

Tekoja. Noista neljästä Evankeliumista Apostolien Teot on kirjoitettu, Pyhän Hengen tekoina 
apostoleissa. Ja me löydämme Kirjasta, kuinka nuo vartijat asetettiin sinne itää, pohjoista, länttä 
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ja etelää kohden. Muistatteko, kuinka me piirsimme sen täällä, kuinka kauniisti ja täydellisesti 
kaikki osuukaan omalle paikalleen? 
113 Haluan teidän nyt panevan merkille... Sanottiin: “Tule ja katso.” Johannes... Haluan nyt 

teidän huomaavan ennen tätä... Tämä tässä on viimeinen ratsastaja, joka paljastaa antikristuksen 
työskentelyn.  

Huomen illalla käsittelemme sieluja alttarin alla.  

Seuraavana iltana, tuomio.  
114 Seuraavana iltana, ajanjakson päättyminen, kaikkien asioiden ajan loppu, näettehän, kun 

Morsian on otettu ylös. Sen vuoksi, juuri tuossa Seitsemännessä Sinetissä vuotavat ulos 
Vihanmaljat, ja kaikki muut vuodatetaan ulos. Mitä ne ovat, sitä minä en tiedä. 
115 Huomatkaa. Mutta nyt, tässä näin, me näemme, että tämä mies tässä on kotka, tämä mies, 

tämä elävä luomus, joka on nyt täällä vuodatettu. Toisin sanoen, ne ovat sen neljä eri 
ajanjaksoa. Siellä oli leijonan ajanjakso, ja me näemme, että tämä on nyt neljäs ajanjakso. 
116 Ja hän sanoi: “Tule katsomaan Lunastuksen Kirjan neljättä salaisuutta, joka on ollut 

kätkettynä tässä Kirjassa. Tule katsomaan.” Ja Johannes meni katsomaan ja näki kalpean 
hevosen ja uudestaan saman ratsastajan tämän kalpean hevosen selässä.  
117 Ja nyt häntä kutsutaan nimellä Kuolema. Huomatkaa nyt, että ratsastaessaan kaikilla toisilla 

hevosilla tällä ratsastajalla ei koskaan ollut nimeä, mutta nyt häntä kutsutaan Kuolemaksi. Sitä 
ei ollut vielä sanottu, mutta nyt hänet on paljastettu siksi, mikä hän on - kuolema.  
118 Kuinka voisimmekaan viipyä siinä, voisimme pitää siitä saarnan! Tehdäksemme sen todella 

selväksi, niin mikä tahansa, mikä on “anti”, on vastoin todellista, ja sen täytyy olla kuolema, 
koska on vain kaksi asiaa, ja ne ovat elämä ja kuolema. Ja se todistaa, että Pyhän Hengen 
ilmestys tässä ajassa on tarkallensa Totuus. Tuo anti, hän on kuolema, koska Sana on Elämä, 
niin kuin tulemme näkemään tässä myöhemmin. Ymmärrättekö?  
119 Ja tätä miestä kutsutaan Kuolemaksi. No niin, noina muina aikoina ei tästä ratsastajasta 

sanottu niin. Mutta nyt sanotaan, että hänen nimensä on Kuolema.  
120 Mutta Leijonan ilmestyksen alla... Tarkatkaa nyt! Haluan lukea tämän tarkasti, niin että 

tulen olemaan varma. Se on kirjoitettuna jossakin täällä. Leijonan ajanjakson ilmestyksen alla 
tai ensimmäisessä ajanjaksossa, varhaisessa ajassa, tätä ei ollut paljastettu. Seuraava oli härän 
aika, joka oli pimeä ajanjakso, keskiaika. Ei ollut paljastettu, mitä se oli. Ei myöskään ihmisen 
kaltaisen viisauden olennon aikana, joka edusti uskonpuhdistajia, Lutheria. Wesleytä ja niin 
edelleen, sitä ei ollut paljastettu. Mutta kotkan ajanjaksossa, viimeisessä ajanjaksossa, 
profeetallisessa ajanjaksossa, jossa tulee nousta esiin profeetallinen sanoma, näettehän, joille 
salaisuus aina tulee... 
121 Nyt, me tulemme tänä iltana viipymään siinä hetkisen, niin että te tulette läpikotaisin 

ymmärtämään sen. Nyt useimmiten te käsitätte, että nämä... Minä en puhu vain tälle ryhmälle 
täällä. Nämä ääninauhat menevät kaikkialle. Näettekö? Ja minun täytyy tehdä se selväksi, 
koska, jos joku saa vain yhden nauhan, eivätkä he saa niitä muita, he joutuvat umpikujaan, 
näettehän. Jumala on luvannut tämän tätä päivää varten, jotta se päättää lopuksi kaikki nämä eri 
asiat, joita on meneillään, ja jotka ovat sekaisin. Me olemme… 
122 Meillä on ollut Elian vaatteita. Meillä on ollut Elian viittoja. Oi, on ollut ihmisiä, jotka… 

John Alexander Dowie on haudattuna siellä viittaan käärittynä. Hän sanoi olevansa Elia. Ja 
meillä on ollut kaikkia sen kaltaisia asioita. Minkä vuoksi sellaista kaikkea on? Vain ottamaan 
pois Totuuden, joka on tulossa esiin. Heillä oli vääriä kristuksia ennen Jeesuksen aikaa. Aina 
tehdään niin. Se on Saatana, joka tuo esiin väärennöksen sekoittamaan ihmisten mielet ja 
ihmisten uskon ennen kuin tuo asia todellisuudessa tapahtuu. Siinä kaikki. 
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123 Eikö Gamaliel sanonut saman asian tuon päivän juutalaisille? Hän sanoi: “Eikö siellä eräs 
mies noussut ja väittänyt olevansa sitä ja hän vei neljäsataa miestä ulos erämaahan 
tuhoutumaan”, ja niin edelleen.  
124 Hän sanoi: “Jokainen oksa, jota Minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut”, sanoi Jeesus, 

“tullaan kaivamaan juurineen ylös.”  
125 Gamaliel sanoi: “Jättäkää heidät rauhaan. Jos se ei ole Jumalasta, niin eikö se tule 

raukeamaan tyhjään? Mutta jos se on Jumalasta, teidät havaitaan taistelemassa Jumalaa 
vastaan.” Tuo mies käytti viisautta. Hän oli opettaja. 
126 Nyt huomatkaa. Nyt, päättääkseen kaikki nämä salaisuudet Jumala on luvannut, että tulisi 

astumaan esiin aito Elia, joku mies, joka on voideltu tuolla Hengellä, ja se tulisi paljastamaan. 
Hän lupasi sen Malakia neljässä. Minulla on kirjeitä, joissa sanotaan, ettei niin ole, mutta minä 
haluaisin puhua tuolle henkilölle. Ettehän te voi kieltää sitä. Kuka tahansa todella hyvä teologi 
tietää, että se on Totuus, ja he odottavat sitä.  
127 Mutta se vain tulee olemaan samalla tavalla, kuin miten he menivät Johanneksen ohitse, 

joka oli Kristuksen edelläkävijä ensimmäisellä kerralla. Miksi he eivät tunteneet häntä, kun niin 
suuria asioita oli profetoitu hänestä. Hänenhän tuli tehdä kaikki korkeat paikat mataliksi ja 
kaikki matalat paikat korkeiksi, kaikki epätasaiset sileiksi. Kaikki profeetat puhuivat hänestä. 
Jesaja 712 vuotta ennen hänen syntymäänsä, ja Malakia 400 vuotta ennen kuin hän tuli 
näyttämölle. He kaikki profetoivat hänestä. Ja he odottivat, että jokin alas Taivaasta laskettaisiin 
käytävä, jota myöden tämä profeetta kävelisi alas Jumalan luota sauva kädessään. 
128 Ja mitä tapahtui? Joku mies, jolla ei ollut näytettävänään edes jäsenkorttia. Hän ei voinut 

näyttää mitään suosituksia. Hän oleskeli siellä ulkona erämaassa, eikä hänellä ollut edes yleistä 
koulusivistystä. Historioitsijat ovat kertoneet meille, että isänsä ja äitinsä kuoleman jälkeen hän 
yhdeksän vuotiaana meni erämaahan, ja hänet kasvatettiin siellä ulkona. Hänen tehtävänsä oli 
liian tärkeä, että se olisi sekoitettu jollakin seminaarilla. Hänen täytyi ilmoittaa Messias. 
129 Jumala ei voinut käyttää jotakin miestä, joka olisi ollut kokonaan täytetty jollakin 

teologialla. Hän ei voi tehdä sitä, koska tämä tulee aina ajautumaan siihen takaisin. Se on hänen 
oppilinjansa. Hän ajautuu takaisin siihen. Niinpä kun hän näkee jotakin, hän yrittää ajautua 
takaisin siihen, mitä jotkut opettajat ovat sanoneet. Olisi parempi, jos hän pysyisi kaukana 
sellaisista asioista ja vain uskoisi Jumalaa. 
130 Ja me huomaamme, että he kadottivat hänet. Jopa apostolit siellä olivat menneet hänen 

ohitseen. Hehän sanoivat: “Miksi Kirjoitukset sanovat, kirjanoppineet sanovat, että Elias on 
ensin tuleva?” 
131 Hän sanoi: “Hän on jo tullut, ettekä te tunteneet häntä.” 
132 Sitä pidän mallina ylösnousemuksesta tai Ylöstempauksesta. Se tulee menemään, ja he 

tulevat... Tiedän, että se kuulostaa oudolta, mutta ehkä te tiedätte siitä hieman enemmän tämän 
illan jälkeen, jos Herra suo, siitä, kuinka se tulee tapahtumaan. Se tulee olemaan niin salainen, 
että tuskin kukaan tulee tietämään siitä. Maailma tulee vain ajattelemaan, menemään vain 
eteenpäin niin kuin se aina on tehnyt, näettehän. Sillä tavalla se aina tapahtuu. 
133 Tiedättekö, epäilen, josko yksi... Sanon, että yksi yhdeksäskymmenes osa ihmisistä maan 

päällä tiesi, että Jeesus Kristus oli täällä silloin, kun Hän oli täällä. Tiedättekö kun Elia profetoi, 
epäilen, että siellä tuskin kukaan tiesi, että hän oli... He tiesivät, että siellä oli joku omituinen 
tyyppi, joku fanaatikko, mutta he vihasivat häntä. Varmasti. Hän oli sellainen, jota he kutsuvat 
omituiseksi tyypiksi. 
134 Uskon, että kuka tahansa uudestisyntynyt kristitty on jonkinlainen omituinen tyyppi 

maailmalle, koska te olette muuttunut. Te olette toisesta maailmasta. Teidän henkenne on kuilun 
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toiselta puolelta. Ja tämä täällä on teille niin sotkuinen... Jos te ette ole erilainen, silloin jotakin 
on vialla. Silloin te olette yhä maahan sidottu. Teidän mielenne pitäisi olla taivaallisiin. Ja 
Taivas elää Sanasta mukaan. 
135 Nyt me huomaamme tämän suuren asian tapahtuneen. Me uskomme, että on oleva 

todellinen Elian hengen tuleminen. On ennustettu, että se tulisi tapahtumaan, näettehän. Ja 
meidän täytyy muistaa, että se tulee olemaan täällä sille kuuluvassa ajanjaksossa ja ajassa. Me 
saatamme olla nyt laskemassa sille perustusta. Eikä se tule olemaan mikään organisaatio. 
136 Olen siitä eri mieltä erään hyvän ystäväni kanssa. Hän sanoo, että se tulee olemaan joku 

ryhmä ihmisiä. Minä haluan teidän osoittavan sen minulle Kirjoituksella. Jumala, muuttumaton 
Jumala, Hän ei koskaan muuta suunnitelmaansa. Jos Hän tekee niin, silloin Hän ei ole Jumala, 
koska silloin Hän olisi kuolevainen kuten minä ja tekisi virheitä.  
137 Jumala ei koskaan Eedenin Puutarhasta alkaen ole muuttanut suunnitelmaansa. Hän teki 

suunnitelman lunastusta varten, ja se oli Veri. Me olemme yrittäneet kouluttamista. Me olemme 
yrittäneet yksinvaltiutta. Me olemme yrittäneet psykologiaa. Me olemme yrittäneet 
kirkkokunnallisuutta. Me olemme yrittäneet kaikkea työntääksemme jokaisen yhteen, rakastaa 
jokaista yhdessä ja kaikkea muuta. Mutta vielä ei ole löydetty muuta yhteydessä olemisen 
paikkaa kuin Veren alla. Se on ainoa maaperä, jossa Jumala kohtaa ihmisen. 
138 Jumala toimii aina yhden yksilön kanssa. Kahdella miehellä on kaksi ideaa. Koskaan ei ole 

ollut maan päällä kahta pääprofeettaa profetoimassa samanaikaisesti. Katsokaa taaksepäin ja 
nähkää onko niin ollut. Ei koskaan! Se olisi liian sekavaa. Hänen täytyy saada yksi täydellisesti 
antautunut mies ja käyttää häntä. Hän etsii tuota henkilöä.  
139 Mutta joskus tulee olemaan yksi, joku, joka tulee kuuntelemaan Häntä Sanasta Sanaan. 

Minä en välitä siitä, mitä kuka tahansa muu sanoo, he eivät tule koskaan menemään siitä pois. 
Se on totta. He tulevat odottamaan NÄIN SANOO HERRAa, ja sitä ennen he eivät liikahda. 
Hän tulee olemaan oikealla tavalla vahvistettu. Te tulette… 
140 Nyt, ulkopuolinen maailma tulee vihaamaan sitä, mutta valittu siemen, ennalta määrätty 

siemen, samalla tavoin kuin oli Jeesuksen päivinä, kun tuo Valo välähtää, tuo siemen on tuleva 
Elämään. [Veli Branham napsauttaa sormiaan kerran.] Te tulette tietämään sen. Te tulette 
ymmärtämään sen. Teidän ei tarvitse sanoa siitä sanaakaan. 
141 Tuo nainen kaivolla sanoi: “Herra, minä ymmärrän, että Sinä olet profeetta, ja minä tiedän, 

että kun Messias tulee, niin Hänen odotetaan tekevän...” 

Hän sanoi: “Minä olen Hän.” 
142 Pojat, se riitti! Hänen ei tarvinnut odottaa koko yötä ja odottaa seuraavaa yötä. Hän sai sen 

juuri silloin. Hän lähti ja kertoi siitä heille kaupungissa. 
143 Muistakaa nyt, ensimmäinen ajanjakso oli leijonan ajanjakso. Se oli Juudan sukukunnan 

Leijona, Kristus. Hänen oman elämänsä vaikutus otti tuon ajanjakson haltuunsa. Se oli 
ensimmäinen olento, joka merkitsee voimaa, joka vastasi inhimillisellä äänellä. 
144 Seuraava oli härän ajanjakso, tai mustalla hevosella ratsastajan ajanjakso, näettehän.  
145 Nyt, syy siihen, miksi tämä ensimmäinen ajanjakso oli valkoinen ajanjakso, oli se, että... 

Olen aina kuullut ihmisten sanovan, että tuo ensimmäinen valkoisella hevosella ratsastaja oli 
seurakunnan voima, joka lähti valloittamaan. Ja me näemme, että hänelle annettiin kruunu, ja se 
oli se. Se oli seurakunta. Se oli seurakunta, mutta minne hän meni? Hän meni Roomaan. Sinne 
hän meni. Hän sai kruununsa. 
146 Nyt toinen ajanjakso oli punaisella hevosella ratsastaja, joka oli pimeä ajanjakso.  
147 Ja seuraava ajanjakso oli ihmisen ajanjakso, joka oli mustalla hevosella ratsastaja, ja 

ihmiskasvoinen olento oli ääni, joka puhui uskonpuhdistajien ajanjaksossa. Nyt tuo mustalla 
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hevosella ratsastaja, se oli antikristus, mutta ääni, joka puhui tuossa ajanjaksossa, esitettiin 
ihmisenä. Se on viisaus, älykkyys, oveluus. Eivätkä nämä kutsuneet häntä nimeltä, he vain 
ilmoittivat sen lähteneen liikkeelle. 
148 Mutta nyt kun se lähtee liikkeelle kotkan ajanjaksossa, se on se, mihin Jumala aina vertaa 

profeettojaan, kotkiin. Hän kutsuu itseään kotkaksi. Kotka nousee niin korkealle, ettei siellä ole 
mitään muuta, mikä voisi koskettaa häntä. Eikä hän vain ole siellä ylhäällä, vaan hänet on 
rakennettu tuota asemaa varten. Kun hän nousee sinne ylös, hän voi nähdä, missä hän on. Jotkut 
ihmiset nousevat sinne ylös, eivätkä voi nähdä, missä he ovat, joten heitä ei mitenkään hyödytä 
nousta sinne ylös. Mutta jos te… 
149 Antakaa variksen lentää kotkan kanssa tai haukan, kumman vaan, hän tulee hajoamaan. 

Hänen täytyy olla valmistettu kestämään sitä painetta, joka on siellä, minne hän menee. 
150 Siinä on vika tänään. Jotkut meistä eivät ole valmiita kestämään painetta. Me räjähdämme 

liian nopeasti, näettehän, kun te hyppäätte, mutta meidän täytyy olla valmistettuja kestämään 
painetta.  
151 Kun te pääsette sinne ylös, teillä täytyy olla kotkan tarkka näkö voidaksenne nähdä, mitä on 

tulossa, ja tietääksenne, miten toimia. Nyt, kotkan ajanjakso paljasti sen. Me löydämme 
lupauksen kotkan ajanjaksosta Ilmestyskirja kymmenen luvun seitsemännessä jakeessa ja 
Malakia neljässä, että se tulisi tapahtumaan viimeisinä päivinä, näin on, että se tulisi olemaan 
täällä. Hyvä on. Huomatkaa.  
152 Nyt tämä mies, me näemme hänen ratsastavan kalpealla hevosella. Kalpea hevonen. 

Hyvänen aika! Sen jälkeen, huomatkaa jälkeen…  
153  “Kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa protestanttia”, niin kuin me sen otimme sen 

Smuckersin kirjasta Kunniakas uskonpuhdistus, joka koski Rooman marttyyriluetteloa, eilen 
illalla... Me huomaamme, kuinka aina tuhat viisisataa luvulle asti, tai kahdentoista… En nyt 
muista tarkkaan. Mutta kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa tapettiin, jotka protestoivat alku-
Rooman kirkkoa, Roomaa. Eikä ihme, hän pystyi jäljittelemään nimisenä… ja häntä kutsuttiin 
nimellä Kuolema. Hän todella oli sitä. 
154 Nyt, Jumala yksin tietää, kuinka monia hän sai hengellisesti kuolleiksi anti-Raamatulla, 

Sanan opetuksella. Nämä ovat ne kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa, jotka hän tappoi 
miekalla. Ja todennäköisesti, kirjaimellisesti, väärällä opetuksellaan. Ei ihme, että hän pystyi 
ottamaan nimekseen Kuolema. 
155 Näettekö tuon ratsastajan? Se oli alusta alkaen antikristus, ja alusta alkaen hän oli kuolema, 

mutta silloin hyvin viaton. Sitten hän sai kruunun, kolminkertaisen kruunun, ja saatuaan sen, 
hän liitti yhteen, Saatana liitti yhteen seurakuntansa ja valtionsa, koska hän silloin hallitsi niitä 
molempia. Antikristus oli Saatana, miehen muodossa. 
156 Ja sitten myöskin, uskoisin sen olevan Matteuksen neljännessä luvussa, jossa kerrotaan, 

kuinka Santana vei Jeesuksen, meidän Herramme, ylös vuorelle ja näytti Hänelle lyhyessä 
hetkessä kaikki maailman valtakunnat, ne kaikki, ja kaikki niiden kunnian. Hän tarjosi niitä 
Hänelle ja sanoi, että ne olivat hänen! 
157 Niinpä te sitten näette, että jos hän voisi yhdistää valtionsa ja kirkkonsa yhteen, silloin voisi 

punaisen hevosen ratsastaja todella ratsastaa. Totisesti! Sitten me näemme hänen salaisuutensa 
tässä hänen seurakunnassansa ja valtiossansa.  
158 Neljännessä palvelutehtävänsä vaiheessa, häntä kutsutaan Eläimeksi [Pedoksi]. Ensin häntä 

kutsutaan antikristukseksi, sitten vääräksi profeetaksi ja sitten Eläimeksi [Pedoksi]. Nyt 
haluaisin teidän panevan jotakin merkille tässä neljännessä hevosessa.  
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159 Ja tässä neljännessä hevosessa, jos te huomaatte, kaikki… Ensimmäinen oli valkoinen, 
sitten seuraava oli punainen, ja seuraava oli musta, ja neljäs... Nämä kaikki toiset kolme olivat 
edustettuina siinä, koska kalpea on punainen, valkoinen ja musta yhteen sekoitettuna. Näettekö? 
Se on kaikki sekoitettuna yhteen tässä hevosessa. Näettekö? Ja siinä hänestä itse asiassa tuli 
kolme yhdessä, ja se kaikki on sekoitettu yhteen tässä yhdessä. 
160 Nyt haluan teidän huomioivan niistä neljännen. Pankaa merkille, ettei lukua neljä ole 

hengellisessä matematiikassa. Jumala on kolme. Tämä on neljäs. Ensimmäinen, antikristus, 
valkoinen; toinen, väärä profeetta, punainen; kolmas, taivaiden, maan ja kiirastulen hallitsija, 
musta; neljäs, eläin [peto], kalpea hevonen, Saatana potkaistuna ulos Taivaasta. Haluatteko 
lukea sen? Ilmestyskirja 12:13 Saatana, ollen potkaistuna ulos taivaasta. Sitten Ilmestyskirjassa 
13:l-8, hän on ruumiillistunut tämä eläimen [pedon] persoonassa.  
161 Ensin hän on antikristus, vain opetus, jota kutsuttiin nikolaittaisuudeksi. Sen jälkeen hän 

tulee vääräksi profeetaksi. Jos hän on antikristus, niin antikristus merkitsee “olla vastoin”. Mikä 
tahansa on Jumalan Sanaa vastaan, on Jumalaa vastaan, koska Sana on Jumala. “Alussa oli 
Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli tehty lihaksi, Kristus, ja joka asui 
keskuudessamme.” Ja nyt koska hän on Sanaa vastaan, hän on antikristus, mutta henkeä ei voida 
kruunata. Siitä syystä hänellä ei ensin ollut kruunua, vain jousi ilman nuolia. 
162 Ja sitten kun kruunaamisen aika tuli, hänestä tuli väärä profeetta, antikristus, opetuksensa 

kautta. Käsitättekö sen? Sitten hän saa miekkansa liitettyään voimansa yhteen. Ja silloin hänen 
ei tarvitse kysyä keneltäkään mitään. Hän on valtion hallitsija, hän on taivaan hallitsija, hän saa 
kolminkertaisen kruunun ja saa itse idean nimeltä “kiirastuli”. Niin että, kun joku kuoli, jolla oli 
vähän rahaa, ja joka halusi tulla rukoiltavaksi ulos sieltä, hän voisi rukoilla heidät ulos, koska 
hänellä on valta tehdä se. Hän on hallitsija. Varmasti hän on sitä. Hän ottaa Jumalan paikan 
maan päällä. Jos se ei olekin niin selvää kuin... 
163 Me löydämme sen koko matkan läpi Raamatun ja laskemme hänen lukunsa ja kaikkea 

muuta. Tässä hän on…?... Tässä hän on numero neljänä, ei numerona kolme, vaan numerona 
neljä. Numerona neljä, näettekö. 
164 Menkäämme nyt Ilmestyskirjan 12. lukuun. Lukekaamme tästä hieman, koska meillä on 

aikaa tehdä se. Lukekaamme Ilmestyskirja 12:13: “Ja sillä hetkellä tapahtui suuri 
maanjäristys...” Ei, minulla on väärä paikka. Kolmastoista. 

Ja kun lohikäärme näki, että hänet oli heitetty maan päälle, hän vainosi naista, joka 
oli synnyttänyt poikalapsen. 

165 Nyt te näette, hänet oli heitetty maan päälle ja antikristuksen henkenä hän ruumiillistuu 
ihmisessä. Tuo ihminen muuttuu sitten yhdestä toiseksi, antikristuksen hengestä vääräksi 
profeetaksi, ja sitten tuo eläin tulee häneen. 
166 Aivan tarkalleen samalla tavalla kuin seurakuntakin kasvaa. Hänen seurakuntansa tuli 

antikristuksesta vääräksi profeetaksi, ja suuressa tulevassa ajanjaksossa Eläimeksi [Pedoksi], 
joka on nouseva esiin. Ja seurakunta kulkee samaa tietä vanhurskauttamisen, pyhityksen ja 
Pyhän Hengen kasteen kautta, Kristus ihmisissä, juuri tarkalleen! Ja hänellä on esikuva siitä 
siellä. Siellä hän on aivan tarkalleen. Se on hän, potkaistu ulos Taivaasta. 
167 No niin, me löydämme sen Ilmestyskirja 13:1-8: 

Ja minä seisoin meren hiekalla ja näin... 
168 Tämä on nyt silloin, kun hänet on potkaistu ulos. Tarkatkaa nyt.  

... ja näin merestä  nousevan eläimen [pedon], jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen 
sarvea, ja sarviensa päällä kymmenen kruunua, ja päittensä päällä pilkkaavia nimiä. 

Ja eläin, jonka näin, oli leopardin kaltainen, ja sen jalat... 
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169 Oi, jospa meillä nyt olisi aikaa, me käyttäisimme lopun iltaa juuri näihin symboleihin ja 
näyttäisimme, toisimme sen suoraan takaisin häneen. Melkein jokainen teistä tietää sen toisilta 
oppitunneilta.  

…kuin karhun jalat, ja sen suu niin kuin leijonan suu, ja lohikäärme antoi hänelle 
valtansa ja istuimensa ja suuren arvovallan.  

170 Huh! Ruumiillistunut Saatana, näettekö? 

Ja minä näin yhden hänen päistään olevan ikään kuin kuolettavasti haavoitettu...  
171 Ja niin edelleen, jatkuen siitä eteenpäin, kun teillä on tilaisuus, niin lukekaa se loppuun. Ei, 

lukekaamme nyt kuitenkin hieman. 

Ja minä näin yhden hänen päistään olevan ikään kuin kuolettavasti haavoitettu, ja 
hänen kuolettava haavansa parantui, ja koko maailma seurasi ihmetellen tuota eläintä 
[petoa].  

172 Tarkatkaa vain. Älkää koskaan tarkatko kommunismia. Se ei ole mitään muuta kuin työkalu 
Jumalan käsissä auttamaan teitä jonakin päivänä saamaan, “kostamaan veren”, niin kuin 
tulemme siihen huomenillalla. 

Ja he palvoivat lohikäärmettä...  
173 Kuka oli lohikäärme? Saatana. Onko se oikein? Punainen lohikäärme. Hyvä on.  

...joka antoi vallan eläimelle [pedolle]... (Siitä hän saa valtansa, näettehän.) ...ja he 
palvoivat eläintä [petoa] sanoen: Kuka on eläimen [pedon] kaltainen? Kuka kykenee 
sotimaan hänen kanssaan? 

Ja hänelle annettiin suu puhua suuria asioita ja jumalanpilkkaa, ja hänelle annettiin 
valta jatkaa neljäkymmentä kaksi kuukautta. 

Ja hän avasi suunsa pilkatakseen Jumalaa... (Siinä se on teille.) ...pilkatakseen hänen 
nimeänsä... (Antamaan hänelle tittelit.) ...ja hänen majaansa... (Joka on Pyhän Hengen 
asuinpaikka.)  

174 Valmistaakseen sille paikan Roomassa, Vatikaanin kaupungin. Te voitte seurata sitä 
eteenpäin ja eteenpäin.  

...ia niitä, jotka asuvat taivaassa,  
175 Pilkaten heitä sanomalla, että he olivat välittäjiä. 

Ja hänelle annettiin valta sotia pyhien kanssa (ja hän teki sen) ja voittaa heidät (ja hän 
teki niin)  

176 Se poltti heitä paaluissa! Ruokki heitä leijonille! Ja tappoi heitä kaikin mahdollisin tavoin. 

...ja hänelle annettiin valta yli kaikkien sukujen ja kielien ja kansakuntien.  
177 Rooma ei koskaan saavuttanut sitä, ennen kuin pakanallinen Rooma oli kääntynyt 

paavilliseksi Roomaksi, ja katolinen valta levisi maailmaan ja muodosti yleismaailmallisen 
katolisen kirkon. 

Ja kaikki, jotka asuivat maan päällä, palvovat häntä, ne, joiden nimet eivät ole 
kirjoitettuna…  

178 “Älä koske Minun öljyyni ja viiniini.” Näettekö? 

... Ja kaikki, jotka asuivat maan päällä, palvovat häntä, ne, joiden nimet eivät ole 
kirjoitettuna Karitsan Elämänkirjassa, joka on ollut teurastettu maailman 
perustamisesta lähtien. 
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Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. 

Hän, joka johtaa vankeuteen, on menevä vankeuteen; hänet, joka tappaa miekalla, 
täytyy tappaa miekalla. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. 

179 No niin, me näimme, kuinka hän tuli suuren miekan kanssa tappaakseen.  
180 Ja me näemme, että myös hän tulee tapetuksi miekalla, Sanan miekalla. Jumalan Sana, 

terävä, kaksiteräinen miekka, tappaa hänet, musertaa hänet. Odottakaa, kunnes nuo seitsemän 
ukkosenjylinää antavat äänensä tuolle ryhmälle, joka todella voi käsitellä Jumalan Sanaa, Se 
viipaloi ja leikkaa. He voivat sulkea taivaat. He voivat sulkea tämän tai tehdä, mitä he tahtovat 
tehdä. Hän tulee tapetuksi miekalla, joka lähtee Hänen suustansa. Se on terävämpi kuin joku 
kaksiteräinen miekka. He voisivat kutsua sata miljardia tonnia kärpäsiä, jos he tahtoisivat. 
Aamen! Mitä tahansa he sanovat, se tulee tapahtumaan, koska se on Jumalan Sana, joka tulee 
Jumalan suusta. Se on Hänen Sanansa, mutta Hän aina käyttää ihmistä tekemään sen.  
181 Jumala olisi voinut kutsua nuo kärpäset siellä Egyptissä, mutta Hän sanoi: “Mooses, se on 

sinun tehtäväsi. Minä vain sanon sinulle mitä tehdä, ja sinä menet ja teet sen.” Hän täydellisesti 
teki sen. Hän olisi voinut valita auringon kutsumaan ne. Hän olisi voinut saada kuun kutsumaan 
ne tai tuulen kutsumaan ne, mutta Hän sanoi: “Mooses...” Hän valitsi miehensä. Hyvä on. 
182 Nyt me näemme tässä, kuinka tämä Saatana, sen jälkeen kun hänet on potkaistu ulos 

Taivaasta, ruumiillistuu Eläimenä [Petona] ja nyt hän on Eläin [Peto], antikristus, väärä 
profeetta. Ja nyt hän on Eläin [Peto] ja saa nimen Kuolema, ja helvetti seuraa häntä, Saatana 
täydellisesti valtaistuimellansa. Oi! Maan päällä, hän on Saatanan edustaja maan päällä. Nyt hän 
on maailman kuningaskuntien pää, niiden samojen, joita hän tarjosi Herralle Jeesukselle 
Matteuksen neljännessä luvussa. Nyt Saatana tulee täydeksi kuninkaaksi. 
183 No niin, tämä tapahtuu myöhemmin. Nyt hän on väärä profeetta. Jonkin ajan kuluttua hän 

on tuleva Eläimeksi [Pedoksi], kun hän siellä rikkoo liittonsa juutalaisten kanssa. Tehän tiedätte, 
miten me olemme puhuneet siitä? Hyvä on. Huomatkaa nyt, hänelle tullaan antamaan eläimen 
sydän tuohon aikaan, ja Saatana tulee ruumiillistumaan, koska, kun Seurakunta menee ylös, 
Saatana heitetään ulos. Näettekö? Se tullaan tekemään silloin. Silloin kaikki hänen 
syyttämisensä ovat lopussa. Nyt, niin kauan kuin...  
184 Katsokaahan, niin kauan kuin Välittäjä on Valtaistuimella, Saatana voi seistä siellä 

syyttämässä, koska hän on toisen puolen asianajaja. Hän on Kristuksen vastustaja. Ja hän seisoo 
siellä. Vastustaja seisoo siellä ja sanoo: “Hetkinen vaan. Adam lankesi. Adam teki sen. Minä 
voitin hänet. Minä sain hänen vaimonsa uskomaan valheen, ja Sinä sanoit, että se tuomitsisi 
hänet. Minulla on se .” 
185 Mutta siellä seisoo Välittäjä, aamen, Sukulunastaja, aamen. Hän seisoo siellä Veren kanssa, 

joka voi ottaa alhaisimman syntisen sydämen ja muuttaa sen. Välittäjä on Valtaistuimella. Kyllä 
vaan.  

Saatana sanoo: “Mutta he ovat syyllisiä.” 

Hän voi sanoa: “He eivät ole.” 
186 Tuo valkaisuaine on valmistettu ottamaan tahrat pois, poistamaan värin musteesta. Heillä on 

se. Se hajottaa sen, kunnes te ette enää löydä sitä uudelleen. Se menee takaisin kaasuiksi ja 
kosmisiksi valoiksi ja vähäisemmäksi kuin molekyylit ja kaikeksi muuksi, kunnes se palaa 
takaisin alkuunsa, siihen, mistä se tuli. Jos se on luotu, sen täytyy tulla Luojalta. Mutta kaikki 
kemikaalit, jotka olivat valmistettu ja pantu yhteen, hajoavat ja siinä kaikki, eikä sitä enää ole. 
Jopa itse vesi sekoittuu tämän kloori valkaisuaineen kanssa, joka on tuhkaa.  
187 Aamen! Kunnia Jumalalle, se on kaikki puhdasta. Niin Jeesuksen Kristuksen Veri tekee 

todelliselle Jumalan lapselle. Kun hän tunnustaa tuon synnin ja seisoo siellä vanhurskautettuna 
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Hänen laupeudessansa, hyvyydessänsä... Joka on niin suuri, että Jumala sanoo: “Minä en voi 
edes muistaa sitä enää, ja hän on absoluuttisesti Minun poikani.”  
188 “Totisesti. Minä sanon teille, jos te sanotte tälle vuorelle: ‘Siirry’, ettekä epäile 

sydämessänne, vaan uskotte sen, mitä te olette sanoneet, se on tapahtuva. Teillä voi olla se, mitä 
te olette sanoneet.” Te olette lunastettu poika. Aamen! Minä tiedän, että se on totta. 
189 Olen nähnyt oravia ilmestyvän näkyviin kuusi eri kertaa. Ja juuri samalla tavoin kuin Hän 

voi luoda oravia, samoin kuin Hän voi luoda kärpäsiä tai sammakoita tai mitä muuta tahansa. 
Hän on Jumala. Luoja. Oikein! Eikä mikään kuolevainen olento…  
190 Mutta kun tuon kuolevaisen synti on tunnustettu ja tipautettu tuohon Jeesuksen Kristuksen 

Valkaisuaineeseen, se valkaisee kaiken synnin. Hän on puhtaasti väärentämätön ilman syntiä, 
ilman vikaa. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, ei tee syntiä, sillä hän ei voi tehdä syntiä. Tuo 
valkaisuaine seisoo hänen ja Jumalan välillä. Kuinka synti voisi koskaan tulla Jumalan eteen, 
kun valkaisuaine hajottaa sen ja lähettää sen suoraan takaisin sille, joka vääristeli sen. Aamen!  
191 Whew! Minusta tuntuu uskonnolliselta. Sanon teille, että saan nyt kiihotusta, kun tämä 

alkaa paljastua. 
192 Huomatkaa, Saatana täysin valtaistuimellansa. Kyllä vaan! Hän tarjosi sitä Jumalalle, tarjosi 

sitä meidän Herrallemme. Tässä hän nyt on istumassa tämän eläimellisen sydämensä kanssa. 
Tässä on nyt tuo Eläin, ruumiillistunut perkele. Hän ilmestyy tänne maan päälle väärin 
verukkein. Hyvänen aika! Väärillä verukkeilla Jumalan todellisesta Sanasta hän liittää itsensä 
yhteen Sanan kanssa. 
193 Hän teki samoin kuin hänen esikuvansa, Juudas, teki kaksituhatta vuotta sitten. Mitä hän 

teki? Juudas tuli sisälle kuin uskovainen ja oli kuitenkin perkele alusta pitäen. Hän syntyi 
kadotuksen poikana. Hän ei voinut hämätä Jeesusta, koska Hän tunsi hänet alusta alkaen, 
aamen, sillä Hän oli Sana! Hyvä on. Ja muistakaa, Juudas otti paikan rahastonhoitajana ja raha 
langetti hänet.  
194 Niin tekee myöskin tämän päivän seurakunta,! Katolinen kirkko, niin kuin puhuimme eilen 

illalla, otti maksua novenoista [Esirukous yhdeksänä peräkkäisenä päivänä.], otti heiltä maksua 
rukouksista ja kaikesta muusta. Ja melkein tuohon samaan asiaan ovat langenneet katolisen 
kirkon tyttäret, protestantit. Tuo koko asia on kietoutunut rahaan. Siihen Juudas lankesi, siihen 
kirkko lankesi, siihen protestantit lankeavat. 
195 Tarkatkaa nyt, hän ilmaantuu kalpean hevosen selässä tälle viimeiselle ratsastukselle. Hän 

on nyt viimeisellä ratsastuksellaan. Tämä ei nyt tapahdu meidän päivänämme. Tämä tulee 
tapahtumaan myöhemmin. Se on Sinetti, joka on kerrottu ennalta. Koska katsokaahan, 
Seurakunta on jo silloin mennyt ylös, kun tämä tapahtuu. Kun Kristus ilmestyy täällä maan 
päällä… Tämä mies ilmestyy ja tulee täydellisesti perkeleeksi, antikristuksesta koko matkan 
alas vääräksi profeetaksi, sitten Eläimeksi [Pedoksi], joka on itse perkele. Ja hän ratsastaa 
kalpealla hevosella, kaiken kaltaiset värit yhteen sekoitettuna, joka tekee hänet kalpeaksi ja 
kuolettavaksi. 
196 Mutta kun meidän Herramme ilmestyy täällä maan päällä, Hän tulee ratsastaen 

lumivalkoisella hevosella, ja Hän tulee olemaan täydellisesti, täysin, Immanuel, Jumalan Sana 
ruumiillistuneena miehessä. Näettekö? Juuri niin paljon niissä on eroa. Se on niissä erona. 
197 Huomatkaa, antikristus on kalpean hevosen selässä, sekoitetun värisen hevosen selässä. 

Hevonen on eläin ja edustaa valtaa. Hänen valtansa on kaikki sekoitettuna yhteen. Miten? Se 
koostuu politiikasta, kansallisista voimista, uskonnollisesta vallasta, riivaajavalloista. Se on 
kaiken kaltaiset vallat sekoitettuna yhteen. Se oli sekoitettu kalpea hevonen. Hänellä on kaiken 
kaltaiset vallat. 
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198 Mutta kun Jeesus tulee, se on yhdellä yhtenäisen värisellä hevosella, Sanalla. Aamen.  
199 Tähän on sekoitettuna punainen, valkoinen ja musta. Kolme väriä yhdessä, edustettuina 

yhdessä. Ja kolme valtaa edustettuna yhdessä: valkoinen, punainen ja musta hevonen, ja kolme 
kruunua yhdessä. Näettekö? Varmasti. 
200 Olen itse nähnyt tuon kruunun. Seisoin näin lähellä katselemassa sitä. He eivät päästäneet 

minua sitä lähemmäksi lasin vuoksi. Niinpä siellä se oli lasikaapissa, suurella lukolla lukittuna, 
kolminkertainen kruunu. Niinpä tiedän, että se on totuus. Siellä se oli, kolminkertainen kruunu. 
Taivaan, kiirastulen ja maan hallitsija. 
201 Kolme valtaa yhteen liitettyinä, näettehän, kaikki yhteen sekoitettuna kalpeassa värissä. 

Kuolema puhuu koko asiassa. Poliittinen, uskonnollinen ja demoninen valta sekoitettuna yhteen. 
Politiikka, hän, Saatana, on politiikan kuningas. Älykäs. Whew! Varmasti, älkää yrittäkö voittaa 
häntä älykkyydessä, luottakaa vain Herraan. Siinä kaikki. 
202 Olen mennyt sen lävitse aikaisemmin. Kaikki älykkyys, koulutus ja muut sen kaltaiset asiat 

tulevat väärältä puolelta. Te voitte seurata sitä läpi Kirjoitusten ja nähdä, onko se oikein. 
Seuratkaa Kainin lapsia ja nähkää, millaisia heistä tuli. Sitten seuratkaa Seetin lapsia ja nähkää, 
millaisia he olivat. Ei niin että kannattaisin tietämättömyyttä, ei ollenkaan, ei koskaan, mutta 
ottakaapa melkein kuka tahansa henkilö Raamatusta, niin tuskin koskaan...  
203 Siellä on yksi nimeltä Paavali, joka oli älykäs mies, ja hän sanoi, että hänen täytyi unohtaa 

kaikki, mitä hän tiesi, tunteakseen Kristuksen. Hän sanoi: “Minä en koskaan tullut teidän 
tykönne ihmisviisauden viettelevillä sanoilla, vaan Kristuksen ylösnousemuksen voimassa.” Se 
on totta, Pyhän Hengen voimassa.  
204 Katsokaa muita. Jotkut heistä eivät edes erottaneet oikeaa kättään vasemmasta. Katsokaa 

kautta ajanjaksojen profeettoja, ja mistä he tulivat ja niin edelleen. Näettekö mitä tarkoitan?  
205 Se on terävä-älyisyyttä ja viisasta. Viisaus on juuri se asia, joka vie teidät pois Jumalasta. 
206 Hänellä oli kolme valtaa tai valta-aluetta: maa, taivas ja kiirastuli.  
207 Hän on itse kolmiyhteinen. Siitä hän muodostuu ja hän ratsastaa kolmiyhteisyydellä. Hänen 

valtansa on kolmiyhteinen. Hänen kruununsa on kolmiyhteinen. Hänen hevosensa on 
kolmiyhteinen. Sellainen hän on, kolmiyhteinen. Kolmiyhteinen valta, kolmiyhteinen kruunu, 
ratsastaa kolmiyhteisellä hevosella. Ne ovat hänen virkansa, jälleen neljä, näettekö, jälleen neljä. 
Hyvä on. 
208 Hänen palvelustehtävänsä kolme vaihetta tekevät hänestä yhden persoonan, 

ruumiillistuneen Saatanan. Se koostuu hänen palvelustehtävänsä kolmesta vaiheesta. 
Antikristus, väärä profeetta ja eläin, nuo kolme esikuvaa. Katsokaa nyt, siellä on kolme 
esikuvaa, ja nämä kolme valtaa tekevät hänestä perkeleen.  
209 Myös Jumala tekee itsensä tunnetuksi vedessä, veressä ja hengessä. Tekee kristitystä 

Jumalan pojan Jumalan Sanan avulla, näettekö. Ja nämä kolme valtaa tekevät hänestä perkeleen. 
Oi, tämä nämä vesi, veri ja henki ovat Jumalasta. Ja nämä politiikka, uskonto ja demonivalta 
yhteen sekoitettuna tekevät hänestä perkeleen. 
210 Kristuksen ensimmäinen tuleminen, kuolevaisuus. Hän tulee kolme kertaa. Kristus on 

kolmessa. (Tarkatkaa sitten hänen tulemistaan, hän on neljä.) Tarkatkaa Kristusta. Ensimmäinen 
tuleminen. Hän tuli kuolevaisena vuodattaakseen verensä ja kuollakseen. Onko se oikein? Se on 
Hänen ensimmäinen tulemuksensa. Toinen tulemus on Ylöstempaus. Me kohtaamme Hänet 
ilmassa, kuolemattomina. Hänen kolmas tulemuksensa, Hän on ruumiillistunut Jumala. Aamen! 
[Veli Branham lyö käsiänsä yhteen kerran.] Jumalana Immanuelina hallitakseen maan päällä. Se 
on oikein. Vain kolme. 



20          NELJÄS SINETTI 
 

211 Tämän ratsastajan neljäs vaihe, tarkatkaa nyt. Tämän ratsastajan nimi neljännessä vaiheessa 
on Kuolema. Kuolema merkitsee “iankaikkista eroa Jumalasta”. Sitä kuolema merkitsee: olla 
iankaikkisesti erotettu Jumalasta. 
212 Nyt jos me olemme asettaneet tämän miehen paikallensa, jos me olemme osoittaneet 

Raamatulla, kuka tuo mies on. Ja me jopa otimme nuo kukkulat, tuon paikan ja kaikki tarkalleen 
yksityiskohdittain koko matkan. Ja nyt kotka kutsuu häntä Kuolemaksi. Sellaiseksi Hän kutsuu 
häntä. Muistakaa nyt tässä, näettehän, kuolema on iankaikkinen ero.  
213 Muistakaa, pyhät eivät kuole. He nukkuvat, he eivätkä kuole. “Joka kuulee Minun Sanani ja 

uskoo Häneen, joka lähetti Minut, Hänellä on Iankaikkinen Elämä.” Niin on. “Eikä hän ole enää 
tuleva tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta Elämään.” “Minä olen ylösnousemus ja Elämä”, 
sanoi Jeesus. “Hän joka uskoo Minuun, vaikka hän olisi kuollut, on kuitenkin elävä. Ja kuka 
tahansa, joka elää ja uskoo Minuun, ei koskaan kuole.” Lasarus, kuollutko? “Hän nukkuu.”  
214 “Älkää pelätkö, tyttö ei ole kuollut, vaan hän nukkuu.” He pilkaten nauroivat Häntä. Onko 

se oikein? Oi, näettekö, pyhät eivät kuole.  
215 Ero Jumalasta on kuolema, iankaikkinen kuolema, ja tätä miestä kutsutaan Kuolemaksi. 

Niinpä pysykää kaukana hänestä! Mikä hän on? Organisoitu, organisaatiollinen järjestelmä. 
Ensimmäinen, numero yksi, seurakunta, organisoitunut, ja kun hän otti Konstantiinuksen 
ymmärryksen Nikean Kirkolliskokouksessa.  
216 Me toimme nuo naiset eilen illalla ja osoitimme, kuinka tuo Eeva, ensimmäinen morsian, 

lankesi Eedenissä eikä uskonut Jumalan Sanaa, ennen kuin hänen aviomiehensä tuli hänen 
luokseen. Kristuksen hengellinen Morsian, joka syntyi Helluntaipäivänä. Mitä tapahtui, ennen 
kuin Hän sai hänet? Hän lankesi Roomassa. Miten? Luopumalla Sanan hyveellisyydestä 
opinkappaleen vuoksi. Aamen! Oi! 
217 Oi, minä tunnen kiihotuksen tulevan jälleen, kun ajattelen sitä. Tarkoitukseni ei ole toimia 

mielettömästi. En tarkoita sitä, mutta minä vain... Te ette käsitä, mitä se tekee minulle. Minä 
olen nyt istunut tämän kanssa neljä päivää. Minun yksinkertaisesti täytyy sanoa jotakin 
saadakseni, jotta minusta tuntuisi jälleen inhimilliseltä. Hyvä on. Kun te alatte puhua sillä 
tavalla, te näette näkyjen murtautuvan esiin kaikkialta. Näettekö, siksi sanon jotakin, jotta 
pääsen jälleen takaisin omaksi itsekseni, ravistaakseni itseni takaisin, näettehän. 
218 Oletteko koskaan panneet minua merkille, kun minulla erottamisjono? Sanon jotakin, mikä 

saa ihmiset nauramaan. Sitten sanon jotakin, mikä saa ihmiset itkemään. Sitten sanon jotakin, 
mikä tekee heidät vihaiseksi. Olen saanut otteen jostakin, ja sanon jotakin, jotta näen, miten he 
reagoivat. Sitten näen, minkä kaltainen valo heidän yllään on, mitä tapahtuu, ja sitten tiedän, 
missä se on. Ja tiedän, kutsuuko se vai ei. Jos se ei… Siellä on aito uskovainen, hyvä on. Heitä 
silloin kutsutaan ja sanotaan: “Sinä se-ja-se.” Näettekö? 
219 Ja kun se tulee alas. Henki alkaa voidella, niin silloin te alatte nähdä noiden välähdysten 

tulevan kaikkialta ympäriltänne, ympäri huonetta. Siksi minä sanon jotakin aloittaakseni 
jotenkin uudestaan, alkaakseni uudestaan.  
220 Aina viime sunnuntaista asti olen vain istunut siellä huoneessa, vain rukoillut voitelun alla, 

siinä kaikki. Ja minä tiedän, että tämä on oikein. Uskotteko te Jumalaa? Tiedän, että te teette 
sen. Pankaa merkille vain viikonlopulla. 
221 Nyt, kuolema merkitsee iankaikkista eroa Jumalasta. Muistakaa nyt, pyhät eivät kuole.  
222 Muistakaa, että tälle ratsastajalle annettiin kalpea hevonen, jolla hän saattoi lähteä liikkeelle. 

Ja hän ratsasti tällä kuoleman kalpealla hevosella. Me tiedämme nyt, mikä se oli. Me tiedämme, 
millainen seurakunta se oli. 
223 Ja muistakaa, eilen illalla, hän ei ollut ainoastaan itse huora, vaan hän oli porttojen äiti.  
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224 Ja me näemme, että se teki hänestä huoran, sellaisen naisen. Se on suorasukainen sana 
käytettäväksi sekalaisessa kuulijakunnassa, mutta Raamattu sanoo niin, näettehän. Me 
ymmärrämme, että sellainen on nainen, joka elää uskottomana avioliittolupaukselleen. Ja te 
näette, että hänen oletetaan olevan... Hän kutsuu itseään Taivaan Kuningattareksi. Se olisi 
Jumalan Morsian. Jumala on Kristus. Ja me näemme hänen harjoittaneen haureutta, ja saanut 
maan kuninkaat harjoittamaan haureutta. Ja kaikki rikkaat ja kaikki suuret miehet, koko 
maailma on juossut hänen perässään. Näettekö?  
225 Ja sitten me näemme hänen synnyttäneen tyttäriä, ja he olivat porttoja. Mikä portto on 

muuta kuin huora? Sama asia, haureuden harjoittaja, haureutta, pahaa, aviorikosta. Mitä he 
tekivät? Organisoivat, saivat aikaan systeemin, opettivat ihmistekoisia oppeja, helluntailaiset ja 
koko joukon. 
226 Älkää nyt antako omantuntonne pudota taskuunne, helluntailaiset. Sallikaa minun sanoa 

teille jotakin. Katsokaamme sitä suoraan kasvoihin. Me olemme liian pitkällä nyt, jotta 
jättäisimme mitään sanomatta. Katsokaapa tänne.  
227 Me elämme Laodikean seurakunta-ajanjaksossa, joka oli kaikkein kurjin seurakunta-

ajanjakso niistä kaikista, penseä ja ainoa, jossa Kristus oli ulkopuolella yrittäen päästä takaisin 
sisälle, ja se oli helluntaisanoman aika. He sanovat: “Minä olen rikas.” Voi pojat, aluksi te olitte 
köyhiä. Nyt te olette todella rikastuneet. “Enkä mitään tarvitse”, ja, oi, millaisia te olittekaan. 
228 Hän sanoi: “Sinä olet alaston, viheliäinen, sokea, köyhä ja kurja ja et edes tiedä sitä.” 
229 Nyt jos joku mies olisi alasti täällä ulkona kadulla ja olisi tietoinen siitä, niin silloinhan hän 

yrittäisi auttaa itseänsä, mutta kun hän ei tiedä sitä, ettekä te voi sanoa hänelle mitään, silloin 
hän on kurjassa tilassa. Olkoon Jumala laupias hänelle. Hyvä on. Huomatkaa nyt. Oi! 
230 Muistakaa nyt, tämä antikristus, itsessään, on mies. Hänen morsiamellensa, joka on 

seurakunta, annettiin aikaa parannuksen tekoon, eikä hän tehnyt sitä tuon Tyatiran seurakunta-
ajanjakson aikana. Muistatteko sitä? Voitteko te… 
231 Menkäämme siihen takaisin hetkeksi. Menkäämme hetkeksi takaisin toiseen lukuun. 

Lukekaamme toisesta luvusta Tyatirasta. Tarkatkaapa tätä nyt nopeasti. On jo melkein aika 
lopettaa, emmekä me ole päässeet vielä alkuunkaan. Pankaa merkille Tyatira. Se alkaa 
Ilmestyskirjan toisen luvun 18. jakeesta: 

Ja seurakunnan enkelille (se on sanansaattajalle) Tyatirassa kirjoita; Nämä asiat 
sanoo Jumalan Poika, jolla on silmänsä kuin tulen liekit, ja jonka jalat ovat kuin hieno 
vaski. 

Minä tunnen sinun tekosi ja rakkautesi ja palveluksesi ja uskosi ja kärsivällisyytesi ja 
sinun tekosi, ja että viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. 

Siitä huolimatta minulla on muutamia asioita sinua vastaan, koska sinä suvaitset tuota 
naista Iisebeliä…  

232 Siinä te olette. Te tunnette hänet Raamatusta. Hän oli Ahabin vaimo. Ja tässä tämä nainen, 
seurakunta, Iisebel, vaimo väärälle profeetalle, jonka pitäisi olla todellinen Jumalan profeetta, 
paavi, oikea, aito profeetta ja hänen vaimonsa Iisebel. Nyt Ahabin piti olla todellinen 
juutalainen, mutta hän oli lurjus, te tiedätte sen, koska hänen vaimonsa johti häntä miten vain 
halusi. Huomaamme, että Iisebeli ottaa hänen rahansa ja johtaa myös näitä miten he haluavat. 

...joka kutsuu itseään profetissaksi, (käsitättekö sen?) opettaakseen ja vietelläkseen 
minun palvelijoitani (näettekö, tuo Iisebelin opetus juuri hiipi sisään maahan) 
harjoittamaan haureutta, ja syömään epäjumalille uhrattua. 

Ja minä annoin hänelle aikaa parannuksen (näettekö?) tekemiseen haureuksistansa, ja 
hän ei tehnyt parannusta. 
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233 Tarkatkaa tätä seuraavaa jaetta. 

Katso, minä heitän hänet vuoteeseen, (se on helvettiin) ja ne, jotka tekevät 
aviorikoksen hänen kanssaan, suureen ahdistukseen, (ne ovat niitä, jotka menevät 
suureen ahdistukseen, ei Seurakunta), elleivät he tee parannusta teoistansa. 

234 Tarkatkaa nyt tässä. 

Ja minä tulen tappamaan hänen lapsensa (nuo portot) kuolemalla (hengellisellä 
kuolemalla)… 

235 Uskotteko te sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Se on Sana. “Minä tulen tappamaan heidät 
kuolemalla.” Ja jos heidät on tapettu, he ovat iankaikkisesti erotettuja. Hyvä on, muistakaa nyt, 
Hän antoi hänelle aikaa parannuksen tekemiseen.  
236 Tyatiran ajanjakso oli pimeä ajanjakso. Mustan hevosen ratsastaja ratsasti tuona aikana, kun 

kaikista messuista, rukouksista ja novenoista täytyi maksaa. Nyt te näette silloin hänen mustan 
hevosensa. Sen jälkeen kun hän kieltäytyi tekemästä parannusta Tyatirassa (mitä?), hän lakkaa 
ratsastamasta mustalla hevosella ja siirtyy kalpean hevosen selkään, Kuolemana, viimeistä 
palvelutehtäväänsä varten. 
237 Nyt voisin tässä yhteydessä antaa teille yksilöinä hieman ravistelua. Kieltäytyminen 

Jumalan kutsusta, joskus te olette tekevä sen viimeisen kerran. Ja aivan niin kuin tuon 
seurakunnan kohdalla, joka teki sen, se on ohitse. Jumalan kärsivällisyys ei aina taistele ihmisen 
kanssa. Näettehän? 
238 Ja kun seurakunta hylkäsi sen, kieltäytyi vastaanottamasta sitä, silloin se muuttui, ja nyt 

hänen nimensä on “Kuolema”, ero. Jumala sanoi: “Minä tulen ottamaan hänen lapsensa, 
protestantit, ja Minä tulen tappamaan jokaisen heistä iankaikkisella erolla.” Siinä se on teille. 
Tyatiran ajanjakso, pimeä ajanjakso. Musta hevonen muuttuu nyt kuolemaksi viimeistä 
palvelustaan varten.  
239 Katsokaa, miten seurakunta-ajanjaksot sulautuvat yhteen aivan täydellisesti Sinettien 

kanssa, ja siitä me sitten tiedämme, että se on oikein. Pyhä Henki ei tee mitään virheitä. Te 
tiedätte, miten Hän silloin antoi meille suuren vahvistuksen, kun olimme päättäneet seurakunta-
ajanjaksot. 
240 Näettekö rakastavaisen Jumalan pitkämielisyyden? Ennen kuin Hän tuomitsi hänet, Hän 

antoi hänelle aikaa parannuksen tekemiseen! Ja minä sanon tämän  Herran Nimessä. Hän antoi 
protestanttiselle seurakunnalle saman asian, eikä tämä halua tehdä sitä! Sanomat ovat 
ravistelleet kaikkialla, mutta hän ei halua tehdä sitä! Hän tulee pitämään omat opinkappaleensa 
ja uskontunnustuksensa huolimatta siitä, kuinka paljon te selitätte sitä. 
241 Niin kuin minä eräänä päivänä sanoin siellä Chicagossa suuremman saarnaajajoukon 

edessä, kuin mitä täällä istuu ihmisiä. Ja he ahdistivat minua Käärmeen Siemenen johdosta ja 
kaikista näistä muista asioista. Ja minä sanoin: “Ottakoon joku teistä Raamattunsa ja tulkoon 
tänne ja seisköön sitten vierelläni.” Kukaan ei sanonut mitään. 
242 Tommy Hicks sanoi: “Minä en ole koskaan aikaisemmin kuullut sitä sillä tavalla, veli 

Branham. Minä haluan kolmesataa noita ääninauhoja. Haluan lähettää ne kaikille 
saarnaajilleni.” 
243 Siellä oli noin viisikymmentä tai seitsemänkymmentäviisi, jotka sanoivat: “Minä tulen sinne 

uudelleen kastettavaksi.” Tulivatko he? Ei yksikään heistä. Miksi? Hän antoi heille aikaa 
parannuksen tekemiseen! Hän tulee heittämään teidän lapsenne kuolemaan, hengelliseen 
kuolemaan.  
244 Me tulemme ottamaan sen huomenillalla, jos Herra suo, tai lauantai-iltana, nuo ylitse 

kulkevat vitsaukset. Tarkatkaa, mitä siellä tapahtuu. 
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245 Niin kuin Hän antoi Egyptille, Hän antoi Egyptille aikaa parannuksen tekemiseen. Ja mikä 
oli siellä viimeinen vitsaus? Kuolema.  
246 Se on viimeinen vitsaus, joka on iskenyt helluntaiseurakuntaan, Hengellinen kuolema. Se on 

kuollut! Se on Herran Nimessä. Helluntaiseurakunta on hengellisesti kuollut. Hän antoi sille 
aikaa parannuksen tekemiseen, ja se hylkäsi sen. Nyt se on kuollut. Se ei enää koskaan tule 
nousemaan uudestaan, 
247 Ja nuo ihmiset siellä yrittävät tuoda sisälle episkopaaleja ja pappeja ja niin edelleen, ja 

kutsuvat heitä “Pyhä Isä se-ja-se”. Heidänhän tulisi hävetä itseään! Kuinka sokeiksi voivatkaan 
ihmiset tulla? Eikö Jeesus sanonutkin, että kun nukkuva neitsyt tuli ostamaan öljyä, hän ei 
saanut sitä? 
248 Jokainen, te kuulette ihmisten sanovan: “Minulla on Pyhä Henki. Minä puhuin kielillä.” 

Mutta tämän kaltaisen seurakunnan lähelle he eivät halua tulla. “Oi, tiedätkö, en usko, että 
haluan mennä tuollaiseen paikkaan.” Sitten te sanotte, että teillä on Pyhä Henki!  
249 Te haluatte pitää omat arvokkaat tapanne. Te haluatte pysyä Babylonissa ja yhä nauttia 

Taivaan siunauksia. Teidän on tehtävä valintanne. Te ette voi samanaikaisesti jäädä sinne ulos 
maailmaan ja palvella Jumalaa. Jeesus sanoi, että te ette voisi palvella Jumalaa ja mammonaa. 
Joten jos te ette oleta… 
250 Niinpä, jos te todella tulette pelastetuiksi, te tulette nauttimaan kokouksista, joissa Pyhä 

Henki vahvistaa itsensä ja osoittaa, että Jumalan Sana on niin. 
251 Joku sanoi: “Ihmiset pitävät liian paljon melua. Se tekee minut hermostuneeksi.” Te tulette 

olemaan hermostuneita, jos te pääsette Taivaaseen. Ajatelkaa vain sitä, millä tavoin he kaikki 
tulevat olemaan siellä. Mitä te sitten siihen sanotte? Hyvänen aika, kuinka Herra haluaakaan… 
252 Hän on pitkämielinen, niin kuin Hän oli Nooan päivinä. Nooa yritti kovasti. Herra kärsi sata 

kaksikymmentä vuotta, jotta saisi heidät tekemään parannuksen, mutta he eivät halunneet tehdä 
sitä. 
253 Egyptin päivinä Hän lähetti vitsauksia ja kaikkea muuta, eivätkä he halunneet tehdä sitä.  

Hän lähetti Johanneksen. He eivät halunneet kääntyä.  
254 Hän lähetti Jeesuksen kuolemaan pelastaakseen koko ryhmän, joka haluaisi kuulla Sanan. 
255 Ja nyt viimeisinä päivinä Hän on jälleen luvannut, että Hän tulisi lähettämään Sanoman, 

kutsumaan ulos ja asettamaan ennalleen alkuperäisen uskon takaisin Sanaan, eivätkä he halua 
vastaanottaa sitä. He ovat niin itsepintaisesti kiinni omissa opinkappaleissaan ja 
uskontunnustuksissaan, kunnes he... Oi, he ajattelevat, että heillä on... Jos Enkeli tulisi alas... 
Mutta Jumala ei tee sitä.  
256 Hän ottaa jonkun tietämättömän ja typerän, joka tuskin osaa aakkosiaan tai mitään. Ja sitten 

Hän ottaa sen tyyppisen henkilön, koska Hän voi ottaa jotakin, mikä ei ole mitään, ja 
työskennellä sen kautta. Niin kauan kuin jotkut ajattelevat, että he ovat jotakin, silloin sen 
kanssa voi tehdä mitään. Hän on aina tehnyt sen niin. Teidän täytyy tulla mitättömiksi 
tullaksenne joksikin Jumalan kanssa. Oi!  
257 Huomatkaa, kuitenkin: “Hän antoi hänelle aikaa parannuksen tekemiseen, mutta hän ei 

tehnyt sitä.”  
258 Jumala on tehnyt sen jälleen, eikä seurakunta halua tehdä sitä. Seurakunnan hylkääminen 

valmistaa täydellisen tien, jotta Saatana voi tulla siihen sisälle ja ruumiillistua. Oikein! 
Ruumiillistaa itsensä seurakunnassa, koska se hylkäsi Sanan, ja se on tarkalleen, miten 
protestanttisesta kirkosta tulee portto. Koska se hylkäsi vahvistetun Jumalan Sanan Totuuden, ja 
se antaa perkeleelle tilaa, jotta se voi tulla suoraan sisälle ja ruumiillistaa itsensä. Ja me tulemme 
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valmistamaan Pedolle kuvan, jossa he voivat kokoontua yhteen, ja sitä tapahtuu juuri nyt, aivan 
niin kuin Hän on sanonut. Se on oikein. Aamen! 
259 Jos minulla olisi koulusivistystä, voisin tuoda sen esiin. Minulla ei ole minkäänlaista 

koulutusta. Minä vain odotan Pyhän Hengen paljastavan sen teille. Hän tulee tekemään sen 
niille, jotka... Se on totta. Hän tulee tekemään sen. Kyllä.  Huomatkaa.  
260 Katsokaa, mitä seurakunta teki tässä? Se hylkäsi Jumalan Sanoman parannuksen 

tekemisestä. Hän alkoi antikristuksena, ja sellainen hän oli. Hän tuli vääräksi profeetaksi, 
ruumiillistuneeksi perkeleeksi, ja niin hän teki väärällä opetuksellansa. Sitten, siitä kaikesta 
huolimatta, Jumala antoi hänelle aikaa parannuksen tekoon ja yritti saada häntä kääntymään. 
261 Näettekö, kuinka pitkämielinen Hän on? Miten ihmeellinen rakkaus? Ei ole muuta 

rakkautta, joka olisi sen kaltaista. Katsokaa vaikka noita, jotka sylkivät Häntä kasvoihin ja 
muuta sellaista. Hän antoi heille anteeksi. Se on Jumala, näettehän. Älkää…  
262 Hylkää Jumalan Sanoman! Katsokaahan, häntä pyydettiin tekemään parannus, palaamaan 

takaisin siihen, mistä oli langennut pois.  
263 Ja mistä hän lankesi pois? Sanasta. Mistä Eeva lankesi pois? [Seurakunta sanoo: “Sanasta.”] 

Mistä kirkkokunta on langennut pois? [Seurakunta sanoo: “Sanasta.”] Siinä se on teille. Ei ole 
mitään muuta tietä, kuin joka kerta tulla suoraan takaisin Sanaan, suoraan takaisin Sanaan. Ja 
kuitenkin he menevät järjestelmään, joka vie heidät jälleen pois Sanasta, vie heidät pois Sanasta, 
sen sijaan että toisi heidät Sanaan. Huomatkaa.  
264 Katsokaa, hänelle annettiin aikaa parannuksen tekemiseen, takaisin paluuseen. Parannuksen 

tekeminen merkitsee “palaamista takaisin”, “kääntymistä takaisin”, “kääntymistä ympäri”, 
katumista, palaamista takaisin. Ja hänelle annettiin aikaa palata takaisin. 
265 Muistakaa nyt, hän oli alkuperäinen helluntaiseurakunta, jonka päälle Pyhä Henki 

vuodatettiin Helluntaipäivänä. Kuinka monet Raamatun opiskelijat tietävät sen? Varmasti hän 
oli. Katsokaa, mistä hän meni pois. Hän lankesi Sanasta ja vastaanotti opinkappaleet. Pyhän 
Hengen sijasta hän halusi pyhän miehen, tohtorin, lakitieteen tohtorin, filosofian, Q.U:n. Sitten 
he tekivät hänestä paavin. Varmasti, mutta sellaisen hän halusi, jonkun, joka rukoilisi hänen 
sijastaan, jonkun, jolle hän maksaisi siitä rahaa, ja siinä olisi kaikki, mitä hänen täytyisi tehdä. 
266 No niin, tänään on sama asia. Niin kauan kuin he istuvat kirkossa ja panevat runsaasti rahaa 

kolehtilautaselle, niin siinä on tarpeeksi. He ovat tuon seurakunnan jäseniä. Älkää sanoko heille 
sen suhteen mitään muuta. He eivät halua tietää. Ne ovat hänen tyttäriänsä. 
267 No niin, mistä seurakunta lankesi pois? Alkuperäisestä apostolien ja profeettojen Sanasta. 

Siitä hän lankesi pois. Siitä protestantit lankesivat pois. 
268 Tehkää parannus! Palatkaa takaisin! Kääntykää takaisin, ennen kuin on liian myöhäistä, 

ellei jo ole liian myöhäistä! Yhtenä näistä päivistä tuo Karitsa tulee jättämään paikkansa, ja 
silloin se kaikki on ohitse. Niin on hänen tyttäriänsä pyydetty nyt palaamaan takaisin, ennen 
kuin he tulevat tuomituiksi hänen kanssaan. 
269 Nyt viimeinen Sanoma, jonka he saavat, on silloin, kun tämä profeetta, josta minä olen 

puhunut. Josta olen lukenut niin monia kirjoitettuja kirjoja. Ja tiedän, että todella hyvä, 
ymmärtäväinen, hengellisesti ajatteleva mies tietää, että se on tulossa. Hän tietää, että se on 
tulossa, mutta vaikeus on siinä, että he jatkuvasti vain sanovat: “Me tarvitsemme sen. Se on 
tuleva.” Ja kun se tulee, on se niin nöyrää, että he luultavasti kadottavat sen samalla tavalla, kuin 
he tekivät muinakin aikoina. Ihmiset tulevat kirjoittamaan siitä ja kaikkea muuta ja sanomaan: 
“Oi, kyllä. Sen täytyy olla.” Sitten he näkevät se suoraan heidän edessään, ja he vain jatkavat 
suoraan eteenpäin, näettehän. He ovat aina tehneet niin. 
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270 Tarkatkaa nyt. Tuo alkuperäinen Sana. He… Hänen kuitenkin on tehtävä parannus, mentävä 
takaisin Siihen, kuten hänen tyttäriänsä on pyydetty tekemään. Heidät pakotetaan… Heidät 
tullaan tuomitsemaan ja heittämään samaan vuoteeseen ja tappamaan hänen kanssaan. Heitä on 
pyydetty kääntymään takaisin alkuperäiseen Sanaan, palaamaan takaisin apostoliseen oppiin, 
mutta he ovat niin uskontunnustustensa ja asioittensa kiinni sitomia, että he eivät tahdo tehdä 
sitä. He vain tekevät pilaa siitä. 
271 Mitä he sitten tekevät? Lopulta he muodostavat kuvan Pedolle, toisen vallan, ja tekevät 

Karitsan Morsiamelle samalla tavoin, kuin hän teki Ilmestyskirjan 13 luvussa 14 jakeessa. He 
tekevät niin, vainoavat, aivan saman asian. Seurakunnat tekevät aivan yhtä paljon pilaa 
todellisesta Kristuksen Morsiamesta, kuin mitä Rooma koskaan teki, aivan tarkalleen, he tekevät 
todelliselle Karitsan Morsiamelle aivan tarkalleen samoin kuin hän teki Ilmestyskirjan 13 
luvussa 14 jakeessa. 
272 Me näemme Jumalan lupauksen Sanan mukaan, että Hän tulee tappamaan hänen lapsensa, 

kirkkokunnat, hänen tyttärensä, hengellisellä kuolemalla. No niin, se on Ilmestyskirja toinen 
luku 22 jae. Älkää unohtako sitä. Tappaa merkitsee surmaamista, ja kuolema on “iankaikkinen 
ero Jumalan läsnäolosta”. Ajatelkaa sitä, ystävät. Ajatelkaa sitä! Älkää luottako mihinkään 
ihmistekoisiin uskontunnustuksiin. Pysykää kaukana kaikesta, mikä on vastoin Sanaa. 
273 Tarkatkaa nyt sitä täällä Raamatussa. Sanottiin, että hänen nimensä oli Helvetti, ja… minä 

tarkoitan  

Hänen nimensä oli Kuolema, ja helvetti seurasi häntä.  
274 Nyt helvetti seuraa aina kuolemaa luonnollisessa elämässä. Kun luonnollinen ihminen 

kuolee, helvetti seuraa häntä, se on hauta, hades, näettehän, niin on luonnollisessa, mutta 
hengellisessä, se on tulijärvi. Näettekö? Hyvä on. Se on iankaikkinen ero, jossa heidät poltetaan.  
275 Ja Malakia neljä sanoo: “Heistä ei jää jäljelle juurta eikä oksaa eikä mitään muuta.” Sillä 

tavalla maailma tulee puhdistamaan itsensä Tuhatvuotisvaltakuntaa varten, näettehän. 
276 Oletteko panneet merkille, että tuo ratsastaja on “he” [mies]. “Ja hänellä [miehellä] oli 

kädessänsä...” Mies, väärä profeetta, mutta hänen morsiantaan kutsutaan seurakunnaksi, “she” 
[nainen], Iisebel, Ahab, Iisebel. Sehän on niin täydellistä kuin vain voi olla, näettehän. 
Näettehän? 
277 Tyttäret ovat myöskin “she” [nainen], mutta he eivät koskaan ottaneet vastaan yhden 

miehen johtajuutta. Protestantit tekevät sen. Mutta he ovat yhä porttoja oppiensa periaatteineen, 
kirkkokunnallisine systeemeineen. Niin Sana sanoo. 
278 Huomatkaa. Mihin tämä kaikki päätyy? Katsokaa, mihin tämä kaikki päätyy. Mistä on 

kyse? Se menee suoraan takaisin siihen, millainen se oli. Se alkoi Taivaassa. Ollaan tulossa 
lopunajan taisteluun. 
279 Ensimmäinen asia Taivaassa oli taistelu. Lucifer potkaistiin ulos ja hän tuli maan päälle, 

sitten hän saastutti Eedenin. Ja siitä alkaen hän on jatkanut saastuttamistaan. Ja nyt, tuosta 
taistelusta Taivaassa tullaan taisteluun maan päällä, ja se tulee saamaan päätöksensä lopun ajalla 
taistelussa nimeltään Harmagedonin taistelu. Jokainen tietää sen. Taistelu alkoi Taivaassa. 
Miikael ja hänen enkelinsä voittivat ja ajoivat heidät ulos. Kun se oli tapahtunut, se tipahti alas 
Eedeniin, ja sitten taistelu alkoi täällä alhaalla. 
280 Jumalan oli kokonaan suojannut lapsensa Sanallansa. Ja Eeva työnsi päänsä ulos Sen takaa 

ja sanoi: “Minä uskon, että sinä olet oikeassa, ja siitä se alkoi, ja niin on ollut siitä lähtien. Sitten 
Jumala tuli alas. Hän tuli alas lunastamaan ne, jotka tahtoisivat tulla. 
281 Kuten sanoin: “Jumala on kuin suuri urakoitsija. Hän on koonnut kaikki rakennustarpeensa 

maan päälle ja sitten Hän rakentaa rakennuksensa.” Muistakaa nyt, ennen kuin maan päällä oli 
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siementäkään, ennen kuin oli aurinkoa paistamassa maan päälle, teidän ruumiinne lepäsivät 
maassa, koska te olette maan tomua. Sitä te olette. Jumala on Urakoitsija. 
282 Nyt Hänen tarkoituksenaan oli tehdä se niin, että Hän olisi ottanut maata ja tehnyt sen, 

(kuten Hän teki Adamin), ottanut hieman kalsiumia ja kaliumkarbonaattia ja kosmista valoa, ja 
puhaltanut siihen ja sanonut: “Siinä on Minun toinen poikani”, näettehän. Sitten Hän olisi 
ottanut hieman lisää ja, “whew”, olisi puhaltanut siihen, ja siinä olisi ollut toinen. 
283 Mutta mitä Eeva teki? Hän turmeli tuon tavan. Ja toi sen esiin sukupuolisen toiminnan 

kautta, silloin kuolema iski siihen. 
284 Nyt, mitä on Jumala tekevä? Hänellä on siellä niin monia noita ennalta määrättyjä siemeniä, 

niin paljon niitä, jotka ovat ennalta määrättyjä, että sitten lopunaikana Hän ei tule sanomaan: 
“Eeva, tulehan ja synnytä uusi lapsi.” Hän tulee vain, “whew”, puhaltamaan, kutsumaan, ja 
minä tulen vastaamaan. Siinä on se idea. Kun tuo viimeinen siemen on tuotu sisälle, silloin se 
on selvä. 
285 No niin, taistelu alkoi Taivaassa. Se tulee päättymään maan päällä Harmagedonin taistelun 

muodossa.  
286 Katsokaamme nyt, kuinka se avautuu. Ehkä me voimme avata sen. Herra auttakoon meitä 

juuri nyt tekemään tämän. Tarkatkaa sen avautumista. 
287 Tuo salaperäinen ratsastaja, tarkatkaa, mitä hän nyt tekee, “vastustaa”, kieltäytyy tekemästä 

parannusta ja menemästä takaisin alkuperäiseen veri-Sanaan. Sana tuli lihaksi ja vereksi. Hän 
kieltäytyi menemästä takaisin Siihen. Hän on antikristus. Todellinen Sana-Morsian, on vastus… 
Hän on vastustaa todellista Sana-Morsianta. Hän ottaa oman morsiamensa! Hän myös vastustaa 
tätä todellista Morsianta. Hän ottaa oman morsiamensa ja tuo hänet luoksensa uskonnon 
muodossa, jota kutsutaan uskontunnustuksiksi ja opinkappaleiksi. Ja nyt, nähdessään pyhän 
Morsiamen, hän on häntä vastaan, mutta hän muodostaa oman morsiamensa, jota kutsutaan 
antikristukseksi, antikristus opetuksen perusteella, joka on vastakohta Kristukselle. Näettekö 
kuinka ovela hän on? Ja nyt sen sijaan, että olisi rakkauden yhteys hallitsemassa palvontaa 
Veren alla, hänellä on kirkkokunta. Sen sijaan, että hänellä olisi Sana, hän otti 
uskontunnustukset, opinkappaleet ja niin edespäin. 
288 Aivan niin kuin protestantit, jotka lausuvat Apostolista Uskontunnustusta. Haluaisin teidän 

näyttävän, missä siitä on sanaakaan Raamatussa. Raamatussa ei ole mitään Apostolista 
Uskontunnustusta.  
289 Kuten sanoin täällä jossakin äskettäin: “Jos apostoleilla oli joku uskontunnustus, se oli 

Apostolien teot 2:38.” Siinä kaikki, mitä minä tiedän heillä koskaan olleen. Niin he kutsuivat 
jokaista tekemään. Kun hän tapasi heitä, jotka näyttivät siltä kuin olisivat olleet kristittyjä, hän 
sanoi: “Oletteko te saaneet Pyhän Hengen sen jälkeen, kun te tulitte uskoon?”  

He sanoivat: “Me emme tiedä, onko mitään...”  

Hän sanoi: “Kuinka teidät sitten on kastettu?” 
290 No niin, olla kastettu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimessä, se on hienoa, mutta 

siinä ei vielä ole kaikki. Ei ollenkaan! Teidät on voitu kastaa viisikymmentä kertaa sillä tavalla, 
eikä siitä ole teille hitustakaan hyötyä, ennen kuin teidän sydämenne on Pyhän Hengen 
muuttama. Sen kaiken täytyy tapahtua yhdessä. Huomatkaa, se on Kristus. 
291 Antikristus kieltäytyy todellisen Morsiamen opista, ja sen vuoksi hän ottaa nyt oman 

morsiamensa ja rakentaa häntä oman uskontunnustuksensa alaisuudessa. Hän ottaa oman 
morsiamensa ja tekee hänestä kirkkokunnan, joka synnyttää toisia kirkkokuntia, niin kuin on 
sanottu tässä Pyhässä Kirjoituksessa, hän synnyttää tyttäriä. Ja tytär tulee aivan äitinsä 
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kaltaiseksi ja on luonnollinen, maailmallinen, kirkkokunnallinen ja vastustaa hengellistä 
Morsianta, Sanaa. 
292 He eivät sano, etteivät he kuuluisi seurakuntaan. Puhukaapa jollekin kirkkokunnalliselle 

henkilölle. “Tietenkin minä kuulun seurakuntaan.” “Oletko sinä kristitty?” “Minä kuulun 
seurakuntaan.” Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Te voitte kuulua siihen, mitä kutsutaan 
seurakunnaksi, näettekö, kuulutte johonkin kirkkoon. Se ei ole seurakunta. Ne eivät ole 
seurakuntia, ne ovat kerhoja, joissa ihmiset tulevat yhteen kuten linnut, joilla on “samankaltaiset 
höyhenet”.  
293 Mutta on vain yksi Seurakunta, ja se on salaperäinen Kristuksen Ruumis. Te ette liity 

siihen, te synnytte siihen.  
294 Niin kuin olen aina sanonut: “Minä olen ollut Branhamin perheessä viisikymmentäkolme 

vuotta enkä ole koskaan liittynyt siihen. Minä synnyin siihen.” Näettekö? 
295 Huomatkaa nyt, se on täällä kauniina esikuvana. Minulla tuo Kirjoitus täällä, mutta minä… 

Meillä ei ole aikaa mennä siihen, Eesauhin ja Jaakobiin.  
296 Eesau oli uskonnollinen mies. Hän ei väittänyt olevansa uskomaton. Hän uskoi samaan 

Jumalan kuin Jaakobkin, samaan Jumalaan kuin hänen isänsäkin, mutta hän oli vain kieroilija. 
Suokaa anteeksi tuo ilmaus, mutta hän ei ollut mitenkään hyvä… Hän oli, nyt niin pitkälle kuin 
on kyse moraalista, hän toimi moraalisemmin kuin Jaakob. Mutta katsokaahan, hän ei ajatellut... 
“Oi, mitä tuolla esikoisoikeudella olisi tekemistä sen kanssa?” Ja hän myi esikoisoikeutensa 
Jaakobille. 
297 Mutta Jaakobilla, hänellä ei ollut suuria asioita kuten Eesaulla. Hänellä ei ollut sellaista 

perintöä, joka Eesaulla oli. Mutta oli yksi asia, jonka Jaakob halusi: tuon erikoisoikeuden. Eikä 
hän välittänyt siitä, kuinka hänen täytyisi se saada, kunhan hän vain saisi sen, ja Jumala 
kunnioitti häntä. 
298 Ja sitten, tänäänkin on kyseessä sama asia luonnollisen ihmisen kanssa, jolla on lihallinen 

mieli, joka on maailmallinen. “Hyvä on, minä kuulun valtion kirkkoon.” “Minä kuulun tähän 
kirkkoon.” “Minä kuulun tuohon kirkkoon.” Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ei 
ollenkaan. 
299 Tarkatkaa. Hän kokoaa heidät nyt sekoitetun värisen hevosensa selässä. Hän on kokoamassa 

heitä yhteen sekoitetun värisen hevosensa selässä, koska hänellä on poliittinen valta.  
300 Jos ette usko, että hänellä on se, niin kuinka sitten tämä presidentti pääsi juuri nyt sisälle? 

Kuinka sellainen lipsahdus saattoi tapahtua? Uh-huh! Kun olimme tulleet tänne 
uskonnonvapauden tähden, ja te joukko demokraatteja, jotka olette valmiit myymään 
esikoisoikeutenne politiikan takia! Minulla ei ole… Demokraattinen puolue on ok; ne 
molemmat ovat mädäntyneitä. Minä puhun kristillisyydestä. Mutta demokraatteina te myytte 
esikoisoikeutenne  saadaksenne jotakin sellaista sisälle. Häpeä teille! 
301 Ettekö te käsitä, että tämä kansakunta on tarkalleen Israelin mallin mukainen? Mitä Israel 

teki? Se tuli vieraaseen maahan, tappoi sen asukkaat ja otti maan omistukseensa. Niin me 
teimme. Intiaanit ovat ainoat todelliset amerikkalaiset, mitä on olemassa, meidän 
intiaaniystävämme. 
302 Ja mitä he sitten tekivät? Israelilla oli muutamia suurmiehiä. Heillä oli Daavid, heillä oli 

Salomon, heillä oli suuria miehiä. Ja lopuksi he saivat sinne erään luopion, Ahabin, joka nai 
Iisebelin, uskomattoman. 
303 No niin, saman asian mekin teimme. Meillä oli Washington ja Lincoln, mutta katsokaa, 

mitä meillä on nyt. Ja itse asiassahan, hän on naimisissa ja kokonaan Iisebelin hallinnassa. Hän 
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saattaa olla melko hyvänsorttinen mies, mutta tuo nainen tulee johtamaan asioita. Te näette sen 
juuri nyt, koko perhe on tulossa sisälle. 
304 Mitä Pyhä Henki sanoi minulle kolmekymmentäviisi vuotta sitten, ja te kaikki vanhemmat 

tiedätte sen, noista seitsemästä asiasta, jotka tapahtuisivat ennen loppua? Tässä on tapahtumassa 
niistä toiseksi viimeinen asia. Kaikki muu osui tarkalleen naulan kantaan, sodat ja kaikki muu, 
näettehän. Nyt se on aivan erään naisen käsissä hallitakseen kansakuntaa. Iisebel! Näettekö? 
305 Mutta muistakaa, Iisebelin päivinä, siellä oli todella joku, joka osoitti heille heidän värinsä. 

Näettekö? 
306 Kootaan sekoitetun värisellä hevosellaan. Ja, näettehän, hän kokoaa tämän asian yhteen, 

joka on sekoitettu uskontunnustuksilla, kirkkokunnilla ja ihmistekoisilla opeilla. Onko se 
oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Varmasti, sekoitettu väri, kuolleiden sekoitettu väri, 
maailman kalpea hevonen. No niin, se on oikein. Kuolleiden sekoitettu väri, kalpean hevosen 
maailmallinen väri, oi, ei ollenkaan Sanan pyhää verta.  
307 Ja tarkatkaa. “He kokoavat heidät maan neljältä kulmalta. He kokoavat heidät 

Harmagedoniin”, sanoo Raamattu. Yritän muistaa nuo Kirjoitukset, niin kuin Nne ovat 
kirjoitettuina muistiin täällä. En aio maininta niitä, vain sen missä ne ovat kirjoitettuna, jotta 
näkisimme, mitä ne ovat. Hän kokoaa heidät yhteen Herran Jumalan suuren päivän taisteluun. 
Tarkatkaa nyt! Nyt, tämän sekoitetun värisen, maailmallisen, kalpean, sairaan hevosen selässä. 
Ajatelkaa vain sitä! Te tiedätte, että se on paha asia. Tarkatkaa nyt, minne hän kokoaa heidät 
“maan neljältä kulmalta”. Nyt he kokoontuvat voimain mittelyyn. Ratkaisu tulee tapahtumaan 
“Harmagedonissa”, Sanan mukaisesti.  
308 Kalpean hevosen selässä ratsastaa antikristus, ja häntä kutsutaan Kuolemaksi. Kuunnelkaa, 

antikristus, ensimmäinen kirkkokunta, (siitä ei voi olla eri mieltä), Iisebelinsä kanssa, joka on 
prostituoitu Sanaan kohtaan, ja hänen tyttärensä hänen kanssaan. Protestantit kokoontuvat nyt 
yhteen yksimielisinä! 
309 Kuulitteko noiden baptistien puhuvan siitä täällä? Huh! “Oi, me emme liity yhteen heidän 

kanssaan, mutta me tulemme olemaan ystävällisiä, ja jotenkin yhdessä heidän kanssaan. Meidän 
ei tarvitse liittyä tuohon kirkkoon, mutta...” Siinä se on teille, siinä se on teille, aivan tarkalleen 
se, mitä Sana sanoo. Vanha portto alusta alkaen, näettehän. 
310 Nyt, täällä he ovat liittämässä toisensa yhteen tullakseen tuohon loppunäytökseen, 

Harmagedoniin, ja ratsastaakseen sekoitetun värisellä hevosella, yhdellä valkoisella, yhdellä 
punaisella ja yhdellä mustalla hevosella. Kolme erilaista poliittista valtaa. Demonisen voiman 
hallitsema hengellinen voima, joka on antikristus. Sekoittamalla sen kaiken yhteen te saatte tuon 
kalpean, sairaannäköisen asian, jolla hän ratsastaa. Kyllä. Nyt huomatkaa. Katsokaa, minkä 
selässä hän ratsastaa. Tämän kalpean näköisen, harmaan värisen hevosen, jossa ovat 
sekoitettuina musta, punainen ja valkoinen. Se on tulossa taisteluun kooten alamaisiansa 
jokaisesta kansakunnasta Taivaan alla. Eikö Daniel tulkinnutkin tuota unta ja nähnyt tuon 
Rooman raudan ulottuvan jokaiseen kuningaskuntaan? Tässä he tulevat. He ovat 
kokoontumassa.  

Istukaa nyt hiljaa, sillä me lopetamme hetken kuluttua, ja kuunnelkaa tarkasti.  
311 He ovat nyt kokoontumassa tehdäkseen sen, tuodakseen hänen alamaisensa maan neljältä 

kulmalta, ratsastaakseen kalpealla, sairaalloisella, kolmen värin sekaisella hevosella. Tuo sama 
mies. 
312 Nyt, Ilmestyskirjan 19. luvussa hän ei ainoastaan ole valmistautumassa, vaan Kristus on 

valmistautumassa kohtaamaan häntä. Taistelu tulee olemaan kuuma ja raskas. Kristus 
Ilmestyskirjan 19. luvussa... Kristus kokoaa omansa, ei maan neljältä kulmalta, koska siellä 
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tulee olemaan vain pienen pieni jäännös. Mitä Hän tekee? Hän kokoaa heidät Taivaan neljältä 
kulmalta. Me tulemme ottamaan nuo sielut alttarin alla huomenillalla, ja te tulette näkemään, 
onko se oikein tai ei. Taivaan neljältä kulmalta lumivalkoisen hevosen selässä.  
313 Hänellä myöskin on nimi, ei Kuolema, vaan Jumalan Sana, Elämä. Aamen. Se on 

kirjoitettuna Hänen kupeisiinsa, Jumalan Sana. Se on ainoa Elämä, koska Jumala on ainoa 
Iankaikkisen Elämän lähde, mitä on olemassa. Zoe! Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] 
314 Ja Hänellä on kirjoitettuna: “Elämä”, ja Hän ratsastaa valkoisella hevosella. Tässä taas on 

mies kolmen erilaisen vallan kanssa, jotka ovat sekoitettuina yhteen, ja jota kutsutaan 
“Kuolemaksi”. Hän kokoaa omia maahan sidottuja edustajiansa, ja Kristus kokoaa Hänen 
Taivasta syntyneet alamaisensa, pyhät. Häneen on kirjoitettuna Kuolema. Kristukseen on 
kirjoitettuna Elämä.  
315 Nuo, jotka ovat Hänen kanssaan, ovat myös valkoisten hevosten selässä, ja heitä kutsutaan 

“valituiksi ennen maailman perustamista”. Aamen! Ja he ovat uskollisia Sanalle. Aamen! 
Whew! Siitä minä pidän. “Kutsuttuja, valittuja ennen maailman perustamista.” Ja sitten, 
uskollisia Sanalle, valintansa perusteella, he ovat kaikki kiihottuneita uudesta viinistä ja öljystä, 
ratsastavat mukana ja tulevat alas kohtaamaan Häntä. He tietävät, että nuo ukkosenjylinät ovat 
tuova tuon asian esiin hyvin pian. Näettekö? 
316 Tarkatkaa, miten Hän toimii? Niinpä, jos Hän on Sana, ja Hänen Nimensä on Sana, silloin 

Sana on Elämä! Antikristus, mikä tahansa anti on olla vastaan, joten anti on olla vastoin 
Kristusta, Sanaa, joten sen täytyy olla uskontunnustus tai kirkkokunta, joka on vastoin Sanaa. 
317 Minä en ymmärrä, kuinka te voisitte olla näkemättä sitä. Ymmärrättekö te? Kuinka voisitte 

olla näkemättä sitä? En tiedä, miten te voisitte tehdä niin.  
318 Ja se on totta. Anti on vastoin. Onko se oikein? “Ottaa pois jostakin.” Sellainen hän oli. Hän 

ratsasti sekoitetulla hevosella. Me näemme sen juuri tässä Jumalan Sanassa.  
319 Me näemme sen suoraan siellä seitsemässä seurakunta-ajanjaksossa. Tässä Hän Sineteissä 

tuo sen suoraan takaisin, avaten ne ja näyttäen asiat, jotka tapahtuivat seurakunta-ajanjaksojen 
aikana.  
320 Anti on vastoin Sanaa. Näettekö, miksi uskontunnustukset… Miksi me olemme niin vastaan 

uskontunnustuksia ja kirkkokuntia? Koska ne ovat Sanaa vastaan. Näettekö te? 
321 Tässä me näemme Elämän ja Kuoleman olevan tulossa lopulliseen taisteluunsa. Todellinen 

Elämän valkoinen hevonen ja sekoitettujen uskontunnustusten kalpea hevonen. Te näette tuon 
asian olevan tulossa todelliseen loppunäytökseensä. 
322 Minä haluan tässä yhteydessä sanoa jotakin. Te ette ehkä usko tätä, mutta tarkistin sen 

ollakseni varma. On olemassa ainoastaan yksi alkuperäinen väri, ja se on valkoinen. Kuinka 
monet tietävät sen? On olemassa vain yksi alkuperäinen väri. Kaikki muu on sekoitettua. 
323 Kristus on ehjällä, valkoisella väärentämättömällä Sanalla alusta pitäen. Aamen Jokainen 

väri olisi valkoinen, jos siihen ei olisi sekoitettu jotakin kemiallista ainetta. Aamen! Kunnia! 
Jokainen seurakunta seisoisi Jumalan Sanan apostolisella opilla, ja Jumala vahvistaisi Sen, jos 
uskontunnustuksia ja kirkkokuntia ei olisi sekoitettu siihen. Siinä se on teille.  

Oi, veli Evans . minusta tuntuu hyvältä juuri nyt! Kyllä vaan. Kyllä.  
324 On vain yksi alkuperäinen väri, joka on valkoinen. Se ei koskaan sekoitu kirkkokuntien tai 

uskontunnustusten kanssa. Ei koskaan. 
325 Ja muistakaa, Hänen pyhänsä ovat vaatetettuja valkoisilla viitoilla, ei sekoitettuina 

kirkkokunnilla ja uskontunnustuksilla. No niin, me näemme, että kirkkokunnat ja 
uskontunnustukset... Tästä te saatte sekoitetun värinne, mutta tässä Hän ratsastaa alkuperäisellä 
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värillä. Alkuperäinen väri on Hänen ihmistensä yllä, ja he ovat kastettuja Veressä, ja he ovat 
puhdistaneet vaatteensa. 

Nuo, jotka ovat sekoitettuja, muuttuvat kalpeiksi ja menevät kuolemaan.  
326 On vääristelyä sekoittaa värejä valkoisen kanssa. Te vääristelette silloin alkuperäisen värin. 

Onko se oikein? Jos alkuperäinen väri, ainoa väri, on valkoinen, ja te sekoitatte jotakin sen 
kanssa, silloin te vääristelette sen alkuperäisyyden. Aamen! Onko se oikein?  
327 Ja jos Hän on valkoinen hevonen, ja Hän on Sana, silloin minkä tahansa sekoittaminen sen 

kanssa, minkälaisen tahansa uskontunnustuksen, yhden sanan lisääminen Siihen sana tai yhden 
sanan ottaminen pois Siitä, vääristelee koko asian. Oi! Pidä minut Sanan kanssa, Herra. 
328 Totuus ja erhe. Oi! Ei ole väliä sillä, kuinka hyvä se on. Totuus ja erhe eivät sekoitu. Se ei 

voi sekoittua. Se on joko “NÄIN SANOO HERRA” tai sitten se on väärin. Ei ole väliä sillä, 
mitä joku “Pyhä Isä” on sanonut siitä, joku Pyhä Bonifer tai Canterburyn Arkkipiispa. En tiedä, 
kuka on sen sanonut, mutta jos se on vastoin Sanaa, se on vääristelyä. Se ei sekoitu. Sanotaan: 
“Mutta tämä mieshän on tehnyt...” Minä en välitä siitä, mitä hän on tehnyt, kuinka pyhä hän, tai 
mitään sellaista, tämä on ainoa suora Totuus, joka meillä on. Ei millään seurakunnalla, ei 
millään uskontunnustuksella ole Totuutta, jos se on Tämän ulkopuolelta.  
329 Ja näyttäkää minulle yksi, jolla olisi Se. Haluan teidän kertovan sen minulle. Tulen 

kääntämään Raamatun lehteä ja näyttämään teille jotakin. Nimetkää vain yksikin. Te sanotte: 
“Helluntailaiset.” Voi hyvänen aika! Tajusin juuri jonkun ajatelleen sitä. Minun on parasta jättää 
se rauhaan juuri nyt, koska näin, että se alkoi tehdä kipeätä. En halunnut loukata sinua, mutta 
halusin sinun vain tietävän, että tiedän, mitä sinä ajattelet siitä, näettekö. 
330 Nuo, jotka sekoittivat, muuttuivat (anti) kuolemaksi. Niistä tulee kuolleen värisiä, kun mitä 

tahansa sekoitetaan alkuperäisen kanssa.  
331 Se on aivan samoin kuin, mistä Kristus puhui koskien sinapin siementä. Vaikka se onkin 

pienin kaikista siemenistä, se ei sekoitu minkään kanssa. Sinappi ei sekoitu. Hän on aito sinappi. 
Niinpä, jos teillä on vain sen verran uskoa, niin pitäkää silloin kiinni siitä. 
332 Huomatkaa, Elämä seurasi valkoisen hevosen ratsastajaa, joka oli Sana, Elämä, ja joka oli 

vahvistettu Hänen ylös temmatuilla pyhillänsä, jotka olivat Hänen kanssaan. Nyt, miten 
taistelussa on käyvä?  
333 Jeesus sanoi: “Joka uskoo Minuun, elää, vaikka olisi kuollut.” Hän sanoi: “Jos te uskotte 

Minuun, te olette elävä, vaikka te olisitte kuolleita, ja kuka tahansa, joka elää ja uskoo Minuun, 
ei koskaan kuole.” Jälleen Hän sanoo: “Joka uskoo Minuun...” Hän tulisi antamaan hänelle 
Iankaikkisen Elämän, nostaisi hänet ylös viimeisenä päivänä. Se on Hänen lupaamansa 
Kirjoitus. 
334 Tässä tulee Saatana alaistensa kanssa kaikilta maailman kulmilta, yhdess protestanttiensa ja 

katolilaistensa kanssa ja marssii suoraan Harmagedonin taisteluun. Hyvä on.  
335 Ja tässä tulee Jeesus alas Taivaasta yhdessä ylös temmattujen pyhien kanssa, vahvistettu 

Sana.  
336 Niin kuin minä sanoin: “Jos Jumala puhuu lähettääkseen teidät, silloin Hän vahvistaa sen, 

mitä te sanotte.” Huomatkaa, jos te olette Taivaan lähettiläs, silloin koko Taivas on teidän 
takananne. Taivas koostuu Sanasta. Uh-huh. 
337 Huomatkaa nyt, Hän tulee ylös temmattujen pyhien kanssa ja vahvistaa, että Hänen Sanansa 

on totta.  
338 Niinpä Saatana tietää, että pohjaton kuilu on valmiina häntä varten, näettehän. Oi! Kuolema 

ratsastaa kalpealla hevosella, sekoitetuilla uskontunnustuksilla ja kirkkokunnilla, ja hauta 
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seurasi häntä, oi, iankaikkiseen eroon Jumalasta! Siihen hän vei heidät ratsastaen iankaikkiseen 
eroon Jumalasta.  

Kristus taas vei ratsastaen Seurakuntansa suoraan Kirkkauteen ylösnousemuksessa. 
339 Nyt kun lopetamme, pankaa merkille kahdeksas jae, viimeinen osa tuosta kahdeksannesta 

jakeesta.  

…heille annettiin valta…  
340 Kuka on tämä “heille”? Näettekö? Hyvä on. Antikristus, jota kutsutaan nimellä Kuolema, ja 

helvetti seurasi häntä. Tarkatkaa hänen suunnitelmansa neljää pääkohtaa. 
341 Antikristus, valkoinen hevonen: joka tappaa hengellä ja on antikristus, hengellinen 

tappaminen. 
342 Numero kaksi, punainen hevonen: joka tappaa miekalla, poliittisella vallalla, kun 

seurakunta ja valtio ovat yhdistyneet. 
343 Musta hevonen, joka myi oppiansa ja teki sitä harjoittamalla haureutta. Ja hän punnitsi 

ruokaa... ja myi heidän... punniten sen, mitä he antaisivat pennillä ja niin edelleen. 
344 Neljäs, kalpea hevonen: on iankaikkinen ero Jumalasta. Jälleen, neljä, näettekö. Oi!  

Ylistys Jumalalle! 
345 Nyt viimeksi, kun lopettamme... Niille, jotka... Oletteko käsittäneet? Minä olen ylittänyt 

aikani. Tahtoisitteko vielä antaa minulle kymmenen minuuttia lisää? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Olen saanut tänään niin monia soittoja koskien puhumistani täällä.  
346 On alkanut niin paljon fanaattisuutta, joka koskee Eliaa, kunnes se on... Se on hakattu 

kuoliaaksi. Ja te voitte… No niin, te annatte… Auttakoon Jumala minua auttamaan teitä 
näkemään sen, mitä minä katselen. Tahtoisitteko te? Vain yrittäkää nähdä, ymmärrättehän. 
347 Nyt kun lopetamme, niin niille, jotka eivät usko, että viimeinen sanansaattaja seurakunta-

ajanjaksolle olisi Elia, profeetta, joku mies, joka on voideltu sen mukaisesti.  
348 Kuoleman jälkeen... Tarkatkaa. Tämän viimeisen seurakunta-ajanjakson kuoleman jälkeen... 

Pankaa nyt merkille, mitä tapahtuu, näettekö. Kuoleman jälkeen heidän kuolleet ruumiinsa 
hävitetään villieläinten kautta. Te tiedätte sen. Se on totta. Aivan niin kuin heidän esikuvansa 
Iisebelkin. 
349 Menkää nyt Ilmestyskirja toisen luvun jakeisiin 18 ja 20. Uskon, että meillä oli se muutama 

hetki sitten, eikö ollutkin? Kyllä, uskon, että meillä oli se juuri äsken. Minulla oli se 
kirjoitettuna tänne jostakin syystä... Kyllä, moraalisen turmeltumisen aika. Sellainen se oli. 
Katsokaa kuinka... Pankaa merkille, miten Iisebel oli tullut sisälle... Nyt Iisebel on seurakunta, 
tämä nykyinen seurakunta, ei Morsian. Vanhan Testamentin Iisebel on esikuva tämän päivän 
seurakunnasta Jumalan Sanan mukaisesti, Ilmestyskirja 2:18-20.  

Sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka kutsuu itseään profetissaksi...  
350 Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Sen esikuvana on nyt täydellisesti Iisebel. 

Nyt ensimmäiseksi… 
351 Me voisimme antaa teille Kirjoituksen toisensa jälkeen, näettehän, että viimeinen aika on 

profeetallinen Sanoma seurakunnalle, joka kutsuu heitä takaisin alkuperäiseen Sanaan. Pankaa 
nyt merkille, onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Malakia neljä ja muut sanovat niin, 
Ilmestyskirja 10:7, ja niin edelleen, näettehän. Jeesus itse ennusti sen uudelleen ja uudelleen. 
“Niin kuin oli Lootin päivinä”, ja niin edelleen, koko ajan. 
352 Iisebel on esikuva tämän päivän nykyaikaisesta seurakunnasta, koska katolilaiset ja 

protestantit ovat liittyneet yhteen nyt. Sitä ei voida kiertää. Ne ovat molemmat kirkkokuntia, 



32          NELJÄS SINETTI 
 

joten kyseessä on vain äiti ja sisar, siinä kaikki. He touhuavat ja väittelevät toistensa kanssa, 
mutta kyseessä on sama asia: molemmat ovat porttoja. No niin, se ei ole minusta lähtöisin. Minä 
lainaan sen siitä, mikä on “NÄIN SANOO HERRA.” Hyvä on. 
353 Nyt me panemme merkille, että Iisebel tapettiin Jumalan käskystä. Jumalalla oli siellä Jehu, 

joka meni ja heitti hänet ulos ikkunasta ja tappoi Iisebelin, ja koirat söivät hänen lihansa. Oliko 
se niin? Kirjaimellisen lisebelin. Ja koirat nuolivat Ahabin, kuninkaan veren, niin kuin 
ensimmäinen Elia oli ennustanut. Näettehän, mihin me olemme menossa?  
354 Miksi? Ensimmäinen Elia oli seurakuntien hylkäämä mies. Ja Iisebel ja Ahab olivat noiden 

seurakuntien päänä, seurakunnan ja valtion, molemmat yhdessä. Ja Elisa paljasti Ahabin synnit 
hänelle ja käski koko seurakuntaa kääntymään takaisin todelliseen Sanaan. 
355 Eikö se olekin tarkalleen se, mitä toisen Elian pitäisi tehdä tälle seurakunnalle tänä päivänä, 

kun hän tulee? Hän asettaa ennalleen takaisin alkuperäisen uskon. Minä en näe, miten te voisitte 
luikerrella siitä irti. Oikein. Kääntämään takaisin todelliseen Sanaan. Oikein. 
356 Jos haluatte nähdä heidän ruumiinsa, niin menkäämme tänne Ilmestyskirjan 19. lukuun, sen 

jälkeen kun Sana on tappanut heidät. No niin, Sana tulee tappamaan heidät. Te tiedätte sen. 
Hyvä on, tarkatkaa vain ja nähkää, mitä tapahtuu, kun Kristus tulee, Ilmestyskirjan 19. luvussa, 
alkaen 17. jakeesta. 

Ja minä näin enkelin seisovan auringossa... 
357 Se tapahtuu nyt heti sen jälkeen, katsokaamme ennen sitä. “Ja Hänen viittansa oli kastettu 

vereen, ja Häntä kutsuttiin kuningasten Kuninkaaksi ja herrojen Herraksi.” Kolmannestoista 
jakeessa “Häntä kutsutaan Jumalan Sanaksi”. Nyt tässä Hän on kuningasten Kuningas ja 
herrojen Herra.  

Ja minä näin enkelin seisovan auringossa… 
358 Tarkatkaa nyt. Hän tulee esiin. 

Ja hänen suustansa lähtee terävä miekka, että hän löisi sillä kansoja... 
359  “Hänen suustansa”, niin kuin Jumalan suusta Mooseksen suuhun. Näettekö? 

 ...ja hän on hallitseva heitä rautaisella sauvalla, ja hän polkee Kaikkivaltiaan 
Jumalan kiivauden ja vihan viinikuurnan. 

Ja hänellä on vaipassansa ja kupeellansa kirjoitettuna nimi: kuningasten Kuningas ja 
herrojen Herra. 

Ja minä näin enkelin...  
360 Tarkatkaa nyt. Hän tulee esiin ja lyö. Kenet Hän lyö? Iisebelin ja hänen Ahabinsa, väärän 

profeetan. 

Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä ja sanoi 
kaikille linnuille, jotka lentävät keskitaivaalla: Tulkaa ja kootkaa itsenne yhteen 
suuren Jumalan aterialle. 

361 Hän ruokkii heidät eläimille ja linnuille. Nyt katsokaa tätä toista lukua täällä 
Ilmestyskirjassa. Hetkinen vain. “Tappaa miekalla ja kuolemalla ja maan eläimillä.” Näettekö? 
Iisebel seurakunta, hänen tosiasiallinen ruumiinsa, tulee maan eläinten ja lintujen syömäksi. 
Aivan tarkalleen samoin kuin Ahab ja Iisebel olivat luonnollisessa muodossa, niin he ovat oleva 
hengellisen seurakunnan muodossa. Näettekö mitä minä tarkoitan? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Hyvä on. 
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362 Elia… Oi! Elia oli profeetta Ahabin ja Iisebelin päivinä luonnollisessa muodossa. Ja Hän 
lupasi tehdä saman asian Iisebelille “NÄIN SANOO HERRA” mukaisesti Sanassa, 
hengellisessä muodossa. Se on Hänen palvelutehtävänsä Hengen muodossa. 
363 Tarkatkaa. Elia, vaikka hän olikin aikanansa oikealla tavalla ja syvällisesti vahvistettu, hän 

ei voinut kääntää heitä takaisin Sanaan. Onko se oikein? Vaikka Elia yrittikin kaikin tavoin, hän 
teki kaikkea, hän näytti heille merkkejä ja ihmeitä, ja he nauroivat häntä vasten kasvoja. Saman 
asian he tulevat tekemään tämän hengellisen kanssa, näettehän. Hän ei voinut kääntää heitä 
takaisin Sanaan. Noista miljoonista... 
364 Kuunnelkaa nyt tarkasti. Seurakunta, te jotka olette hieman ymmällänne tämän suhteen.  
365 Niistä miljoonista maailmassa Elian päivinä, kun Iisebel ja Ahab hallitsivat, ollen esikuva 

tästä päivästä, koko maailmasta, oli vain seitsemänsataa, jotka pelastuivat Elian saarnaamisen 
kautta. Onko se oikein? Tarkalleen. 
366 Katsokaahan. Elia ei ollut tietoinen yhdestäkään. Hän ajatteli olevansa ainoa pelastunut, 

kunnes Jumala avasi yhden Sineteistä ja näytti hänelle Kirjan salaisuuden, että Hänellä oli 
seitsemänsataa, jotka eivät koskaan olleet kumartaneet noita uskontunnustuksia, joita heillä oli. 
Kun Jumala avasi Kirjansa Elialle, Hän sanoi: “Hetkinen vain, poikani. Minulla on siellä 
hajallaan seitsemänsataa. Heidän nimensä ovat olleet Kirjassa maailman perustamisesta asti. He 
ovat Minun.” Jumala avasi Sinetin.  
367 Siksi uskon, että Johannes eilisiltana huusi niin kovasti. Hänen on täytynyt nähdä nimensä 

siellä, näettehän.  

Yhtenä päivänä Jumala avasi... 
368 Elia, hän oli saarnannut, hän oli tehnyt kaikkensa, hän oli saarnannut sydämensä pohjasta ja 

tehnyt kaikkea, mitä vain voi, ja yhä he vain nauroivat hänelle ja kutsuivat häntä kaikenlaisilla 
nimillä. He sanoivat: “Sinä olet aiheuttanut kaiken tämän. Sinä olet spiritisti. Sinä olet se, joka 
saa tämän kaiken vaivan aikaan. Sinä olet syyllinen siihen”, ja kaikkea sellaista. He sanoivat 
kaikenlaista hänelle. Iisebel uhkasi katkaista häneltä pään ja kaikkea muuta. Kyllä. Jokainen oli 
häntä vastaan. 
369 Ja sitten hän sanoi: “Herra, sen jälkeen kun minä olen tehnyt kaiken, mitä Sinä käskit minun 

tehdä. Olen pysynyt tarkalleen Sinun Sanasi kanssa. Kun Sinä käskit minulle mitä tahansa, minä 
olin peloton. Minä menin suoraan kuninkaan kasvojen eteen ja kaikkea muuta ja sanoin heille: 
‘NÄIN SANOO HERRA.’ Ja Sinä et ole kertonut minulle yhtään asiaa, minkä olisin kertonut 
heille, ettei niin olisi tapahtunut. Ja nyt, tässä minä olen, ainoa, joka on jäljellä koko joukosta. 
Minä olen ainoa, joka on jäljellä, ja he yrittävät tappaa minut.” 
370 Jumala sanoi: “Minä tulen avaamaan yhden Sineteistä ja näyttämään sinulle jotakin.” Hän 

sanoi: “Tiedätkö, Minulla on siellä seitsemänsataa, jotka eivät vielä koskaan ole notkistaneet 
polveaan millekään noista uskontunnustuksista, kirkkokunnista. Heitä on siellä seitsemänsataa 
valmiina Ylöstempausta varten.” Oi, oi! Hän sanoi profeetallensa, jolle Hän paljastaa Sanansa, 
näettekö kautta Kirjoituksien: “Minulla on tästä sukupolvesta vielä valmiina seitsemänsataa 
nimeä, seitsemänsataa. He eivät ole notkistaneet polveaan yhdellekään, (jos voisin sanoa sen 
nykypäivän tavalla), “uskonnolliselle organisaatiolle ja tulleet niissä täytetyiksi 
uskontunnustuksilla”. 
371 Näettekö mitä minä tarkoitan? Silloin sen yksinkertaisesti täytyy olla niin. Sen on pakko 

olla. Ja se on Sanan mukaisesti niin. Kun tuo mies saapuu näyttämölle, hän tulee olemaan 
profeetta aivan niin varmasti, kuin minä seison täällä, ja hän tulee pysymään suoraan tuon Sanan 
kanssa. Hän ei tule kumartamaan kenenkään uskontunnustusta tai mitään muuta. Niin on. Hän 
tulee olemaan metsienmiehen tyyppinen mies, samalla tavoin kuin Eliakin oli, ja niin kuin 
Johanneskin oli. Hän tulee vihaamaan naisia, oi, moraalittomia naisia! Oi, hän ei tule 
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säästämään heitä! Elia ja Johannes tekivät niin, näettehän, ja hän tulee olemaan 
peräänantamaton tuon Sanan kanssa. Hän tulee olemaan organisaatioita vastaan. 
Organisaatioitako? “Alkaa ajatelko voivanne sanoa itseksenne: ‘Meillä on isänämme Abraham’, 
sillä minä sanon, että Jumala kykenee näistä kivistä herättämään lapsia Abrahamille.” Varmasti 
hän teki niin. 
372 No niin, siinä se on teille, ystävät. Tässä on Neljäs Sinetti avattuna, ja noiden neljän 

hevosen ratsastajat ovat paljastettu parhaan tietoni mukaan. Nyt, tämä on kaikki se, mitä 
tapahtui maan päällä.  
373 Seuraavan Sinetin me näemme tapahtuvan Taivaassa, jossa sielut ovat alttarin alla. 
374 Ja juuri nyt kun lopetan, haluaisin sanoa teille muutamia sanoja, jotka olen kirjoittanut 

muistiin. Olemme käyneet lävitse nämä neljä Sinettiä, ensimmäiset neljä Sinettiä. 
375 Nyt huomenillalla me muutamme näyttämön niistä asioista, jotka tapahtuvat maan päällä. 

Hän katsoo tänne ylös ja näkee sielut alttarin alla, uhrialttarin alla.  

Ja seuraavana iltana iskee tuomio.  
376 Ja viimeisenä iltana, sunnuntai-iltana, minä en tiedä näiden toisten merkitystä. Minä vain 

luen ne niin kuin tekin. Mutta on hiljaisuus puolen tunnin ajan, mutta jotakin on tapahtunut. 
Minä odotan Hänen paljastavan sen. Hän tulee tekemään sen. Olen vakuuttunut, että Hän tulee 
tekemään sen. 
377 Meidän täytyi mennä eri paikkoihin Kirjoituksissa, Ilmestyskirjan 19. lukuun, 

näyttääksemme, miten Kristuksen tulemus tulee tappamaan antikristuksen. Siksi minun täytyi 
jättää tämä, vain ottaa nuo kaksi jaetta. Minun täytyi mennä eri osiin Kirjoituksia todistaakseni 
nämä asiat, niinpä siksi menin Ilmestyskirjan 19. näyttääkseni antikristuksen lopun, kuinka 
Kristus, kun Hän tulee, tulee tappamaan antikristuksen. 
378 Menin Ilmestyskirjan 10. lukuun näyttääkseni, että Seitsemännen Enkelin Sanoma tulee 

olemaan eräs henkilö näinä viimeisinä päivinä, ja se on Jumalan voitelema palvelustehtävä 
samalla tavoin kuin oli profeetta Eliallakin, niin kuin on ennustettu Malakia neljässä, jotta se 
paljastettaisiin todellinen, alkuperäinen Jumalan Sanan tässä sukupolvessa. Niin kuin Elia teki 
luonnolliselle Iisebelille, niin tulee tämä mies tekemään hengelliselle Iisebelille, 
kirkkokunnallisille seurakunnille. Minun täytyi mennä Ilmestyskirjan 10. lukuun jakeisiin 1-7, 
voidakseni todistaa, että se oli oikein, ja Malakiaan ja Aamokseen, ja niin edelleen, 
todistaakseni sen.  
379 Elia oli profeetta, joka profetoi ja tuomitsi Iisebelin juuri tuon sukupolven aikana.  
380 Eikä Elia koskaan kuollut. Varmasti ei. Hän ilmestyi jälleen noin kahdeksansataa vuotta 

myöhemmin Jeesuksen Kristuksen rinnalla Kirkastusvuorella. Hän ei ole kuollut. 
381 No niin, me huomaamme, että hänen henkensä tulee voitelemaan jonkun miehen viimeisinä 

päivinä Jumalan lupauksen mukaisesti. Sen on luvattu viimeisen ajanjakson aikana tekevän 
saman hengelliselle Iisebelille, kuin mitä se teki luonnolliselle Iisebelille. 
382 Siksi menin niin paljon Raamattuun todistaakseni sen, ettei mieleenne jäisi siitä 

minkäänlaisia kysymyksiä. Jos niin on, niin antakaa minun tietää siitä. Kirjoittakaa se pienelle 
paperille.  
383 Ja se sulautuu yhteen niin täydellisesti, että jopa eläimet tulevat hävittämään heidän 

luonnolliset ruumiinsa viimeisinä päivinä hävittäen ne niin kuin ne tekivät silloin. 
384 Parhaan ilmestykseni mukaisesti, jonka Jumala antoi minulle ja kertoi ennalta, että se 

tultaisiin tekemään. Tämä on Totuus neljästä hevosella ratsastajasta, parhaan tietoni mukaan. 
385 Mitä te ajattelette Jeesuksesta? [Seurakunta riemuitsee.] 
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Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä, 
Koska Hän ensin rakasti mua 
Ja osti pelastukseni  
Golgatan puulla. 

386 Muistakaa nyt… (Siinä se on, menkää eteenpäin, niin on hyvä.) Tuntematta mitään pahaa 
ketään ihmistä tai organisaatiota kohtaan! Koska Jumalalla on lapsia katolisessa järjestelmässä. 
Hänellä on lapsia metodistien järjestelmässä. Hänellä on lapsia baptistien järjestelmässä. Kuinka 
monia noista kaikista järjestelmistä on edustettuina täällä tänä iltana, niitä, jotka olette tulleet 
ulos, kun olette nähneet Valon? Antakaapa meidän nähdä kätenne. [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Muistakaa nyt, siellä on aivan teidän kaltaisianne ihmisiä, mutta se on tuo 
järjestelmä, joka tappaa, näettehän. Se on tuo antikristuksen henki, joka lopulta saa heidät sille 
paikalle, että he eivät enää halua kuulla Totuutta. 
387 Ja muistakaa, tässä eräänä iltana kun kävin lävitse sinetöimistä? Jos joku kuulee 

riemuvuoden kutsun ja kieltäytyy vapaudesta, hänet vietiin pylvästä vasten ja hänen korvansa 
lävistettiin naskalilla. Korvalla te kuulette, ja usko tulee kuulemisen kautta. Sitten, jos hän 
kuulee sen ja kieltäytyy vastaanottamasta vapauttaan, hänen täytyy palvella kirkkokunnallista 
mestariansa lopun elämänsä ajan. Aamen.  
388 Oi! Eikö Hän olekin ihmeellinen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

Minä rakastan Häntä, minä…  

Kohottakaamme kätemme ja palvokaamme Häntä. 

Koska Hän ensin rakasti mua Häntä (Kunnia!) 
Ja osti pelastukseni  
Golgatan puulla. 

389 [Veli Branham alkaa hyräilemään laulua Minä rakastan Häntä.] Nyt, kumartakaa nyt 
päänne. Palvokaamme nyt Häntä, kun hyräilemme sitä. [Veli Branham jatkaa laulun Minä 
rakastan Häntä hyräilemistä.] 
390 Herra, kuinka kiitollisia me olemmekaan. Minä olen niin iloinen, Herra, niin onnellinen 

Sinun ja Sinun kansasi puolesta. Oi Herra, Sinä ostit meidän pelastuksemme Golgatalla. Ilolla 
me vastaanotamme sen, Herra.  
391 Koettele nyt meitä. Herra. Sinun Hengelläsi. Ja jos keskuudessamme on mitään pahaa. 

Herra, mitään Sanan epäuskoa, jos täällä on joku henkilö, Isä, joka ei vahvista jokaista Jumalan 
lupausta sanomalla “Aamen”, niin voikoon Pyhä Henki tulla alas nyt ja kutsua omansa. Kutsu 
heidät ulos Herra.  
392 Voikoot he katua, tulla nopeasti Sinun luoksesi ja olla täytettyjä öljyllä ja viinillä ja olla 

muutettuja tuosta kirkkokunnallisesta sekoitetun värisestä kuoleman viitasta Iankaikkisen 
Elämän lumivalkoiseen viittaan, jonka Ylkä antaa. Ja sitten jonakin päivänä he tulevat 
menemään Hääaterialle, ylösnousemuksen vahvistetussa Sanassa. Suo se. Herra. Tutki sydämiä 
sillä aikaa, kun ihmiset odottavat Sinua. Jeesuksen Nimen kautta. 

[Veli Branham alkaa hyräillä laulua Minä rakastan Häntä.] 
393 Nyt vain tutkikaa sydäntänne, veljeni, sisareni, ystäväni. Minä olen ollut kanssanne pitkän 

aikaa. Suunnilleen kolmekymmentäkolme vuotta. Olenko minä koskaan kertonut teille mitään 
Herran Nimessä, mikä ei olisi tapahtunut? Etsikää Kristus nyt, kun teillä on tilaisuus tehdä se. 
Hän voi jättää tuon Välittäjän istuimensa milloin tahansa. Silloin te voitte huutaa koko 
sydämestänne, te voitte hypätä, te voitte puhua kielillä, te voitte juosta edes takaisin lattialla, te 
voitte tehdä mitä tahansa te haluatte ja liittyä jokaiseen seurakuntaan maailmassa, mutta silloin 
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siellä ei ole enää mitään, ei ole enää Valkaisuainetta teidän syntienne puolesta. Sitten, missä te 
silloin olette? 
394 Nyt, sillä aikaa, kun vielä uskon koko sydämestäni, että Hän yhä on istuimella. Uskon, että 

Hän yhä on Jumalan Valtaistuimella, mutta pian Hän tulee nousemaan siltä tullakseen esiin ja 
vaatiakseen sen, mitä Hän on lunastanut. Hän on tekemässä sukulunastajan työtä sillä aikaa, kun 
Ruut on odottamassa.  
395 Mutta pian, tiedättehän, sen jälkeen kun Booas oli tehnyt sukulunastajan työn, hän tuli ja 

vaati omaisuuttansa, ja juuri tarkalleen sen Raamattu sanoi Hänen tehneen. Hän tuli esiin ja otti 
Kirjan. Silloin välittäminen on ohitse. Hän on poissa Valtaistuimelta. Silloin siellä ei ole enää 
mitään Verta Armoistuimella, ja mikä se sitten on? Tuomioistuin. 
396 Älkäämme antako tapahtua niin, että sanomme jonakin näistä päivistä: “Minä ajattelin, että 

Ylöstempauksen olisi pitänyt tulla.” Ja me kuulemme Äänen vastaavan: “Se on jo tapahtunut.” 
Jumala auttakoon teitä.  

Kumartakaamme nyt päämme. 
397 Veli Neville, tule lopettamaan, tai mitä tahansa sinun täytyykään tehdä. Jumala siunatkoon 

teitä huomeniltaan asti. 
 


