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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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Tämän pahan ajanjakson jumala 

1    Kaikk’ mahdollista on 
     Usko se vaan, usko se vaan 
     Kaikk’ mahdollist’ on, usko se vaan. 

Kumartakaamme päämme.  

Rakas taivaallinen Isä, me olemme kiitollisia tänä aamuna siitä, että voimme uskoa. Se on mahdollista Sinun 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen vuodatetun Veren kautta, niin että me olisimme osalliset Hänen armostansa ja tulisimme 
Jumalan pojiksi ja tyttäriksi sen takia, että Hän oli kuuliainen ristin kuolemaan asti, ja me olemme vanhurskautettuja, 
kun uskomme Häneen ja Hänen ylösnousemukseensa. Ja nyt Pyhä Henki on vuodatettu sydämiimme. 

2 Me olemme kiitollisia tästä tilaisuudesta, että voimme tulla tänne tänä aamuna ja jakaa ajatuksiamme ja 
jumalointimme ilmaisten sitä lauluilla, todistamalla, lukemalla Psalmeja ja Sinun Sanasi, ja me odotamme, että Pyhä 
Henki antaisi meille sen sanoman, joka on määrätty tätä hetkeä varten. Suo se, Herra. Olkoon meille hyödyksi, että 
olemme täällä tänä päivänä, ja kun lähdemme rakennuksesta, niin voikaamme sanoa niin kuin nuo, jotka olivat 
Emmauksesta: “Eikö sydämemme palanutkin sisimmässämme, kun Hän puhui meille tänä aamuna.” Suo nämä asiat, 
Iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen. 

Istuutukaa. 
3 Hyvää huomenta ystävät täällä tabemaakkelissa ja ystävät ympäri maata, kaikkialla Länsirannikolta Itärannikolle 

ja pohjoisesta etelään, jotka jälleen tänä aamuna olette puhelinyhteydessä. 
4 Täällä Indianassa on hieno päivä: hieman pilvistä, viileätä, oikein hieno päivä. Tabernaakkeli on täynnä aina pihoja 

ja seinänvierustoja myöten. Me olemme suuren odotuksen vallassa ja odotamme, että Herra vierailee luonamme tänä 
päivänä. Me toivomme, että Jumala on antanut teille hienon päivän siellä, missä tahansa te olettekin. Ja se on hyvä 
päivä, sillä Herra on antanut sen. Ei ole väliä sillä, minkälainen ilma on, se on hyvä päivä. Me olemme onnellisia 
ollessamme täällä, onnellisia siitä, että meillä yhä on tilaisuus ilmaista maailmalle uskoamme Jeesukseen Kristukseen. 
Ja me haluamme käyttää jokaisen tilaisuuden, minkä vain voimme, tuodaksemme julki Hänen rakkauttaan ja sitä, mitä 
Hän on tehnyt puolestamme. 

5 Tänään me olemme... Minulle annettiin muutama hetki sitten jotakin ilmoitettavaksi, ja sitten minulla on täällä 
joitakin asioita, joita haluaisin sanoa. Ja yksi minulle annetuista ilmoituksista koskee diakonien kokousta, joka heillä 
oli. Eräs tämän seurakunnan diakoneista on muuttanut asumaan Arizonaan. Hän on veli Collins, urhoollinen veljemme. 
Ja hänen ollessaan poissa, he, diakonit, ovat valinneet hänen tilalleen hänen poissaolonsa ajaksi veli Charlie Coxin. Ja 
tämän seurakunnan diakonit ovat virallisesti valinneet veli Charlie Coxin ottamaan veli Collinsin viran hänen ollessaan 
poissa. 

6 Ja eräs asia... Haluan sanoa sen uudestaan. Haluan kiittää kaikkia teitä ihmisiä mukavista pienistä lahjoista, koska 
jotkut teistä voivat lähteä kotiin ennen tämäniltaista parantamiskokousta. Meille on tuotu paljon ruokaa sen jälkeen, 
kun olemme olleet täällä. Ja vaimoni, itseni ja perheeni puolesta: me todella arvostamme sitä. Joskus unohdan edes 
mainita siitä mitään. Olen niin kiireinen, tiedättehän. Mieleni on sellaisessa pyörityksessä koko ajan. Te voitte 
kuvitella, millaista ihmisten kanssa on, ei vain tästä seurakunnasta täällä, vaan ympäri maailman. Näettekö? Se 
jotenkin pitää minut pyörityksessä koko ajan. 

7 Joku sanoi jotakin lasten siunaamisesta ja kastekokouksista ja niin edelleen. Se on kovin hienoa. Toivoisin voivani 
tehdä sen, mutta on niin kiireistä, että minulla tuskin on aikaa siihen. Minun täytyy pitää mieleni tässä, tässä 
Sanomassa. Te tiedätte, miten apostolit sanoivat Raamatussa: “Menkää ja etsikää joukostanne hyvämaineisia, rehellisiä 
miehiä, jotka ovat täytettyjä Pyhällä Hengellä, niin että he voisivat huolehtia asioista.” Ja minä sanoin Billylle... 

Hän sanoi: “Tuletko siunaamaan lapsen tällä kerralla, isä?” 

Minä sanoin: “Hyvänen aika.” Näettekö? Jos meillä on useita lapsia odottamassa siunaamista, ja jos se on oikein, 
täytyy minun tulla takaisin ja varata erityinen päivä lasten siunaamista varten. Haluaisin tehdä sen sillä tavalla. 

8 Mutta me haluamme sydämestämme kiittää teitä jokaista, vaimoni, minä ja perheemme. Ihmiset tuovat meille 
hilloja, tuoreita papuja, vesimeloneja, hunajameloneja, oi, mansikoita. He tuovat kaikkea, mitä vain voi ajatella. 

9 Eräs kallis veli ja hänen sisarensa toivat meille valtavan suuren kalkkunan. Minä yhä syön sitä. Oi, ja luulen, että 
minun täytyy tehdä siitä selvää ennen kuin lähden. Niinpä, jos en kykene siihen, ottaa vaimoni sen mukaamme. Ja me 
todella arvostamme näitä asioita. Tunnen monia näistä ihmisistä. Toisia heistä en tunne. Heitä odottavat kuistilla, kun 
tulemme kotiin. Ja niinpä minä todella arvostan sitä. Ja monet, jotka tunnen, olen tavannut, ja on monia, joita en pääse 
tapaamaan. Ja olen varma, että jokainen ymmärtää, että haluaisin päästä jokaisen luo, jos vain voisin, mutta olen vain 
yksi ihminen. Näettekö? En voi päästä tapaamaan jokaista. Minä teen kaiken voitavani toteuttaakseni sen. 
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10 Niinpä Jumala olkoon kanssanne. Olen varma, että on olemassa Yksi, joka tulee olemaan kanssanne. Hän on 
Jeesus Kristus ja Hän voi tehdä sen. Hän on ainoa henkilö, joka on kaikkialla läsnä oleva, ja Hän on myös 
kaikkivaltias. Niinpä Hän voi antaa kaiken sen, mitä tarvitaan. Ja Hän on myös kaikkitietävä ja tietää tarpeenne, kaiken 
sen, mistä teillä on tarve. 

11 Käskin jokaista, että en aio… Olen yrittänyt toimia niin nopeasti kuin vain olen voinut siitä lähtien, kun tulin tänne 
tänä aamuna, ja tulen tapaamaan jokaisen, jonka vain voin. Ja te, joita en ehdi tavata, Kaikkivaltias Jumala on pitävä 
huolen teidän tarpeistanne rikkauksiensa mukaan kirkkaudessa. 

12 [Veli Branham pitää tauon ja puhuu veli Nevillelle.] En oikein saa selvää tästä. Voisitko lukea sen?  

Se on jonkinlainen erikoisilmoitus. Uskon, että Billy Paulin on täytynyt kirjoittaa se... Hän on samanlainen kuin 
minäkin. Minä en edes osaa lukea omaa kirjoitustani ja niin minulla on aivan ikioma pikakirjoitustyylini. Ja jos 
näkisitte joitakin teksteistäni täällä, jotka olen kirjoittanut tänne... Luulisitteko voivanne ymmärtää tätä? [Veli Branham 
näyttää kirjoittamaansa tekstiä seurakunnalle, ja he nauravat yhdessä.] Minulla on tässä tähden kaltainen, joka ylittää 
sillan, ja niin edelleen, vain kaikki...  

[Veli Neville lukee ilmoituksen.]  

Veli Adair, Adair Arkansista, mene välittömästi tapaamaan saarnaaja Pearry Greeniä seurakunnan takaosaan. 
Hyvä on. 

13 Nyt, toinen asia, jonka haluaisin ilmoittaa täällä, on se, että tämä ilta tänään on parantamiskokousta varten. 
Tulemme rukoilemaan sairaiden puolesta, ja niinpä luotan siihen, että te tulette olemaan täällä. 

14 Ja me lähetämme terveisemme kaikille ympäri maata Herran Jeesuksen Nimessä, että Herra siunaisi teitä tänä 
aamuna. Joillakin teistä on jo keskipäivä. New Yorkissa on keskipäivä ja Arizonassa, Länsirannikolla, kello on vasta 
seitsemän aamulla. Ja täällä me olemme siinä välissä. Niinpä Jumala siunatkoon teitä, kun kuuntelette. No niin, tämä 
voi olla...  

Sydämelläni täällä ollessani on ollut…  
15 Emme saaneet käyttöömme auditorioita... Ja lopulta he antoivat meille jonkinlaisen luvan. Meillä voisi olla yksi 

kokous, mutta meidän ei tulisi rukoilla sairaiden puolesta. Minä en... Sehän on minun palvelustehtäväni. Minun täytyy 
tehdä sitä, mitä Pyhä Henki käskee minun tehdä. Ymmärrättekö? Niinpä kieltäydyin siitä, koska halusin olla vapaa 
tekemään, mitä tahansa Pyhä Henki käskee tehdä. Niin ajattelin, että yhden päivän me voimme joka tapauksessa kärsiä 
tabemaakkelissakin. Ja ilma on viileä tänä aamuna. Herra on valmistanut meitä varten kauniin päivän, joten me 
olemme kiitollisia siitä. 

16 Olen tullut nyt tänne tarkoituksenani opettaa viimeisistä Seitsemästä Vihanmaljasta ja viimeisistä Seitsemästä 
Pasuunasta ja viimeisistä Seitsemästä Ukkosenjylinästä Ilmestyskirjasta ja sitoa ne yhteen tämän hetken kanssa, jossa 
me nyt elämme jatkumona Seitsemän Sinetin avaamiselle ja Seitsemälle Seurakunta-ajanjaksolle. Niinpä, me emme 
voineet saada tiloja voidaksemme tehdä niin, ja toivon, että niin pian kuin voimme, yritämme saada riittävät tilat sitä 
varten joko täältä Louisvillestä, New Albanysta, tai sitten pystytämme teltan, niin että voimme viipyä niin pitkään kuin 
Herra johtaa meitä viipymään. 

17 Mutta tässä nyt halusin käyttää tämän tilaisuuden ilmaistakseni ihmisille uskoni Jumalaan ja sitten näyttääkseni 
teille hetken, jossa me elämme. Ja tämä ei ole osoitettu ketään tiettyä henkilöä vastaan eikä tiettyjä uskontunnustuksia 
vastaan, tai mitä sitten se olisikaan, on vain kyse siitä, miten minä ymmärrän Jumalan Sanan. Ja viime sunnuntaina 
meillä oli oikein hieno Hengen vuodatus Sanan ylle. Se oli hyvin pitkä, enkä olisi halunnut viipyä niin pitkään, mutta 
me emme tiedä, milloin tulemme kokoontumaan viimeisen kerran yhteen. Ja meidän täytyy… Tai mieluumminkin 
minä haluan olla samalla tavoin kuin entisajan Paavali sanoi: “Minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille koko 
Jumalan neuvopäätöstä.” Jeesus sanoi, ettei Hän salannut mitään opetuslapsiltansa.  

Ja niin kuin minä kiireisenä yritän viipyä Pyhän Hengen voitelun alla voidakseni nähdä, mikä tämän hetken 
Sanoma on, jätän joskus täyttämättä velvollisuuteni Kristuksen palvelijana, sananpalvelijana. Mutta minulla on useita 
miehiä, jotka yrittävät auttaa minua tekemään sen, josta olen kiitollinen kaikille sananpalvelijaveljilleni. 

18 No niin, tarkoitukseni ei ole yrittää pidätellä ihmisiä. Jos te siellä ympäri maata, minne tämä sanoma tulee, voisitte 
seistä täällä ja nähdä tämän seurakunnan tänä aamuna, kun ihmisiä on käytävillä, lastenhoitohuoneissa, ulkopuolella, 
radioiden ääressä, linja-autoissa, asuntovaunuissa, autoissa ja niin edelleen, niin te voisitte käsittää, minkälainen 
ongelma meillä on. Ja sitten jokaisen kokouksen kohdalla monet ajavat ohitse ja soittavat tai ilmoittavat myöhemmin, 
etteivät voineet päästä sisälle. Me tarvitsemme lisää tilaa, niin että ihmiset voivat istua mukavasti.  

Ja sitten tuotaessa esiin Sanomaa, jonka uskon olevan niin elintärkeän, tunnen, että meidän jokaisen tulisi voida 
istua mukavasti kyniemme ja paperin kanssa voidaksemme tehdä muistiinpanoja ja kirjoittaaksemme ylös 
raamatunpaikkoja. Mutta tällä tavalla minä ajattelin, että menisin taaksepäin ajassa, jossa me elämme, ja yrittäisin 
tuoda esiin joitakin näistä asioista, joita te tulette kohtaamaan. Ja te tulette tarvitsemaan niitä. 
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19 Ja jos tulen tänne tänään, tai milloin tahansa, tai kuka muu sananpalvelija tahansa, ja yritän tuoda sanoman 
ihmisille, meidän kaltaisille kuoleville ihmisille, olisin tekopyhä, jos yrittäisin tuoda jotakin, jonka tietäisin 
miellyttävän teitä, ja jonka tietäisin olevan vastoin Jumalan Sanaa, kootaksemme vain väkijoukkoa, tai jotakin sen 
kaltaista. Silloin en olisi täällä sellainen Kristuksen palvelija, joka minun tulisi olla. Haluan tuoda jotakin, jonka uskon 
olevan elintärkeää teidän käytettäväksenne. Enkä ole täällä vain tullakseni nähdyksi, vaan uskon, että jos kuolen tänä 
päivänä, niin se on jotakin, joka on huomenna ankkuroitunut sydämiinne haluna mennä eteenpäin ja palvella Jumalaa. 

20 Ja nyt haluan sanoa, että on jotakin juuri nyt aikeissa tapahtua. Minä tiedän sen. Monet teistä täällä muistatte, kun 
veli Junior Jackson tuli luokseni unen kanssa, joka hänellä oli hieman ennen Arizonaan menoani. Outo asia. Kuinka 
monet muistavat sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Ja Herra antoi meille sen tulkinnan, ja se tapahtui kirjaimellisesti. 
Nyt hän on juuri äsken nähnyt toisen unen. 

21 Ja omituista on, että eräs mies Oregonista oli täällä jokin päivä sitten. Hän tuskin tuntee minua, mutta hän oli 
nähnyt unta samasta asiasta, josta Junior Jackson näki unta, ja hän tuli ja kertoi sen minulle. Minä en tiedä sen 
tulkintaa; minä odotan Herraa. Mutta tiedän, että se tulee olemaan jotakin Jumalalta. Muistakaa vain se. Se on NÄIN 
SANOO HERRA. Jumala on tuomassa jotakin esiin. Minä en tiedä, mitä se on. Se on todella erikoista, hyvin erikoista. 
Suoraan sanoen, noiden unien mukaisesti, jotka noilla molemmilla miehillä oli... Yksi heistä... Hän saattaa olla baptisti 
tai presbyteeri. Hän saattaa istua täällä tänä aamuna. Minä en tiedä. Hän oli täällä juuri pari päivä sitten. En tunne tuota 
miestä. 

22 Mutta hän kertoi tuon unen kyyneleet silmissään. Ja se järkytti häntä. Hän tuli koko matkan Oregonista asti 
kertoakseen sen. Veli Jackson tuli samalla tavalla tänä aamuna. Miehet eivät tunne toisiaan, he ovat tuhansien mailien 
päässä toisistaan, ja molemmat unet koskevat tarkalleen samaa asiaa. Niinpä Pyhä Henki ei ole kertonut sen tulkintaa 
minulle. En tiedä, mitä sanoa tuolle miehelle. Mutta tiedän, että Jumala on aikeissa tehdä jotakin, ja se tulee olemaan 
ihanaa meidän silmissämme. 

23 No niin, sanomaa varten tänä aamuna haluan lukea Galatalaiskirjeestä. Minä en saarnaa tai... Se on 
pyhäkouluopetusta. Ja nyt, te miehet ja naiset, jotka seisotte seinän vierustoilla, jos joku haluaa vaihtaa paikkaa 
kanssanne, niin että voitte istua hetken, tai jotakin, niin se ei häiritse minua. Olkaa vain kunnioittavia. Ja jos äideillä on 
itkeviä pienokaisia, niin joku voi tulla ulos lastenhoitohuoneesta tehdäkseen heille tilaa. 

24 Ja nyt, ottakaa kynänne, Raamattunne ja valmistautukaa kirjoittamaan ylös joitakin Kirjoituksia, joita tulemme 
lukemaan. En halua teidän tuntevan itseänne sidotuiksi. Haluan, että tunnette olonne vapaaksi, jotta istua ja tutkia. Ja te 
voitte olla eri mieltä, joka kyllä sopii, mutta minä puhun tämän ympäri maata tänä aamuna, niin että ne ihmiset, jotka 
ovat uskoneet sen Sanoman, jonka Herra Jeesus on antanut minulle tätä hetkeä varten, voisivat tietää, mitä on 
tapahtumassa, ja he asettaisivat sen kohdalleen Kirjoituksessa. 

25 Viime sunnuntaina me puhuimme aiheesta Lopunajan voidellut. Ja te, jotka kuuntelette ääninauhoja, varmistakaa, 
että saatte tuon nauhan. Ei niin, että me haluaisimme myydä ääninauhoja. Se ei ole tarkoituksemme. Tarkoituksena on 
saada Sanoma ulos. Ymmärrättekö? Jos teillä on nauhuri, kootkaa joukko ihmisiä yhteen ja kuunnelkaa tarkasti. 
“Voidellut.”  

26 Te kuulette ihmisten nousevan ylös ja sanovan: “Oi, Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä tulee astumaan esiin 
vääriä profeettoja ja he tekevät näitä merkkejä.” Se on tarkasti Kirjoitusten mukaisesta. Mihin sitä sitten voi soveltaa?” 
Se täytyy soveltaa oikein.  

Tänä iltana haluan puhua aiheesta, jos Herra suo: Jumala paljastettuna Hänen omassa Sananssansa, osoitukseksi 
siitä, kuinka silmää ei voida laittaa sinne, missä korvan tulisi olla. Näettekö? Aivan niin kuin koko Raamattu on 
painettu, ja koko Raamattu kuvaa Jeesusta Kristusta. Niinpä haluan puhua siitä tänä iltana, jos Herra suo. Ja jos en tänä 
iltana, niin joskus myöhemmin. 

27 Nyt Galatalaiskirjeessä. Ja toisen Korinttolaiskirje 4:1-6 ja sitten Galatalaiskirje 1:1-4. Me tahdomme lukea nyt 
vähän Kirjoituksia. Nyt Galatalaiskirje 1:1-4: “Paavali, apostoli”, tarkatkaa, kun pysähdymme pikaisesti. Apostoli 
merkitsee “lähetettyä” tai “lähetyssaarnaajaa”. 

Paavali, apostoli, ei ihmisistä lähtöisin, eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta, ja Isän 
Jumalan, joka nosti hänet kuolleista. 

Ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille. 

Armo olkoon kanssanne ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta, 

joka antoi itsensä meidän syntiemme edestä voidakseen vapauttaa meidät tästä nykyisestä pahasta 
maailmasta Jumalan ja meidän Isämme tahdon mukaan. 

Hänelle olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
28 Nyt, 1. Korinttolaiskirjeen 4. luvusta me tulemme lukemaan jakeet 1- 6: 

Koska meillä on tämä palvelustehtävä, niin kuin olemme vastaanottaneet laupeuden, me emme anna 
periksi; 
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Vaan olemme luopuneet epärehellisyyden salatuista asioista, emme vaella viekkaudessa, emme käsittele 
Jumalan Sanaa petollisesti, vaan julkituomalla totuuden suositamme itseämme jokaisen ihmisen 
omalletunnolle Jumalan silmissä. 

Mutta jos meidän evankeliumimme on piilossa, se on piilossa niiltä, jotka ovat kadotettuja.  

Jos se ei tuo esiin ennalta määräämistä, niin en tiedä, mikä sen tekisi. 

Joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin etteivät he usko, niin ettei Kristuksen ihanan 
evankeliumin valo, hänen, joka on Jumalan kuva, loistaisi heille.  

Samalla tavoin oli Eedenin puutarhassa. Heidät pantiin ulos, etteivät he koskisi tuohon puuhun. 

Sillä me emme saarnaa itseämme, vaan Jeesusta Kristusta Herraa… …ja me teidän palvelijoitanne 
Jeesuksen tähden. 

Sillä Jumala, joka käski valon loistamaan pimeydessä, on loistanut sydämiimme ja antanut meidän tuntea 
Jumalan kirkkauden, joka loistaa Jeesuksen Kristuksen kasvoista.  

29 Aamen. Niin lukee Sanassa! No niin, tekstini tänä aamuna on: Tämän Pahan ajanjakson Jumala. Niin kuin 
luimme Kirjoituksista, on tämän maailman jumala, tämän pahan ajanjakson... No niin, tämä sanoma tuo esiin tämän 
pahan ajanjakson pahuudet, ja se sopii profetiaan tätä pahaa ajanjaksoa varten.  

Ja uskon, että Raamatussa on jo kirjoitettuna vastaus jokaista ajanjaksoa varten sen ajan uskoville. Minä uskon, 
että kaikki, mitä me tarvitsemme, on kirjoitettuna tänne, ja Pyhän Hengen tarvitsee vain tulkita se. Minä en usko, että 
kenelläkään ihmisellä maan päällä on minkäänlaista oikeutta itse tulkita Sanaa. Jumala ei tarvitse ketään tulkitsemaan 
Sanaansa. Hän on oma tulkkinsa. Hän sanoi tekevänsä sen, ja Hän tekee sen. 

30 Niin kuin monasti olen sanonut Hänen sanoneen: “Neitsyt tulee raskaaksi.” Hän puhui sen profeetan huulten 
kautta. Ja neitsyt tuli raskaaksi. Kenenkään ei tarvitse tulkita sitä. Alussa Hän sanoi: “Olkoon siellä valo”, ja se oli 
siellä. Kenenkään ei tarvitse tulkita sitä. Hän sanoi, että viimeisinä päivinä Hän vuodattaisi Henkensä kaiken lihan 
päälle, ja Hän teki sen. Se ei tarvitse mitään tulkitsemista. Hän sanoi, että viimeisinä päivinä nämä asiat, joiden me 
näemme tapahtuvan nyt, olisivat täällä. Se ei tarvitse mitään tulkintaa. Se on jo tulkittu. Näettekö? 

31 No niin, huomatkaa nyt tarkoin, kun tutkiimme Sanaa. Tämän pahan ajanjakson jumala, jossa me nyt elämme. Se 
voi näyttää oudolta, hyvin oudolta asialta tässä armon ajassa, ajassa, jota kutsutaan pahaksi ajanjaksoksi, kun Jumala 
erottaa Nimellensä ihmisiä, jotka ovat Hänen Morsiamensa. Jumala on kutsumassa ihmisiä Nimellensä, armosta, tässä 
ajassa, jota kutsutaan pahaksi ajanjaksoksi. No niin, me tulemme todistamaan Raamatulla, että tämä on se ajanjakso, 
josta Hän puhui. On hyvin outoa ajatella, että Jumala tämän kaltaisessa pahassa ajanjaksossa kutsuisi Morsiamensa.  

32 Panitteko merkille, että Hän sanoi “ihmisiä”, ei “seurakuntaa”. Miksi? Kuitenkin sitä kutsutaan Seurakunnaksi, 
mutta Hän kutsuisi ihmisiä. No niin, seurakunta koostuu monista erilaisista ihmisistä. Mutta Jumala kutsuu yhden sieltä 
ja toisen täältä. Hän ei sanonut: “Minä tulen kutsumaan metodistit, baptistit, helluntailaiset.” Hän sanoi kutsuvansa 
ihmisiä mille? Nimellensä. Näettekö? Ihmisiä. Yksi metodisteistä, yksi baptisteista, yksi luterilaisista, yksi 
katolilaisista. Näettekö?  

Hän ei kutsu jotakin seurakuntaa ryhmänä, vaan ihmisiä Nimellensä, niitä, jotka vastaanottavat Hänen Nimensä, 
kihlautuvat Hänen Nimellensä, menevät häihin tullakseen vihityiksi Hänelle, tullakseen osaksi Hänestä, näettekö, 
ennalta määräämisen mukaan. Aivan niin kuin mies, joka eläessään valitsee oikean vaimon, vaimon, joka oli määrätty 
olemaan osa hänen ruumiistansa. No niin, sellainen Kristuksen Morsian tulee olemaan, ja nyt on, ollen jo vanhastaan 
Jumalan määräämä olemaan osa tuosta Ruumiista. Ymmärrättekö? Oi, Kirjoitukset ovat niin rikkaita, täynnä hunajaa. 

33 Huomatkaa, ei mitä, joku on sanonut, mitä joku on kutsunut, vaan minkä Jumala valitsi ennen maailman 
perustamista. Ja Hän on kutsumassa näitä ihmisiä viimeisinä päivinä. Ei mitään organisaatiota, vaan ihmisiä 
Nimellensä. Ja tässä pahassa ajanjaksossa Hän tekee sen, juuri tässä petoksen ajanjaksossa. 

34 Viime viikolla, Matteuksen 24. luvussa, se oli kaikkein petollisin kaikista ajanjaksoista. Kaikista petoksen 
ajanjaksoista Eedenin Puutarhasta alkaen koko matkan alaspäin ei ole koskaan ollut niin petollista ajanjaksoa kuin 
tämä on. Vääriä profeettoja nousee, ja he näyttävät merkkejä ja ihmeitä, niin että, jos mahdollista, pettäisivät jopa 
Valitutkin. Näettekö? Ne eivät ole vain jotakin kylmiä, muodollisia, jäykkiä seurakuntia, ei tosiaankaan. Valitut eivät 
kiinnittäisi mitään huomiota siihen. Mutta se on täällä ylhäällä melkein todellisen kaltaisena. Vain jättää pois yksi sana. 
Siinä kaikki mitä teidän täytyy tehdä. Se on luvattu tästä ajanjaksosta, että se on hyvin suuri... Kristityt kaikkialla, 
ottakaa vaarin hetkestä, jossa elämme. Merkitkää muistiin, lukekaa ja kuunnelkaa tarkasti.  

35 Miksi Jumala kutsuisi ihmiset ulos tästä pahasta ajanjaksosta Nimellensä? Syynä on se, että Hänet, Hänen 
Morsiamensa tulee koetella. Se on... Kun Morsian on julkituotu, koeteltu, todistettu Saatanalle... Niin kuin oli alussa, 
niin on oleva lopussa. 
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36 Kun siemen alkaa kasvun maasta, sen elämä nousee ylös kuljetusvaiheiden kautta. Mutta se päätyy samaksi 
siemeneksi, joka se oli mennessään maahan. Ja samalla tavalla petoksen siemen putosi maahan Eedenissä ja se on 
päätyvä samalla tavalla viimeisinä päivinä.  

Aivan niin kuin Evankeliumi, joka lankesi kirkkokunnaksi Nikeassa, Roomassa, se päätyy super-organisaatioon.  

Aivan niin kuin Seurakunta Siemenellä, joka lankesi siellä, sillä oli keskuudessaan merkit ja ihmeet ja elävä 
Kristus. Se on päätyvä samalla tavlaa viimeisinä päivinä Malakia 4. palvelustehtävän alla, joka ennalleen asettaa 
jälleen takaisin sen alkuperäisen uskon, joka kerran annettiin. 

37 Me näemme nyt, että tämä paha ajanjakso todistaa Saatanalle, ettei Seurakunta ole Eevan kaltainen, ettei Hän ole 
sen tyyppinen nainen. Ja Morsian tulee Hänen Sanansa koettelemaksi, aivan niin kuin Adamin kylkiluu koeteltiin 
Sanalla. Ja Adamin morsian uskoi jokaisen hitusen Sanasta, mutta joutui hämminkiin vain yhden lupauksen kohdalla: 
“Hän on sama eilen, tänään ja iäti tänä päivänä.” Näettekö? Mutta hän epäonnistui yhden lupauksen kohdalla ollessaan 
vihollisen kiusaamana kasvoista kasvoihin. Ja nyt ne ihmiset, jotka ovat kutsutut Hänen Nimellensä, ovat tietenkin 
Hänen Morsiamensa. Hän on tuleva kosketukseen uudestaan tuon saman asian kanssa, ei vain kirkkokunnallisen 
totuuden, vaan jokaisen Sanan kanssa. 

38 Sillä Raamatun alussa ihmiselle annettiin Jumalan Sana, jonka mukaan elää. Ja Saatana erään eläimen persoonassa, 
jota kutsuttiin käärmeeksi, tulkitsi väärin vain yhden sanan. Saatana tässä persoonassa kykeni puhumaan Eevalle ja 
tulkitsi hänelle Sanan väärin, ja hän tuli kadotetuksi. Näettekö? Sen täytyy olla jokainen Sana. 

39 Raamatun keskellä Jeesus tuli ja sanoi: “Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta Sanasta”, kun Saatana 
kiusasi Häntä.  

Nyt Jumala kertoo meille täällä viimeisinä päivinä, että tämän maailman jumala tulee nousemaan esiin viimeisinä 
päivinä.  

“Ja kuka tahansa lisää yhden sanan Siihen, tai ottaa yhden sanan pois Siitä, hänen osansa tullaan ottamaan pois 
Elämän Kirjasta.”  

Jumala olkoon armollinen meille. Ja älkäämme vaeltako rinta ja pää pystyssä esittäen kaikkitietäviä, sillä myös me 
olimme kerran tottelemattomia. Tulkaamme armossa ja laupeudessa, sydämen tunteella Jumalaa kohtaan ja nöyrinä, 
armon valtaistuimen luo. 

40 On outoa, että nyt, kun Evankeliumia on saarnattu 1900 vuotta, maailmanjärjestelmä on pahempi kuin mitä se oli, 
silloin kun Hän oli täällä. Maailmanjärjestelmä on pahempi. Maailma on tulossa suureen huippukohtaan. Te tiedätte 
sen. Herra on täyttämässä Sanaansa kaikkialla. 

41 Eilen... Toivon, ettei tuo pikkumies... Hän ei... Olin tulossa vaimoni ja rouva Woodin, veli Roy Robersonin, joka 
on jossakin täällä, ja veli Woodin kanssa, ja me pysähdyimme täällä tässä pienessä Youngstownin ostoskeskuksessa 
noutaaksemme paketin, joka sisar Woodilla oli. Ja seistessämme siellä eräs nuori mies, joka oli minulle vieras, käveli 
luokseni ja esitteli itsensä. Eräs toinen nuori mies tuli ja sanoi, että he olivat joko Alabamasta, Georg… Uskoisin sen 
olleen Georgiasta, koska kysyin heiltä tunsivatko he veli Welch Evansia. Ja me keskustelimme muutaman minuutin 
ajan. Ja aikoessani lähteä tämä nuori mies katsoi minuun. Ja kun toinen nuori miehen poikansa kanssa käveli pois, tämä 
nuori mies katsoi minuun ja sanoi: “Haluan vain sanoa yhden asian.” 

Minä sanoin: “Oletko sinä uskovainen. Oletko sinä kristitty?”  

Hän sanoi: “En ole!” Hän sanoi... 
42 En ehkä osaa lainata sanatarkasti, mitä hän sanoi tässä, mutta hän ehkä oli hieman epäileväinen. Kysyin häneltä 

Herran Enkelin ilmestymistä koskevista asioista. Ja hän sanoi kuulleensa siitä, mutta hän sanoi, ettei ollut koskaan 
aikaisemmin ollut tässä kirkossa, tässä seurakunnassa. Minä kysyin: “Uskotko sinä sen?” 

Hän sanoi: “Kyllä!” Hän sanoi: “Olen tarkannut jotakin.” Hän sanoi: “Ihmiset ovat kertoneet minulle noista 
ennustuksista ja asioista, ja kuulin ääninauhalta sinun ennustavan kuinka Kalifornia halkeaisi pois sillä tavalla.” Ja hän 
sanoi: “Kun näin sen lehdessä, silloin uskoin sen.” Hän sanoi: “Tulen huomenna”, se on tänään, “ensimmäistä kertaa.” 

Minä sanoin: “Jumala siunatkoon sinua, poikani”, ja aloin puristaa hänen kättään. 

Hän sanoi: “Mutta haluan sanoa sinulle jotakin.” Hän sanoi: “Minä olen niin kadotettu kuin kadotettu voi olla.” 
Hän sanoi: “Olen kuin kolikko hiekkaläjässä, kadotettu!” 

43 Minä sanoin: “Mutta sinun ei tarvitse pysyä sellaisena. On olemassa Eräs, joka seisoo läsnä nyt ja joka voi löytää 
sinut sillä hetkellä, kun olet valmis löydettäväksi.” 

Hän sanoi: “Minä olen valmis.” 

Minä sanoin: “Haluaisitko kumartaa pääsi?” 

Hän sanoi: “Minä en häpeä.”  
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Eikä hän tehnyt vain sitä, vaan hän painui polvilleen siellä pysäköintialueella kaikkien ihmisten edessä. Ihmiset 
kadulla katselivat häntä, ja siellä me rukoilimme hänen kanssaan, kunnes hän oli antanut sydämensä Jumalalle. Hän 
tuli sinne auton viereen kuolleena ja meni pois elävänä. 

44 Minä sanoin: “Kasteallas tulee olemaan avoinna huomenna.” 

On lähde täytetty verellä, 
Joka on otettu Immanuelin suonista, 
Jonne syntiset upotettuna, 
Kadottavat kaikki syyllisyyden tahransa. 

Minä sanoin: “Nouse ja ota kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja huuda avuksi Herran Nimeä. Jumala tulee 
täyttämään sinut Pyhällä Hengellä ja tulee antamaan sinulle nämä suuret asiat ja tekemään sinut sellaiseksi, että voit 
nähdä Sen.” 

45 Mitä se on? Maailma on menossa huippukohtaansa. Miksi? Laittomuuden, moraalisen rappeutumisen ja 
tieteellisen uskonnon henki on tehnyt siitä kaikkien vihattavien ja saastaisten lintujen häkin, niin kuin Raamattu sanoo. 
Lukekaamme se, Ilmestyskirja 18. Vain päästäksemme tämän asian alkuun me otamme Ilmestyskirja 18:1-5. Uskon 
että olen merkinnyt sen muistiin oikein. 

Ja näiden asioiden jälkeen minä näin taivaasta tulevan alas toisen enkelin, jolla oli suuri voima, ja maa 
vaikeni hänen kirkkaudestaan. 

Ja hän huusi voimallisesti suurella äänellä... (nyt te, joilla oli noita unia) …sanoen: Suuri Babylon on 
kukistunut, se on kukistunut ja on tullut perkeleiden asuinpaikaksi, ja kaikkien iljettävien henkien 
pitopaikaksi, ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen häkiksi. 

Sillä kaikki kansakunnat ovat juoneet hänen... (seurakunnan) ...haureutensa vihan viinistä, ja maan 
kuninkaat ovat tehneet haureutta hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen 
herkullisuuksiensa runsaudesta. 

Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: Tulkaa ulos hänestä, minun kansani, ettette ole osallisia 
hänen synneistänsä ja ettette tule osalliseksi hänen vitsauksistansa. 

Sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen, ja Jumala on muistanut hänen vääryytensä. 
46 Minkälainen varoitus. Se heittää seurakunnan tarkalleen takaisin Ilmestyskirjaan 3:14, Laodikean ajanjaksoon, 

laittomuuteen, aikaan, joka on todella uskonnollinen, mutta laittomuuden vallassa. “Koska sinä sanot, että me olemme 
rikkaita emmekä mitään tarvitse, ja et tiedä, että sinä olet alaston, viheliäinen, sokea”, eikä tiedä sitä! Se täyttää 
tarkalleen Kirjoituksen tästä ajanjaksosta, ei Kirjoitusta Danielin ajanjaksosta eikä Nooan ajanjaksosta, vaan tästä 
viimeisestä pahasta ajanjaksosta. 

47 Pankaa merkille tässä: “Sinä olet alaston.” Antakaa sen imeytyä todella syvälle. Tiedän, että monet voivat olla eri 
mieltä kanssani tästä ajatuksesta, mutta on tultu tilanteeseen, että kristitty voi tuskin lähteä ulos talostaan joutumatta 
kosketukseen tämän pahan ajanjakson kanssa sen liian vähäpukeisten naisten tähden. 

48 Naiset, tulen sanomaan tämän ja haluan teidän kuuntelevan. Ja miehet ja naiset, te voitte olla eri mieltä tästä, mutta 
tunnen johdatusta sanoa se. Tiesittekö, että kuka tahansa nainen, joka riisuu itsensä sillä tavalla, hän ei ole oikeassa 
mielentilassa. Tiedättekö, että hän on, uskoo hän sitä sitten tai ei, tai ajatteleeko hän niin tai ei, hän on prostituoitu?  

Vaikka nainen voisi seistä käsi kohotettuna Jumalan edessä ja vannoa, että hänen oman aviomiehensä lisäksi 
kukaan toinen mies ei ole koskenut häneen, ja se voi olla rehellinen totuus, mutta silti hän on prostituoitu. Jeesus sanoi: 
“Kuka tahansa katsoo naista himoiten häntä, on jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” Ja tuo nainen voi olla... 

49 Näettekö, hän on “alaston”, Raamatun mukaan, “eikä hän tiedä sitä”. Se henki, joka on voidellut hänet tekemään 
sen kaltaisen asian, on paha, prostituution henki. Ulkonaisessa olemuksessansa, fyysisessä ruumiissansa, lihassansa, 
hän saattaa olla puhdas. Hän ei ehkä ole tehnyt minkäänlaista aviorikosta ja voi vannoa sen Jumalalle, ja voi olla totta, 
ettei hän ole koskaan tehnyt sitä, mutta hänen henkensä on prostituution henki. Hän on ollut niin tämän maailman 
muodin jumalan sokaisema, että hän on pukenut itsensä seksikkäästi ja mennyt ulos. 

50 Eräänä päivänä veli Wood ja minä olimme viemässä venettä joelle. Minun tuli lähteä talosta vain muutamaksi 
minuutiksi mennäkseni joelle. Ja minne tahansa me menimme, siellä oli naisia ympäriinsä tällaiset pienet, mitä he 
kutsuvat “bikiniksi” tai jotakin sellaista. Se on häpeällistä. Nainen ei voi olla järjissään ja panna ylleen jotakin sen 
kaltaista. Hän on prostituution hengen riivaama. No niin, selvitä se Jumalan kanssa, nainen, koska jonakin päivänä tulet 
näkemään, että se on Totuus. 

51 Kuinka voisit sinä, hieno nainen, ja tiedät, kuinka pyhä ruumiisi on, paljastaa se siellä ulkona näille himoitseville, 
synnillisille perkeleille, jotka kävelevät kaduilla tänä päivänä? Jos Jumalan pojat olisivat kaikki yhä Jumalan poikia, 
jos aviomiehesi olisi Jumalan poika, hän joko panisi sinut pukemaan vaatteet yllesi tai jättäisi sinut. Jos joku poika on 
Jumalan poika, hän ei koskaan menisi naimisiin jonkun sen kaltaisen kanssa. Näettekö?  
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Te sanotte: “Sinä keksit...”  

Ei, minä kerron teille Totuuden. Ja jonakin päivänä olet kohtaava Sen. “Alaston, avionrikkoja eikä tiedä sitä.” 
52 “Oi, voin vannoa, etten ole koskaan rikkonut lupaustani aviomiestäni kohtaan.” Aviomiehesi tuomitsee sinut siitä, 

jos olet tehnyt sen. Mutta Jumala tulee tuomitsemaan sinut sen mukaan, minkä kaltainen henki sinussa itsessäsi on. 
Hän ei tuomitse sinua ruumiisi mukaan vaan henkesi mukaan, tuon sisäisen ihmisen mukaan. 

53 Ulkonainen ihminen on fyysinen olento, jota hallitsee viisi aistia. Sisäinen ihminen on henki-ihminen, jota hallitsee 
viisi aistia: omatunto ja rakkaus ja niin edelleen. Ulkonaisella ihmisellä on: näkö, maku, tunto, haju, kuulo.  

Mutta tuon hengen sisäpuolella on sielu, ja sitä hallitsee vain yksi asia: teidän vapaa tahtonne. Te voitte 
vastaanottaa sen, mitä perkele sanoo, tai vastaanottaa sen, mitä Jumala sanoo. Ja se ratkaisee, minkälainen henki siellä 
on. Jos se on Jumalan Henki, se ruokkii itseään Jumalan asioilla eikä millään, mikä on maailmasta. Jeesus sanoi: “Jos 
te rakastatte maailmaa ja maailman asioita, johtuu se siitä, ettei Jumalan rakkaus ole edes tullut sisälle tähän sisimpään 
osaan.” Saatana on pettänyt teidät. “Ja ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisen sanasta, joka lähtee Jumalan 
suusta.” 

Huomatkaa. Me näemme nyt, että nainen on alaston, rivo ja alaston.  
54 Ja näyttää siltä kuin maailma olisi kaikkein pahimmassa ajanjaksossa, mitä se koskaan... Koskaan missään 

ajanjaksossa eivät naiset ole toimineet sillä tavalla, ei koskaan, paitsi juuri ennen kuin maailma hävitettiin 
vedenpaisumuksella. Ja Jeesus viittasi siihen. Me tulemme siihen jonkin ajan kuluttua. 

55 Onko Jumala menettänyt hallinnan tai salliiko Hän vain toisen vaikuttavan voiman hallita? Ihmettelenpä. 
Todellinen vastaus tähän kysymykseen on... Minun mielipiteeni mukaan maailmassa toimii tänä päivänä kaksi 
vastakkaista henkeä. No niin, ei voi olla kahta enempää, kaksi päätä. Ja yksi niistä on Pyhä Henki, joka toimii. Toinen 
on perkeleen henki, joka toimii näissä viimeisissä päivissä petoksen kautta. No niin, tulen perustamaan ajatukseni juuri 
tälle loppuosassa sanomaamme. 

56 Nuo kaksi henkeä, toinen niistä on Jumalan Pyhä Henki, toinen on perkeleen henki toimien petoksen kautta. 
Maailman ihmiset tekevät juuri nyt valintansa.  

Pyhä Henki on täällä kutsuen ulos Kristuksen Morsiamen. Hän tekee sen vahvistamalla Morsiamelle lupauksensa 
Sanan tätä ajanjaksoa varten ja osoittaen, että Se on Kristus. Jos sormen oletetaan liikkuvan tässä ajanjaksossa, sormi 
tulee liikkumaan. Jos jalan oletetaan liikkuvan tässä ajanjaksossa, jalka tulee liikkumaan. Jos silmän tulee nähdä tässä 
ajanjaksossa, silmä tulee näkemään. Ymmärrättekö?  

Jumalan Henki, kun Se on kasvanut täyteen Jumalan mittaan... Siinä ajanjaksossa, missä me nyt elämme, Pyhä 
Henki on täällä vahvistaen tämän hetken Sanoman. Ja Pyhä Henki tekee tämän, niin että ihmiset, jotka uskovat 
Jumalaa, tulevat kutsutuiksi ulos tästä sekasorrosta.  

Perkeleen epäpyhä henki on täällä kutsumassa hänen seurakuntaansa erheen kautta, kuten tavallisestikin, Jumalan 
Sanan vääristelyn kautta, aivan samalla tavalla niin kuin hän teki alussa. Näettekö, kuinka se on uudestaan tulossa 
Eedenistä suoraan takaisin tuohon siemenaikaan? Täällä se on uudestaan. 

57 No niin, siellä aikaisemmin, toisien ajanjaksojen aikana, te kuuluitte kirkkokuntiin, te kuuluitte yhteen ja toiseen. 
Mutta mitä tapahtui tuolle kirkkokunnalliselle varrelle? Se kuivui. Henki jättää sen jatkuvasti ja menee eteenpäin. Ja se 
päätyy siemeneen. Ymmärrättekö? 

58 Molempien houkutus päättyy samalla tavalla kuin se oli alussa. Huomatkaa se, älkää, älkää, älkää unohtako sitä 
nyt.  

Niin kuin l. Joh. 4:5 ja 6:ssa, jos haluatte merkitä sen muistiin, hän kutsuu sitä “eksytyksen hengeksi”.  

Eeva ei koskaan tahallaan sanonut: “Minä en usko Jumalaan.” Ei, hän uskoi eksytyksen. 
59 Saatana ei koskaan tullut ja sanonut: “Mutta hyvänen aika, se ei ole edes Jumalaa sana!” Hän myönsi, että Se oli 

Jumalan Sana, mutta hän antoi Sille oman tulkintansa, josta Jumala selvästi oli käskenyt, ettei heidän olisi tullut tehdä.  

Mitä se saa aikaan? Se saa aikaan voimakkaan harhakäsityksen, niin että ihmiset uskovat valheen ja tulevat 
tuomituksi sen mukaan. No niin, jos haluatte lukea sen, se on 2. Tess. 2:11.  

60 Koska minulla on täällä melkoinen joukko Kirjoituksia, ja me emme kykene lukemaan niitä kaikkia. Vain 
muutama silloin ja tällöin, ja tulen jakamaan ne teille. Koska se tuntuu oudolta, te kyseenalaistatte sen tai jotakin, niin 
me voimme merkitä sen muistiin ja lukea teidän hyödyksenne. 

61 “Saaden aikaan voimakkaan harhakäsityksen”, niin kuin Raamattu sanoi, että se tulee sen tekemään (2. Tess.). 
Kuinka tämä synnin mies ilmestyisi ja istuisi Jumalan temppeliin ja sanoisi olevansa Jumala ja saisi aikaan sen, että 
ihmiset voimakkaan harhakäsityksen voimasta uskovat valheen. He uskovat sen ja tulevat sen tuomituiksi.  

Saman hän teki Eevalle ja antoi hänelle... Hän ei koskaan sanonut hänelle, ettei Sana ollut oikein, vaan hän sai 
hänet voimalliseen harhakäsitykseen, niin että hän uskoi valheen. 
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62 Harhakäsityksen henki on perkeleestä. “Perkele työskentelee nyt tottelemattomuuden lapsissa.” Ovat 
tottelemattomia mille? Mille tämän päivän lapset ovat tottelemattomat? Aivan samalla tavalla kuin Eevakin oli alussa, 
todelliselle Jumalan Sanalle. Oikein. Nyt jos haluatte saada sen…  

Menkäämme hetkeksi Efesolaiskirjeen 2. lukuun, koska näyttää siltä, että meidän olisi hyvä pysähtyä hetkeksi, 
ellette ole kovin kiireisiä, ja lukea tästä hieman. Efesolaiskirje 2:1 ja 2: 

Ja hän on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja synneissänne, 

Joissa te menneinä aikoina vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan mukaan, sen 
hengen mukaan, joka nyt työskentelee tottelemattomuuden lapsissa.  

63 “Tottelemattomuuden lapsissa.” Ja jos antikristus alkoi siellä tottelemattomuuden lapsuudessa, niin mitä se tulee 
olemaan, kun se päätyy antikristuksen persoonaan? Kuinka pettävä se tuleekaan olemaan. Kuinka paljon 
voimakkaamman petoksen voi aikuinen antaa maailmalle kuin vastasyntynyt lapsi? Ja siinä sanottiin: 
“Harhakäsityksen henki työskentelee nyt tottelemattomuuden lapsissa”, Sanalle tottelemattomissa. Huomatkaa. Haluan 
nyt viipyä tässä ajatuksessa minuutin verran: “Tottelemattomuuden lapset”, lapsi.  

64 Tiesittekö, että te alussa, voin todistaa sen teille Jumalan Sanalla, että jokainen teistä täällä oli elossa iso-iso-
isässänne. Ja teidän iso-isoisästänne... Te tulitte ensin iso-isäksenne, sitten isäksenne ja sitten teiksi itseksenne. 
Tiedättekö sitä?  

Raamattu sanoo, uskon, että se on Hebrealaiskirjeen 7. luvussa, että... Kun Abraham palasi, surmattuaan 
kuninkaat, hän maksoi Melkisedekille kymmenykset kaikesta saaliista. Ja täällä Paavali sanoo nyt, että Leevi, joka 
vastaanotti kymmenyksiä, maksoi kymmenykset, sillä hän oli vielä Abrahamin kupeissa, kun hän kohtasi 
Melkisedekin. Niinpä mitä tahansa Abraham teki, me huomaamme, että Leevi oli silloin Abrahamissa, joka oli hänen 
iso-iso-isänsä. Abraham siitti Iisakin, Iisak siitti Jaakobin, Jaakob siitti patriarkat, Leevin...  

Niinpä sitten, te voitte nähdä tässä täydellisesti ennalta määräämisen. 
65 No niin, näissä sanomissa haluan painottaa asioita, jotka olen kertonut teille tässä Ehtoovalon Sanomassa, jonka 

Jumala sanoi tulevan maan päälle. 
66 Ja huomatkaa, mies, peto, joka tulisi maan päälle, pettäisi kaikki ne, joiden nimiä ei ollut pantu ennen maailman 

perustamista teurastetun Karitsan Elämänkirjaan. 
67 Jumala omissa ajatuksissaan… Jumala, tuo suuri Henki, alussa ennen alkua, Hän oli Jumala. Ja tiesittekö, että te 

olitte silloin Hänessä? Jos te olette nyt kristitty, te olitte Hänessä silloin.  

Ja sitten, jos niin on, muodostui koko Jumaluus ruumiillisesti Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Ja sitten kun 
Jeesus kuoli ristillä, minä kuolin Hänen kanssaan, sillä minä olin silloin Hänessä, sillä Hän oli Sanan täyteys 
julkituotuna, ja oli tiedossa, että me tulisimme julkituoduiksi myöhemmin. Ja me olimme Golgatalla Hänen kanssaan. 
Me menimme hautaan Hänen kanssaan ja me nousimme Hänen kanssaan Hänen ylösnousemuksensa yhteydessä ja nyt 
me olemme Hänen Henkensä kautta astuneet ylös Armon Valtaistuimelle ja istumme aina yhdessä taivaallisissa 
paikoissa Kristuksessa Jeesuksessa. 

68 Sillä niin kuin luonnollisen elämän elämänitu periytyy sukupolvien myötä hedelmöittymisen kautta isältä isälle, 
isälle, isälle, samoin on Kristuksen Elämä tullut hedelmöitetyksi. Siksi Jumala käyttää Elian henkeä viisi eri kertaa. 
Mistä on kysymys? Se siirtyy toiselta toiselle. 

69 Aivan niin kuin teidän luonnollinen elämänne ja luonteenpiirteenne siirtyvät alaspäin isältänne luonnollisen 
siittämisen kautta, samoin tapahtuu Jumalan Hengen kautta, joka oli ennalta määrätty ennen maailman perustamista.  

Ja kun koko Jumalan Sana kokonaisuudessaan oli huipentunut inhimilliseen ruumiiseen, jota kutsuttiin 
Jeesukseksi Kristukseksi, niin siellä Jumala pani minut maksamaan synneistäni Hänen kauttaan. Sitten kun Hän nousi 
ylös, Hän nosti minut ylös kanssaan ylösnousemuksessa. Ja nyt me istumme Hänen kanssaan ja meillä on valta ja 
valtuudet yli jokaisen perkeleen. Oi, jospa te vain voisitte uskoa sen, mitä Jumala on antanut. Mutta jos te ette istu 
siellä, teillä ei ole sitä. Ja jos te istutte siellä, ettekä usko ja pelkäätte liikkua, te ette tule koskaan käyttämään sitä. 
Mutta jos te istutte siellä, te tulette käyttämään sitä, sillä teidät on määrätty tekemään se, mitä te teette. 

70 Toisessa paikassa Raamattu sanoo faaraolle, että hänet oli nostettu esiin tätä tarkoitusta varten. Juudas Iskariot oli 
nostettu esiin olemaan kadotuksen poika.  

No niin, pankaa merkille nämä suuret Totuudet, joita me lähestymme.  
71 Me näemme nyt, että seurakunta kieltäytyi vastaanottamasta Jumalan Sanaa, jotta se hallitsisi heitä, ja he valitsivat 

Barabbaan sen sijaan. Jos te nyt haluatte Kirjoituksen siitä, se on, Matteus 27:15-23. Mitä tämä sai aikaan? Mihin 
asemaan se heidät sai? No niin, ajatelkaa sitä. Kun seurakuntamaailma, organisoidun vanhurskauden elämän kautta, 
nuo pyhät miehet, niin kuin he ajattelivat heidän olevan, ja millaisia he olivat ihmisten silmissä, he ristiinnaulitsivat 
Jeesuksen ja sanoivat: “Me emme halua tämän miehen hallitsevan meitä.” Ja Jeesus oli Jumalan Sanan täyteys.  1. Joh. 
l ilmaisee sen. Ja he sanoivat: “Me emme halua tämän Jumalan Sanan hallitsevan meitä.” Vaikka Hän olikin Sana, 
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heidän silmänsä olivat kuitenkin sokaistuja sille, mitä Hän oli. Sillä Hän oli suora vastaus jokaiseen profetiaan, jotka 
olivat täyttyneet Hänessä.  

Nyt me kaikki uskomme sen, koska me katsomme taaksepäin ja näemme sen tapahtuneen. Mutta nyt oleva 
maailma, tämä nykyinen paha ajanjakso, jos he olisivat olleet siellä tuohon aikaan, he olisivat tehneet saman asian, 
minkä he tekevät tänään, koska se on yhä sama Sana, joka on tuotu julki tätä ajanjaksoa varten. He tekevät sen. He 
eivät voi tehdä mitään muuta. He ovat tottelemattomuuden lapsia, jotka ovat annettu voimallisen harhakäsityksen 
valtaan, jotta he uskovat valheen ja ovat tuomittuja sen kautta. 

72 Huomatkaa, kun seurakuntamaailma ei halunnut vastaanottaa Jeesusta, tuon päivän julkituotua Sanaa, niin miksi 
he eivät tehneet sitä? He olivat tulkinneet sen toisella tavalla. Mutta heidän olisi tullut tietää, että Hän oli tuo Sana, 
koska Hän teki kaiken sen, mitä Jumala oli sanonut Hänen tulevan tekemään. Ja Hän sanoi heille: “Tutkikaa tätä hetkeä 
varten olevia Kirjoituksia, ja jos Minä en täytä pätevyysvaatimuksia, jotka oli käsketty Minun tehtäväkseni, silloin 
älkää uskoko Minua.”  

He sanoivat: “Me uskomme Moosesta.” 
73 Hän sanoi: “Jos te olisitte uskoneet Moosesta, te olisitte uskoneet Minua, sillä Mooses puhui Minusta.” Ja silti he 

eivät nähneet sitä. Itse Taivaan Jumala oli kuolemassa ristillä ja sanoi samat sanat, joista profeetta oli sanonut, että Hän 
tulee ne sanomaan, ja silti he eivät nähneet sitä. Näettekö?  

He eivät olleet Hänen kaltaisistaan. He eivät olleet Sana, vaikka he olivatkin hyvin uskonnollisia. Mutta he eivät 
olleet Sana, sillä Sana olisi tuntenut oman paikkansa tuossa hetkessä. 

74 Huomatkaa kuinka kauniisti Kirjoitukset sitovat itsensä yhteen jokaisessa ajanjaksossa. Huomatkaa nyt.  

Ja kun seurakuntamaailma ei halunnut, että Jumalan Sanan hallitsisi heitä, he vastaanottivat murhaajan, 
Barabbaan. Mitä tämä sai aikaan? Se korotti Saatanan, tämän pahan ajanjakson jumalan, sille paikalle, jota hän oli aina 
halunnut.  

Kuunnelkaa nyt. Sillä Saatanasta ei puhuta minkään muun kuin tämän ajanjakson jumalana. Hänestä ei ole puhuttu 
Nooan ajanjakson jumalana. Hänestä ei ole puhuttu Mooseksen ajanjakson jumalana, Elian ajanjakson jumalana, mutta 
tässä pahassa ajanjaksossa hän on... Oi, älkää menkö sen ohitse! Hän on tämän pahan ajanjakson jumala, jota miljoonat 
ja miljardit ihmiset palvovat, eivätkä he tiedä sitä. Mutta antakaamme Kirjoituksen paljastaa hänet. Katsokaamme sitä, 
niin silloin te tulette tietämään sen. Antakaa Kirjoituksen…  

75 Aivan kuin erottamiskokouksessa kun Pyhä Henki menee Sanaansa ja kutsuu tämän miehen ja sanoo: “Sinulla ei 
ole mitään oikeutta elää tämän toisen naisen kanssa. Minkä vuoksi teit sen kymmenen vuotta sitten, kun juoksit pois 
tuon miehen vaimon kanssa?” Mitä Hän tekee? Poistaa peitteen hänen päältään, paljastaa Saatanan, joka on sitonut 
tuon miehen tai tuon naisen, joka elää jonkun toisen naisen miehen kanssa, tai paljastaa ne synnit, joita he ovat tehneet, 
ja ne asiat, joita he ovat valinneet. Mitä se tekee? Paljastaa hänet. 

76 Lääkärit käyttävät instrumentteja ja yrittävät, mikä on vikana. He eivät voi tehdä sitä. He sanovat: “Me emme osaa 
sanoa.” Mutta sitten Pyhä Henki tulee ja paljastaa hänet, paljastaa millainen hän on. Näettekö? Sellainen Jumalan Sana 
on. Se on Valo, joka loistaa pimeässä.  

Kun kuulette huoneesta jotakin salaperäiseltä kuulostavaa melua, jotakin on meneillään, ettekä te tiedä, mitä se on, 
niin sytyttäkää valot. Äkkiä, sirkat ja torakat... Ne ovat pimeyden lapsia. Ja kun valo välähtää, ne hajaantuvat pois. 

“He menivät ulos meistä, koska he eivät olleet meistä”, sanoo Raamattu. Ymmärrättekö? He eivät voi elää 
maailman Valossa… Sillä Taivaan Jumala on lähettänyt Valonsa näinä viimeisinä päivinä voidakseen valaista lastensa 
polun, niin että he eivät vaeltaisi pimeässä ja kompastelisi, vaan että he voisivat vaeltaa Valossa, joka loistaa 
Jeesuksesta Kristuksesta, joka on sama eilen, tänään ja iäti. Aamen! 

77 Huomatkaa. Saatanaa ei kutsuta minkään muun kuin tämän ajanjakson jumalaksi. Aina alusta alkaen hänen 
kunnianhimonaan on ollut olla Jumalan kaltainen.  

Lukekaamme se. Ehkä me vain käytämme aikaa siihen. Menkäämme taaksepäin... Katsokaamme sitä. Minulla on 
kirjoitettuna tänne Jesaja 14. Menkäämme hetkeksi Jesajan 14. lukuun nähdäksemme, mitä Jumala sanoo Saatanan 
tehneen. Jesaja 14: 12. Huomatkaa! 

Kuinka olet sinä pudonnut taivaasta, oi Lucifer, aamun poika! Kuinka olet hakattu maahan sinä, joka teit 
heikoiksi kansakunnat! 

Sillä sinä olet sanonut sydämessäsi: Minä nousen taivaaseen. Minä korotan valtaistuimeni Jumalan 
tähtien... (se on: Jumalan poikien) ...yläpuolelle: Minä tulen myös istumaan seurakunnan vuorelle, 
pohjoisen puolelle. 

78 Saatanan kunnianhimona oli olla palvottu samalla tavalla kuin Jumalakin palvotaan. Hän otti kaksi kolmannesta 
Taivaan tähdistä, korotti itsensä noiden tähtien yläpuolelle ja saarnasi heille ja petti kaksi kolmasosaa tähdistä. 
Näettekö sitä? Hyvä on. Huomatkaa, se on hänen kunnianhimonsa.  



10          TÄMÄN PAHAN AJANJAKSON JUMALA 
 

Ja nyt hän on valmis huolellisesti valitsemansa, oman tietonsa mukaan koulutetun morsiamensa kanssa, 
ymmärrättekö, kaikkien petollisesti maalattujen suurien rakennuksien ja suurien kirkkokuntien avulla, ja tiedon ja 
teologian ja älykkyyden ja ymmärryksen ja koulutuksen avulla, pettääkseen koko maailman ja tullakseen “jumalaksi”. 
Näin hän on toiminut. Kaikki päätyy antikristuksen persoonaan, jonka hänen maailmaa rakastava, tieteellinen 
morsiamensa, puettuna kaikella älykkyyden ja uskonnollisuuden loistolla, on jo kruunannut Jumalan sijaiseksi. Oman 
tulkintansa kautta Jumalan Sanasta hän on tehnyt morsiamensa aivan yhtä uskonnolliseksi kuin hän itsekin on, aivan 
samalla tavoin kuin hän teki Eevalle, ja aivan samalla tavoin kuin hänen poikansa Kain teki.  

No niin, te sanotte: “Saatanan poikako?”  
79 Näyttäkää minulle yksi paikka Raamatussa, jossa Kainia on milloinkaan kutsuttu Adamin pojaksi. Raamattu 

sanoo, että hän oli sen pahan poika, käärmeen siemen. Ei, peite on otettu nyt pois, veli. Pyramidi on avattu, aivan niin 
kuin se ilmestyksessä näytettiin. 

80 Huomatkaa se, mitä Saatana teki, mitä hän ajatteli. Hän ajatteli Jumalan asuvan maailmallisessa kauneudessa. Hän 
teki niin Taivaassa. Synti ei koskaan alkanut Eedenin puutarhassa. Se alkoi Taivaassa, kun Lucifer, aamun poika, 
korotti itsensä kauneuden avulla ja halusi kauniimman valtakunnan kuin Miikaelilla oli. Ja hän ajatteli, että Jumala asui 
kauneudessa. 

81 Ja tarkatkaa Kainia. Hän ei halunnut minkäänlaista veriuhria. Hän tuli ja uhrasi hedelmiä, tai kedon kauneutta 
omalla alttarillaan. Hän oli hyvin uskonnollinen ja teki kaiken aivan tarkalleen samalla tavalla kuin Aabelkin teki. Hän 
uhrasi uhrin, lankesi maahan Jumalan edessä ja palvoi ja oli tottelevainen kaikella tavalla, mutta ilman Sanan 
ilmestystä.  

Ja Sana oli alusta alkaen Jumalan suunnitelma. Mutta Jumala paljasti ilmestyksen kautta asian ja vahvisti, että se 
oli oikein. Ei uskonnon kautta, ei alttarin kautta, ei seurakuntaan kuulumisen kautta, ei uhrin uhraamisen kautta, ei 
olemalla vilpitön, vaan ilmestyksen kautta Jumalan Sanasta. Jumala paljasti hänelle…  

Hänen äitinsä ei syönyt jotakin omenaa, jonka käärme hänelle antoi, vaan hänellä oli sukupuolisuhde Saatanan 
persoonan kanssa eläimen muodossa, joka ei ollut mikään matelija, vaan kaikkein terävä-älyisin, ovelin kaikista kedon 
eläimistä, joka oli miehen kaltainen, ainoa eläin, jonka sienen saattoi sekoittua. No niin, tiede yrittää löytää häntä. He 
eivät tule koskaan löytämään häntä, koska jokainen luu hänen ruumiissansa muutettiin. Mutta Raamattu ilmoittaa, että 
niin on. 

82 Huomatkaa se, mitä tämä mies tulee nyt tekemään. Tämä mies, hän “on Jumalan temppelissä”, se on: 
seurakunnassa, “paljastaen olevansa Jumala”. Jos haluatte lukea sen, se on 2. Tess. 2:3 ja 4 sekä Ilmestyskirja 13:4, 11 
ja 12. Nuo molemmat profeetat, Johannes ja Paavali, puhuvat siitä, millainen hän tulisi olemaan viimeisenä päivänä. 
Lukekaa se, koska minulla on se kirjoitettuna tänne, mutta minä vain... Jotta me säästäisimme aikaa nyt. 

83 Sitä päivää, jossa me nyt elämme, kutsutaan Raamatussa ihmisen päiväksi. Tämä ei ole Jumalan päivä. Jumala ei 
ole tämän maan jumala. Raamattu sanoo, ettei Hän ole sitä. Hän on Taivaan Jumala. Eikä tämä ole Jumalan päivä.  

Tämä on valinnan päivä. Joko elää tätä päivää varten ja kuolla, tai valita Jumala ja elää. Ja Jumala on Sana, ja 
Sana on se Sana, joka on julkituotu hetkeä ja päivää varten. 

84 Huomatkaa, “ihmisen päivä”. Jos haluatte merkitä sen muistiin. Aioin lukea sen. Mutta se on l. Kor.5: l-5… 
Suokaa anteeksi, l. Kor. 4:l-5, jossa Paavali puhuu olla ihmisen tuomitsemana, ihmisen päivänä. 

85 “Minkä tähden sinä kutsut sitä ihmisen päiväksi?” te saatatte kysyä. Se on päivä, jona ihmisen tiedon saavutuksia 
ihaillaan. Katsokaa, mistä kommunistit kerskaavat. Joku yrittää saada jonkun kuuhun. Jumala yrittää saada jonkun 
Taivaaseen. Näettekö? Mutta katsokaa, kuinka he tuhlaavat miljoonia ja miljardeja ja triljoonia dollareita turhiin 
ponnistuksiin. Kun he pääsevät sinne, he eivät tule löytämään mitään. Mikä heillä on vikana?  

Minä en välitä kuusta. Minä haluan ohittaa kuun niin nopeasti, etten edes näe sitä, ja vain jatkaa menemistä 
korkeammalle, ohi linnunradan ja vain mennä eteenpäin. Kyllä! 

86 Maailma tänä päivänä omistaa itsensä tiedolle, joka on tullut Saatanalta, ja ihmisen päivää ihaillaan, ei Jumalan 
Sanan mukaan, vaan sen tiedon mukaan, joka ihmisellä on.  

Ajatelkaa sitä nyt, antakaa sen imeytyä sisälle. Ja kun te soitatte tätä ääninauhaa, pysäyttäkää se tässä kohdassa ja 
ajatelkaa hetken.  

Hänen tekonsa korotetaan Jumalan Sanan julkituotujen tekojen yläpuolelle. Saatanan viisaus, jonka hän antoi 
Eevalle alussa... Kuunnelkaa nyt, älkää kadottako tätä! Saatanan viisaus on korotettu ihmisessä palvonnan 
valtaistuimelle, tämän hetken vahvistetun Jumalan Sanan yläpuolelle. Meidän kirkkomme todistavat seminaareillaan ja 
opetuskouluillaan, että he luulevat oppineensa siitä enemmän kuin se, mitä Jumalan Sana tietää siitä. Ja siellä tohtori 
se-ja-se ja opettaja se-ja-se ja professori se-ja-se on korottanut oman, Saatanalta tulevan tietonsa, niin kutsutun, 
totuutena Jumalan vahvistetun lupauksen yläpuolelle, joka on tehty selväksi heidän edessänsä. Ja ihmiset lankeavat 
siihen. Näettekö? 
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87 Ihmisen tieteelliset saavutukset yrittävät todistaa Jumalan Sanaa vääräksi. Vain ajatelkaa sitä. Hän, ihminen, 
ihmisen teologia, selittää Jumalan Sanan ihmisille ja tekee Sen jälleen vaikutuksettomaksi, aivan samalla tavoin kuin 
hän teki siinä kirkkokunnallisessa ajanjaksossa, kun Jeesus ilmestyi maan päälle. Jeesus sanoi: “Omien 
perinnäissääntöjenne kautta, se on heidän tulkintojensa kautta, olette ottaneet Jumalan Sanan ja tehneet Sen 
tehottomaksi ihmisille.” Ja sen saman asian he ovat tehneet tänä päivänä. Sanalla ei ole vaikutusta. 

88 Huomatkaa, “he”, ihmiset, korottavat hänet yläpuolelle kaiken sen, mitä kutsutaan Jumalaksi. Eikö 2. Tess. 
Sanokin, että he tekisivät sen? Ja tuo kirkkokunnallisen seurakunnan arvovalta, ihmiset uskovat kirkkokuntaa 
enemmän kuin Jumalaa. Ja Jumala on Sana. He uskovat omia kirkkokunnallisia uskontunnustuksiaan enemmän kuin 
Sanaa, ja se korottaa Saatanan yläpuolelle kaiken sen, mitä kutsutaan Jumalaksi. Ja on olemassa vain yksi Jumala, ja se 
on Sana.  

“Yläpuolelle kaiken sen, mitä Jumalaksi kutsutaan, niin että hän kuin Jumala istuen Jumalan seurakunnassa ja 
osoittaen, että hän on jumala”, koska hän on saanut ihmiset palvomaan itseään. Jumala on Sana.  

Ja hän korottaa itsensä yläpuolelle kaiken sen, mitä Jumalaksi kutsutaan. Ja on vain yksi Jumala, ja tuo Jumala on 
Sana. Näettekö? Kaiken sen mitä Jumalaksi kutsutaan... Ja tämän ajanjakson jumala on korottanut itsensä totuuden 
yläpuolelle, vahvistetun Jumalan Sanan yläpuolelle. Se on Joh. l. Näettekö? Yläpuolelle kaiken sen, mitä kutsutaan 
Jumalaksi, niin että hän, aivan kuin Jumala, istuu Jumalan temppelissä arvovallan kanssa.  

Katsokaa, ja häntä ylistetään sen vuoksi. Oi Jumala, anna ihmisten nähdä tuo petos. Häntä ylistetään siitä, ja tämän 
pahan ajanjakson ihmiset vakaasti uskovat häntä. No niin, näettekö te tämän pahan ajanjakson jumalan ja hänen 
palvelijansa. 

89 Tarkatkaamme nyt sen julkitulemista. Hän sanoo tietonsa kautta, ilman koskaan pettämätöntä Jumalan Sanaa, 
valmistavansa heille paremman maailman, jossa elää. Mutta kirkkokuntien yhteen tulemisen ja uskontunnustuksien ja 
älykkyyden ja tieteen avulla, ja niin edelleen, hän tekee maailman paremmaksi ihmisille elää ja jättää ottamatta 
huomioon sen Jumalan lupauksen, että ainoa aika, jolloin maailma on sovelias elämistä varten, on 
Tuhatvuotisvaltakunnassa. Tiedättekö, minun mielestäni hän tekee maailman paremmaksi synnin tekemistä varten kuin 
elämistä varten. 

90 Huomatkaa. Onko hän tehnyt sen? Hän laillisti synnin. Hän laillisti viskin juomisen, tupakanpolton. Ja sitten 
seurakunnat laillistivat sen, että lyhythiuksiset naiset voivat olla seurakunnan jäseniä. No niin, voisimmeko pysähtyä 
hetkeksi. 

91 Nainen voi käyttää shortseja, maalata itseään ja yhä kuulua hänen uskonnolliseen ryhmäänsä, vaikka se on 
ehdottomasti vastoin Jumalan Sanaa. Hän sanoo, ettei sillä ole väliä. Näettekö hänen tietonsa? “Mitä sillä on tekemistä 
naisen kanssa?” Aivan kyseessä sama asia kuin ottaisi kielletyn hedelmä tai olisi ottamatta kiellettyä hedelmää. Niin 
paljon sillä on tekemistä sen kanssa. Jumala kielsi tekemästä sitä, mutta Saatana tekee sen. 

92 Ja nainen uskoo häntä ja rakastaa häntä sen vuoksi. Nainen vihaa Jumalaa ja hänen omat tekonsa todistavat sen. 
Hän sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta hän rakastaa Saatanaa. Nainen palvoo muodin jumalaa, maailman jumalaa, 
Hollywoodin jumalattaria. Nainen rakastaa häntä, mutta vihaa todellista Jumalan Sanaa, joka on ainoa todellinen 
Jumala, mitä on olemassa.  

Saatana laillistaa sen seurakunnassa. “Ei siitä ole harmia seurakunnille. Meidän naisemme voivat tehdä tätä, ja 
voivat tehdä tuota.” Mutta Elävän Jumalan läsnäoloon hänellä ei ole edes lupa tulla ennen kuin hän on tehnyt 
parannuksen. 

93 Näettekö, Saatana on maailmallisen kauneuden jumala. Sellainen hän on. Nainen haluaa näyttää kauniilta, ja 
Saatana on alusta alkaen ollut kauneuden jumala. Hän voi, ja hän on aikaansaanut, tieteellisen tietonsa avulla kauniiksi 
tämän nykyisen pahaa ajanjakson. Hän on valmistanut sen kauniiksi. 

94 Huomatkaa, on huomionarvoista panna merkille, että alussa Seet ja hänen lapsensa eivät lähteneet tieteen tielle. 
Nyt me tulemme puhumaan tieteestä muutaman minuutin. Jos sanon tämän, en tee sitä puolustaakseni omaa 
tietämättömyyttäni, mutta he ovat joukko tietämättömiä. Sellaisia ovat kaikki, jotka kieltävät Jumalan Sanan. 
Näettekö? Varmasti ovat! Se on huomionarvoista. 

Tarkatkaa sitä. Seetin lapset eivät menneet tieteen tietä. He olivat nöyriä karjankasvattajia, maanviljelijöitä ja niin 
edelleen. Mutta Kainin lapset tekivät niin. Miksi? Isänsä perkeleen innoittamina. Kain oli isänsä perkeleen innoittama, 
ja tuo siemen on ollut innoitettu kautta ajanjaksojen. 

95 Tarkatkaa Jumalan siementä sen tullessa jokaisen ajanjakson lävitse ja tarkatkaa, mihin se on päätymässä tänä 
päivänä. Kristityt, aidot kristityt eivät ole tieteellisen tutkimuksen ja mukaan perään. Ei, hetken kuluttua me tulemme 
siihen.  

Mutta Kainin siemen teki sen isänsä perkeleen luonteen mukaisesti ja oli täynnä maailmallista tietoa, kauneutta, 
tiedettä ja niin edelleen. Kainin lapset olivat tieteellisiä. He olivat koulutettuja. He olivat musiikki-instrumenttien 
soittajia, nykyaikaisia Elvis Presleytä, sellaista, jota koululautakunta antaa tapahtua täällä kujalla joka lauantai-iltana. 
He olivat kaupunkien rakentajia ja kaunistivat naisia henkilökohtaista himoa varten, aivan samalla tavoin kuin perkele 
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antaa naisille maalit, ja heidän hiustensa leikkaamisen ja panee heidät shortseihin ja kaikkea muuta sellaista. Se on 
hänen omien likaisten himojensa tähden. Se on melko suorasukaista, mutta en tiedä mitään toista tapaa sanoa sitä. 

96 No niin, me tiedämme, että Saatanan evankeliumi on tieteen ja edistyksen evankeliumi. Hän saarnasi sitä 
Eedenissä, tiedettä ja edistystä. Jumala ei saarnannut sitä. Saatana teki niin. Tiede ja edistys on Saatanan evankeliumia. 
Katsokaa, mihin hän on johtanut meidät tänä päivänä sen kanssa. Näettekö? 

97 Huomatkaa, kenelle hän saarnasi sitä Eedenissä? Adamin morsiamelle. Ja tämä lankesi siihen. Hän petti hänet 
asettamalla yhden Jumalan Sanan kyseenalaiseksi. Katsokaamme, mitä hän on voinut sanoa. Hänen on täytynyt sanoa: 
“Ei ole tieteellisesti mahdollista kuolla tässä pyhässä seurakunnassa”, tai: “Teidät tullaan kouluttamaan ja sivistämään, 
niin että ette usko jotakin niin epäjohdonmukaista asiaa kuin kuolema. En välitä, mitä Jumalan Sana siitä sanoo, se on 
kohtuutonta.” 

98 Oi, katsokaa häntä tänä päivänä. “Jumala on hyvä Jumala. Te olette Hänen pyhässä seurakunnassansa. Ettehän te 
voi kuolla!” Mutta Jumala sanoi, että te kuolisitte, ja se selvittää sen! Huomaatteko häntä tänä päivänä? “Oi, kuulukaa 
vain kirkkoon. Ei väliä sillä mitä te teette, tai tätä tai tuota. Tulkaa vain seurakuntaan ja olkaa hyvä jäsen. Hiustenko 
leikkaaminen, sehän on hölynpölyä. Ja shortsien käyttäminen, maalaaminen ja tansseissa käyminen, ja pieni lasillinen 
olutta silloin tällöin, se ei vahingoita teitä, kunhan ette vain tee sitä liian usein. Itse asiassa, toivoisin lastenne juovan 
sitä, jotta he näkisivät pitävätkö he siitä tai eivät.” Siinä hän on, tämän pahan ajanjakson jumala. 

99 “Jumala on hyvä Jumala.” Olen kuullut sitä niin paljon, että se tekee minut sairaaksi. Jumala on myös tuomion 
Jumala. Hän ei ole joku vanha lempeä isoisä, jota voidaan taivutella, ja Hänen lastenlapsillaan ei ole syntiä. Hän on 
tuomion ja pyhyyden Jumala. Hän todisti sen Eedenin puutarhassa ensimmäisten lastensa kohdalla. Jos te ylitätte 
yhdenkin Hänen Sanansa linjan, te olette kuollut. Sama asia on voimassa tänä päivänä. 

100 Ja huomatkaa, että hän saarnasi tuon kaltaista tieteellistä, sosiaalista, koulutuksen ja edistyksen evankeliumia 
Eevalle, ja Adamin morsian uskoi sen. Ja hän on onnistunut täyttämään niin kutsutun Kristuksen morsiamen, Toisen 
Adamin seurakunnan, samoilla väitteillä. Se on totta. 

101 “Oi, Jumala ei ole sellainen. Jumala on liian hyvä tehdäkseen sen. Kunhan vain käytte kirkossa. Jos vain 
uskotte...” Perkele uskoo. Hän ei ole mikään tekouskovainen, vaan hän todella uskoo. Eikä hän ole pelastunut. “Jos 
vain uskotte...” 

102 Hän kertoo Toisen Adamin morsiamelle samalla tavoin kuin hän kertoi ensimmäisenkin Adamin morsiamelle. 
Kuten: “No niin, jumalallinen parantuminen, ei ole olemassa mitään sellaista asiaa. Me voimme todistaa sen. Koskaan 
ei ole yhtään tapausta todistettu. Ja tämä kaste Jeesuksen Nimessä, ettekö te nyt käsitä, että seurakunnalla on 
valtuudet”, hän sanoo.  

“Me selvitimme sen Nikeassa, Roomassa”, kun nuo kolme sammakonmuotoista saastaista henkeä lähtivät 
lohikäärmeen, väärän profeetan, ja niin edelleen, suusta. “Me uskomme, että on olemassa jumalien kolminaisuus.” Voi 
hyvänen aika. Sehän on niin pakanallista kuin olla voi. Älkää koskaan tulko Jumalan eteen jonkun sen kaltaisen asian 
kanssa ja yrittäkö seistä Hänen läsnäolossansa.  

“Oi, eihän sillä ole mitään eroa, jos teidät on kastettu titteleissä Isä, Poika, Pyhä Henki. Mitä merkitystä sillä on?”  
103 Sillä oli niin suuri merkitys, että Paavali käski tuon baptistijoukon tulla kastetuksi uudelleen Jeesuksen Kristuksen 

Nimessä, ennen kuin Pyhä Henki edes saattoi tulla heidän ylleen. Ja se myös sai tuon apostolin huutamaan ja 
sanomaan: “Jos vaikka enkeli tulisi Taivaasta ja saarnaisi jotakin muuta, hän olkoon kirottu.” Varmasti sillä on 
merkitystä. Oi! 

104 “Näinä päivinä ei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin Pyhän Hengen kaste. Se oli vain apostoleja varten. Se 
on ohitse. Sellaisiako asioita kuin profeetat? Sellaisesta ei ole edes kuultu. Ihmeitäkö? Ne ovat epätieteellisiä. Malakia 
neljä? Se oli toista aikaa varten. Johannes 14:12? Oi, ei Jeesus todella tarkoittanut sitä. Luukas 17:30? Oi, se oli vain 
tarua.” Näettekö? “Sitä on väärintulkittu. Sitä ei ollut alkuperäisessä tekstissä.” Sellaista hölynpölyä.  

Kun Kaikkivaltias Jumala tulee alas keskellemme ja todistaa sen. Kun Hän sanoo, että Jeesus Kristus on sama 
eilen, tänään ja iäti, niin Hän myös todistaa sen olevan niin. En välitä siitä, jos kuka tahansa sanoo, ettei niin ole, 
Jumala tulkitsee oman Sanansa. Hän sanoi, että Hän tulisi tekemään tämän asian viimeisissä päivissä: “Tulee olemaan 
Valo ehtooaikana.” Ja on olemassa Valo, joka tuo julki Jumalan Pojan. 

105 Sama aurinko, joka nousee idässä, on sama aurinko, joka laskee lännessä. Tuo profeetta sanoi: “On tuleva päivä, 
jota ei voida kutsua päiväksi tai yöksi.” Se on synkkä päivä, pilvet peittävät auringon. Mutta on sanottu: “Kun on oleva 
ehtooaika, on oleva jälleen valoisaa.” Tuo sama Poika, Hän on Alpha ja Omega. Saman Pojan, joka nousi idässä, on 
ennustettu nousevan jälleen lännessä viimeisinä päivinä, juuri ennen kuin päivä on ohitse. Minä en tiedä, miten he sen 
tulkitsevat, Jumala tulkitsee oman Sanansa. Hän vahvistaa Sen. Tämä on ehtooaika. 

106 On surullista, mutta hän todella lankesi siihen uudestaan. Kristuksen Morsian lankesi siihen ja otti jonkun 
seminaarisaarnaajan järkiperäisen tiedon sen sijaan, että olisi uskonut puhtaan, vahvistetun Jumalan Sanan. 
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107 No niin, saarnaajat siellä ympäri maata, missä olettekin, te saatatte olla eri mieltä tämän kanssa. Minä en loukkaa 
teitä. Minä vain yritän... Minä puhun omalle ryhmälleni. Ymmärrättekö? Minä vain yritän... Jos haluatte istua 
kuuntelemassa, olen todella iloinen, jos te kuuntelette. Ja sitten kuunnelkaa sitä. Ymmärrättekö? Mutta minä vain 
kerron heille, mitä he ovat nähneet, ja osoitan sen heille Jumalan todistaessa, että se on oikein. Näettehän?  

Tämä on tuo hetki. Hän ei tarvitse ketään tulkitsemaan Sitä. Teidän maailmallinen tietonne ei ole mitään. Teillä 
saattaa olla B.A. [humanististen tieteiden kandinaatin tutkinto], D.D. [jumaluusopin tohtorin tutkinto]., A.D. tai mikä 
tahansa se saattaakin olla, se ei merkitse yhtään mitään. Jumala tulkitsee itse Sanansa. Hän lupasi sen, ja tässä se on. 

108 Mutta seminaaritietous ja kirkkokunnallinen saarnaaminen ovat saaneet koko maailman ihmettelemään petoa, 
jonka kuolinhaava parani pakanallisesta paavilliseksi. Näettekö mihin se on menossa? Seurakunta uskoo sen. 
Seurakunta uskoo sen tiedon, jonka Saatana antaa hänelle. 

109 Se on... Tarkatkaa nyt! On niin, että molemmat kihlatut morsiamet uskoivat Saatanan tiedon vastoin Jumalan 
Sanaa. Adamin morsian uskoi Saatanan tiedon vastoin Jumalan Sanaa, ja Kristuksen morsian on uskonut Saatanan 
tiedon tässä järkiperäisessä pahassa ajanjaksossa vastoin Jumalan Sanaa.  

Ja huomatkaa, luonnollinen Eeva uskoi sen ja syöksi koko ihmiskunnan kuolemaan. Luonnollinen morsian! 
Adam, maasta peräisin oleva luonnollinen ihminen, hänen morsiamensa, ennen kuin Adam oli ottanut hänet 
vaimoksensa, syöksi koko ihmiskunnan kuolemaan. Olkoon se tieteellistä tai ei, me kuolemme joka tapauksessa, koska 
Jumala oli sanonut, että me tulisimme kuolemaan.  

Olittepa te sitten pyhässä Eedenissä tai pyhässä kirkossa tai pyhässä kirkkokunnassa, tai mitä se saattaakin olla, te 
tulette kuolemaan sinä päivänä, jona te jätätte uskomatta yhdenkin Jumalan Sanoista Totuudeksi, kun Se on vahvistettu 
ja todistettu teille oikeaksi. Sinä päivänä te erotatte itsenne Jumalasta. Ei vain koko lausetta, vaan yhden sanan. “Kuka 
tahansa lisää yhden sanan tai ottaa pois yhden Sanan”, sinä päivänä te kuolette. 

110 Huomatkaa. Adamin morsian tuotti luonnollisen kuoleman ihmiskunnalle.  

Toinen Adamin morsian, Kristuksen kihlattu morsian, on syössyt koko seurakunnan tieteellisen älyllisyyden, 
suurien kirkkokuntien kautta kirkkokunnalliseen kuolemaan, ottamaan pedon merkin. “Me olemme baptisteja.” “Me 
olemme presbyteerejä.” “Me olemme helluntailaisia”, ja niin edelleen. “Meillä on paljon omaisuutta. Hallituskin 
huomioi meidät, me olemme kaikkialla ympäri maailman”, ja muuta sellaista. “Se on paras... Kaupungin 
pormestarikin, ja niin edelleen, käyvät meidän kirkossamme. Jopa presidenttikin käy messussa kanssamme”, ja tämä ja 
tuo ja joku muu. Koko maailma, koko seurakunta on syösty hengelliseen, kirkkokunnalliseen kuolemaan. Se on 
kuollut! 

Te sanotte: “Sinä peität sillä melkoisen alan.” 
111 Jeesus sanoi: “Niin kuin oli Nooan päivinä, jolloin kahdeksan sielua pelastui, samoin on oleva Ihmisen Pojan 

tullessa. Lootin päivinä, kun kolme tuotiin ulos tuona päivänä...” No niin, siellä oli jo eräs ryhmä ulkopuolella, 
muistatteko, mutta samoin kuin oli silloin, samoin on oleva, kun Ihmisen Poika julkituodaan. Katsokaa tarkasti, 
katsokaa, missä me elämme. 

112 No niin, seurakunta on saanut koko maailman vastaanottamaan sen koulutuksellisen ohjelman tieteellisen 
johtajuuden, jonka Saatana on antanut sille seurakunnan nimessä, koulutuksellisen johtajuuden, tieteellisen ohjelman. 
Minä kuvaan teille tämän maailman jumalan.  

Kun seurakunnalla, samoin kuin Eevalla, oli todellinen Jumalan Sanan täyttyminen käsissänsä, se olisi voinut 
ottaa Jumalan Sanan. Mutta mitä se teki sen kanssa? Sen sijaan että se olisi odottanut Pyhän Hengen kastetta, se salli 
tieteen todistaa itselleen, että Pyhä Henki oli vain noita opetuslapsia varten.  

Sen sijaan että se olisi pitänyt Jumalallisen parantumisen toiminnassa, kun seurakunnan nyt tulisi herättää 
kuolleita ja tehdä suuria ihmeitä, se antoi Saatanan, uskonnollisen miehen alaisuudessa, ottaa Jumalan Sanan ja yrittää 
sanoa, että se oli toista aikaa varten. Ja seurakunta uskoi sen. 

113 Kun taas Raamattu sanoo: “Niitä asioita, joita Minä teen, te myös olette tekevä.” Jeesus sanoi: “Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumia jokaiselle luodulle.” Me olemme yhä luotuja. “Nämä merkit seuraavat jokaista, 
joka uskoo”, ja seurakunta kieltää sen kaiken. 

114 Se kieltää kaiken yliluonnollisen vaihdettuaan sen Saatanan järkiperäiseen käsitykseen Raamatusta, kun papit ja 
niin kutsutut pyhät isät, piispat, arkkipiispat, aluevalvojat, ylivalvojat, ja niin edelleen, ovat antaneet Sille oman 
tulkintansa. Ja Jumala on jättänyt heidät istumaan sinne kuolleina kuin keskiyö.  

Ja ainoa mitä on jäljellä viimeisinä päivinä, on pieni joukko helluntailaisia, joilla on kovaäänistä musiikkia ja 
edestakaisin juoksentelua lattialla, kielilläpuhumista ja huutamista, ja “heillä on jumalisuuden muoto, mutta he 
kieltävät sen Sanan”. Kertokaa heille kasteesta Jeesuksen Kristuksen Nimessä, ja he nauravat teille päin naamaa. Mutta 
Jumala menee suoraan eteenpäin, kaikesta huolimatta, ja todistaa, että Hänen Sanansa on niin. 

115 Huomatkaa. Puu, josta Saatana teki Eevan osalliseksi, oli hyvän ja pahan [tiedon] puu. Se oli sekoitettu puu.  
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Nyt, katsokaa tätä päivää, jossa me elämme. Kun Saatana kutsuu ulos morsiamen, hänellä on seurakunta, joka 
väittää tekevänsä hyvää, vaikka se on paha, koska se kieltää Sanan. Sekoitettu puu. “Oi”, te sanotte, “heillä on suuria 
hyväntekeväisyysyhdistyksiä. He antavat apua. Punainen Risti tukee sitä, ja kaikki koulut, joita heillä...” Kuulkaahan!  

Kieltää vain yksi Sana on kaikki, mitä teidän täytyy tehdä kuollaksenne, eikä ole väliä sillä, kuinka järkevää tai 
kuinka hyvää se on. Jeesus sanoi: “Pieni hapatus hapattaa koko taikinan.” Yksi pieni pala hapatusta pilaa taikinan. Yksi 
Jumalan Sana väärään paikkaan pantuna pilaa koko kuvan. Mitä jos käteni on siellä, missä jalkani tulisi olla? 
Näettekö? Mitä jos korvani olisi täällä, missä käteni pitäisi olla? Pieni hapatus hapattaa koko taikinan. 

Sanotaan: “Mistä voi tietää, että se on oikein?” Jumala todistaa sen oikeaksi. Hän vahvistaa sen. Hän sanoi sen 
täällä Sanassa, sitten Hän todistaa sen olevan niin. Siitä tiedämme, onko se oikein vai ei. Kaikki mitä tarvitaan, on vain 
kieltää yksi sana, ja te kuolette. Se on tuottanut samat tulokset tässä pahassa ajanjaksossa, hengellisen kuoleman, aivan 
samoin kuin se tuotti fyysisen kuoleman ihmiskunnalle. 

116 Pankaa merkille, miten Saatana sai tuon tieteellisen ajanjakson siellä Nooan aikana nojaamaan omaan 
ymmärrykseensä. Raamattu käskee meitä Sananlaskuissa: “Älä nojaa omaan ymmärrykseesi.” Ja: “Olkoon jokaisen 
ihmisen sana valhe, ja Jumalan totuus.” Mutta Saatana on Eedenin puutarhasta alkaen saanut ihmiset nojaamaan omaan 
ymmärrykseensä. Ja tiedättekö, että näiden suurten Max Factor -tehtaiden kautta, joita hänellä oli siellä, hän teki naiset 
niin kauniiksi, että se sai Jumalan pojat lankeamaan syntiin ja menemään naimisiin heidän kanssaan. Oikein! Naiset 
olivat niin kauniita, niin sieviä. 

117 Ottakaa nyt joku tavallinen nainen kadulta tänä päivänä. Monet teistä olette lukeneet tuon kertomuksen. Te ette 
kuulleet sen, koska se oli ennen minun aikaani. Pearl Bryan, kuinka monet ovat kuulleet hänestä? Tietenkin, häntä 
pidettiin maailman kauniimpana naisena. Mutta kouluissa ei ole yhtään lasta, joka ei olisi kaksi kertaa niin sievä kuin 
hän oli. Miksi on niin? Naisten kauneuden tulee tulla esiin viimeisinä päivinä.  

He ovat leikanneet hiuksensa. He ovat laittaneet heidät pienten tyttöjen pukuihin. He pukevat ylleen shortsit ja 
bikinit, tai miksi te niitä kutsutte. He maalaavat ja puuteroivat ja tekevät kaikkia sen kaltaisia asioita, jotta he tekisivät 
heistä jotakin sellaista, mitä he eivät ole. Näettekö? Mutta tieteellisen tiedon kautta he ovat kyenneet saavuttamaan sen. 
Tiedättekö, että Yhdysvalloissa tuhlataan naisten kauneudenhoitoaineisiin kaksi tai kolme kertaa niin paljon kuin 
ruokaan? Näin on vahvistettu, kauneudenhoitoaineisiin. 

118 Huomatkaa, Jumalan Pojat näkivät ihmisten tyttäristä, ei Jumalan tyttäristä, ihmisten tyttäristä, että he olivat 
kauniita, ja se sai Jumalan pojat lankeamaan tähän harhakuvitelmaan, ja se sai heidät ottamaan sen kaltaisia naisia ja 
menemään naimisiin heidän kanssaan. Ja se toi prostituution ajanjakson, aivan samalla tavoin kuin se on tänä päivänä, 
samalla tavoin kuin se oli Sodomassa, samalla tavoin kuin se on ennustettu olevan tänä päivänä.  

Tämän päivän miehet ja naiset vaihtavat vaimoja. Jos he eivät pidä tästä vaimosta, he menevät Renoon, 
Nevadassa, jossa he saavat avioeron, ja menevät uudestaan naimisiin viidessätoista minuutissa. Ja naiset ovat niin 
kauniita, että he ovat melkein vastustamattomia. Ja mikä se on? Perkele! Näettekö Saatanan olevan yhä kauneudessa! 

119 Huomatkaa nyt, huomatkaa! Tuota syntiä ei koskaan annettu anteeksi heille. Tuo sievä, tieteellinen ajanjakso oli 
juuri se paha ajanjakso, jonka Jumala hävitti pois maan pinnalta, tuo sievä, tieteellinen ajanjakso. Jeesus sanoi, että 
samalla tavalla tulisi olemaan uudestaan juuri ennen ihmisen Pojan tulemista. Onko niin? Huomatkaa. Jeesus sanoi: 
“Niin kuin oli Nooan päivinä, niin tulee olemaan Ihmisen Pojan tulemuksessa.” Kun he kaikki yrittivät naida... 
Tarkatkaa nyt, Jumalan pojat naivat sieviä ihmisten tyttäriä, eikä Jumala koskaan antanut sitä heille anteeksi.  

120 Aivan samalla tavoin Bileamin opetus aiheutti sen, että nuo sievät, älylliset, tieteelliset mooabilaisnaiset, 
flirttailevine silmineen, maaleineen ja puutereineen ja hienoine hajuvesineen houkuttelivat Jumalan pojat omia naisiaan 
vastaan, jotka tekivät työtä, ja joilla oli känsiä käsissään, ja jotka olivat ilman ehostusta. Hän houkutteli heidät 
sanomalla: “Menkäämme naimisiin toistemme kanssa, koska olemmehan me kaikki samaa kansaa.” Se oli valhe!  

Perkeleen valhe sai aikaan sen, että Jumalan pojat naivat ihmisten tyttäriä. Perkeleen valhe Bileamin, tuon väärän 
profeetan kautta, joka yritti profetoida Moosesta vastaan, joka yritti pitää tuon rodun puhtaana, Bileamin sanoessa: 
“Mutta mehän uskomme samaan Jumalaan. Me uhraamme samoja uhreja. Meillä on samat uhrieläimet. Me teemme 
kaiken aivan samalla tavalla.”  

Niin lähellä että se pettäisi jopa Valitutkin, jos se vain olisi mahdollista. Ymmärrättekö? [Tyhjä kohta nauhassa.] 
Tulkaa pois heidän keskuudestaan. Teillä ei ole mitään tekemistä heidän kanssaan. 

121 Huomatkaa, ei ollut todennäköistä, että Jumala olisi tulkinnut Sanaansa Kainin pahalle sukupolvelle. No niin, 
Jumala ei tulkitsisi Sanaansa heille. Huomatkaa... [Tyhjä kohta nauhassa.]  

Tieto, joka oli tehnyt maailman niin sieväksi ja tieteelliseksi ja synnilliseksi, täytyisikö Jumalan hävittää se? 
Tekisikö Jumala, tekisikö Hän maailman niin sieväksi? Kuulkaahan nyt, tekisikö Jumalako tyttärensä niin sieviksi ja 
pukisi heidät niin seksikkäästi, että Hänen poikansa himoitsisivat heitä ja tekisivät aviorikoksen? Mitä? Jumalako tekisi 
jotakin sen kaltaista?  
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Tämä alaston, riisuttu laodikealaisten joukko, joka palvoo tämän maailman jumalaa etiikkansa, koulutuksensa, 
oveluutensa ja kauneutensa kautta! “Tulkaa ulos hänen keskuudestaan”, sanoo Raamattu, “älkää olko osallisia hänen 
synteihinsä ja tulko osalliseksi hänen vitsauksistansa.” Yhtenä näistä päivistä Jumala antaa sataa taivaista rakeita, jotka 
painavat noin viisikymmentä kiloa kappale, ja Hän tulee hävittämään hänet kivittämällä, niin kuin Hänen Sanansa, 
Hänen Lakinsa, on aina sanonut Hänen tehneen.  

No niin, jos Jumala tekisi sillä tavoin, paljastaisi Sanansa sen kaltaisille ihmisille, kumoaisi Hän oman 
tarkoituksensa. Jumala ei ole mikään typerys, Hän on kaiken viisauden alkulähde.  

Niinpä, näettekö mistä tuo asia tulee? Se tulee Saatanalta, ja se on yhä Saatana. Ja seurakunta on uskonut sen. 
122 No niin, näettekö, te naiset, minä yritän parhaani mukaan näyttää teille Jumalan Sanan. Raamattu sanoo, että jos 

nainen leikkaa hiuksensa, hän häpäisee päänsä, joka on hänen aviomiehensä. Ja hänen aviomiehensä on pää, Jumalan 
kanssa. Niinpä hän häpäisee Jumalan ja aviomiehensä. 

123 Tämä osoittaa nyt, kuka on tämän maailman kirkkojärjestelmän pää. Se osoittaa, kuka sen pää on. Se on Saatana 
supermiehen muodossa, henkilössä, jolla on tieto, ylin tieto. Hän tietää enemmän kuin kaikki muut heistä yhteensä. Ei 
ole väliä sillä, mitä Sana sanoo, hänellä on oma tulkintansa Sille, näettekö, tulkintansa tätä pahaa ajanjaksoa varten. 

124 Huomatkaa hänen suunnitelmansa rakentaa ylikirkkokunnallinen seurakunta, Kirkkojen maailmanneuvosto, 
super-kirkkokunta, niin että koko maailma voisi palvoa häntä, petoa, yhdistyneenä kristillisyyden nimen alla.  
Haluaisitteko lukea siitä Raamatusta? Ilmestyskirja 13:6 ja 8. Se on nykyaikainen Baabelin torni. 

125 Ettekö muista, kuinka Nimrod, tuo tekopyhä, rakensi tämän suuren tornin ja sai kaikki pienemmät kaupungit 
maksamaan sille veroa? Babylon ja Baabel ovat sama asia. Se vain muuttaa nimeään tullessaan eteenpäin. Nyt Rooma 
on Babylon. Ja koko maailma on tuotu Babyloniin, ja se on tuotu Kirkkojen maailmanneuvostoon, joka saa jokaisen 
niistä kumartamaan häntä. Ja te otitte pedon merkin tietämättä, mitä olitte tekemässä. Koska...  

Mutta ne, jotka ovat valittuja, tulevat kuulemaan Sanan ja he tulevat ulos siitä. 
126 Kuinka vastakkainen kirkkokunta onkaan Jumalan Sanalle. Jumalalla ei koskaan ole ollut mitään sellaista, eikä 

Hän ole koskaan toiminut sellaisessa, eikä sellaisen kanssa. Haluan jonkun historioitsijan osoittavan minulle, milloin 
profeetta olisi koskaan tullut jostakin kirkosta. Osoittakaa minulle, milloin Jumala olisi koskaan siunannut jotakin 
seurakuntaa sen jälkeen, kun se oli organisoitunut. Se hyllytettiin ja kuoli perkeleeltä tulevan älykkään viisautensa 
kanssa, johtajiensa kanssa, jotka kieltäytyivät Jumalan Sanasta, joka kasvoi Kristuksen täyteen miehuuteen. Nyt, se on 
tullut päähän. Kuinka vastakkaista.  

Erottautukaa pois tuosta uskomattomasta Eevasta, te Ehtoovalon lapset. 
127 Saatana, tietonsa kautta, sallii ihmisten syödä tästä sekoitetusta hyvän ja pahan [tiedon] puusta. Huomatkaa, miten 

Saatana tietonsa kautta saa tämän pahan ajanjakson ihmiset syömään tästä hyvän ja pahan [tiedon] puusta. Hän sanoo, 
että hän, tietonsa kautta hyvästä ja pahasta, rakentaa suuremman kristillisen sivilisaation.  

128 Mutta Kristuksen pieni Neitsyt, Sana, Lauma, Morsian ei välitä hänen tiedostansa. Morsian pysyttelee vapaana 
hänestä. Mitä se on? No niin, puhukaamme nyt hetken Morsiamesta. Hän odottaa Herraansa ja Tuhatvuotisvaltakunnan 
kuherruskuukauttaan, kyllä, Sana Ylkänsä kanssa, sillä Hän on Sana-Morsian. 

129 Tiedolla ja sivilisaatiolla ja todellisella kristillisyydellä ei ole mitään yhteistä. Sivilisaatiolla ja todellisella 
kristillisyydellä ei ole mitään yhteistä. Sivilisaatio perustuu tietoon. Me kaikki tiedämme sen. Ja tieto on Eedenistä 
alkaen aiheuttanut kuoleman, ja se tuli todistettua Eedenissä sen perusteella, mitä hän saamasi siellä. Onko se oikein? 
Mikä aiheutti kuoleman Eedenin puutarhassa? Tieto. Hyvä on, se ei voi olla Jumalasta, joten se on perkeleestä. Whew, 
eikö ollutkin hyvin sanottu! Tieto, tiede, koulutus on suurin este, mitä Jumalalla koskaan on ollut. Se on perkeleestä.  

No niin, tiedän, että tulen saamaan joitakin kirjeitä sen johdosta. Odotan niitä. 
130 Katsokaa, mihin sivistys on nyt vienyt meidät. Näettekö? Katsokaa, mitä se on tehnyt. Missä me olemme? Me 

olemme oppineet nuo asiat oman ymmärryksemme kautta oman tieteemme avulla.  

Te sanotte: “Miten on Jumalan kanssa, luuletko, että Hän on tietämätön?” Oi, ei!  

Jumala on pystyttävä oman sivilisaationsa maan päälle, kun Hän ottaa sen hallintaansa. Tämä on Saatanan 
maailma. Hän on nyt jumala tämän maailmallisen, tieteellisen tietonsa kanssa. Mutta Jumala tulee pystyttämään itsensä 
kaltaisen sivilisaation. Se ei tule olemaan tämän kaltainen sivilisaatio. Pitäkää se vain mielessänne. Se ei tule olemaan 
sellainen sivilisaatio, joka meillä on tänä päivänä Ei, ei! Se tulee olemaan Hänen Sanansa ja Hänen tarkoituksensa 
mukainen. Sillä tämän nykyisen pahan ajanjakson jumala tullaan hävittämään ja hänen kuningaskuntansa hänen 
kanssaan. 

131 Tällä nykyisellä tietoa rakastavalla ajanjaksolla ei voisi olla parempaa johtajaa, kuin mitä heillä nyt on, Saatana, 
Jumalan Sanan vääristelijä, niin kuin hän aloitti sen jo Eedenin puutarhassa. Mutta uskonnollinen henkilö luottaa 
omaan ymmärrykseensä.  

Niin kuin olen sanonut aikaisemmin: Sananlaskut 3:5 sanoo: “Meidän ei tule nojata omaan ymmärrykseemme.”  
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Heillä täytyy olla jumala, sillä he ovat inhimillisiä olentoja. Kuitenkin Hän tekee heille sillä tavoin, kuin he sen 
haluavat. Kaikki inhimilliset olennot ovat aina... Kun me tulimme tänne, me löysimme intiaanit palvomassa 
epäjumalia, aurinkoa ja kaikkea muuta. Inhimillisinä olentoina heillä täytyy olla jumala. Niinpä tällä suurella älyllisellä 
ajanjaksolla täytyy olla jumala. Sillä tavoin se on tullut. Tämän maailman jumalaksi on tullut tiede, kirkkokunta, tieto. 
Ja “heillä on jumalisuuden muoto, mutta kieltävät sen voiman.” 

132 Pankaa merkille, heidän jumalansa valmistaa heille juuri sen, mitä he tahtovat. Kun he himoitsevat lihaa, antaa 
hän sitä heille. “He tahtovat käyttää bikineitä, annetaan heidän käyttää niitä. Näettekö? Jos he tahtovat tehdä sitä tai 
tätä, annetaan heidän tehdä sitä. Ei siitä ole harmia, hehän käyvät kirkossa. Heidän äitinsä oli metodisti, baptisti, 
helluntailainen, presbyteeri. Annetaan heidän olla rauhassa.”  

Sellainen on tämän pahan ajanjakson jumala. Älykäs, viisas, tieteellinen. Se ei tarvitse uskoa. Sen ei tarvitse 
todistaa mitään. He ovat jo tietonsa kautta todistaneet sen. “Mehän olemme kaupungin suurin seurakunta.” Heidän 
tietonsa... “Meidän pastorillamme on D.D., Ph.D. [filosofian tohtorin tutkinto].” Näettekö? Se ei tarvitse uskoa, se 
luottaa tietoon. Hän antaa heidän elää miten vain he tahtovat, kunhan he vain tulevat palvomaan häntä kirkkokuntiensa 
ja uskontunnustuksien kautta. Ja siellä on suuri musta silmä, mutta katsokaa sitä.  

Nauravat Jumalan Sanalle ja sanovat Sanan vastaisia asioita ja yrittävät tiedollaan todistaa tieteellisesti, ettei Sana 
ole totta. Oi, minkälaisessa ajanjaksossa me elämmekään! Näettekö tämän ajanjakson Jumalan?  

133 Huomatkaa, mutta Jumala odottaa, kunnes näiden nykyaikaisten amorilaisten vääryyden malja on täyttynyt. Älkää 
murehtiko, Hänellä tulee olemaan Mooseksensa valmiina tuona aikana. On oleva maastamuutto luvattuun maahan 
jonakin päivänä. On tuleva Mooses, joka on kutsuva ulos ja palauttava lasten uskon takaisin isien uskoon. Se on 
tapahtuva yhtenä näistä päivistä.  

Te sanotte: “Mutta katso, kuinka me edistymme.”  

Varmasti, amorilaisten vihanmalja ei vielä ole täynnä. Se on tuleva yhtenä näistä päivistä ja antaa heidän tuhota 
itse itsensä. 

134 Sivilisaatio, tieto, vääristelee Jumalan Sanan sopivaksi heidän maulleen. Jokainen kirkkokunta tekee saman asian. 
Sitten Saatana saarnaa omaa tiedon evankeliumiaansa omassa seurakunnassansa. 

135 Uudessa Testamentissa puhutaan vain kahdesta ihmisluokasta: Jumalan lapsista ja perkeleen lapsista. Tiesittekö 
sitä? Haluatteko merkitä muistiin tuon Kirjoituksen? l. Joh. 3:10, jos haluatte sen Kirjoituksen. Luen sen tästä, mihin 
olen sen kirjoittanut. Hyvä on. Hyvä on. 

136 Efesolaiskirje 2:2. Heitä kutsutaan tottelemattomuuden lapsiksi, samalla tavoin kuin Eevakin oli. He ovat 
tottelemattomia Jumalan Sanalle. Tottelevaisuuden ja tottelemattomuuden lapsilla ei ole mitään yhteistä.  

Kuinka sitten voisi Kristuksen Morsian seurustella kirkkokunnan kanssa, kun yksi on tottelematon ja toinen 
tottelevainen? Kuinka voisi yksi olla Sana ja toinen vääristelty sana? Kuinka voisivat prostituoitu ja puhdas nainen 
sopia vaeltavansa yhdessä? He eivät voi tehdä sitä. Heillä ei ole minkäänlaista yhteyttä toistensa kanssa. Tulkaa ulos 
heidän keskuudestaan. Se on perkeleestä, se on pedon merkki. Se on menossa siihen juuri nyt, kaikki kirkkokunnat. En 
välitä siitä, kenen kirkkokunta se on.  

Jumala erottaa, ei jotakin kirkkokuntaa, vaan ihmiset Nimelleen. Kirkkokunta ei tule vastaanottamaan näitä 
Totuuksia. Yksittäinen henkilö voi nähdä Jumalan ja katsoa Hänen Sanaansa ja uskoa Sen, ja hän ei kuulu mihinkään 
organisaatioon, vaan elää Jumalalle eikä organisaatiollensa tai jonkin piispan älylliselle viisaudelle, tai mitä joku muu 
on heille opettanut. Se on totta. 

137 Tottelemattomuuden lapsilla ja tottelevaisuuden lapsilla ei ole mitään yhteistä. Yksi on päivän ja valon lapsi, 
toinen on yön ja pimeyden lapsi tässä pahassa pimeyden ajanjaksossa, yökerhoineen ja tansseineen, ja kuitenkin kuuluu 
seurakuntaan. He eivät tunne tulevansa mitenkään tuomituiksi sen johdosta, mikään ei vaivaa heitä.  

“En tunne itseäni mitenkään tuomituksi, jos leikkaan hiukseni“, eräs nainen sanoi. “Se ei loukkaa omaatuntoani.” 
Hänellä ei ole omaatuntoa sen enempää kuin käärmeellä on lantiota. Oikein! Tietenkään ei. Hän ei edes tiedä, mikä 
omatunto on. Se on niin lujasti poltinraudalla poltettu, ettei hän edes tiedä, mikä se on. Niin se on. 

138 He kävelevät Jumalan Sanan ympäri ja sanovat: “Sehän on joku vanha höyrypää. Älkää menkö sinne. Siinä ei 
kuitenkaan ole mitään muuta kuin turhaa melua ja hälinää.” He eivät tiedä sen enempää Jumalasta kuin hottentotti 
tietää Egyptin yöstä. Oikein! Se on totta!  

 “Heissä on jumalisuuden muoto, mutta he kieltävät sen voiman, sillä sellaisia ovat ne, jotka menevät talosta 
taloon ja johtavat typeriä naisia.” “Oi, kultaseni, sinun pitäisi tehdä näin. Oi, minun mielestäni tuo sinun vanha 
höyrypäinen saarnaajasi siellä,.. Jos sinä vain...” “Oi, mutta sinä näyttäisit niin somalta bikinissä”, tai miksi te sitä 
kutsutte. “Jos te vain teette näin tai noin...” “Eihän pieni savuke ketään vahingoita. Minä kuulun kirkkoon, ja sinähän 
tiedät, että meidän kirkkokuntaamme pidetään aivan yhtä hyvänä kuin kenen tahansa muunkin kirkkokuntaa.” Älkää te 
uskoko tuota vanhaa maalattua valehtelijaa. Hän valehtelee teille. Se on totta. Kyllä vaan! 
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139 Se kyllä sopii heidän jumalalleen. Oi, hän ajattelee, että se on ihmeellistä. Ja he yksinkertaisesti rakastavat häntä 
sen vuoksi.  

Ja kuinka he tahtovatkaan väitellä kanssanne siitä. Mutta tietenkin, Saatanakin seisoi aivan vasten Jeesuksen 
Kristuksen, Sanan, kasvoja ja yritti sanoa: “On kirjoitettu.”  

Ja siellä Hän oli, Jumalan vahvistettu Sana. Hän sanoi: “Mene taakseni, Saatana!” He vain tekevät samoin. 

Kuten eräs mies kerran minulle sanoi: “Jos uskot, että Pyhän Hengen kaste on oikein, ja uskot, että sinulla on Se”, 
hän sanoi, “niin lyö minut sokeaksi.” Se oli eräs saarnaaja. Hän sanoi: “Lyö minut sokeaksi.” Hän sanoi: “Paavali löi 
kerran erään miehen sokeaksi.” 

140 Minä sanoin: “Hyvä herra, kuinka minä voisin lyödä sinut sokeaksi, kun sinä jo olet sokea? Kuinka voisin tappaa 
sinut, kun sinä jo olet kuollut.” 

Hän sanoi: “Minäkö? Minun silmäni ovat 20/20.” 

Minä sanoin: “Fyysisesti olet sitä, mutta sinä olet yhä sokea.” “Se on mahdotonta! Raamattu ei tulkitse asiaa niin. 
Me puhumme siinä, missä Raamattu puhuu, ja olemme hiljaa siinä, missä Se on hiljaa.” 

141 Minä sanoin: “Hyvä on. Kun Elia oli Dootanissa koko Syyrian armeijan piirittämänä eräs palvelija juoksi hänen 
luokseen ja sanoi: ‘Oi isäni, syyrialaiset ovat piirittäneet meidät.’  

Elia hieraisi silmiään, heräsi ja sanoi: ‘Meidän kanssamme on enemmän kuin heidän kanssaan.’  

Hän sanoi: ‘Minä en näe ketään.’  

Elia sanoi: ‘Jumala, avaa hänen silmänsä.’ No niin, hän oli sokea ja kun hän katseli tuon vanhan profeetan 
ympärille, olivat vuoret heidän ympärillään täynnä Enkeleitä, tulisia vaunuja ja tulisia hevosia.  

Ja hän käveli heidän luokseen, ja Raamattu sanoo, että hän löi heidät sokeiksi! Sokeiksi mille? Itsellensä. Hän 
käveli sinne ja sanoi: ‘Etsittekö te Eliaa?’  

‘Kyllä, me etsimme häntä.’  

Hän sanoi: ‘Tulkaa, minä näytän teille, missä hän on.’ Elia johti heitä Elian luo. Olivatko he sokeita!”  

Minä sanoin: “Tiedätkö, mitä tulen sanomaan sinulle? Aivan tarkalleen saman asian, mitä minun Herrani sanoi 
sinun isällesi: ‘Mene taakseni!”’ 

142 Huomatkaa! Tottelevaisuuden lapsilla ja tottelemattomuuden lapsilla ei ole mitään yhteistä. Tottelemattomat 
palvovat omaa jumalaansa: “Oi”, he sanovat, “me uskomme Raamatun.” Kyllä se on sekoitettu puu, näettekö. He 
lisäävät Siihen maailman ja tiedon. Se on Saatanan sekoitettu puu. Näettekö? Hän [seurakunta] on ottanut Saatanan 
puusta hyvää ja pahaa. “Oi, me uskomme Sanan, varmasti, mutta emme kaikkea Siitä.” Myös Eeva uskoi Sanan, mutta 
antoi Saatanan ottaa oman puunsa ja vääristellä sitä hieman. Siitä on kysymys. “Kuka tahansa, joka lisää yhden sanan 
tai ottaa yhden Sanan pois Siitä.” Hän on yhä sama eilen, tänään ja iäti. Huomatkaa. Hyvä on.  

143 Tämä paha ajanjakso on pimeydestä, ja silti kuulutaan seurakuntaan. Heidän jumalansa, he rakastavat hänen 
tapaansa johtaa heitä. Heillä ei ole mitään tuomiota, mikään ei vaivaa heitä, niin kauan kuin he vain kuuluvat kirkkoon.  

Bileam opetti seurakunnalle samaa asiaa. “Liittykäämme yhteen. Me olemme kaikki samoja.” Se oli viimeinen 
temppu. Jumala ei koskaan antanut heille anteeksi sitä, että he uskoivat sen kaltaisen valheen. 

144 Muistakaa, oli anteeksiantamaton synti, kolme kertaa Raamatussa, jos joku lisäsi minkäänlaista oman tulkintansa 
mukaista sanaa Jumalan Sanaan sen jälkeen, kun Se oli vahvistettu Totuudeksi.  

Eedenin puutarhassa, juuri Eedenin puutarhassa, yhden sanan lisääminen aiheutti kuoleman.  

Kun Bileam lisäsi sanan, että me olemme kaikki samanlaisia, ei Jumala koskaan antanut sitä Israelille anteeksi. 
Joka ainoa heistä kuoli erämaassa, lukuun ottamatta noita kolmea, jotka Jumala toi ulos.  

Jeesus sanoi: “He ovat joka ainoa kuolleita.” Se tarkoittaa: iankaikkisesti erotettuja. He ovat kaikki mennyttä, sitä 
ei koskaan annettu anteeksi. Se oli anteeksiantamaton synti. Sitä ei koskaan annettu heille anteeksi. Oi!  

Paetkaa sitä, Ehtoovalon lapset. 
145 Näettekö nyt, kuka on tämän nykyisen, uskonnollisen, pahan ajanjakson johtaja? Se on perkele, joka ottaa tuon 

hyvän ja pahan puun ja asettaa sen sinne ulos, huomatkaa, ja tuo tämän kauniin seurakunta-morsiamen tuohon 
ekumeeniseen neuvostoon häitä varten. Se oli hyvin sanottu. Hänen oma kauniin tieteellinen seurakuntansa kaikkine 
oppiarvoineen, mitä vain voi olla, Ph.D.:eet Kristuksen kirkosta, Ph.D.:eet baptisteista, presbyteereistä, helluntailaisista 
ja kaikista, tuo heidät kaikki koristeltuine hienouksineen ja suurine kirkkoineen tuohon ekumeeniseen neuvostoon: 
“Me olemme yksi.” Sitä ei tulla koskaan anteeksi antamaan heille. Kirkkokunta, olla kirkkokunnallisella polttomerkillä 
merkitty, on pedon merkki. Me olemme käyneet tuon asian lävitse täällä. Paetkaa sitä, lapset, paetkaa sitä. 
Ymmärrättekö? Suuret kauniit seurakunnat menevät ekumeenisiin häihin ja ovat merkittyjä hänen merkillänsä.  
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He ovat shortseissa, varmasti, maailmallisesti puettuina, seksikkäinä, maalattuina, todella hyvinä perkeleen 
opetuslapsina saadakseen ansaan Jumalan pojat, saadakseen jonkun hyvän täysiverisenä syntyneen pojan naimisiin 
jonkun sen kaltaisen kanssa. Niin se on. Mikä... 

146 Te sanotte: “Hiusten leikkaaminen, mitä sillä on tekemistä?”  

Veli, pysähtykäämme tässä minuutiksi. Tunsin juuri jonkun vastustaneen sitä. Se on voinut olla jossakin 
puhelinyhteyksien takana.  

Kuunnelkaa! Hiukset ovat naisen nasiirilupaus. Hiukset olivat Simsonin nasiirilupaus. Ja kun nainen leikkaa pois 
hiuksensa, hän ehdottomasti kieltää nasiirilupauksensa olla Kristuksen Morsian, koska juuri siinä, tuossa yhdessä 
asiassa, hän pilaa koko kuvan. Oikein! Nasiiri tarkoittaa sellaista, joka on vihitty jotain tarkoitusta varten. Onko se 
oikein? Simson oli vihitty tuota aikaa ja tarkoitusta varten. Sen vuoksi hänellä oli pitkät hiukset. Nainen, joka on 
Jumalan lapsi, antaa hiustensa kasvaa osoittaakseen, että hän on vihkiytynyt jokaiselle Jumalan Sanalle.  

147 Jos hän leikkaa hiuksensa pois, niin en välitä siitä, kuinka paljon hän tanssii Hengessä, laulaa, kuuluu kuoroon, 
puhuu kielillä, juoksee edes takaisin ja kuuluu kaiken kaltaisiin avustusyhdistyksiin, hän on kuollut. Se on NÄIN 
SANOO HERRA, Jumalan Sana, l. Kor. 14. Näettehän? Hän on kieltänyt nasiirilupauksensa ja myynyt itsensä tämän 
nykyisen ajanjakson jumalalle. Näin hän toimii. Häpeä sinulle, nainen. 

148 Todellisia Jumalan poikien pyydystäjiä, aivan niin kuin olivat silloinkin. Jeesus sanoi: “Samalla tavoin kuin 
Nooan päivinä naiset olivat kauniita, ja Jumalan pojat alkoivat ottaa heitä vaimoiksi, niin samoin tulee olemaan, kun 
Ihmisen Poika on tuleva.” Ja heidän jumalansa ajattelee sen olevan suurta, hienoa ja tieteellistä, tietoa, Saatanan 
tyylittelemää Hollywoodin muotia omasta tehtaastaan, kaikki nämä asiat, tiedättehän.  

149 Ja hänen seurakuntansa yksinkertaisesti rakastaa sitä. Voi hyvänen aika. “Minä annan sinun ymmärtää, että minä 
olen metodisti. Minä olen presbyteeri. Meidän pastorillamme on enemmän järkeä, ettei hän sanoisi jotakin tuon 
kaltaista.” Silloin hänellä ei ole tarpeeksi järkeä sanoa sitä, mitä Jumala sanoo. 

150 Nainen, seurakunta, yksinkertaisesti palvoo sitä. Hän rakastaa sitä. Sitä juuri hän on halunnutkin. Veli, nainen ei 
tule missään tapauksessa toimimaan toisella tavalla kuin nämä nykyaikaiset Iisebelit, koska naisen luonne on sellainen.  

Kuinka te voitte olla... “Kuka voisi murehtimalla lisätä pituuttansa kyynärääkään vertaa?” Jos olette syntyneet 
viisi jalkaa pitkäksi, te ette tule olemaan kuusi jalkaa pitkä. Oi, kuten Booth Clibborn “venytyskone”. 

151 Ja sitten kuunnelkaa, te miehet, te joukko rickyjä! Jos te olette syntyneet miehiksi, niin toimikaa silloin niin kuin 
miehet. Nämä kasvoillanne riippuvat kiharat, hiukset kiharrettuina niin kuin ne olisivat joitain seksuaalisia 
houkuttimia. Mitä, te kieroutunut käärmeiden sukupolvi, mikä teillä oikein on vikana?  

Minun Jumalani tulee jonakin päivänä tuomitsemaan tämän kansan tulella. Hän tulee upottamaan sen valtameren 
pohjaan. Hänen tuomionsa hetki on käsillä. Koko maailma on menevä. 

152 Uskonnollinen kieroutuneisuus, inhimillinen kieroutuneisuus, miehet eivät edes tiedä kumpaan sukupuoleen he 
kuuluvat, samoin kuin eivät naisetkaan. He pitävät yllään miesten haalareita tai pieniä vanhoja shortseja, vaatteita, 
joissa jokainen hänen ruumiinsa muoto ja liike tulee näkyviin, ja sitten hän kutsuu itseään kristityksi. Hän ei ole edes 
hieno nainen, puhumattakaan kristitystä. Hän on Saatanan käyttämä katuprostituoitu, jonka Saatana on innoittanut 
lähettämään Jumalan poikia helvettiin, täyttämään sen Sanan, jonka Jeesus Kristus sanoi tulevan tapahtumaan. 
Tarkoitukseni ei ollut sanoa sitä, mutta Hän sanoi sen joka tapauksessa. Näettekö, mistä tämä uskonnollinen henki 
tulee, tämä sekoitettu puu? 

153 Sanotaan: “Mitä vikaa sitten on pitkissä housuissa”, tai miksi he niitä kutsuvat?  
154 Raamattu sanoo: “Kuka tahansa nainen, joka käyttää miehelle kuuluvaa vaatekappaletta, on kauhistus Jumalan 

silmissä”. Se on NÄIN SANOO RAAMATTU. Ja nainen, joka leikkaa hiuksensa, häpäisee päänsä. Ja on synti, jos 
nainen edes rukoilee lyhyin hiuksin, Raamattu sanoo niin, rukoilee julkisesti pää peittämättömänä. 

“Oi”, sanotaan, “minä käytän hattua.”  

Sinä tekopyhä. Te opetatte noille naisille jotakin sen kaltaista, vaikka Raamattu sanoo, että hänen hiuksensa, eikä 
joku ihmistekoinen hattu, on annetut hänelle peitteeksi! Näin Raamattu puhuu. Minä en ole siitä vastuussa. Minun 
vastuullani on vain kertoa Totuus. Älkää olko epärehellisiä, älkääkä käsitelkö Jumalan Sanaa petollisesti, niin kuin 
Raamattu sanoo, ja älkää olko mieliksi jollekin joukolle rickettoja. 

155 Olen kirjoittanut tänne sanan paha [evil], ja olen kirjoittanut tänne Elvis sen sijaan, että olisin kirjoittanut “evil”, 
mutta se on suunnilleen sama asia. Tuo sana Elvis merkitsee “kissaa”. Ja sana Ricky merkitsee “rottaa”. Kun te 
kutsutte poikaanne “pikku Rickyksi”, te tarkoitatte “pikku rottaa”. Sillä tavoin kuin te häntä kutsutte, sellainen hän on. 
Jos lapsellanne on sellainen nimi, niin, Evankeliumin tähden, muuttakaa se nopeasti. Älkää nimetkö lastanne sillä 
tavalla.  

Te ette ole koskaan kuulleet, että Raamatun aikana olisi ollut sellaisia nimiä, tai missään toisessa ajanjaksossa. Se 
on nimi tätä ajanjaksoa varten. Jos koskaan on ollut kieroutuneita rottia ja kissoja, niin nyt niitä on. 
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156 Kaikki nämä miljoonien dollarien “disk jockeyt” ja nämä pienet lapset täällä... He eivät voi mennä edes kouluun 
ilman, että korvassa on nappi, josta johto menee taskussa olevaan transistoriradioon, josta kuuluu: “Buum-de buum.”  

Nuo kaverit, jotka tulivat maalaamaan taloani, me sanoimme heille: “Viekää se pois täältä. Jos te ette voi 
työskennellä ilman sitä, lähtekää silloin pois töistä. Se tekee minut niin hermostuneeksi, etten edes voi olla kotonani. 
Me olemme vihkineet tämän paikan Jumalalle. Me emme halua täällä tätä viimeisten päivien boogie-woogie-
mielettömyyttä.” Minä sanoin: “Sulkekaa se tai jättäkää työnne!” 

157 Huomatkaa, vaikkakin he ovat uskonnollisia, aivan varmasti, he menevät kirkkoon ja seisovat eteisessä 
kuuntelemassa boogie-woogieta. 

158 Huomatkaa myös, että Kristuksen Sana Morsian on menossa ylös, samoin kuin me näemme, minne antikristus on 
menossa. Se alkoi siellä alussa ja on nyt tulossa päähänsä. Ekumeeninen neuvosto on tekevän siitä kirkollisen pään. Ja 
pieni Seurakunta, joka myös on tullut mukana, Kristuksen Sana Morsian kautta aikain, on tulossa päähänsä, koska Se 
tulee olemaan liitetty uudelleen Kumppaniinsa. Aina, aivan samalla tavoin kuin seurakunnan ja kaiken muunkin, sen 
täytyy yhdistyä. Vehnä, aivan samoin kuin kaikki muukin, tulee suoraan takaisin ja päätyy siihen, millaisena se alkoi, 
samoin kuin Kain ja Aabelkin. Sana-Morsian päätyy Jumalan Sanan Persoonaan, joka on julkituotu tässä pahassa 
ajanjaksossa, jossa me elämme. Näettekö, miten se on nousemassa ylös? 

159 Ja Saatana tulee pian ottamaan älyllisen morsiamensa ja on tuleva korottamaan tämän suuren, joka on antikristus, 
tämän hierarkian, ja asettava hänet valtaistuimelle, ja koko maailma tulee ihmettelemään häntä.  

Ja sitten Kristus on tuleva, eivätkä nuo kaksi voi olla olemassa samaan aikaan. Ja hänen kuningaskuntansa tullaan 
ottamaan pois. Hänet hävitetään.  

Ja Kristus, Jumalan Sana... Samalla tavoin kuin nainen on osa miehen ruumiista. He eivät ole kaksi, he ovat yksi. 
Ja Morsian, Sana Seurakunta, ihmiset, jotka ovat kutsuttu ulos sieltä ja täältä Hänen Nimellensä, tulevat yhdistymään 
Jeesuksen Kristuksen ruumiissa.  

Ja antikristuksen kuningaskunta otetaan pois ja hävitetään, ja Kristus on ottava valtaistuimen ja on istuva isänsä 
Daavidin valtaistuimella ja hallitseva maan päällä tuhat vuotta, ja on sitten esittelevä Jumalalle Seurakunnan, jossa ei 
ole tahraa tai ryppyä. Kyllä! 

160 No niin, huomatkaa, naisen pitkät hiukset ovat nasiirilupaus Sanalle. Haluan nyt kuvailla Kristuksen Morsianta. 
Me olemme nyt kuvanneet antikristuksen morsianta, missä hän on uskonnollisena, tieteellisenä, ja kaikkea muuta. No 
niin, tuo pieni nöyrä Kristuksen Morsian, kuka tahansa Hän onkin, vain yksinkertaisesti uskoo Sanan. On kyseessä 
yksilöt. Toivon ja luotan, että monet heistä istuvat läsnä ja monet heistä kuuntelevat puhelimien välityksellä. Ja toivon, 
että minä itse, ja jokainen teistä, on osa tuosta Morsiamesta. Toivon, että monet. Ja niin on oleva niin, että kaikki, jotka 
ovat määrätyt siihen, tulevat olemaan siinä, koska se on heidän luonteensa. He... Katsokaahan, Sana voi tunnistaa vain 
Sanan. Se ei voi tunnistaa jotakin kirkkokuntaa tai kieroutunutta asiaa. Se tietää asian paremmin. Se on Sana. 
Ymmärrättekö? Se ei voi tunnistaa mitään...  

Vehnä ei voi olla mitään muuta kuin vehnää. Se alkoi vehnänä ja se olemaan lopussakin vehnää. Ja rikkaruoho ei 
voi koskaan olla vehnää, vaikka sitä kastellaankin samalla voitelulla. Ymmärrättekö? Mutta se ei ole vehnää, kuten 
eräänä päivänä sanoin tuosta puusta, jossa on erilaisia oksia. 

161 Naisen pitkät hiukset, nasiirilupaus, osoittavat, että hän on vannoutunut Jumalalle. Morsian on kiedottu sille 
ajanjaksolle luvatuun Sanan kauniiseen viittaan, jossa Hän elää, ja Hän itse vahvistaa Morsiamen itsensä kanssa, 
Hebrealaiskirje 13:8: “Jeesus Kristus sama eilen, tänään ja iäti.” Samalla tavoin Hän on osa Sana Ylkää ja on 
uskollinen Hänelle jokaisessa kohdassa. 

162 Katsokaahan nyt. Jos joku naimisissa oleva nainen menee ulos ja rakastelee jonkun toisen miehen kanssa ja 
hänellä on suhde hänen kanssaan ja sitten tulee takaisin aviomiehensä luo, tämän [miehen] pitäisi potkaista hänet ulos. 
Onko se oikein? Hänen täytyy olla uskollinen tuolle miehelle, koska hän on luvannut sen hänelle. Ja Kristuksen 
Morsian on lupautunut Kristukselle, ja Hän on Sana.  

Ei edes vilkuilua sivulle. Naisen ei pitäisi edes iskeä silmää toiselle miehelle. Hänen ei pitäisi antaa minkäänlaisia 
merkkejä, eikä osoittaa minkäänlaista mielenkiintoa häntä kohtaan, sillä hän on ehdottomasti yhden yljän morsian.  

163 Me emme halua mitään teidän sekoitetuista puistanne, teidän kirkkokunnistanne. Olkaa uskollisia Kristukselle, 
Sanalle. Hän tulee vahvistamaan Sen todeksi. Ei, ei edes minkäänlaista mielenliikutusta, ei lemmiskelyä, ei liittymistä 
hänen riveihinsä, tai mitään muuta sellaista, tai sallia, että hän ottaa teidät käsivarsilleen, huostaansa, tai antaa hänen 
puhua teille sillä tai tällä tavalla.  

Te kuuntelette vain yhtä Ääntä: “Minun lampaani tuntevat Minun Ääneni. Vieraan ääntä he eivät kuuntele.” Mikä 
on Hänen Äänensä? Jokaisen miehen ääni on hänen sanansa. Ja tämä on Se, Raamattu. Ei yhtään sanaa lisättynä Siihen 
tai otettuna pois Siitä, pysykää vain pelkästään sen Äänen kanssa. Vierasta, kirkkokuntaa, he eivät tule seuraamaan. 

164 Morsian on osa Ylkää, uskollinen Hänelle jokaisessa kohdassa, ja odottaen häitä, yhdistämistä, ei missään 
ekumeenisessa neuvostossa, vaan taivaalla, Hääaterialla. Hänelle on annettu, tämä on meidän omaa seurakuntaamme 
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varten, Hänelle on annettu ja paljastettu Raamatun Seitsemästi Sinetöidyt salaisuudet. Hän näkee pettäjän typeryyden, 
joka on niin lähellä Totuutta, että se pettäisi jopa Valitunkin. Hän näkee sen. 

165 Näettekö nuo kaksi vastakkaista henkeä työskentelevät tässä pahassa ajanjaksossa? Voitteko nähdä sen? 
Kumpainenkin on hyvin uskonnollinen. Kainin ja Aabelin henget ovat jälleen tulossa päätökseensä, yhä samanlaisina 
kuin millaisina ne alkoivat. Yksi palvoo kauneudella ja tiedolla ja koulutuksella ja tieteellä ja etiikalla, ja toinen 
Jumalan Sanan ilmestyksen uskolla. Ne molemmat ovat juuri täällä, tässä rakennuksessa, tänä aamuna. Se on totta. 

166 Ilmestys, tai usko, Hänen Sanaansa ei väitä omaavansa tietoa. Todellinen tosi kristitty...  

He sanovat: “Onko sinulla tohtorin arvoa?”  

Hän ei väitä omaavansa sitä. Hän sanoo: “Minä uskon Hänen Sanansa.” Näettekö? Hän ei esitä mitään 
vaatimuksia, ei väitä olevansa koulutettu. Hän ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, mihinkään puolueeseen, mihinkään 
lahkoon. Hän kuuluu Kristukselle. Se on Hänen Vaimonsa, ei jonkun seurakunnan vaimo.  

Hän on prostituoitu. Raamattu sanoo, että hän oli huora ja porttojen äiti, ja ne kaikki tulevat yhteen muodostaen 
samanlaisen porton. Ja sellainen nainen on nainen, joka on uskoton aviomiehellensä, väittää Kristusta aviomiehekseen 
ja kuuluu jollekin kirkkokunnalle. Mitä hölynpölyä! Te kuulutte Kristukselle! 

167 Mutta tottelevaisuudessa tämä pieni uskon Nainen, joka elää uskosta, Morsian, joku sieltä, toinen täältä, ja 
jostakin muualta, jostakin toisesta seurakunnasta, jostakin toisesta kirkkokunnasta, miten se onkin, hän uskoo Jumalan 
Sanan, on kuuliainen ja odottaa rakastuneena sen ajanjakson lupauksen vahvistamista. Hän odottaa sitä. Hän on osa 
tuosta Sanasta, ja Hän valvoo, että Hänen elämänsä julkituo tuon Sanan.  

Veljet, ettekö te voi nähdä sitä? Toivon, ettei se mennyt päittenne ylitse.  

Ruumis, joka on Sana, odottaa Elämää, joka on Henki, että se vahvistaisi tai tekisi Sen eläväksi. Sitä hän odottaa. 
Mikään toinen elämä ei toimi hänessä. Hän ei voi tulla eläväksi millään muulla tavalla. Kuitenkin hän tuntee sen siellä 
ja hän tietää, että se tulee tapahtumaan. Ja sitten kun Se tapahtuu täällä, hän herää. Jumala sanoo: “Olkoon siellä”, ja 
Hän tulee esiin aivan samalla tavoin kuin ensimmäinen tuli esiin. 

168 Tottelemattomuuden lapset. Tottelemattomuus merkitsee “kapinaa”. Katsoin sen sanakirjasta ollakseni varma. 
Kapinallisia, mitä vastaan he kapinoivat? Jumalan paljastettua Sanaa vastaan. Aivan samoin kuin Kain kapinoi 
Aabelille paljastettua ilmestystä vastaan, jonka Jumala oli vahvistanut vanhurskaaksi. Ja Kain kapinoi sitä vastaan ja 
tappoi veljensä.  

Fariseukset, oman kirkkokunnallisen tietonsa kanssa siitä, mitä Jumalan Sana oli, nuo erikoisesti valitut miehet, 
kapinoivat tuota päivää varten julkituotua vahvistettua Jumalan Sanaa, Jeesusta Kristusta, vastaan ja tappoivat Hänet. 
Onko se oikein?  

Sellaisia ovat tottelemattomuuden lapset. He kapinoivat Jumalan Sanaa vastaan.  

Näettekö nyt, missä he ovat? “Oi, ihmeiden päivät ovat ohitse.” Jeesus Kristus ei ole sama...” “Ei ole mitään 
sellaista asiaa kuin Pyhän Hengen kaste. Kaikki sellainen asia on hölynpölyä!” Näettekö? He kapinoivat. Heidän ei 
tarvitse sanoa kahdesti, vain sanoa kerran, siinä kaikki, se on kapinointia juuri siinä. He eivät voi sanoa, ettei teillä ei 
ole silmiä, ettei teillä ei ole korvia. Teidän täytyy ottaa koko Ruumis, koko Sana. Ymmärrättekö? 

Pyhän Hengen kutsuu tulemaan ulos Hänestä: “Älkää olko osalliset hänen kirkkokunnallisiin opinkappaleisiinsa”, 
heidän nauraessaan ja pilkatessaan tämän päivän Jumalan Sanaa. Sillä Jumala ei ole pilkattavissa. Muistakaa vain, hän 
on vastaava siitä. Älkää huolehtiko, Hän on vastaava siitä. Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 4:30, jos haluatte kirjoittaa 
sen muistiin, Efesolaiskirje 4:30, sanoo: “Jumala ei ole pilkattavissa. Mitä tahansa ihminen kylvää, sitä hän myös 
niittää.” He eivät voi pilkata ja tehdä pilaa ja sanoa näitä asioita ja selviytyä siitä rangaistuksetta. “Kuin veden taakse 
lähetetty leipä, se on palaava takaisin.” 

169 Hän on perkeleen morsian, joka on kiedottu hänen uskonnolliseen, tämän nykyistä pahan ajanjaksoa syntiä 
rakastavaan tietoonsa voidakseen pettää teidät. Oi, koko klikki, tai tieteellisen tiedon ja nykyaikaisen sivilisaation 
avulla viettelevä henkien kirkkokunta. Se väittää…  

Me tulemme lopettamaan muutamassa minuutissa, koska en voi päästä sen kaiken lävitse.  

Hän väittää, että rakentavansa teille suuren maailman, jossa elää. Hän väittää, että sivilisaationsa kautta hän on 
rakentanut hienoja kirkkoja, yliopistoja, kouluja, sairaaloita, kirjastoja väliaikaiseksi avuksi ihmisille, mutta ilman 
Jumalan Sanaa. Hän on tehnyt niin. Seurakunta on todistanut voivansa tehdä sen. Ja ihmiset ovat langenneet siihen. 
Kyllä vaan! Kouluja, kirkkokuntia, kulttuuria, paremmin puettuja ihmisiä, paremmin ruokittuja ihmisiä...  

Minä olen mieluummin jossakin jonottamassa leipää kuin söisin paahdettua kananpoikaa kolme kertaa päivässä ja 
minun täytyisi kuulua johonkin sen kaltaiseeni prostituoituun. 

170 Muistakaa, on käsillä hetki, kun tuo merkki on tuleva. Te joko olette siinä sisällä tai olette sen ulkopuolella. Ja se 
on tuleva kuin varas yöllä. Se tavoittaa teidät juuri sieltä, ja silloin te olette siellä. Silloin ei oleva minkäänlaista 
ulospääsyä, te olette jo ottaneet sen. Tulkaa ulos!  
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Enkeli tuli alas Taivaasta hyvin kirkkaasti loistavin kasvoin ja huusi ihmisille äänellä, joka vapisutti maata: 
“Tulkaa ulos Babylonista, sillä hän on kaatunut. Älkää olko osalliset hänen vitsauksistaan, te Minun kansani!” Tulkaa 
ulos hänestä! Tulkaa ulos! Emmekö me juuri hetki sitten lukeneet sitä Sanasta? Enkeli on “sanansaattaja”, 
ymmärrättekö, joka tulee alas. Huomatkaa, Pyhä Henki: “Tulkaa ulos hänestä, ettette olisi osallisia.” 

171 No niin, seurakunta on rakentanut kaikkia näitä asioita. Se on rakentanut suuria kirkkoja. Se on rakentanut 
oppilaitoksia, kouluja ja ottanut ihmiset ja kouluttanut heidät parempaan, niin kutsuttuun sivilisaatioon ja on 
kouluttanut heidät nykyisen sivilisaation mukaisesti, joka tiedolla on tuonut heidät kuoleman kuoppaan, pois Jumalasta 
ja Hänen Sanastansa.  

Ettekö te näe tuota koko juonta? Näettekö sen Seurakunta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Te siellä 
puhelinyhteyksien päässä, jos ymmärrätte sen omissa seurakunnissanne siellä, niin sanokaa “aamen”, niin silloin 
loputkin heistä tulevat tietämään, missä te seisotte. Näettekö?  

Hän teki sen. Se on tämän maan jumala, ja hän on rakentanut yliopistoja. Hän on rakentanut korkeakouluja. Hän 
on rakentanut sairaaloita. Hän on rakentanut kirjastoja. Hän on rakentanut kaikki nämä väliaikaiseksi avuksi ihmisille, 
juuri tarpeeksi, että se pettää heidät ja saa heidät pois Sanasta. Ja minne seurakunta on johtanut heidät? Koko 
seurakuntamaailma on syösty kuolemaan, sillä Jumala sanoi, että Hän tulisi polttamaan huoran ja hänen lapsensa 
iankaikkisella tulella.  

Tulkaa ulos siitä, ihmiset! Älkää tulko pyydystetyiksi sinne. Jättäkää tuo asia niin nopeasti kuin voitte!  

Tieteellisen tietonsa avulla hän on kyennyt tekemään tämän, pankaa nyt merkille, ilman Jumalan Sanaa. 
172 Jumala ei koskaan käskenyt meitä menemään ja ylläpitämään kouluja. Hän ei koskaan käskenyt meitä 

rakentamaan sairaaloita. Ne ovat hyviä asioita. Mutta Hän ei koskaan käskenyt meitä rakentamaan kirjastoja. Ei 
koskaan!  

Hän sanoi: “Saarnatkaa Evankeliumia. Ja Evankeliumi tarkoittaa Pyhän Hengen voiman julkituomista ja 
osoittamista.  

Paavali sanoi: “Evankeliumi ei tullut meidän luoksemme yksin Sanana, vaan Pyhän Hengen julkituomisena ja 
toteennäyttämisenä.” Paavali sanoi: “Minä en koskaan tullut luoksenne suurten viisauden sanojen kanssa, kuten joku 
tohtori tai niin edelleen, vaan minä tulin tykönne Pyhän Hengen voimassa ja toteennäyttämisenä, ettei teidän uskonne 
olisi tämän maailman ihmisten viisauden tai tiedon varassa, vaan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen voimassa, 
koska Hän elää ja on sama eilen, tänään ja iäti.” Jumala auttakoon meitä uskomaan tuon saman asian ja Jumala 
vahvistakoon tuon saman asian, niin kuin Hän on tehnytkin. 

173 Koulujensa, kirjastojensa, kirjallisuutensa, sairaaloidensa, ja niin edelleen, avulla hän estää teitä näkemästä 
Jumalan Sanan todellista ilmestystä ja uskoa, joka on paljastettu ja vahvistettu tänä päivänä. Hän on nyt tulkitsemassa 
samalla kuin hän teki faarolle ja yrittää estää teitä näkemästä tämän ajanjakson lupauksen vahvistetun Sanan merkitystä 
Ehtoovalossa, joka on vahvistettu ja todistettu oikeaksi. Hän yrittää tietonsa, koulujensa, paremmin koulutettujen 
ihmisten, etiikkansa, ja niin edelleen, avulla estää teitä näkemästä sitä.  

Hän tekee mitä tahansa, niin että te ette katsoisi sitä ja näkisi, että se on Jeesus Kristus. Kuinka te tiedätte, että se 
on Jeesus Kristus? Hän on Sana, ja Hän on tämän ajanjakson Sana. Ja tästä ajanjaksosta on sanottu, että tämä tapahtuisi 
tässä ajanjaksossa, ja täällä se tapahtuu. Näettekö? Hän yrittää parastaan estääkseen teitä näkemästä sitä.  

Hän kiinnittää siihen kaikenlaisia likaisia nimiä mitä vain voi. Näettekö? Hän kutsuu sitä “pyhiksi kieriskelijöiksi” 
ja kaikeksi muuksi. Hän kutsui Jeesusta “Beelsebuliksi”. Ja jos he kutsuivat talon Herraa Beelsebuliksi, niin kuinka 
paljon enemmän he tulevatkaan kutsumaan opetuslapsia? Näettekö? 

174 Hän yrittää estää teitä näkemästä Sanan todellista merkitystä. Näettekö, hän tulkitsee Sen ja sanoo, että Se 
merkitsee tätä.  

Jumala sanoi: “Minä lupasin viimeisinä päivinä lähettää teille Malakia 4.” Sitä ei tarvitse tulkita, Hän teki sen. 
Hän sanoi: “Samoin kuin oli Lootin päivinä, samalla tavoin tulee maailma olemaan sodomalaisessa tilassa, ja tuohon 
aikaan Minä tulen paljastamaan Ihmisen Pojan täsmälleen sen mukaisesti.” Meillä on siitä kaiken kaltaisia jäljittelyjä, 
ja kaikkea muuta, mutta meillä on myös todellinen. Näettekö? Hän sanoi että Hän tulisi tekemään sen.  

Hän sanoi, että antikristus tulisi nousemaan esiin ja melkein pettäisi Valitutkin, jos se olisi mahdollista. Mutta Hän 
sanoi: “Jätä heidät rauhaan. Anna heidän jatkaa. Heidän typeryytensä on tuleva julki.” Miten? Sanalla testaaminen 
osoittaa sen. Ymmärrättekö?  

Kun tullaan tuohon Sanaan: “Se on ollut aikaisemmin tällä tavalla. Oi, minä en usko käärmeensiemeneen. Minä en 
usko sitä enkä tätä.” Sitä ei ole koskaan paljastettu teille. Näettekö? Ei koskaan! Oi veli, vain katso, missä...  

Me tulemme nyt lopettamaan, koska kello on kaksitoista. 
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175 Huomatkaa, hän yrittää estää teitä näkemästä tämän Ehtoovalon ajanjakson tulkitun Sanan merkitystä. Se on... 
Mitä se merkitsee? Maastamuuton aika on käsillä, ja Jumala tulee noutamaan Seurakunnan yhtä varmasti kuin maailma 
on olemassa. Näettekö? 

176 No niin, haluaisin kysyä teiltä erään kysymyksen, kun kello on nyt kaksitoista, viisi minuuttia yli, ja me tulemme 
jatkamaan tänä iltana. Näettekö te tämän ajanjakson jumalan? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Uskotteko te sen? 
[“Aamen.”] Näettekö, millaista se on, seurakunta, älyllisyys, tiede?  

Näettekö, koko maailma kuuluu siihen, kirkkokuntiin. Te sanotte: “Minä olen kristitty.” He kysyvät: “Mihin 
kirkkokuntaa sinä kuulut?” Mutta jos minä kuuluisin johonkin kirkkokuntaan, niin en usko, että olisin kristitty. No 
niin, se on paljon sanottu, mutta se on oikein.  

Sanoin juuri, että tiedolla ja tieteellä ja kristillisyydellä ei ole mitään yhteistä keskenään. Yksi on perkeleestä, 
toinen on Jumalasta. Mistä tahansa, joka kieltää Jumalan Sanan, pysykää kaukana siitä. Ymmärrättekö? Raamattu 
kutsuu näinä viimeisinä päivinä kristittyjä tulemaan ulos tuosta prostituoidusta, tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta.  

177 Varmasti hänellä on hyvääkin. Voiko kukaan puhun pahaa sairaalasta? Ei koskaan! Kirjastosta? Ei koskaan! 
Koulutuksesta? Ei koskaan! Mutta katsokaahan, he antavat ne ilman Sanaa. Näettekö, kuinka pettävää se on? He 
antavat heille seurakunnan, jonne he voivat mennä, paikan jossa he palvoa, ja “jumalan istumassa valtaistuimella”. 
Raamattu kertoi siitä ennakolta. 

178 Nyt te kuulutte johonkin noista ruumiista. Niitä on nyt vain kaksi maan päällä, ja niin on aina ollut ja tulee 
olemaan, kunnes Jeesus tulee, ja toinen niistä tullaan hävittämään. Te kuulutte nyt toiseen näistä ruumiista. Yhteen 
niistä te olette liittyneet, toiseen te olette syntyneet. Ymmärrättekö? 

Yhdestä te olette osa, koska olette syntyneet Siihen sisälle ja teidän täytyy olla osa Siitä. Voisinko minä kieltää, 
että minulla on käsivarsi? En sen enempää kuin voin kieltää mitään Jumalan Sanaa. Jos olen osa Jumalasta, minä, 
William Branham, minä koostun eri osista, ja jokainen osa on osa minusta, ja jokaisen Jumalan Sanan täytyy sopia 
henkeeni, täytyy sopia sieluuni, täytyy sopia elämääni. Sen täytyy sopia ajatuksiini. Jos ajatukseni ovat vastoin Sitä, 
silloin Jumalan Henki ei asu minussa. Se on totta. Minä en voi kieltää yhtään sanaa Siitä. 

179 Te kuulutte yhteen näistä ruumiista. Niin täytyy olla, niin yksinkertaisesti on oltava. Se on joko Jumalan Ruumis, 
joka on Sanan mukainen, tai Saatanan ruumis, joka on seurakunnan mukainen. Ja koko maailma, minun on kuuluttava 
johonkin seurakuntaan, se palvoo jotakin jumalaa. Teidän täytyy palvoa joko tiedon jumalaa, jolloin te luotatte siihen, 
mitä te kuulette tiedon mukaan, te luotatte tähän tai tuohon tai johonkin muuhun, tai sitten te uskosta luotatte Jumalan 
Sanaan ja tarkkaatte, kuinka Hän vahvistaa Sen ja tekee Sen todeksi.  

Todellinen Jumalan Seurakunta on  
Tarkkaamassa tuon iloisen Tuhatvuotispäivan tuloa, 
Kun siunattu Herramme on tuleva ja tempaava odottavan Morsiamensa pois. 
Oi, sydämeni on täytetty ylöstempauksella, kun työskentelen, valvon ja rukoilen, 
Sillä meidän Herramme tulee jälleen takaisin maan päälle. 
Oi, meidän Herramme tulee jälleen takaisin maan päälle. 
Saatana tullaan sitomaan tuhanneksi vuodeksi. 
Meillä ei ole mitään kiusaajaa silloin, 
Sen jälkeen kun Jeesus tulee jälleen takaisin maan päälle. 

180 Oi, tämän Yhdysvaltain ihmiset, siellä minne tämä sanoma on nyt menossa, paetkaa niin lujaa kuin osaatte tästä 
tieteen ja tiedon ajanjaksosta, jossa me elämme. Paetkaa Jumalan Sanaan!  

Te, minä, kukaan ei voi tietää Sitä, kukaan ei voi todistaa Sitä. Jumala tulee itse todistamaan. Kellään ei ole 
oikeutta tulkita Sitä. Minulla, eikä kellään toisellakaan, ei ole oikeutta. Jumala tulkitsee itse. Hän antoi lupauksen. Hän 
sanoi, että Hän tekisi tämän viimeisissä päivissä.  

Ja viimeisinä päivinä tämän pahan ajanjakson jumala sokaisisi ihmiset sekoitetusta hyvän ja pahan puusta peräisin 
olevalla älyllisellä tiedollaan. Hän jakaa sitä yhä ihmisille. Ja tässä se tulee, tuo kirkkokunta, joka alkaa sieltä ennen 
Pimeitä Ajanjaksoja, se kaikki on tulossa määränpäähänsä supermiehessä, Saatanassa, joka sanoi: “Minä tulen 
korottamaan itseni Jumalan poikien yläpuolelle, ja he tulevat kuuntelemaan minua.” Ja hän Jumalan kaltaisena tulee 
istumaan Jumalan temppelissä, ja Jumalan pojat tulevat lankeamaan siihen. 

181 Mutta Jumalan pojat sanovat: “Mutta minun vaimoni, se ei... Hän on hyvä...” Jatkakaa vain, jatkakaa vain. 
Näettekö?  

Te sanotte: “Mutta hän sanoi ‘Jumalan pojat’.” Kyllä vaan.  

Mies, kuka tahansa hän onkin, oli tehty Jumalan kuvana Jumalan kunniaksi, ja nainen on sivutuote miestä varten, 
ei Jumalasta lähtöisin. Se on totta. “Kun Jumalan pojat näkivät ihmisten tyttärien olevan kauniita, he ottivat itselleen 
naisia.”  

“Ja niin kuin oli Nooan päivinä, samoin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa.”  
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Nyt huomatkaa, jos haluatte tietää, missä tilassa seurakunta on, niin tarkatkaa, missä tilassa naiset ovat, 
ymmärrättekö, koska nainen on seurakunta. Katsokaa mitä nainen tekee. Näettekö? Ja tässä pahassa prostituution 
ajanjaksossa... 

182 Katsokaahan, siellä ei ollut ilkeämpää, pahempaa, alhaisempaa, prostituutio-kaupunkia maailmassa kuin mitä 
Nasaret oli, ja sieltä Jumala valitsi tuon neitsyen. “Voisiko mitään hyvää tulla Nasaretista?”  

Ja tästä pahasta ajanjaksosta, jossa tämän ajanjakson jumala on sokaissut ihmisten silmät heidän opinkappaleillaan 
ja kirkkokunnillaan, juuri tuosta ajanjaksosta, Jumala valitsee ihmiset Nimellensä. 

Vaikkakin täällä laiminlyötyjä ja halveksittuja, 
Yhtenä päivänä Herra on tuova Valittunsa portin sisäpuolelle, 
Ja se on kaiken arvoista. 
Silloin tulemme laulamaan ja huutamaan ja tanssimaan ympäri.  
Karitsa on kuivaava kyyneleemme pois.  
Meillä on oleva yksi iloinen kotiintulon viikko,  
Ensimmäiset kymmenentuhatta vuotta. (Kyllä vaan.) 

Kummallisia ihmisiä Nimellensä, ja heitä kutsutaan Hänen Morsiamekseen. (Onko se oikein?) 

Vaikkakin laiminlyötyjä ja halveksittuja, yhtenä päivänä Herra on tuova 
Nuo valitut portin sisäpuolelle, (maastamuutossa). ja se on kaiken arvoista minulle. 

183 Olen tulossa vanhaksi mieheksi, ja päiväni alkavat häipyä pois, näköni alkaa himmetä, ja pieni elämän liekkini 
alkaa palaa himmeästi, mutta minä en pelkää pimeyttä, sillä tämän minä haluan sanoa Paavalin kanssa: “Minä tunnen 
Hänet Hänen ylösnousemuksensa voimassa. Ei ole väliä sillä, minne he minut hautaavat, jos olen upotettu mereen, tai 
jos leijonat syövät minut, Hän tulee kutsumaan nimeäni, ja minä tulen vastaamaan. Aamen! 

Rukoilkaamme. 
184 Jos täällä tai ulkona puhelinyhteyksien päässä, minne tämä sanoma menee ympäri kansakunnan, siellä pienissä 

seurakunnissa ja ryhmissä ja halleissa missä istuttekin, jos siellä on yksikin, oi, salli minun taivutella sinua, salli minun 
pyytää sinua Evankeliumin palvelijana, salli minun pyytää sinua, Jeesuksen Kristuksen Nimessä, pakenemaan tämän 
pahan ajanjakson vihaa. Älkää palvelko tämän pahan ajanjakson jumalaa.  

Oi, tiedän teidän sanovan: “Se on hyvää. Ne ovat hienoja.” Tarkalleen, sekoitettu puu. Te ette voi sekoittaa tietoa 
Jumalan Sanan kanssa.  

Sana tulee uskoa uskon kautta, ei tiedon kautta. Te ette ymmärrä Sitä. Te hyväksytte Sen. Te sanotte, että Se on 
oikein, ja sitten te elätte Sen mukaan. Siinä kaikki mitä Hän pyytää teitä tekemään.  

Jos täällä meidän ryhmässämme on läsnä joku, me emme voi antaa alttarikutsua tuodaksemme teidät tänne, koska 
ei ole tilaa sille, tai jos siellä puhelinyhteyksien päässä on joku, joka ei tunne Häntä, joka ei... 

185 Oi, te naiset, olen moittinut teitä tänä aamuna, en minä, minä olen vain lainannut Sanaa. Sinulla on lyhyet hiukset 
ja käytät näitä pieniä vaatteita ja puet itsesi todella seksikkään näköiseksi, etkö sinä käsitä, että tuo henki, joka... Sinä 
voit olla puhdas, sisar kulta, kun on kysymys ruumiistasi, mutta sielussasi, etkö näe. mikä on saanut otteen sinusta?  

Haluaisiko Jumala tyttärensä näyttävän niin seksikkäältä, että Hänen oma poikansa himoitsisi häntä, ja he 
molemmat joutuisivat vastaamaan aviorikoksesta? Tekisikö Hän sitä, sisar? Kysy itseltäsi se kysymys. Ei, ei missään 
tapauksessa. Älkää panko sitä Jumalan syyksi. 

186 Veli, onko Jumala antanut sinulle tämän maailman hengen, niin ettet näe, että se on väärin? Onko hän sokaissut 
silmäsi jonkun seurakunnan etiikalla, kirkkokunnalla, uskontunnustuksella ja niin edelleen, niin ettet voi nähdä 
Jumalan vahvistavan Sanaansa ja osoittavan Sitä todeksi? Onko työsi, työnantajasi, vaimosi, lapsesi, seurakuntasi, tai 
mikä tahansa, erottanut sinut Jumalan Sanasta, joka on ainoa Elämän lähde? Pakene sitä, veljeni. Minä rakastan sinua 
jumalallisella rakkaudella. En nosta ketään veljistäni sinun yläpuolellesi, ei lainkaan. Jos sen tekisin, katsoisin 
henkilöön. En sano näitä asioita tehdäkseni sinua vihaiseksi. Sanon nämä asiat, koska ne ovat Jumalan Sanassa. Ja 
Jumalan palvelijana, Jumalan rakkaus sydämessäni, sanon sinulle nuo asiat, niin että voisit nähdä ja ymmärtää. Ehkä et 
olisi tietoinen sitä, jos en kertoisi sitä sinulle. Tahdotko paeta sitä tänä päivänä?  

Nyt, kaikkialla ympäri maan, kumartakaamme päämme. 
187 Rakas Jumala, edessäni on nenäliinoja. Ihmiset ovat sairaita, ja minä lasken käteni niiden päälle, jotta Sinä 

parantaisit heidät.  
188 Ja minä luotan siihen, Herra, että tänä iltana tulee olemaan suuri kokous, että Jumalan Voima tulee olemaan täällä. 

Suuria merkkejä ja ihmeitä, niin kuin me kuulimme näiden viimeisten parin kokouksen tuloksista. Kuinka valtavaa on 
nähdä, mitä tapahtui. Minä rukoilen, rakas Jumala, että Sinä antaisit meille kaksinkertaisesti tänä iltana. Minä rukoilen 
sitä vilpittömällä sydämellä, Herra, koska rakastan Sinua ja Sinun Sanaasi ja näitä ihmisiä. Suo se, rakas Jumala. 
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189 Ja jos ympäri maata, tai vaikka täällä nyt, olisi joku sairas tai vaivattu, jonka täytyy lähteä eikä hän tule olemaan 
täällä illalla, tai siellä ulkona seurakunnissa, tai paikoissa, joissa he ovat kokoontuneet, minä rukoilen: paranna Sinä 
heidät. Ja nyt, Herra, kaikkein suurinta parantaminen! Jos Sinä parannat heidän fyysisen ruumiinsa syövästä, 
tuberkuloosista, keuhkokuumeesta, tai jostakin, tulevat he epäilemättä uudestaan sairaiksi, jos he elävät tarpeeksi 
pitkään, sillä heidän ruumiinsa ovat yhä synnin, kirouksen alla. Mutta saakoot he tuon todellisen Jumalallisen 
parantumisen, sielun parantumisen, joka tekee heistä uuden luomuksen, joka on siirtynyt kuolemasta Elämään, ja joka 
sitten odottaa tässä vanhassa majassa ruumiin lunastamista sen jälkeen, kun sielu on lunastettu. Suo se, Herra. 

190 Voikoot he paeta noita kirkkokuntia ja uskontunnustuksia. Olen tavannut siellä joitakin hienoimpia veljiäni, ja 
Jumala, kuinka voin sanoa sen, niin että he tulisivat näkemään sen ja voisivat nähdä Sanan? Se vaivaa minua, mutta 
tiedän kuitenkin Sinun sanoneen: “Kukaan ei voi tulla, ei väliä sillä, kuinka hyvä, kuinka nöyrä, kuinka ystävällinen 
hän on, ellei Minun Isäni ole kutsunut häntä. Ja kaikki, jotka Isäni on antanut Minulle, ovat tuleva.” Ja Herra, minä 
tunnen vakavan vastuuni kertoa Totuus.  

Eikä niin kuin Paavali sanoi: “Käsitellä Jumalan Sanaa petollisesti”, niin että sekoittaisin Siihen jonkun 
kirkkokunnallisen opinkappaleen, joka on sekoitettu hyvän ja pahan tiedon puu, vaan kertoa avoimella sydämellä 
Totuuden Pyhässä Hengessä. Suo se, Jumala. Pelasta jokainen. 

191 Nyt, päämme ollessa kumarrettuina ja silmämme suljettuina. Ei minulle… En voi sanoa sitä tällä tavalla: “Minulle 
sillä ei ole merkitystä, teettekö sitä tai ette.” Kyllä sillä on merkitystä minulle. Minä rakastan teitä ja toivon, ettette 
ajattele mitään muuta, koska minun täytyy puhua niin ankarasti, niin kuin Paavali sanoi: “Haluaisin olla luonanne ja 
muuttaa asenteeni.” Se ei johtunut siitä, ettei hän olisi pitänyt heistä. Hän rakasti heitä. Ja myös Jeesuksen täytyi 
nuhdella heitä ja sitten kuolla heidän puolestaan. Näettekö? “Isä, anna heille anteeksi. He eivät edes tiedä, mitä ovat 
tekemässä.” Kun ajattelen, kuinka ihmisolento haluaa olla oikeassa ja yrittää olla oikeassa, ja sitten näen, kuinka 
perkele... Sitä vastaan minä olen. Se on sokaissut näiden ihmisten silmät.  

192 Tämän kansakunnan pitäisi palaa Jumalan kirkkautta, kun ottaa huomioon sen, mitä siinä on tapahtunut näinä 
viimeisinä päivinä. Miksi nämä herätykset eivät ole ravistelleet vanhoja maita? Tämä täällä on länsirannikkoa, te ette 
voi mennä pidemmälle länteen. No niin, syntieste on jylissyt maan sisällä, ja se on uppoamassa. Nuo paikat, Los 
Angeles ja Hollywood, uppoavat niin ja niin monta tuumaa tunnissa, eikä ole mitään tapaa, miten se voitaisiin 
pysäyttää. Kyllä, täällä ne olemme. Melkein milloin tahansa me voimme saada kuulla kutsun. Jos te tiedätte sen...  

No niin, älköön kukaan katselko. Mutta jos te sydämessänne tiedätte... Minä kysyn teiltä. En voi tuntea 
sydäntänne, ellei Jumala paljasta sitä. Mutta jos sydämessänne tiedätte, että te ette ole sillä paikalla, jossa teidän pitäisi 
olla Jumalan kanssa ja uskossa Hänen Sanansa, niin haluaisitteko vain kohottaa kätenne Hänen puoleensa ja sanoa 
Hänelle: “Herra, auta sinä minua.” Oi, Jumala, täältä täyteen ahdetusta kirkosta, ihmisten ollessa seinän vierillä sisällä 
ja ulkona, kirjaimellisesti satoja käsiä, ehkä kaksisataa kättä kohosi ylös. Kiitos teille teidän rehellisyydestänne. 

193 Rakas Jeesus, älä anna yhdenkään heistä olla kadotettu. Sinun palvelijanasi, joka seisoo elävien ja kuolleiden 
välissä ja osoittaa heitä sormella Jumalan Sanaan. Minä en voi pelastaa heitä, Herra, mutta he tahtovat olla pelastettuja. 
Ja Isä, kuten useasti olen sanonut: aurinko nousee aamulla ja kulkee yli maan, Jumala lähettänyt sen kypsyttämään 
viljan, valmistamaan luonnollista ruokaa luonnollista elämää varten. Mutta oi Jumala, Sinä sanoit: “Niille, jotka 
pelkäävät Hänen Nimeänsä, on nouseva vanhurskauden Aurinko tuottaen parantumisen Hänen siipiensä alla.” 
Nouskoon vanhurskauden Aurinko, Jumalan Sana, ihmisten sydämissä ja uskon parantavilla säteillä Sanaan 
parantakoon jokaisen Sanalle tottelemattoman ja tuokoon heidät Jumalan poikien ja tyttärien täyteyteen.  

He ovat Sinun, Herra. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, sekä täällä että puhelinyhteyksien päässä, minä luovutan 
heidät, jotka kohottivat kätensä, Sinulle heidän sielujensa pelastumiseksi. Aamen! 

Siellä ylöstemmattu sieluni on löytävä (Missä? Tällä alttarilla.)  
Levon virran takana… (Uskossa katson sinne, minne olen menossa.) 
Lähellä ristiä… (Siinä Sana riippuu.)… ristissä, 
Olkoon kerskaukseni aina; 
Kunnes ylöstemmattu sieluni on löytävä  
Levon virran takana. 
Jeesus pidä minut… (Se on olla ristiinnaulittuna Hänen kanssaan. Haluamatta mitään maailmasta. “Pidä minut 
ristiinnaulittuna.”)  
Siellä on kallis lähde, 
Se on kaikille ilmainen parantumisen virta,  
Joka pulppuaa Golgatan lähteestä.  
Risti vain, risti vain, 
Olkoon kerskaukseni (Kohottakaa kätenne).. aina 
Kunnes ylöstemmattu sieluni on löytävä  
Levon virran takana. 

194 [Veli Branham puhuu soittajille.] “Voin kuulla Pelastajani kutsuvan.” 
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Ojentakaa kätenne ja ottakaa jotakin kädestä ja sanokaa: “Jumala siunatkoon sinua, kristitty.”  

[Veli Branham puhuu uudestaan soittajille.] “Voin kuulla Pelastajani kutsuvan.” 

Tunnetteko Hänen läsnäolonsa? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

Te siellä puhelinyhteyksien päässä, puristakaa toistenne käsiä siellä ja sanokaa: “Jumala siunatkoon sinua, 
kristitty.” 

195 Te tiedätte, että täällä takana on vesiallas. Hän ottaa ne ihmiset, jotka käyttävät Hänen Nimeään. Jos teitä ei ole 
kastettu Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntienne anteeksisaamiseksi, niin siellä on allas, siellä ovat viitat, ja siellä ovat 
miehet valmiina. Te olette tervetulleita, jos te todella otatte vastaan Jeesuksen Pelastajananne ja uskotte, että se on 
Totuus. 

196 Muistakaa, yhtään henkilöä ei oltu koskaan Raamatussa, tai milloinkaan ennen katolisen kirkon organisointia, 
kastettu millään muulla tavalla kuin Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Kirjoituksissa tai historiasta ei löydy yhtään 
paikkaa, missä ketään henkilöä olisi koskaan kastettu Elävän Jumalan Seurakuntaan titteleissä Isä, Poika, Pyhä Henki. 
Se on katolinen opinkappale, ei mikään Raamatun opetus. 

197 Ollessani erään papin haastateltavana minä kysyin häneltä sitä. Hän sanoi: “Se on totuus, mutta me olemme 
kirkko [seurakunta]. Me voimme muuttaa mitä vain me tahdomme. Pyhyys on kirkossa. Jumala on kirkossansa.” 

198 Minä sanoin: “Jumala on Sanassansa. Ja jos kirkko on...” Minä sanoin: “Jumala on Sana, ja jos kirkko on vastoin 
Sanaa, silloin en usko kirkkoa.” Minun puolesta jokaisen ihmisen sana olkoon valhetta, olkoon hän pappi, paavi, tai 
mitä hän onkin, ja olkoon Jumalan Sana totta.  

Ja Paavali käski jokaista huolimatta siitä, kuinka hänet oli kastettu, jos häntä ei ollut kastettu Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä, tulemaan ja ottamaan kasteen uudelleen. 

199 Ja sen jälkeen, kun jotkut heistä jo olivat saaneet Pyhän Hengen, Pietari sanoi: “Voimmeko me kieltää 
[kastamasta] vedellä, kun näemme, että nämä ovat saaneet Pyhän Hengen (Apt.l0:49) nähdessämme, että nämä ovat 
saaneet Pyhän Hengen samalla tavoin kuin mekin...” Ja hän käski heitä: “Ennen kuin lähdette täältä, vaikka olettekin 
saaneet Pyhän Hengen, niin tulkaa ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä.”  

Sillä Pietarille oli annettu avain valtakuntaan... Hänelle oli sanottu: “Minkä tahansa sinä sidot maan päällä, sen 
Minä sidon sen Taivaassa.” Ja mitä avain tekee? Se avaa jotakin, salaisuuden. 

200 Ja kun Jeesus sanoi: “Menkää ja kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä”, niin on se siellä 
sokaisemaan uskomattoman...  

Tarkatkaa! Miksi ei Pietari seurannut sitä sanasta sanaan? Hänen täytyi tehdä se.  

Jos ihminen on kastettu titteleissä Isä, Poika, Pyhä Henki, häntä ei ole kastettu lainkaan, häntä ei ole kastettu 
mihinkään nimeen. Isä ei ole nimi, Poika ei ole nimi, Pyhä Henki ei ole nimi. Pyhä Henki on se, mitä Se on, aivan 
samoin kuin minä olen ihminen. Se on Pyhä Henki.  

Isä on titteli, minä olen isä; Poika on titteli, minä olen poika; ihminen on titteli, se mikä minä olen. Mutta minun 
nimeni on William Branham.  

Ja Isän, Pojan, Pyhän Hengen Nimi on Jeesuksen Kristuksen Nimi. Jeesus sanoi: “Minä olen tullut Isäni Nimessä. 
Mikä on Isän Nimi? Jokainen poika tulee isänsä nimessä. Ja tässä tapauksessa Isän Nimi on Jeesus Kristus. Näettekö? 
Näettekö mitä tarkoitan? 

201 Jos käskisin teitä menemään ja noutanaan minulle jotakin kaupungin pormestarin nimessä. Kuinka moni tietää, 
kuka tämän kaupungin pormestari on? Hän on hyvä ystäväni Rich Vissing. No niin, kun te menette, te ette sano: 
“Kaupungin pormestarin nimessä.” Te sanotte: “Richard Vissingin nimessä.” Te ihmiset täällä Jeffersonvillessä 
tiedätte, kuka hän on.  

Siksi Hän sanoi Isä, Poika, ja Pyhä Henki. Hänessä asuu Jumaluus, Jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Hän sanoi: 
“Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.” 

202 Pietari seisoi siellä ilmestyksen kanssa, jolle Hän rakentaa Seurakuntansa, ilmestyksen kanssa siitä, kuka Hän oli, 
ja hän sanoi: “ Katukaa, joka ainoa teistä, ja tulkaa kastetuiksi Jeesuksen Kristuksen Nimessä” Eikä koskaan... Avaimet 
kääntyivät Taivaassa ja maan päällä. “Eikä ole Taivaan alla annettu ihmisille toista Nimeä, jonka kautta te voisitte 
pelastua.” 

203 Miksi te kastatte Jeesuksen Kristuksen Nimessä? Syntien anteeksisaamiseksi. “Kenen tahansa synnit te annatte 
anteeksi, niille ne ovat anteeksiannetut.” Näettekö? Mutta jos ette pidä häntä arvollisena ja sopivana tulemaan 
kastetuksi, niin älkää tehkö sitä. Sillä kun te sen teette, silloin se on tapahtunut. Näettekö? Käsitättekö, mitä minä 
tarkoitan? 

Voin kuulla Pelas… (Sanan) …kutsuvan (Kutsuvan sinne haudattavaksi.) Voin… (Etkö tahtoisi kuolla kanssani 
voidaksesi nousta ylös kanssani?) …tajani kutsuvan,  
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Voin kuulla Pelastajani kutsuvan, (Mitä maailma tulee sanomaan?) 
Ota ristisi ja seuraa, seuraa...  

No niin, jos teitä ei ole... 

Minne Hän… (Hän on Sana) …johtaa minua sinne… (Siellä on kasteallas!) 
Minne Hän johtaa tahdon seurata, 
Minne Hän johtaa tahdon seurata, 
Tahdon käydä Hänen kanssaan, Hänen kanssaan koko tien. 

Kumartakaamme päämme. 
204 Rakas Jumala, allas on valmiina. Puhu nyt sydämille, Herra. Voikoot he kuulla Kristuksen, Sanan, kutsuvan heitä 

ja voikoot he käydä Hänen kanssaan koko tien.  

“Tahdon käydä kanssaan puutarhan lävitse. Tahdon käydä kanssaan kastealtaaseen. Tahdon ottaa Hänen Nimensä. 
Tahdon olla yksi niistä ihmisistä, jotka Hän kutsuu Nimellensä. Tahdon uskoa Hänen Sanaansa. Tahdon seurata. En 
koskaan flirttaile maailman kanssa. Tulen olemaan uskollinen, kihlattu Morsian. En jätä pienintäkään piirtoa pois 
Hänen Sanastaan. Tulen olemaan todellinen uskollinen Morsian jokaiselle Hänen pyynnölleen. Kaiken sen, mitä Hän 
pyytää minua tekemään, tahdon tehdä.”  

“Jos tuleva Aviomieheni haluaa, että annan hiusteni kasvaa, tahdon tehdä sen. Jos Hän haluaa, että otan pois 
tämän make-upin, tahdon tehdä sen. Jos Hän haluaa, sanoo minulle, että se on paha henki, paholainen, jonka kanssa 
flirttailen näissä seksikkään näköisissä vaatteissa, tahdon tehdä sen. Tahdon ottaa ne pois. En välitä siitä, mitä kuka 
tahansa muu sanoo, tahdon ottaa ne pois.”  

“Jos Hän haluaa minun tulevan ulos siitä uskomattomien ryhmästä, jossa olen, tahdon tehdä sen. Vaikka 
menettäisin leipäni, tai mitä se onkin, Hän lupasi, ettei Hän koskaan jättäisi tai hylkäisi minua, tahdon tehdä sen. 
Tahdon käydä kanssaan koko tien. Jos Hän haluaa, että olen kastettu Hänen Nimessänsä, tahdon tehdä sen.”  

Ja Herra, Sinä lupasit täällä Sanassasi, että sitä Sinä haluat. Voikoon jokainen henkilö nähdä sen, Herra, ja 
suloisesti ja nöyrästi kumartaa Sille. Minä rukoilen Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

205 Kuulukaa Jumalalle. Ottakoon Jumala nämä pienet ja katkonaiset sanat ja tehköön ne teille todellisiksi. Se on 
vilpitön rukoukseni.  

Kasteallas on valmiina. Kuka vain haluaa tulla. Heillä on… Sananpalvelija tulee ilmoittamaan siitä vähän 
myöhemmin. Kuka vain on katunut ja haluaa tulla kastetuksi Jeesuksen Kristuksen Nimessä, on tervetullut. Kaikki on 
valmiina. Me olemme täällä tehdäksemme kaiken, minkä voimme auttaaksemme teitä elämään Jumalalle. Jumala 
siunatkoon teitä 

206 Nouskaamme nyt seisomaan. Tuo meidän pieni laulumme Minä rakastan Häntä. “Minä rakastan Häntä, koska 
Hän ensin rakasti mua.” Laulakaamme se nyt kaikki yhdessä. 

Minä rakastan Häntä…  

Kohottakaamme kätemme, kun laulamme sen.  

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

Päidemme ja sydäntemme ollessa nyt kumarrettuina hyräilkäämme se Hänelle. [Veli Branham alkaa hyräillä 
laulua Minä rakastan Häntä.] 

Minä rakastan Häntä… 

[Veli Branham jatkaa laulun Minä rakastan Häntä hyräilemistä.] 

Oi, Jumala, meidän Isämme, ole laupias meille ihmisraukoille, Herra. Vahvista meitä edessämme olevaa tehtävää 
varten. Auta minua, oi Jumala, auta minua! Tunnen jonkin olevan aivan edessä, Isä. Auta minua, oi Jumala, tuntemaan 
Totuus. Siunaa näitä ihmisiä, rakas Jumala. Johdata heitä. Minä rukoilen Jeesuksen Nimessä. 

Nyt, päidemme ollessa kumarrettuina, tulen pyytämään pastoria täällä, veli Nevilleä, kallista veljeämme, tulemaan 
tänne nyt ja sanomaan mitä muuta hänellä on sanottavana koskien kastetilaisuutta. Voisin ilmoittaa sen. Luulen, että 
allas on avoinna joka tapauksessa. 

 


