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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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Saatanan Eeden 

1 Kumartakaamme päämme. Rakas Jumala, me olemme kiitollisia Sinulle tänä iltana tästä suurenmoisesta 
tilaisuudesta, kun voimme tulla jälleen Herran Jeesuksen Nimessä kohtaamaan vihollistamme, Sinun vihollistasi täällä 
taistelukentällä, ajaaksemme hänet Sanan kanssa pois Sinun kansasi keskeltä, niin että he voisivat nähdä tänä iltana, 
Herra, Evankeliumin Valon. Minä rukoilen, että Sinä tulisit voitelemaan silmämme silmävoiteella, niin että ne voisivat 
olla avoinna Totuudelle voidaksemme lähteä täältä ja sanoa sydämessämme: “Eikö sydämemme ollutkin palava 
sisimmässämme, kun Hän puhui meille matkan varrella.” Paranna sairaat ja vaivatut. Rohkaise lannistuneita. Nosta 
ylös heikot kädet, jotka kerran riippuivat alhaalla. Voikaamme katsoa Herran Jeesuksen tulemukseen, jonka uskomme 
olevan käsillä. Me pyydämme tämän Jeesuksen Nimessä. Aamen.  

Istuutukaa. 
2 Yritän viipyä tänä iltana vain lyhyen aikaa, koska tiedän monien tulleen eri osista maata kokoukseen, tai jotkut 

teistä jäitte tänne ja teidän täytyy mennä takaisin ehkä pitkiäkin matkoja. Kiitän teitä. Tänä aamuna halusin itse 
kuunnella veli Nevilleä. Olen kuunnellut häntä monta kertaa enkä ole kertaakaan kuunnellut häntä etten arvostaisi 
häntä, mutta tänä aamuna, tuo ajankohtainen sanoma, tiedän että oli Herran johdatusta, että kuuntelin sen tänä aamuna. 
Se oli oikein hieno. Ja voin ymmärtää, miksi te ihmiset myös haluatte tulla kuuntelemaan häntä. Ja teille tekee aina 
hyvää kuunnella häntä, olen varma siitä. 

3 Yritin päästä ajan tasalle joidenkin haastattelujeni suhteen tänään, tänä aamuna ja tänä iltapäivänä. Minulla on yhä 
monia, monia odottamassa. 

4 Uskon, että se oli Jetro, joka erään kerran sanoi Moosekselle: “Siinä on liian paljon sinulle.” Niinpä meillä on 
täällä paljon veljiä, jotka voivat selvittää ongelmianne, jotka kaikki ovat asiallisia ja hienoja asioita, joista täytyy 
huolehtia. Ja suosittelisin täälä olevia pastoriamme tai veli Mannia ja toisia uskomme saarnaajia , te voitte mennä 
heidän tykönsä. He tulevat sanomaan teille aivan tarkalleen mitä teidän tulee tehdä. Joidenkin ihmisten kohdalla, 
heidän lapsensa, sukulaisavioliittoja tai asioita, jotka ovat väärin. Nämä miehet voivat auttaa teitä aivan samalla tavoin 
kuin kuka tahansa muukin, koska he ovat Kristuksen palvelijoita. Menkää heidän tykönsä, ja olen varma, että he 
tulevat antamaan teille sen avun, jonka tarvitsette. En voi ottaa kaikkia niitä. Niitä on niin monia, kaikkialla minne 
menemme. Pino vain kasvaa korkeammaksi ja korkeammaksi, ymmärrättehän, ja haluamme ottaa jokaisen heistä, 
mutta emme voi tehdä sitä. Mutta rukoilen jatkuvasti, että Jumala jotenkin tulisi selvittämään asian teille. 

5 No niin, tänä iltana haluamme mennä Kirjoitukseen ja lukea osan Kirjoitusta l. Mooseksen kirjan 3. luvusta ja 
sitten viitata taaksepäin joihinkin asioihin, joista olemme puhuneet menneinä aikoina, nähdäksemme tuleeko Herra 
Jeesus antamaan meille hieman enemmän, kuin mitä tiedämme ennen kuin menemme ulos täältä. Rukoilen, että Hän 
tekisi sen. 

Nyt käärme oli terävämpi kuin mikään kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja hän sanoi 
naiselle,: Niin, onko Jumala sanonut, että teidän ei tule syödä jokaisesta puutarhan puusta? 

Ja nainen sanoi käärmeelle: Me voimme syödä puutarhan puiden hedelmästä, 

mutta siitä puun hedelmästä, joka on puutarhan keskuudessa, Jumala on sanonut: Teidän ei tule syödä 
siitä, eikä teidän tule koskea siihen, ettette kuolisi. 

Ja käärme sanoi naiselle: Ette te varmastikaan tule kuolemaan, 

sillä Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, silmänne tulevat avatuiksi, ja te olette oleva kuin 
jumalat ja tiedätte hyvän ja pahan. 

Ja kun nainen huomasi, että puu oli hyvä ruuaksi, ja että se oli miellyttävä katsella, ja että se oli puu, jonka 
haluaminen tekisi viisaaksi, hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös kanssaan olevalle aviomiehelleen, 
ja hän söi. 

Ja heidän molempien silmät avautuivat ja he tiesivät, että he olivat alasti, ja he ompelivat viikunanlehtiä 
yhteen ja valmistivat itselleen esiliinat. 

Lisätköön Herra siunauksensa Sanansa lukemiselle. 
6 Haluaisin nyt ottaa siitä tekstin tänä iltana ja kutsua sitä nimellä Saatanan Eeden. On hieman karkeaa sanoa: 

“Saatanan Eeden”. Se jotenkin sopii yhteen sen kanssa, mistä puhuin teille täällä viime sunnuntai-iltana, uskoisin niin, 
kun puhuin koskien Ajattelevan miehen suodatinta ja pyhän miehen makua.  

7 Joskus nämä pienet karkeat ilmaisut tuovat meidät johonkin, ja se saa meidät tutkimaan ja panee teidät lukemaan 
Sanaa. Sitä haluan minä koko seurakuntani tekevän. “Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee 
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Jumalan suusta.” Niinpä lukekaa Sanaa, tutkikaa Sitä. Ja tutkikaa sitä Jumalan silmin, jotta se antaisi älyllenne 
ymmärryksen siitä, kuinka meidän pitäisi elää tässä nykyisessä ajassa. 

8 No niin, tulla tänne tänä iltana vain puhumaan teille ja sanoa: “No niin, minä voisin tehdä tämän tai tuon…”  
9 Minä haluan puhua ihmisten kanssa jopa niin paljon, että haluaisin mennä kotiin jokaisen teidän kanssanne tänä 

iltana. Jumala tietää, että se on totuus. Haluaisin mennä jokaisen teidän kanssanne kotiin ja syödä aamiaista kanssanne 
aamulla ja mennä kanssanne metsästämään oravia huomenna iltapäivällä, ymmärrättehän. Haluaisin tehdä sen, mutta 
en voi tehdä sitä. Ja haluaisin mennä kotiin kanssanne, istua ja jutella kanssanne, istua eteisessä kokouksen jälkeen ja 
puhua kanssanne hetken, ja puhua hyvinvoinnistanne ja Jumalasta. Rakastaisin tehdä sen. Miehet ja naiset täällä: 
Jumala tietää, että haluaisin tehdä sen, mutta en voi tehdä sitä. On niin paljon vetoa sinne ja tänne ja rasitusta.  

10 Ja tämä hermostunut aikakausi, jossa elämme, ja minä itsekin olen hermostunut henkilö. Tänään, jos olen päättänyt 
mielessäni jotakin, on minun mentävä ja tehtävä se, koska huomenna se on miljoonan mailin päässä mielestäni, ja jokin 
on tullut väliin ja tehnyt sitä ja tätä. Teidän täytyy yrittää keskittää mielenne.  

11 Mutta pääasiallinen tarkoitukseni on saarnata Evankeliumia Seurakunnalle ja tehdä kaikki, minkä voin tuodakseni 
kunniaa Jeesukselle Kristukselle tässä ajassa ollessani täällä maan päällä, niin paljon kuin minulla on aikaa jäljellä 
maan päällä. Tulen yrittääkseni sanoa teille jotakin, mikä auttaisi teitä, jotakin, mitä tutkin sen jälkeen, kun menin 
kotiin tänä aamuna. Mitä voisin sanoa tänä iltana, Herra, mikä auttaisi noita ihmisiä?  

12 Kuunnellessani tuota valtavaa sanomaa tänä aamuna, jonka veli Neville toi meille... Ajattelin sen olevan niin 
hienoa, kun hän sanoi siinä: “Lääkäri määrittelee taudin, mutta mies, joka tulee neulojen kanssa, antaa pistoksen.” 
Niinpä ajattelin, että se oli todella mukavasti ilmaistu. Ajattelin tuota seerumia sen jälkeen, kun tauti on määritelty. Ja 
niinpä, se on erittäin hyvä asia. 

13 Haluan puhua teille jotakin tuodakseni jotakin, joka valaisisi teille Jumalan lupauksen tätä aikakautta varten. 
Jotakin, ei jotakin, mitä joku muu oli jonakin toisena aikana, vaan jotakin... Ja nuo asiat ovat hyviä. Me kaikki 
viittaamme noihin asioihin, mutta ajattelin yrittäväni tuoda mieleenne jotakin näillä Kirjoituksilla, joita olen 
kirjoittanut tänne. Jotta ne antaisivat teille valoa tietääksenne, tehdäkseen teistä paremman sotilaan sillä kentällä, jossa 
nyt olette taistelemassa, jotta oppisitte tuntemaan vihollisen taktiikan, menettelytavan, niin että voisitte suojautua 
kaikelta, ennen kuin hän pääsee tykönne, näettehän. Se on pääasia: oppia suojautumaan iskuilta niin hyvin kuin voitte. 

14 No niin, katsokaamme nyt muutaman minuutin ajan tätä suurta synnillistä aikaa, jossa me nyt elämme. En usko, 
että koskaan olemme lukeneet historiasta sellaista päivää olleen. On ollut suurempia vainon päiviä, kun Jumalan lapsia 
on tapettu kaikkialla, mutta nähdä vihollisen petollisuus. Meillä ei ole koskaan ollut tämän kaltaista päivää, jossa me 
nyt elämme. Sen on mitä ovelin, petollisin aika. Kun näen sen, se aikaansaa sen, että kristityn täytyy olla enemmän 
varpaillaan tänä päivänä, kuin koskaan minään muuna aikakautena. 

15 Aikaisemmin, roomalaiskatolisen kirkon vainotessa, jos kristitty teki virheen, hänet vietiin areenalle ja ruokittiin 
leijonille, tai jotakin sen kaltaista, kun he saivat tietää hänen olevan todistuksensa perusteella kristitty. Mutta hänen 
sielunsa pelastui, koska hän oli puhdas, väärentämätön Jumalaan uskova, ja hän ilolla sinetöi todistuksensa verellään. 
Veren vuotaessa ulos haavoistaan hän saattoi huutaa todellisen uskollisen uskon perusteella ja sanoa: “Vastaanota 
henkeni, Herra Jeesus.” 

16 Mutta nyt, nyt perkeleen oveluus saa ihmiset uskomaan, että ovat kristittyjä, vaikka eivät ole. Siinä on asian ydin. 
Teidän ei tarvitse sinetöidä... Se on ovelampaa tänään kuin silloin, kun teidän täytyi sinetöidä todistuksenne 
elämällänne. Perkele on asettanut jokaisen viekkaan ansan, minkä voi... Hän on pettäjä. Ja Jeesus sanoi meille Matteus 
24, kuinka tämä päivä, jossa me nyt elämme, tulisi olemaan kaikkein petollisin aika, missä koskaan olemme eläneet, 
“niin lähellä, että se pettäisi jopa Jumalan Valitutkin, jos olisi mahdollista, että hän pettäisi heitä. 

17 No niin, verratkaamme joitakin Kirjoituksia, tai profetioita, joita Raamatussa on puhuttu tälle päivälle, ja 
verratkaamme sitä siihen päivään, jossa me nyt elämme.  

18 Toisen Timoteuskirjeen 3. luvusta me opimme tämän: Profeetta sanoi, että tulee tapahtumaan tässä ajassa; niin että 
ihmiset tulisivat olemaan kiivaita, ylpeitä, nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Verratkaa nyt sitä hetken. Me 
teemme sen vain lyhyesti, koska meillä ei ole niin paljon aikaa mennä sen lävitse, mitä meillä pitäisi olla, jotta 
voisimme tehdä sen asianmukaisesti, mutta ottakaamme vain sen kohokohdat, niin että kotiin mentyänne voitte nähdä 
ja tutkia sitä. “Kiivaita, ylpeitä, nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia, rauhanrikkojia, väärinsyyttäjiä, 
tyytymättömiä ja niiden halveksivia, jotka ovat hyviä.” No niin, Henki puhui varta vasten, että nämä asiat tulisivat 
olemaan lopunaikoina. Tuo profetia puhuu näistä päivistä. 

19 Nyt me myös luemme Ilmestyskirjasta 14… 3:14 Laodikean Seurakunta-ajanjaksossa, millainen seurakunta tulisi 
olemaan näinä viimeisinä päivinä. Ja se olisi... Sanotaan, että se istuisi kuin leskivaimo, eikä sillä olisi tarvetta mistään. 
Se olisi rikas, sillä olisi paljon tavaroita eikä tietäisi sitä, että he olisivat köyhiä, kurjia, viheliäisiä, sokeita ja alastomia, 
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ja eivät tietäisi sitä. Muistakaa nyt, Hän puhuu tämän aikakauden seurakunnalle: kurja, sokea, alaston ja ei tiedä sitä. 
Tuo viimeinen ilmaus, nuo viimeiset sanat juuri silmiinpistävät. He ajattelevat olevansa todella Hengellä täytettyjä. He 
ovat jo... Tuo Laodikean Seurakunta-ajanjakso on helluntaiseurakunnan ajanjakso, koska se on viimeinen Seurakunta-
ajanjakso. Lutherilla oli sanomansa. Wesleyllä oli sanomansa, ja helluntailaisilla oli sanomansa.  

20 Myöskin sanottiin: “Koska sinä olet haalea [penseä], et ole kuuma etkä kylmä”, ulkonaiset aistimukset, älyllinen 
käsitys Evankeliumista. “Koska”, Hän sanoi, “sinä olet sillä tavalla, Minä oksennan sinut ulos suustani.”  Toisin 
sanoen, Hän tuli sairaaksi, kun Hän näki seurakunnan siinä tilassa.  

21 Ja muistakaa, he oksensivat Hänet ulos, ja Hän oli seurakunnan ulkopuolella yrittäen päästä takaisin sisäpuolelle 
tuossa hirvittävässä Laodikean Seurakunta-ajanjaksossa. 

22 Tämän maailman jumala, tämän maailman palvoma henkilö tänä päivänä, on Saatana. Ja ihmiset ovat 
tietämättömiä siitä, että palvovat Saatanaa, mutta Saatana jäljittelee seurakuntaa, näettekö, jäljittelee olevansa 
seurakunta. He palvovat Saatanaa ajatellen palvovansa Jumalaa seurakunnan kautta, mutta niin Saatana on sen tehnyt. 

“Oi”, te sanotte, “mutta odotahan hetkinen. Me saarnaamme Sanaa.”  
23 Katsokaa uudestaan tämän iltaista tekstiäni. Se oli Saatana, joka ensin saarnasi Sanan Eevalle. “Jumala on 

sanonut”, näettehän.  
24 Juuri tuo Kirjoituksen osan väärintulkitseminen kuuluu sille päivälle. Hän antaa teidän tietää, että kaikki, mitä 

Jeesus teki, oli täysin oikein. Hän antaa teidän tietää, että kaikki, mitä Mooses teki, oli täysin oikein. Mutta kun te 
otatte ne lupaukset, jotka on annettu tätä päivää varten, niin sen täytyy kohdistua jollekin toiselle aikakaudelle. Niin 
hänen ainoastaan täytyy tehdä, näettekö, saada ihmiset uskomaan se sillä tavalla, ja siinä kaikki. Sillä te ette voi ottaa 
yhtään sanaa pois Siitä tai lisätä yhtään sanaa Siihen, mutta näin hän toimii. 

25 Ihmiset tietämättään palvovat Saatanaa ja ajattelevat palvovansa Jumalaa. Niin kuin meitä on varoitettu profetian 
kautta 2. Tessalonikalaiskirjeessä... Lukekaamme se. 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luku. Ottakaamme se hetkeksi, jos 
voin heti löytää sen. Haluaisin lukea sen... Uskon, että se on 2. Tessalonikalaiskirje. Minulla on täällä tuo Kirjoitus ja... 

Nyt me kehotamme teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen kautta, ja meidän 
kokoontumisemme kautta yhteen hänen tykönsä,  

26 Ja katsokaa: “Herran tulemus, ja kokoaminen Hänen tykönsä”, sillä Jumala tulee kokoamaan kansansa Hänen 
tykönsä viimeisissä päivissä, ihmisten kokoaminen Herran tykö. Ei seurakunnan [kirkon] tykö, vaan Herran tykö. 
Yhteen kokoaminen Hänen tykönsä. 

Että ette heti järky mielessänne, tai vaivaannut hengessä ettekä sanan takia, ettekä muka meiltä 
saamastanne kirjeestä, että Kristuksen päivä olisi jo käsillä. 

Älkää antako kenenkään pettää itseänne millään tavalla, sillä tuo päivä ei tule, ennen kuin ensin tapahtuu 
poislankeaminen, ja tuo synnin mies...” (synnin mies, tarkatkaa, minkälainen hän nyt on) “...synnin mies on 
paljastettu, kadotuksen poika,” (Se oli Juudas, näettehän.) 

Joka vastustaa ja korottaa itsensä yläpuolelle kaiken sen, mitä on kutsuttu Jumalaksi, tai mitä on palvottu, 
niin että hän ikään kuin Jumala istuu Jumalan temppelissä ja esittää olevansa Jumala. 

27 Tuo tämän päivän seurakunnan petollisuus. Näettekö, kadotuksen poika, perkele. Kadotuksen poika, perkele. 
Ihmiset palvovat Saatanaa tässä ajassa ajatellen palvovansa Jumalaa. Mutta he palvovat häntä uskontunnustuksen 
kautta. Ihmistekoiset kirkkokunnat ja uskontunnustukset ovat tuoneet ihmiset suoraan suurimpaan petokseen, mitä 
maailma koskaan on tuntenut. Ei ole väliä sillä, kuinka paljon Jumalan tälle päivälle luvattua Sanaa on saarnattu ja 
vahvistettu, he yhä eivät halua uskoa Sitä. He eivät usko Sitä. 

28 Miksi sitten? Me ihmettelemme miksi. Miksi eivät, miksi he eivät usko Sitä? Kun Jumala on sanonut, että Hän 
tulisi tekemään jonkun tietyn asian, ja sitten Hän tekee sen, ja yhä he kääntävät sille selkänsä ja kääntyvät pois siitä. 
Aivan niin kuin Eeva tiesi, mitä Jumala oli sanonut, mitä Jumala tulisi tekemään, mutta hän käänsi selkänsä sille 
kuunnellakseen, mitä hänellä oli sanottavana.  

29 Muistakaa vain, muissa ajanjaksoissa, se on aina ollut tuo sama asia. Jokaisessa ajanjaksossa se on ollut niin, että 
Saatana yrittää vääristellä sen aikakauden Sanan heille saaden heidät näkemään jonkun toisen aikakauden. 

30 Kuulkaahan, kun Jeesus tuli, näettekö, Saatana oli tuossa juutalaisten opettajien ja rabbien ja pappien joukossa 
yrittäen käskeä heitä pitämään Mooseksen lain, kun Sana sanoi, että tuona päivänä Ihmisen Poika paljastettaisiin. 
Näettekö? Että Hän tulisi paljastamaan itsensä. Niin he yrittivät... Niin kauan kuin he vain olivat uskonnollisia, ja 
Mooseksen laissa... Näettekö mitä Saatana teki? Hän yritti sanoa: “Tuo osa Sanasta on aivan tarkalleen oikein, mutta 
tämä mies ei ole tuo henkilö.” Näettekö kuinka pettävä hän on? Tämä on tuo todellinen petoksen päivä. 
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31 Se on ollut, ja nyt on, Saatana perustamassa valtakuntaansa maan päällä. Se on tarkalleen syy, miksi hän tekee sen, 
sillä hän haluaa perustaa oman valtakuntansa.  

32 Aivan kuin joku liikemies, joka ei ole kristitty. Hän käyttää jokaista juonta, mitä vain voi, saadakseen teidät 
näkemään jotakin väärällä tavalla. Jos hän henkilökohtaisen hyödyn takia saa teidät tekemään sen, saa teidät näkemään 
sen sillä tavalla, hän näyttää teille kaiken minkä voi ja pitää teidät poissa asian totuudesta, koska hänellä on tunteet 
vain itseään kohtaan. Ei väliä kuinka sillä, paljon hän valehtelee ja pettää, tai mitä muuta tahansa, hänen tavoitteenaan 
on henkilökohtainen hyöty.  

33 Siksi Saatana on tehnyt tämän. Ja hän on työskennellyt sananpalvelijoiden kautta tehdäkseen sen, niin kuin Jumala 
lupasi hänen tekevän. No niin, hän alkoi uskonnollisen petoksen kanssa Eedenin Puutarhassa ja on jatkanut sitä aina 
siitä lähtien.  

34 Ei pystyttämällä jotakin kommunismia; kommunismilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Seurakuntaa teidän 
on varottava, näettekö. Kommunistit eivät ole niitä, jotka pettäisivät jopa Valitutkin. Seurakunta tulee pettämään jos 
mahdollista Valitutkin, näettekö. Kivat kommunistit. Me tiedämme heidän kieltävän Jumalan, he ovat antikristus. 
Varmasti ovat, periaatteessa, mutta he eivät ole se antikristus. Todellinen antikristus on uskonnollinen, hyvin 
uskonnollinen ja osaa lainata Kirjoitusta ja saa sen näyttämään niin selvältä.  

35 Samoin kuin Saatana teki siellä alussa. Hän lainasi sitä, mitä Jumala oli sanonut: “Te voitte syödä jokaisesta 
puutarhan puusta.” Näettekö, lainasi sitä aivan oikein.  

36 Nainen sanoi: “Kyllä, me voimme syödä kaikista puutarhan puista, mutta puutarhan keskuudessa on eräs puu, josta 
Jumala sanoi, ettei siitä tule syödä, tai edes koskea siihen, koska sinä päivänä kun teemme sen, sinä päivänä me 
tulemme kuolemaan. “ 

37 Hän sanoi: “Oi, varmastikaan te ette tule kuolemaan, mutta annahan minun kertoa sinulle se syy, miksi Jumala 
sanoi tämän. Se on koska...” Näettekö, se, mitä hän nyt lainasi, oli totuus, näettehän. Hän sanoi: “Se tulee avaamaan 
teidän silmänne ja saa teidät tietämään, mikä on oikein ja mikä väärin. Silloin tulette olemaan kuin Jumala, jos voitte 
tehdä sen.”  

38 Juuri sen hän haluaa meidän tekevän, ja juuri tuota saman asian hän yrittää tehdä tänä päivänä. Se on ollut 
uskonnollinen petosta alusta alkaen Eedenissä, ja on aina ollut sellaista siitä lähtien. Adamin aikana se oli petos. Nooan 
aikana se oli petos. Jeesuksen aikana oli samoin. Ja nyt on samoin, tuolla samalla tavalla, uskonnollisen petollisuuden 
avulla. 

39 Pankaamme nyt merkille, kun Jumalalla oli maa hallinnassaan. Nyt kun Jumalalla oli se hallinnassaan. Sitten 
Saatana otti sen hallintaansa hylkäämällä Jumalan Sanan. Jumalalla oli kerran tämä maa hallinnassaan. Hän asetti sen 
radalleen. Hän pani sen toimimaan. Hän teki kaiken, Hänellä oli se hallinnassaan. Nyt me tulemme vertaamaan sitä 
siihen, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Saatan otti sen hallintaansa. 

40 Jumalalta kului siihen kuusituhatta vuotta. Se ei olisi ottanut Häneltä niin pitkää aikaa, mutta Hän käytti siihen 
kuusituhatta vuotta, koska meille on opetettu, että yksi päivä Taivaassa on tuhat vuotta maan päällä, ja 6 000 vuodessa, 
tai kuudessa päivässä Jumala rakensi maan. No niin, Jumalalta vei kuusituhatta vuotta perustaa se, istuttaa se hyvällä 
siemenellä, niin että kaikki tuottivat kaltaistaan. Kaiken täytyy tuottaa kaltaistaan. Kaikki Hänen siemenensä olivat 
hyviä, ja niin sen täytyi tuottaa kaltaistaan. Jumala käytti siihen kuusituhatta vuotta. 

41 Lopulta, kun Hän oli saanut sen kaiken tehdyksi, me lopulta päädyimme Hänen päämajaansa maan päällä, tuohon 
kauniiseen paikkaan, joka oli itään Eedenistä, nimeltä Eeden. Puutarha, Egyptissä, aivan puutarhan itäisessä päässä, oli 
päämaja.  

42 Ja sen kaiken yläpuolelle Hän pani poikansa ja poikansa vaimon hallitsemaan sitä. Se on totta. Niin Jumala teki. 
Hän antoi heille täyden hallinnan. He saattoivat puhua tuulille, ja ne lakkasivat puhaltamasta. He saattoivat puhua 
puulle, ja se siirtyi tästä tuonne.  

43 Leijona ja susi söivät yhdessä, ja karitsa makasi niiden kanssa. Siellä ei ollut mitään pahaa. Se oli täydellinen 
rauha, täydellinen sopusointu. Kaikki oli täydellistä, kun Jumalalla oli se hallinnassaan. Ja huomatkaa, Hänellä oli 
maailmansa. Hänellä oli kaikki toiminnassa. Kaikki oli kunnossa. Kaikki söivät kasviksia. Mikään ei kuollut, mikään ei 
pilaantunut, mikään... Se oli yksinkertaisesti täydellistä.  

44 Ja sen kaiken yläpuolelle Hän asetti rakkaat lapsensa, poikansa ja tyttärensä, aviomiehen ja vaimon hallitsemaan 
sitä. 

45 Jumala oli niin tyytyväinen, että Hän lepäsi kaikista töistään seitsemäntenä päivänä ja pyhitti tämän seitsemännen 
päivän Sapatiksi itselleen.  
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46 Koska Jumala tarkasti sen kaiken muovattuaan ja valmistettuaan sitä kuusituhatta vuotta ja sai sen tulemaan 
olemassaoloon ja antoi vulkaanisten purkausten työntää vuoret esiin. Hän kuivasi ja järjesti sen haluamallaan tavalla, ja 
se oli kaunis paikka!  

47 Ei ole mitään sen kaltaista, Jumalan suuret paratiisit. Ja suuret dinosaurukset kulkivat siellä, ja kaikkea muutakin, 
eivätkä ne tehneet mitään vahinkoa. Ne olivat aivan yhtä lempeitä kuin kissanpojat. Siellä ei ollut mitään, ei sairautta, 
ei murhetta, ei yhtään taudin bakteeria ollut maan päällä. Oi, mikä paikka.  

48 Suuret linnut lensivät puusta puuhun ja Adam saattoi kutsua niitä nimeltä, ja ne lensivät hänen olalleen ja 
kujersivat hänelle. Oi, mikä ihmeellinen paikka Jumalalla olikaan. 

49 Ja sitten Hän teki yhden ominaisuuksistaan omasta ruumiistaan. Jumalalla on ominaisuuksia ruumiissansa.  
50 Aivan niin kuin te olette isänne ominaisuus. Ja pankaa merkille, te olitte isoisänne isoisän isoisässä. Mutta 

ottakaamme siitä vain teidät ja teidän isänne. Nyt te ette tienneet mitään, kun olitte isässänne. Elämän alkio tulee 
uroksesta. Uroksella on verisolu, ja naisella on muna. No niin, sen vuoksi verisolussa on elämä itsessänsä. Ja sitten kun 
te olitte isässänne, te itse asiassa ette tienneet siitä mitään, mutta kuitenkin tiede ja Jumalan Sana todistavat, että te 
olitte isässänne, mutta te ette tienneet mitään siitä. 

51 Mutta sitten isä kaipasi tuntea teidät. Ja yhtyessään äidin kanssa isänne tuli tuntemaan teidät. No niin, te olette 
isänne ominaisuus. Te näytätte häneltä ja teillä on ruumiissanne osia, jotka näyttävät aivan isältänne.  

52 No niin, samalla tavalla Jumala oli alussa. Jokainen Jumalan poika ja jokainen Jumalan tytär oli Jumalassa alussa. 
Te ette muista sitä nyt, mutta te olitte siellä. Hän tiesi sen ja Hän halusi teidän tulevan olemassaoloon, niin että Hän 
saattoi olla kosketuksessa kanssanne, puhua kanssanne ja rakastaa teitä ja puristaa kättänne. 

53 Ettekö te halua oman poikanne... Eikö se olekin suuri päivä, kun poikanne tulee kotiin ja istuutuu pöydän ääreen. 
Kun hän tulee takaisin arpisena taistelukentältä, tai jostakin muualta? Kuinka te valmistattekaan päivällisen. Te tapatte 
lihotetun vasikan, tai mitä se onkin, ja valmistatte sen hänelle. Se on teidän lihaanne ja vertanne, ja hän oli teissä. Te 
ette tunteneet häntä silloin, mutta te tiesitte hänen olevan siellä. 

54 Ja niin Jumala tiesi, että me tulisimme olemaan täällä, kun Hän pani meidät lihaan, niin että saattoi olla 
kosketuksessa kanssamme. Voidakseen olla kosketuksessa kanssamme Hän tuli yhdeksi meistä, kun Hän tuli 
Jeesukseksi Kristukseksi, Jumalan Pojaksi, Hän itse, Jumalan julkitulemisen täyteys. Sen vuoksi Jumalan tarkoituksena 
oli esitellä ominaisuuksiaan yhteydessä olemisen kautta.  

55 Kun minä olin isässäni, en tiennyt siitä mitään. Mutta kun tulin hänen pojakseen ja olin syntynyt hänestä, olin isäni 
ominaisuus ja osa isästäni, ja te olette osa omasta isästänne  

56 Ja Jumalan lapsina me olemme osa Jumalan ominaisuuksista, jotka olivat Hänessä tehtynä lihaksi, niin kuin Hän 
oli tehty lihaksi, niin että voimme seurustella toistemme kanssa Jumalan perheenä maan päällä. Ja se on ollut Jumalan 
tarkoitus alusta alkaen. Kyllä. Niin Jumala halusi alussa.  

57 Hänellä oli kaikki hallinnassa ja Hän pani miehen Eedenin Puutarhaan vapaan valinnan perustalle. Ja sanoi: 
“Poikani, se on sinun.”  

58 Mikä kaunis paikka. Jumala oli niin tyytyväinen, että Hän vetäytyi lepäämään kaikista töistään. Mikään puu ei 
koskaan tuottanut orjantappuroita ja ohdakkeita. Mitään marjoja ei koskaan tullut piikkipensaasta. Kaikki oli 
täydellistä, kaikki siemenet olivat täydellisiä. Kaikki oli täydellisessä tilassa. 

59 Sitten, kun Hän meni vähän lepäämään, livahti Hänen vihollisensa sisälle petoksen kanssa ja otti sen valtaansa 
tulkiten väärin Hänen ohjelmansa Hänen lapsilleen. Kun Hän luotti omaan lapseensa, aivan niin kuin te luotatte 
tyttäreenne, kun hän menee illalla ulos jonkun miehen kanssa, niin kuin te luotatte poikaanne, kun hänen täytyy mennä 
jonkun ryyppäävän tai tupakoivan pojan kanssa, näettekö? Hän luotti poikaansa, että hän ei tekisi mitään väärää, vaan 
pitäisi jokaisen Sanan, jonka Hän oli sanonut, mutta vihollinen livahti sisälle. Niin kuin se liukas kaveri, joka vie 
tyttärenne ulos ja käyttäytyy väärin, tai joku nainen, joka menee poikanne kanssa ja tekee samoin, näettehän. Hän, 
Jumalan vihollinen, livahti sisälle ja tulkitsi väärin Sanan Eevalle. 

60 Nyt hän, tämän lankeemuksen kautta, on itse ottanut valtaansa ja omistukseensa Eedenin Puutarhan. Hän otti sen 
hallintaansa. Ja nyt hänellä on ollut kuusituhatta vuotta petollista hallintaa ja pettää ihmisiä, Jumalan lapsia, niin kuin 
Hän teki silloin, koska heidät oli asetettu vapaan moraalisen valinnan perustalle, että he toimisivat miten vain tahtoivat, 
uskoen ja luottaen siihen, että he toimisivat oikein, ja sitten he tekivät väärän teon ja myivät esikoisuutensa, niin kuin 
Eesau teki, maailman takia, ja Saatana voitti sen ja otti hallintaansa. Ja hänellä on ollut kuusituhatta vuotta aikaa 
rakentaa Eedeniään. Niin kuin Jumalalla oli kuusituhatta vuotta aikaa rakentaa oma Eedeninsä valmiiksi, ja hän on 
tehnyt sen petoksen avulla pettäen nyt ihmisiä Sanalla. Hän on perustanut oman Eedeninsä tänne maan päälle synnissä. 
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61 Jumalan Eden oli perustettu vanhurskaudessa. Saatanan Eeden on perustettu synnissä. Jumala on vanhurskaus. 
Jumalan valtakunta perustettiin vanhurskaudessa, rauhassa ja elämässä, ja Saatanan valtakunta on perustettu synnissä ja 
uskonnollisessa synnissä! 

62 Pankaa nyt merkille, kuinka hän petti sen petollisesti kuten hän sanoi tekevänsä. Hän lupasi tehdä tämän. Tiesikö 
joku sitä? Menkäämme Jesajaan, jos haluatte jonkun näistä Kirjoituksista, jos... Oletan, että minun tulisi lainata niitä 
enemmän. Menkäämme hetkeksi Jesajan 14. lukuun ja nähkäämme, mitä Saatana sanoi täällä. Hetkinen vain, luemme 
sen Jesaja 14. Ja tarkatkaa, mitä tämä kaveri on tehnyt. Jesaja 14, alkaen jakeesta 12. 

Kuinka olet sinä pudonnut taivaasta, oi Lucifer, aamun poika! Kuinka olet sinä maahan hakattu, sinä, joka 
heikensit kansoja! 

Sillä sinä olit sanonut sydämessäsi: Minä tulen nousemaan taivaaseen. 

Tulen korottamaan valtaistuimeni Jumalan tähtien (se on poikien) yläpuolelle; tulen istumaan myös 
seurakunnan vuorelle pohjoisen puolella. 

Tulen nousemaan yläpuolelle pilvien korkeuksia; tulen olemaan kaikkein Korkeimman kaltainen. 
63 No niin, verratkaa sitä tämän toisen Kirjoituksen kanssa täällä Tessalonikalaiskirjeessä, jonka luimme hetki sitten, 

kuinka hän sanoi istuvansa Jumalan temppelissä ja korottavansa itsensä kaiken sen yläpuolelle, mitä kutsutaan 
Jumalaksi. Niin että hän on kuin Jumala, ja on palvottu kuin Jumala maan päällä. 

64 Siinä on se tämän maailman jumala, josta saarnasin teille viime sunnuntaina. Täällä hän on tänään petoksessa. Se 
on tuo petollinen hetki! On valtava aika, jossa me elämme! Se on kaikkein loistavin aika kaikista aikakausista, koska 
me olemme jälleen kohdatessamme Tuhatvuotisvaltakunnan! Me olemme jälleen kasvotusten Eedenin kanssa. Mutta 
juuri tässä ajassa, kaiken sen petoksen ja taktiikan, mitä hän koskaan on kyennyt käyttämään pettääkseen, hän on 
koonnut sen kaiken yhteen ja vahvistanut itsensä ja tullut alas kuin Jumala ja pannut itsensä Jumalan paikalle. Hän on 
uskonnollinen ja osaa lainata Kirjoitusta, aivan niin kuin Saatana teki Eevalle Eedenin Puutarhassa. Mutta kaikki, mitä 
hänen täytyy tehdä, on jättää pois vain yksi paikka siitä, ja siinä on tuo aukko, josta perkeleen myrkyllinen oppi voi 
vuotaa lävitse, kuten tuo “ajattelevan miehen suodatin”, josta puhuimme äskettäin. 

65 No niin, hän sanoi korottavansa itsensä kaikkein Korkeimman yläpuolelle. Hän nousisi pilvien ja tähtien 
yläpuolelle ja hän istuisi siellä kuin Jumala ja olisi kaikkein Korkeimman yläpuolella. Ja hän on onnistunut täyttämään 
uhkauksensa. Hänellä on todella ollut ihmeellinen menestys uhkauksiensa täyttämisessä, niin että ihmiset jokaisessa 
ajanjaksossa ovat antaneet hänen selittämällä tehdä tyhjäksi Jumalan Sanan lupauksen arvon tuolle aikakaudelle! Juuri 
niin hän on sen tehnyt. Jokaisessa ajanjaksossa hän selittämällä teki sen tyhjäksi. 

66 Nooan päivinä hän selitti, että oli mahdotonta, että taivaasta tulisi sadetta, sillä siellä ylhäällä ei ollut minkäälaista 
sadetta! Tuo suuri tieteellinen Evankeliumi, jota hän saamasi Eedenin Puutarhassa, hän voi luodata instrumenteilla 
kuun ja todistaa, ettei siellä ylhäällä ollut mitään kosteutta! Jumala sanoi, että tulisi satamaan, mutta Saatana onnistui 
myrkyttämään ihmisten mielet tieteellisen tutkimuksen avulla, ettei niin voisi tapahtua, mutta se tapahtui! Jumala 
sanoi, että se tapahtuisi, ja se tapahtui. Hän teki sen. 

67 Nyt, Jeesuksen päivinä, hän teki saman asian. Hän myrkytti heidän mielensä jälleen petoksen avulla, näettekö, 
tulkiten väärin Sanaa. “Jos Sinä olet Jumalan Poika, anna minun nähdä Sinun tekevän jotakin.”  

68 Jeesus ei pelleillyt hänelle. Hän ei tehnyt sitä. Jumala ei ole mikään pelle. Hänen ei tarvitse vastata mihinkään, 
mitä Saatana kysyy. Hänellä on vain... Jeesus sanoi: “On kirjoitettu: ‘Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisen 
Sanan mukaan joka lähtee Jumalan suusta.’” Hänen ei tarvinnut pelleillä hänelle. Hänen ei tarvinnut tehdä leipää. Hän 
olisi voinut tehdä sen, mutta silloin Hän olisi kuunnellut perkelettä, eikä Hänen tarvinnut kuunnella perkelettä. 

69 Ja jälleen, kyseessä on uskonnollinen synti, niin kuin alussakin, niin petollisena. Tarkatkaa sitä nyt. Se ei ole vain 
jotakin vanhaa jokapäiväistä syntiä, aviorikosta, juopumista ja Jumalan Nimen turhaan käyttämistä. Sitä se ei ole. Ei. 

70 Te muistatte vuosia sitten, monet teistä vanhemmista täällä, muistatteko tuon saarnan, jonka saarnasin 
Pettymyksistä tuomiolla? Portto, hän ei tule pettymään siellä. Hän tietää minne on menossa. Juoppo ei tule pettymään 
siellä. Pirtutrokari, uhkapeluri, valehtelija, varas, hän ei tule olemaan pettynyt. Mutta mies, joka ajattelee olevansa 
oikeassa, siinä on pettymys.  

71 Mies, joka tulee ja sanoo: “Herra, enkö minä saarnannut Evankeliumia? Enkö minä ole ajanut ulos perkeleitä 
Sinun Nimessäsi?”  

72 Jeesus sanoo: “Menkää pois Minun tyköäni, te vääryydentekijät. Minä en koskaan edes tuntenut teitä.” Siinä on 
pettymys, näettekö, tuo petollisuus.  

73 Sitä minä olen jatkuvasti... Siinä minua on ymmärretty väärin. Ei niin että haluaisin olla erilainen, vaan minun on 
oltava rehellinen. Minulla on Sanoma, ja sen täytyy saavuttaa ihmiset. Sen takia sen kovin väärinymmärretty ihmisten 
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keskuudessa. He ajattelevat, että olen jokaista vastaan. Jos he vain tietäisivät, että olen jokaisen puolesta. Yritän 
parhaani tuodakseni heille sen, mikä on Totuus, aivan niin kuin se on laskettu sydämelleni, ja sillä tavalla kuinka se on 
täällä Raamatussa. Ja Jumala todistaa sen olevan Totuus, joten ei ole mitään muuta, mitä sen kanssa voisi tehdä. He 
joko katsovat sitä tai eivät. 

74 Näettekö, he eivät halua nähdä sitä, koska he ovat jo myytyjä. He ovat myyneet esikoisuutensa jollekin 
organisaatiolle, jollekin kirkkokunnalle, sitoen esikoisoikeutensa päästä Taivaaseen jonkun organisoidun uskonnon 
pohjalta, jonka kaiken pää on Saatana. Jumala ei koskaan ole organisoinut uskontoa, Hän ei koskaan tehnyt sitä. Ja he 
myyvät itsensä sille. Siellä joukko miehiä tulkitsee Sanaa ja sanovat, että se merkitsee tätä ja merkitsee tuota.  

75 Jumala ei tarvitse mitään tulkkia. Hän tulkitsee itse. Hän ei tarvitse ketään muuta sanomaan Hänelle, kuinka tehdä 
sitä. Hän on yksinvaltias. Hän sanoi, kuinka Hän tulisi tekemään sen, ja sillä tavalla Hänen täytyy pitää Sanansa. Kun 
Hän sanoi: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Hän tarkoitti juuri sitä. Mitä tahansa Hän sanoi tulevan 
tapahtumaan näissä viimeisinä päivinä, että Hän tekisi tiettyjä asioita, ja Hän on tehnyt sen. Hänen ei tarvitse kysyä 
keneltäkään, olisiko sen aika tai ei. Hän tietää, mikä aika on, ja mikä suunnitelma on.  

76 Nyt Saatana, tämä pettäjä, niin kuin puhutaan Matteus 24:24, jossa on niin paljon petosta. No niin, me näemme, 
että hän evankeliuminsa tiedon ohjelman perusteella, paremman koulutuksen avulla, korkeamman etiikan avulla, 
sivilisaation avulla ja niin edelleen, on lumonnut ihmiset, jotka tahtovat palvella Jumalaa, ja he uskovat hänen 
valheitaan.  

77 Eeva ei halunnut tehdä sitä, mutta hän osoitti hänelle, kuinka se oli paljon viisaampaa. Eeva ei tiennyt. Hän halusi 
tietää. Hän ei ymmärtänyt, mutta hän halusi ymmärtää. Jumala sanoi hänelle, ettei yrittäisi ymmärtää.  

78 Kuinka minä voisin ymmärtää mitään näistä asioista? Minä en voi ymmärtää niitä. Minun ei tarvitse ymmärtää 
niitä. Minä uskon ne. Minun ei tarvitse ymmärtää niitä. Jumala on usko, eikä ymmärrys. Me vain uskomme, mitä Hän 
sanoo. 

79 No niin, verratkaa nyt Jumalan Eedeniä Saatanan Eedeniin, sen jälkeen kun hän kuudentuhannen vuoden ajan on 
vääristellyt Jumalan kullekin aikakaudelle luvatun Sanan todellista tulkintaa. Verratkaamme sitä nyt ja nähkäämme 
millainen se on. Niin kuin hän teki seurakunnalle Kristuksen aikana, Jeesuksessa, ja yritti estää Jumalan uskollisia 
poikia tietämästä Totuutta. Se on Jumalan... Jumala pani poikansa tänne, ominaisuutensa tänne, olemaan yhteydessä 
Hänen kanssaan Hänen Sanansa kuulemisen kautta. 

80 Mitä jos teidän isänne sanoisi teille... Ja te olette isällenne uskollinen poika. Ja hän sanoisi teille: “Poikani, älä 
mene uimaan tuohon veteen siellä, koska tuossa vedessä on alligaattoreita.” Ja sitten joku mies tulee ja sanoo: 
“Varmastikaan niin kauniissa vedessä kuin tuo ei voi olla mitään alligaattoreita.” No niin, ketä te tulette kuuntelemaan? 
Jos olette aito poika, te kuuntelette isäänne.  

81 Ja aito Jumalan poika tai tytär ottaa Jumalan Sanan ensin! En välitä siitä, mitä joku muu siitä sanoo, he ottavat 
Jumalan Sanan ensin! Kupissa on myrkkyä, ja he uskovat sen.  

82 Usko Hänen koko Sanaansa, Hänen Siemeneensä, toi pyhyyden, rakkauden ja Iankaikkisen Elämän Eedenin. Sen 
Jumalan Eeden tuottaa. Se toi pyhyyden, rakkauden, ymmärryksen, täydellisyyden ja Iankaikkisen Elämän Eedenin. 
Sen Jumala suunnittelee: Hänen Sanansa, Hänen Siemenensä, sitä Hänen Seurakuntansa tulee olemaan lopulla. Se tulee 
olemaan tuo sama asia. 

83 Huomatkaa, tässä on eräs ajatus. Alkaa unohtako sitä. Menen siihen jollakin toisella kerralla, tai jossakin toisessa 
sanomassa, mutta tiedättekö, että Jumala sanoi: “Tuottakoon jokainen siemen kaltaistaan.” Onko se Jumalan käsky? No 
niin, mitä hyötyä sitten on jonkun saarnaajan, tai jonkun muun, yrittää saada tuota Sanaa sanomaan jotakin muuta? 
Näettekö? Jokainen Jumalan Sana on Siemen. Jeesus sanoi niin, siemen, jonka kylväjä kylvi. Niinpä, jos Markus 16 on 
Jumalan Sana, tulee se tuottamaan kaltaistaan. Jos Malakia 4 on Jumalan Sana, tulee se tuottamaan kaltaistaan. Ja 
jokaisen muun lupauksen täytyy tuottaa kaltaistaan. 

84 Näettekö te? Näettekö Saatanan täällä naamioituneena? Hän yrittää sanoa: “Se ei ole niin.” Ymmärrättekö te sitä? 
[Seurakunta vastaa: “Aamen.”] Näettekö, Saatana sanoo: “Oi, ei se ole tätä päivää varten. Se oli jonakin toisena aikana. 
Se ei edes merkitse sitä.”  

85  “Jokaisen siemenen täytyy tuottaa kaltaistaan.” Siten Jumala perusti Eedeninsä. Onko se oikein? [Seurakunta 
vastaa: “Aamen.”] Ja tässä se on. Siten Jumala perustaa Seurakuntansa. Jokainen Sana tuottaa kaltaistaan. “Ihminen ei 
elä yksin leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta”, näettehän. Saatana, hän ottaa jotakin muuta, 
mutta Jumala sanoi: “Jokainen siemen tuottakoon kaltaistaan.”  

86 Jos lupaus sanoo: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.”  
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87 Ja sitten kirkko sanoo: “Liity seurakuntaan, lausu uskontunnustus, tunne katkismus.” Sen kaltaisia asioita ei ole 
koko Raamatussa.  

88 Mutta Jeesus sanoi: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun Nimessäni he ajavat ulos perkeleet. He 
puhuvat uusilla kielillä. Jos he ottavat ylös käärmeitä tai juovat kuolettavia, ei se heitä vahingoita. Jos he laskevat 
kätensä sairaiden päälle, he tulevat terveiksi.” Onko ketään ihmistä kieltämään sitä? Näettekö? 

89  “Jokainen siemen tulee tuottamaan itsensä kaltaista.” Jos te olette Jumalan siemen, Jumalan ominaisuus, Jumalan 
poika, silloin Jumalan Sana on kylvettynä teissä, näettehän. Ja sitten kun te kuulette Jumalan Sanan: “Minun lampaani 
kuulevat Minun ääneni, vierasta he eivät tule seuraamaan.” Käsitättekö sen? Silloin jokainen siemen tulee esiin itsensä 
kaltaisena. 

90 No niin, me näemme, että jokaisen siemenen tuottaessa kaltaistaan, ei Eedenissä ollut mitään kuolemaa. Uudessa 
Eedenissä ei tule olemaan mitään kuolemaa, näettekö. Siellä ei ollut mitään muuta kuin pyhyyttä, puhtautta, ja 
Iankaikkinen Elämä. 

91 Nyt, koko Jumalan Sanan uskomatta jättäminen on tuonut epäpyhyyden siemenen Saatanan Eedeniin. Me olemme 
nyt tulossa siihen, missä Saatana ottaa valtaistuimensa antikristuksena tämän maan Eedenissä, synnin Eedenissä, 
vääristellyn uskonnon Eedenissä. Hän ei aloittanut sanomalla: “Minä olen Saatana. Minä olen se suuri enkeli.” Ei, ei 
siltä pohjalta, vaan Jumalan Sanan vääristelyn pohjalta! Ja sillä tavalla hän on tuonut kuningaskuntansa jokaisessa 
ajanjaksossa. Ja nyt tässä suuressa petollisessa ajanjaksossa hän on valmis ottamaan valtaistuimensa omien ihmistensä 
kanssa! Hän on rakentanut itselleen älyllisen, koulutetun, tieteellisen Eedenin. Oikein. Tieteelliset saarnaajat, 
tieteellinen seurakunta, tieteellinen teologia, kaikki on tieteellistä. Kaikki on tiedon pohjalla. Koko seurakunta on 
rakennettu tiedolle. Sitä ei ole rakennettu uskolle. 

92 Kerran menin pitämään kokousta erään miehen seurakunnalle. Se oli eräässä suuressa auditoriossa Lännessä. 
Hieno mies, ja hän kielsi nämä asiat, joista me puhumme. Kuitenkin, minä pidin hänestä. Hieno mies, vanha mies. Kun 
hänen seurakuntansa meni ulos... Siellä oli istumapaikkoja noin kuudelle tuhannelle. Kun hänen seurakuntansa, noin 1 
500, meni iltapäivän jumalanpalvelukseen, olivat he kaikki hienosti pukeutuneita intellektuelleja, ja minä istuin siellä 
ja tarkkasin heitä.  

93 Hän saamasi oikein hyvän saaman, tuo mies. Ja sitten hän kysyi, halusiko joku vastaanottaa Kristuksen. Hän pyysi 
heitä vain kohottamaan kätensä. Kukaan ei kohottanut kättään, kunnes lopulta eräs nainen kohotti kätensä. Hän sanoi: 
“Hyvä on, nyt sinä olet kristitty”, ja valmisti häntä kastetta varten. Ja sitten hän meni ulos, siunasi pienen lapsen, 
suuteli pientä lasta ja rukoili sen puolesta ja lähetti kuulijakunnan kotiin. 

94 Kun hänen seurakuntansa meni ulos, kaikki hienoja, oppineita, koulutettuja ihmisiä. Minä seisoin siellä sivulla 
puristaakseni tuon miehen kättä ja toivottaakseni hänelle Jumalan siunausta hänen mennessään ulos.  

95 Ja kun tein sen, tässä tuli minun joukkoni sisälle. He eivät voineet päästää heitä sisälle hänen joukkonsa ollessa 
siellä. Tässä he tulivat pyörätuoleissa, paareilla, pakkopaidoissa, mielenvikaiset ja kaikki muut! Näettekö te eron? Siinä 
se on. Se on se asia, josta minä puhun. Näettekö? Se on jotakin erilaista. 

96 Kun te tieteellisen tiedon avulla voitte aikaansaada ymmärrettävän evankeliumin: “Häntä, joka uskoo Jeesukseen 
Kristukseen, ei tuomita”, näettekö?  

97 Mutta “nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat”. Näettekö, hän jättää sen pois siitä. Tämä nainen uskoi 
Jeesukseen Kristukseen. Hän on pelastunut, jos nämä merkit seuraavat uskovaista.  

98 “Ja hän, joka kuulee Minun Sanani”, ei vain kuule sitä korvillaan, vaan ymmärtää Sen. Kuka tahansa voi kuulla 
Sen. Prostituoitu voi kuulla Sen ja pysyä prostituoituna, näettehän. Juoppo voi kuulla Sen. Valehtelija voi kuulla Sen ja 
yhä pysyä valehtelijana, mutta “hänellä, joka ymmärtää Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka lähetti Minut, on 
Iankaikkinen Elämä.” Siinä se on teille, näettehän.  

99 Eikä kukaan voi tehdä sitä, ellei Jumala ole häntä ennalta määrännyt. Jeesus sanoi: “Ei kukaan voi tulla Minun 
tyköni, ellei Isä häntä vedä, ja kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva Minun tyköni.” Aamen. Se on kaikki 
riippuvainen Jumalan yksinvaltiudesta ja ennalta tietämisestä. Hän elää yksinään, eikä kukaan voi sanoa Hänelle, mitä 
tehdä. 

100 Nyt, epäuskon kautta, ja koko Jumalan Sanan huomiotta jättämisen kautta, on tullut esiin epäuskon siemen. 
Epäpyhyys, synnillisyys, viha ja iankaikkinen kuolema ovat tässä synnillisessä, älyllisessä seurakunta-ajanjaksossa. No 
niin, käsitittekö sen? Tässä ajassa, kun koko maailma on uskonnollinen. Tiesittekö sitä? Koko maailma on 
uskonnollinen. Ja tässä uskonnollisessa aikakaudessa, suuria kirkkoja on joka kulmassa. Kaikki... Koko asia päätyy 
siihen, että palvotaan Saatanaa. Tässä se on täällä Raamatussa. Se on totta. Ja tässä älyllisessä ajassa, teologinen 
seminaari tuottaa intellektuellin, jolle on opetettu miten puhua, mitä tehdä, kuinka aikaansaada heissä mielenliikutusta 
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ja kaikkea psykologista. Häntä on koulutettu kolme ja neljä vuotta tietämään, kuinka käsitellä ihmisen mieltä. 
Näettekö, se on...  

101 Jumalan Henki ei ole jotakin, mitä on koulutettu teihin. Se on jotakin, mikä on ennalta määrätty teihin 
Kaikkivaltiaan Jumalan kädellä. Teidän kokemuksianne ei voida kouluttaa tai opettaa teihin. Se on ennalta määrätty 
teihin Jumalan kädellä ja Jumalan ennalta tietämisellä. Niin se on. 

102 No niin, hän on tuottanut tämän suuren Eedenin jossa he nyt elävät, seurakunta maailman Eedenin. He kaikki 
liittyvät nyt yhteen tuossa suuressa Ekumeenisessa Neuvostossa, ja heillä tulee olemaan maailmankirkko. Kaikki 
tulevat yhden pään alle, missä Saatana tulee olemaan valtaistuimella, aivan tarkalleen. 

103 Ja viimeinen kutsu lähtee ottamaan kiinni Morsiamen ennen kuin Hän menee siihen. Sillä jouduttuaan kerran 
siihen, hän on ottanut pedon merkin ja on tuomittu. Hän ei ole koskaan tuleva ulos siitä. Siitä syystä minä sanon: 
“Tulkaa ulos heidän keskuudestaan, Minun kansani, ennen kuin se menee siihen, näettehän. Tulkaa ulos heidän 
joukostaan ja olkaa erotetut.” 

104 No niin, viha ja kuolema ja iankaikkinen ero Jumalasta on tässä Eedenissä, himo, saasta, vääristyneisyys. Kuinka? 
Kylvämällä väärää siementä. 

105 Se muistuttaa minua tuosta näystä, jonka näin ennen kuin olin koskaan tavannut helluntailaisia, tuosta miehestä, 
joka meni ympäri maailman puettuna valkoisiin. Te olette kuulleet minun kertovan sen monta kertaa. Eräs toinen tuli 
hänen jäljessään kylväen ristiriitaisuuden siementä.  

106 Mutta hän voitti sen helposti Eevan kanssa, Eedenin Puutarhassa, Eevassa olleen synninhimon avulla. Silloin, jos 
Eeva himoitsi tietoa, oli se synti.  

107 Ja kun me himoitsemme tietoa, haluamme Ph.D:n, LL.D:n; on synti tehdä niin. Se on vahva lausunto, mutta se on 
Totuus. Ei väliä sillä, kuinka lujasti se on sanottu, se on yhä Totuus, näettehän. Himoita tietoa, ymmärrystä.  

108 Kysymys on siitä, että tänä päivänä me emme yritä vakiinnuttaa Jumalan Sanaa ihmisten sydämiin. Me yritämme 
vakiinnuttaa itseämme! Seurakunta yrittää vakiinnuttaa seurakunnan oppia henkilön sydämeen.  

109 Meitä on käsketty vakiinnuttamaan sinne Jumalan Sana. Paavali sanoi: “Minä en tullut teidän tykönne 
houkuttelevien ihmisen sanojen kanssa, ettei uskonne lepäisi ihmistiedon varassa, vaan minä tulin teidän tykönne 
voimassa, tuoden julki Pyhää Henkeä, niin että uskonne voisi levätä Jumalassa.” Siinä se on teille.  

110 Ihmisiä ei tulisi vakiinnuttaa heidän itsensä varaan. Me näemme sen... Antakaa Jumalan tehdä jotakin jollekin 
henkilölle ja lähettää hänet, niin te näette jokaisen miehen yrittävän jäljitellä sitä. Näettekö, he yrittävät perustaa sen 
itsensä varaan. Jokainen mies sanoo: “Minä tein tämän, minä, minun kirkkokuntani, minä tein tämän”, perustaa itsensä 
varaan. Mitä me oikein saarnaamme: itseämmekö vai Jumalan valtakuntaa?  

111 Perustukaa Jumalan Sana varaan. Ottakaa ulos epäusko ja vakiinnuttakaa Jumalan valtakunta ihmisen sydämeen. 
Eikä Jumalan valtakunta voi olla vakiinnutettu miehen sydämessä, ellei Jumala ole tehnyt tuota miestä siten. Hän ei voi 
olla vakiinnutettu...  

112 Ja muistakaa, tuo petollisin osa, tuo mies ajattelee, että se on oikein. Hän ei voi olla vakiinnutettu… “On tie, joka 
näyttää oikealta miehen mielestä.” Kaikki näyttää älyllisesti oikealta. 

113 Niin kuin kerroin teille muutama sunnuntai sitten. Kun seisoin kuolevan lapseni vieressä, seisoi Saatana siellä ja 
sanoi: “Siellä on isäsi kuollen käsivarsillesi eräänä iltana. Siellä makaa vaimosi ruumishuoneella, ja tässä menee 
lapsesi, ja kun pyydät Häntä vastaamaan sinulle, vetää Hän verhon eteesi. Ja nyt, kuitenkin Hän on hyvä Jumala, ja 
sinä sanoit, että Hän oli Parantaja. Ja sinä, joka olet seissyt sen puolesta, mitä sanoit olevan oikein, sinä olet väärässä.” 
Oi, kaiken järkeilyn, kaikkien ajatusten täytyi olla yhtyä siihen, että se oli oikein, ja että hän oli oikeassa, siinä 
kaikessa. 

114 Niin oli hän myös oikeassa sanoessaan Eevalle: “Teidän silmänne tulevat avatuiksi, ja te tulette erottamaan oikean 
väärästä, ja te tulette olemaan samanlaisia kuin jumalat”, tietäen mikä on oikein ja mikä väärin, koska Jumala ei vielä 
ollut antanut heidän huomata, että he olivat alasti. Niinpä hän tiesi, että he tulisivat erottamaan oikean väärästä. Ja hän 
oli oikeassa! Mutta katsokaahan, se oli vastoin Jumalan Sanaa. 

115 Ja niin oppivat saarnaajat seminaareissa ihmistekoisen teologian. Se voi näyttää oikealta, se voi olla hyvä 
ymmärrettävä asia, mutta se on väärin!  

116 Meidän ei tarvitse ymmärtää sitä. Me uskomme sen, koska Jumala sanoi sen olevan niin, ja se selvittää sen iäksi, 
koko asian. Niin me uskomme sen.  

117 Oi, kuinka Eeva himoitsikaan olla joku Ph.D. Kuinka hän himoitsikaan olla älykkäämpi kuin mitä oli. 



10          SAATANAN EEDEN 
 

118 Huomatkaa, samoin kuinka suuresti mies ja hänen vaimonsa... Pankaa nyt merkille, mies ja hänen vaimonsa, 
molemmat olivat alasti Eedenin Puutarhassa, Jumalan Eedenissä.  

119 Tulen nyt lopettamaan. Sanoin pidätteleväni teitä vain muutaman minuutin. Tarkatkaa nyt lopettaessamme.  
120 Verratkaa tätä nyt. Kuinka paljon samankaltainen tilanne oli, kun sekä mies että vaimo molemmat olivat Jumalan 

Eedenissä ilman rihmaakaan vaatteita yllään, eivätkä tienneet sitä. Miksi he eivät tienneet sitä? Koska heidän aistinsa 
olivat verhottuja alastomuudelle, Pyhän Hengen pyhällä verholla. He saattoivat katsoa suoraan toinen toistaan eivätkä 
tienneet olevansa alasti. He olivat verhottuja pyhyyden Pyhällä Hengellä. He olivat verhottuja. 

121 Jumala verhoaa vielä tänäkin päivän, niin että pystyy katsomaan eikä himoitse. He kääntävät päänsä pois. Se on 
Pyhä Verho, näettekö, Pyhä Verho. Jumalalla oli heidän silmänsä. He olivat molemmat... Toinen oli mies ja toinen oli 
nainen, eivätkä he tienneet olevansa alasti, koska Jumalan Pyhyys piti heidän silmänsä verhottuina. Huomatkaa, 
Jumala kätki heidän tietoisuutensa synniltä Pyhällä Verholla.  

122 Toivoisin, että meillä olisi jonkin verran aikaa viipyäksemme siinä muutaman minuutin. Kuulkaahan: “Sillä 
 hänellä, palvojalla, kerran puhdistettuna... (Hebrealaiskirje) ...palvojalla kerran puhdistettuna ei enää ole 
tietoisuutta synnistä!” Synti on poistunut hänestä! 

123 Kuulin veli Nevillen sanovan tänä aamuna, joku on voinut kysyä häneltä, että miksi minä en saarnaa Pyhästä 
Hengestä? Miksi en tee sitä? Tässä se on. Pyhä Henki on toimintaa teissä. Se on Elämä. Ei jokin aistimus, ei jonkin 
sorttinen lihallinen todiste, vaan se on Persoona, Jeesus Kristus, Jumalan Sana, juurtuneena sydämessänne tehdäkseen 
eläväksi jokaisen tämän ajanjakson sanan. Oikein. Tarkatkaa Pyhää Henkeä toiminnassa, ei niinkään paljoa 
julkituomisessa, vaan toiminnassa, mitä se tekee Sanan mukaan. 

124 Huomatkaa nyt, Jumalan Pyhän Hengen, Jumalan pyhän Sanan, perustella mies ja nainen olivat alasti eivätkä 
tienneet sitä. Kuinka kaunista, Sanan elämä, tuo Siemen, Sana.  

125 Jumala sanoi: “Siellä puutarhan keskellä on eräs puu, nainen. Ja puutarhan keskellä oli tämä puu. Älkää edes 
koskeko siihen, sillä sinä päivänä, jona te syötte siitä, sinä päivänä te kuolette.” He olivat pyhästi verhottuja siitä, he 
eivät tienneet mitään siitä, he eivät uskaltaneet koskea siihen. 

126 He olivat pyhästi verhottuja. He olivat turvassa Jumalan paviljongissa. He olivat elossa. Heidän ympärillään ei 
ollut kuolemaa. Halleluja! Heillä oli täydellinen rakkaus toinen toistaan kohtaan, täydellinen ikuinen Elämä. Heillä oli 
täydellinen rakkaus, täydellinen ymmärrys Jumalan rakkaudesta. Heillä oli Jumalan Sana ja he pitivät Sen. Ja he olivat 
elossa ja turvassa Jumalan Eedenissä ilman minkäänlaista kuolemaa ympärillään. 

127 Sitten Saatana sai Eevan kuuntelemaan teologista evankeliumiaan, tiedon, korkeamman koulutuksen, 
korkeamman etiikan, paremman sivilisaation, ja niin edespäin, evankeliumia. Sitten kun hän oli saanut hänet 
pysähtymään ja kuuntelemaan häntä hetken, hänen jäljen päätelmiään, (jotka meidän käsketään repimään maahan,) kun 
hän sai hänet kuuntelemaan sitä.  

128 “Kuulehan nyt. Tämä kirkko on sellainen ja sellainen. Se on ollut perustettuna niin pitkään. Me olemme yksi 
maan vanhimmista kirkoista. Kaupungin johtajakin käy...” En välitä siitä, mitä se on, näettehän. Jos se on vastoin 
Jumalan Sanaa, olkaa sitä vastaan. Se on teidän vihollisenne. Kaikki, mikä on Sanan puolesta, on teidän veljenne.  

129 Mikä tahansa on vastoin Sanaa, on teidän vihollisenne. Hän on osa teistä. 
130 Huomatkaa, Eeva veti pois tuon Pyhän Verhon nähdäkseen, mitä seksi todella oli, verratkaa sitä, mitä himo 

todella tulisi tekemään. Hän veti tuon verhon pois silmiltään. Sen pyhän asian, jonka Jumala oli pannut hänen 
silmiensä päälle. Hän halusi tietoa tietääkseen, mitä se kaikki oli. Hän kuunteli perkelettä, ja huomatkaa, mihin 
asemaan se hänet pani. 

131 He ovat tehneet tuon saman asian jokaisessa ajanjaksossa siitä alkaen ja ottaneet aina älyllisen puolen. Ja he ovat 
nyt rakentaneet Saatanan tiedon kuningaskunnan, tämä hänen siemenensä, jonka hän kylvi, ja he ovat vieneet 
maailman kuoleman Eedeniin. 

132 Nyt, pankaa merkille. Katsokaa nyt Ilmestyskirjan kolmatta lukua, Laodikean Seurakunnan ajanjaksoa. Ajatelkaa 
sitä mielessänne.  

133 Huomatkaa nyt, Hän, Eeva, on Saatanan kuningatar. Näettekö, Saatana, tuo käärme, otti Eevan, ennen kuin Adam 
otti hänet. Kyllä. Niinpä hän petti hänet. Saatana, tuo käärme oli Eevan aviomies, ennen kuin Adam koskaan yhtyi 
häneen. Hän petti hänet. Raamattu sanoo, että hän teki sen, ja sitten Eeva tiesi olevansa alasti. Näettekö? 

134 No niin, katsokaa Laodikean Seurakunta-ajanjaksoa. Hän, Eeva, istuu Saatanan kuningattarena. “Hän on rikas 
maailmallisissa tavaroissa, sokea ja jälleen alasti, eikä tiedä sitä”, aivan samoin kuin oli Jumalan Eedenissä. Mutta nyt 
se ei johdu Pyhästä Verhosta hänen kasvoillaan, vaan himon verhosta. Hän otti pois Jumalan Pyhän Verhon ja pani 
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kasvoilleen tiedon verhon himoitakseen. Ja nyt naisella on himon verho, niin että hän on sokea sille, että on alasti. Hän 
on alasti kadulla eikä tiedä sitä. Hän on prostituoitu kadulla. Naiset nämä shortsit yllään ovat Jumalan silmissä 
prostituoituja, eivätkä he tiedä sitä. 

135 Huomatkaa, ottakaa meidän naisemme. Jos te nyt haluatte nähdä, missä tilassa seurakunta on, niin tarkatkaa, millä 
tavalla naiset toimivat. Nainen esittää aina seurakuntaa. Saatanan synnin ja epäuskon Eedenissä, uskonnollisen 
vääristyneisyyden kieroutuneessa kuningaskunnassa. Sen sijaan että he ottaisivat Jumalan Sanan, he ovat ottaneet 
ihmisen älyllisen oppineisuuden. Seurakunnan sijasta he ovat ottaneet organisaation ja ovat tuomassa sen yhteen 
suureen päähän. 

136 Pankaa nyt merkille, vääristeltynä viattomuudesta... Älkää nyt kadottako tätä. Seurakunnalla on ollut tämä himon 
verho yllään. Huomatkaa, mitä se on hänelle tehnyt. Pyhällä Verholla verhottuna nainen oli viaton. Himon verho yllään 
hänellä on tieto. Hän tietää sen olevan miellyttävää. Hän tietää, mitä se saa aikaan, näettehän. Se on hedelmä, puu, jota 
tulee haluta, ja joka tekee viisaaksi. Hänet on vääristelty viattomuudesta tietoon, pyhyydestä saastaan ja himoon, ja 
Elämästä kuolemaan. 

137 Tämän kuningaskunnan on kuoltava! Tämä kuningaskunta on kuoleva! Taivaan Jumala tulee hävittämään sen 
pois maan pinnalta. 

138 Huomatkaa, tässä kieroutuneisuudessa, mies on tullut naiseksi ja nainen mieheksi, eivätkä he tiedä sitä! Se on 
oikein hyvä Saatanan Eedenin tuote, jos te katselette nykyisiä ihmisiä kaduilla tänä päivänä. 

139 Huomatkaa, se oli Eeva, jota Saatana käytti saadakseen Adamin tekemään syntiä Eevan himon voimalla. Nyt on 
samalla tavoin. Hän tekee samalla tavalla tänään. Pankaa merkille, lyhyet hiukset, maalatut kasvot, seksikäs 
pukeutuminen. Nainen tekee sen eikä tiedä, että jokainen noista asioista on vastoin Jumalan Sanaa. Hiustensa 
leikkaaminen tekee hänestä häpeällisen naisen, prostituoidun. Shortsien käyttäminen panee hänet häpeään. Seksikäs 
pukeutuminen tekee hänestä prostituoidun, eikä hän tiedä sitä! Se ei johdu Jumalan pyhyydestä, vaan se johtuu 
Saatanan himosta! Hän sai Adaminsa... Hän saattaa Adaminsa himoitsemaan häntä.  

140 Hän riisui pois vaatteet, joihin Jumala oli hänet pukenut, siellä alussa Eedenissä, matkaansa varten tämän erämaan 
halki. Hän riisui ne pois. Hän riisui itsensä, kun Jumala oli peittänyt hänet kokonaan nahoilla. Nainen alkoi poistaa 
niitä vähän kerrallaan. Nyt hän on palannut takaisin siihen, missä hän oli alussa.  

141 Nyt hän on saanut Adaminsa käyttämään alusvaatteitaan. Mies, joka panee ylleen tuollaiset pienet akkamaisen 
näköiset shortsit ja menee niissä tänne ulos. En usko, että hänessä on paljoakaan miestä. Hän on suurin mammanpoika, 
jonka tiedän. Näettekö, nainen on saanut vääristellyn Adaminsa toimimaan itsensä tavalla. Näettekö? Saanut hänet 
käyttämään hänen alusvaatteitaan. Nainen näki, mitä hän voisi tehdä täällä ulkona, ottaessaan pois kaikki muut 
vaatteensa paitsi alusvaatteensa. Ne ovat shortsit. Ne ovat naisen alusvaatteita. Ja täällä hänen Adaminsa nyt käyttää 
niitä. Jumalan alkuperäisen Sanan mukaan on kauhistus, kun nainen panee päälleen miehelle kuuluvia vaatteita, ja mies 
panee päälleen naiselle kuuluvia vaatteita. Niin sanotaan alkuperäisessä Sanassa. Ajatelkaa sitä! 

142 No niin, nyt miehellä on myös hänen kiharansa. Hän kampaa ne alas ja panee niihin papiljotteja. Yksi 
sairaalloisimmista näyistä, mitä koskaan elämässäni olen nähnyt, on se, kun jotkut näistä nuorista täällä tänään ovat 
kammanneet hiuksensa alas tällä tavalla, värjättyinä jollakin peroksidilla tai valkaisuaineella valkaistuina, ja sitten he 
kiertävät ne papiljoteille saadakseen ne kihariksi. Sinä suuri mammanpoika! Se on hirvittävä asia sanottavaksi 
saarnastuolista, mutta tuomio alkaa Jumalan huoneessa. Sinä et edes tiedä oletko mies tai nainen. Ja ymmärrän, että 
meidän Yhdysvaltain armeijamme tulee seuraavaksi olemaan shortseissa. Niin se on. Näettekö, mitä tuo 
vääristyneisyys on? Ne ovat naisen vaatteita, ja miehellä on naisen kiharat. 

143 Yhtenä päivänä olin täällä Howard Johnsonin liikkeessä, ei tässä täällä, vaan siellä ulosvievän tien varrella, ja 
istuin siellä hämmästyneenä. Tässä tuli joku pieni poika ohitse, suu auki. Ja hänellä oli tummat hiukset tässä, ja hän 
kampasi ne tällä tavalla ja pani papiljotin siihen ja kiersi ne rullalle silmiensä päälle ja katseli sen alta kulkien ympäri. 
Jos koskaan olen nähnyt mitään vääristynyttä. Näettekö, hän ei uskoisi sitä. Hän voi ehkä todistaa olevansa 
miespuolinen, mutta hänen henkensä hänessä on naisellinen. Hän ei tiedä kummalle puolelle taloa hän kuuluu. Oikein. 
Kuinka vääristynyttä!  

144 Niin juuri Saatana tekee! Hän vääristelee kansakunnat! Hän vääristelee seurakunnan! Hän vääristelee ihmiset! 
Hän on pettäjä. Alkuperäisen Totuuden vääristelyä.  

145 Jumala teki miehen mieheksi. Hän teki naisen naiseksi ja Hän puki heidät eri tavalla ja Hän tarkoitti, että he 
pysyisivät sillä tavalla ja toimisivat sillä tavalla. Yksi on naisellinen, ja toinen on miehekäs. Hän otti Eevan erilleen 
Adamista Eedenin Puutarhassa ja teki tämän, erotti Eevan hänestä. 

146 Nyt miehellä on hänen kiharansa, nainen leikkaa hiuksensa kuin mies, ja mies yrittää pitää hiuksiaan kuin nainen. 
Nainen käyttää miehen päällysvaatteita ja mies naisen alusvaatteita. No niin, se kuulostaa pyhyyden loukkaukselta, 
mutta en tarkoita sitä sillä tavalla. Se on ehdoton Evankeliumin Totuus. Jos ette tiedä sitä, silloin teissä on jotakin 
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vialla. Te olette joko sokea tai ette ole koskaan olleet kaduilla. Ja naiset ja miehet ajattelevat, että se on oikein, että se 
on jotakin hienoa. 

Naiset sanovat: “Mutta on niin kuuma.”  
147 Nuo vanhat apassi-intiaanit siellä saisivat teidät häpeämään itseänne. Mitä kuumempaa tulee, sitä enemmän he 

panevat vaatteita päälleen pitääkseen auringon poissa itsestään. Se saa teidät hikoilemaan, ja kävellessään heillä on 
kuin ilmastointilaite. He pystyvät olemaan ulkona auringossa.  

148 Te ette kestäisi mitään palamatta ja tulematta rakoille. Mutta katsokaahan, sitä he kutsuvat korkeammaksi 
koulutukseksi. Nykyinen tiede on tuottanut tämän. Voi hyvänen aika, siellä nainen on alasti Laodikeassa eikä tiedä sitä.  

149 Hän oli alasti Eedenissä. Näettekö noiden kahden kuningaskunnan samankaltaisuuden? Yksi on synti ja kuolema. 
Toinen on Elämä ja vanhurskaus. Siellä hän oli verhottu Pyhällä Verholla. He olivat molemmat alasti. He eivät tienneet 
sitä. He eivät tienneet siitä mitään, koska he olivat verhotut Jumalan Hengellä. 

150 Ja täällä he ovat verhotut himolla, ja he katsovat toinen toistaan himoitakseen. Näettekö, Adam saattoi katsoa 
Eevaa eikä tiennyt, että tämä oli alasti. Mutta nyt, tämä himon verho yllään, hän ei käsitä olevansa alasti, vaan hän 
tekee sen tämän himon verhon alla saadakseen miehet katsomaan häntä. Se on ainoa asia, minkä tähden hän voi tehdä 
sen. Te ette usko sitä, mutta te teette sen siitä huolimatta, ja mies katselee. Ja kun mies huomasi, että teillä on niin 
paljon viehätysvoimaa, alkoi hän itse panna ylleen joitakin teidän vaatteitanne. 

151 Oi, millaista vääristyneisyyttä. Millainen ajanjakso. Millainen aika. Kuinka petollista se onkaan. Oi, kaikki nämä 
asiat, ja ei tiedä sitä, miehissä on täysin vääristynyt henki. Mies on verhottu Saatanan himolla ja niin on myös nainen. 
Se on tuo saatanallinen suuren seurapiirin henki, näettekö. He eivät tiedä, mutta he ovat organisaatio. Miehet, jotka 
pukeutuvat sillä tavalla, kuuluvat organisaatioon. Annan teille lyhennyksen siitä: S.S.S., Suurten Siskojen Seura. 
Niinpä, siihen he kuuluvat. He tulevat tänne ulos suurena akkamaisena seurana yllään nuo pienet vanhat, ilkeältä 
näyttävät, likaisen näköiset pöksyt. 

152 Miehet, te voitte olla eri mieltä tämän kanssa, mutta se on Totuus. Te olette vääristyneitä, ettekä tiedä sitä. Te ette 
enää toimi niin kuin mies. He tulevat niin pehmeiksi, ettei heissä kohta enää ole mitään, sekä miehet että naiset. He 
ovat seurapiiri. He ovat organisaatio. Miksi? “Naapurin John käyttää shortseja, niinpä miksen minäkin. Luella haluaa 
minun käyttävän niitä, koska myös naapurin John käyttää niitä. Ja jos kerran Susie Jane voi käyttää niitä, niin voi myös 
Martta Jane käyttää niitä, tai Susie Lou”, tai mikä hänen nimensä onkin. Näettekö, se on seurapiiri. Se on organisaatio. 
Te henkisesti kuulutte siihen, ettekä tiedä sitä. 

153 Ja jos niin on, ja me näemme sen olevan niin, silloin te olette sokaistuja! Te olette sokaistuja näille 
kirkkokunnille, joihin Saatana on teidät vääntänyt! Se on Jumalan alkuperäinen Sana vääristeltynä, Hänen 
Valtakuntansa ja Hänen suunnitelmansa lapsiaan varten vääristeltynä! Saatana on vääntänyt miehet ja naiset näihin 
asioihin, eivätkä he tiedä, että se on vääristeltyä.  

154 Hän ei enää ole mikään Jumalan poika, kiharat riippuen kasvoillaan ja shortsit yllään talssien kadulla. Jumalan 
poikako, diakoniko seurakunnassa, pastoriko saarnatuolissa? Ei. Se ei ole mikään Jumalan poika! Hän ei ole koskaan 
tullut Jumalan ajattelevan miehen suodattimen lävitse, koska silloin hänellä ei olisi yllään näitä naisten vaatteita. 
Varmasti ei olisi. Ei myöskään naisella olisi miehen vaatteita yllään. Se ei ole mikään Jumalan poika. Se on Saatanan 
poika ja Saatanan tytär. On kovaa sanoa niin.  

155 Saatana on onnistunut vääristelemään ja ottamaan valtaansa tämän maailman ja tekemään siitä valtakuntansa, kun 
ihminen oli pantu vapaan moraalisen valinnan pohjalle valitsemaan itse minkä kaltaista elämää he haluaisivat. Se 
osoittaa, mitä on sydämessänne. Teidän äänenne... Tiedättekö mitä? Teidän toimintanne puhuu niin äänekkäästi, että se 
hukuttaa teidän äänenne.  

156 Jos menen jonkun miehen tykö, joka sanoo: “Oi, me olemme kaikki kristittyjä. Me kuulumme kaikki kirkkoon”, 
ja alastonkuvia riippuu kaikkialla hänen toimistonsa seinillä? Ei olisi mitään väliä sillä, mitä hän sanoisi minulle, 
tietäisin asian paremmin, ja niin tietäisitte tekin. 

157 Voisiko lyhythiuksinen nainen sanoa olevansa kristitty? Te tiedätte sen paremmin, näettehän. Kyllä vaan. Jos hän 
käyttää maalia ja ehostusta ja shortseja, niin voisiko hän sanoa olevansa kristitty? Te tiedätte sen paremmin. Jumalan 
Sana opettaa teille parempaa kuin se. Raamattu sanoo, ettei nainen voi tehdä sitä ja olla kristitty. Hän on jopa 
häpeällinen ja kaikenlaista. Kuinka Jumala voisi panna jotakin häpeällistä Valtakuntaansa? Ei. Ei koskaan. Ei. He itse 
osoittavat halunsa. 

158 Te ette voi saada kyyhkystä syömään hiirihaukan kansaa, ei koskaan. Kyyhkysellä ei ole lainkaan sappea. Hän ei 
voi syödä tuota vanhaa raatoa. Jos hän ottaisi suullisen siitä, se tappaisi hänet, ja hän tietää sen, mutta hiirihaukka voi 
syödä melkein mitä tahansa haluaa. Hänellä on paljon sappea.  
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159 Niinpä te sitten näette, että sellainen maailma on tänään, sama asia. He ovat alastomia, sokeita ja eivät tiedä sitä.  
160 Saatana teki sen naisen himon perusteella tietoon, seksiin, jonka valinnan hän itse teki. Huomatkaa nyt, se oli 

Eeva, joka johti Adamin väärään, ja se oli nainen, joka otti pois vaatteensa, ennen kuin hänen Adaminsa otti pois 
omansa. Se on nainen, aina. Se on aina ollut. Yhä on tuolla samalla tavalla. 

161 Se on seurakunta, joka johtaa ihmisen harhaan. Se on seurakunta, näettehän, joka johtaa harhaan miehen, joka 
haluaa olla Jumalan poika. Se on nainen, seurakunta, ei Raamattu, Jumala, sillä Raamattu on mies. Oi, kyllä, Sana oli 
tehty lihaksi, ja Hän oli mies. Raamattu on mies, seurakunta on nainen, näettehän. Se ei ole Raamattu, joka johtaa 
miehen harhaan. Se on seurakunta, joka johtaa hänet harhaan. Se on seurakunta, joka oli alaston, ei Raamattu. Ei 
todellakaan. Raamattu sanoo hänelle, että hän on alaston. Kyllä vaan. 

162 No niin, huomatkaa kuinka seksin kautta, sukupuolisen halun kautta, Eeva himoitsi tietoa tietääkseen, mitä se oli, 
ja oliko tämä hedelmä hyvää tai ei, ja hän teki sen. 

163  Jumala ottaa jonakin päivänä sen takaisin miehen kautta. Se luovutettiin pois naisen kautta, mutta lunastettiin 
miehen kautta, Miehen, Jeesuksen Kristuksen, joka on Sana.  

164 Ja sitten, mikä se on? Huomatkaa nyt lopettaessamme. Tässä jokin aika sitten annoin tämän lausunnon. Minulla 
on siitä täällä neljä tai viisi sivua lisää, mutta minä... Kirjoituksia ja asioita, joihin halusin viitata, mutta kuunnelkaa. 
Lopettakaamme sanomalla tämä. 

165 Muistatteko täällä äskettäin, kun opetin teille Seitsemästä Pasuunasta, Pasuunoiden Juhlasta, ja niin edelleen? Ja 
minä sanoin: “Siellä on kahdeksannen päivän juhla.” Niinpä, seitsemäs päivä olisi viimeinen, se olisi 
Tuhatvuotisvaltakunta. Mutta siellä on kahdeksannen päivän juhla, mikä, jos se oli kahdeksas, ja on vain seitsemän 
päivää, tekisi siitä uudestaan ensimmäisen päivän ja tulisi suoraan takaisin ensimmäiseen päivään. Sitten sen jälkeen 
kun Tuhatvuotisvaltakunta on ohitse, silloin tullaan Eeden perustamaan uudestaan. Jumalan suuri Kuningaskunta tulee 
tuoduksi takaisin, koska Jeesus taisteli siitä Saatanan kanssa Getsemanen Puutarhassa ja voitti takaisin Eedenin, jota 
Hän on mennyt valmistamaan Taivaassa palatakseen takaisin, ylhäällä Taivaassa. Hän sanoi: “Älköön olko 
sydämessänne vaivaantuneita.”  

166 Kun Hän oli täällä maan päällä, Hän sanoi: “Te juutalaiset, te uskotte Jumalaan. No niin, tiedän, että Minulla on 
huono nimi.” Hän sanoi: ‘Ja he sanovat sitä ja tätä ja kaikkea muuta, mutta te uskotte Jumalaan, ja samalla tavoin kuin 
te uskotte Jumalaan, uskokaa myös Minuun.” Hän oli Jumala julkituotuna.  

167 “Minun Isäni talossa on monia, tai Minun Isäni taloudessa, minun Isäni suunnitelmissa, on monia palatseja. Minä 
menen valmistaakseni paikan.” Katsokaa kuinka suuri se on, 1500 mailin neliö. Te sanotte: “Missä se on?” Hän on 
mennyt valmistamaan sen. Hän on Luoja. Hän luo kaiken sen kullan. Nuo kadut ovat läpinäkyviä. Hän on Luoja. Hän 
on valmistamassa paikkaa. Ilmestyskirja 21, Johannes sanoi: “Ja minä, Johannes, näin Pyhän Kaupungin, Uuden 
Jerusalemin, laskeutuvan Jumalan luota Taivaasta.”  

168 Siellä ei enää ollut merta. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet pois. Mikä oli tuo 
ensimmäinen taivas? Se oli Tuhatvuotisvaltakunta. Mikä oli tuo ensimmäinen maa? Se oli tämä. Se tulee olemaan 
uusittu. Aivan kuten Nooa kastoi sen saarnaamisensa päivinä, Kristus pyhitti sen pirskottelemalla Verensä sen päälle, 
ja se tulee olemaan uusittu, kun kaikki bakteerit ja kaikki on otettu pois siitä, tuossa uudistuksen lopussa, tulikasteen 
kautta, joka tulee tappamaan jokaisen bakteerin, jokaisen sairauden, jokaisen taudin, kaiken saastan, mikä koskaan on 
ollut maan päällä.  

169 Se tulee puhkeamaan, ja esiin on tuleva uusi maa. “Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen 
taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet pois, eikä siellä enää ollut lainkaan merta. Ja minä, Johannes, näin Pyhän 
Kaupungin, Uuden Jerusalemin, laskeutuvan alas Jumalan luota Taivaasta.” Siellä Jumala tulee olemaan todellisten 
ominaisuuksiensa kanssa, poikien ja tytärten kanssa, missä Hän voi seurustella heidän kanssaan pyhyydessä, heidän 
silmiensä ollessa sokaistuneina kaikelle synnille. Siellä ei enää koskaan tule olemaan mitään syntiä siitä eteenpäin.  

170 Ponnistelkaamme kovasti. Älkää olko petettyjä tässä ajassa, vaan taistelkaa mennäksenne sisälle tuosta portista.  
171 Sillä kaikki haureelliset ja himoitsevat tulevat jäämään ulkopuolelle. “Kuka tahansa katsoo naista himoiten häntä, 

on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” Kaikki pahamaineiset naiset, pahamaineiset miehet tulevat 
olemaan ulkopuolella, ja niin edelleen.  

172 Ja ainoastaan ne, jotka ovat lunastettuja ja ovat Karitsan Elämänkirjassa, tulevat menemään sisälle portista. 
Niinpä, taistelkaa, ystävät. Älkää olko petettyjä näinä viimeisinä päivinä. 

173 Tämä on suuri aika. Jokaisella on rahaa. Jokainen voi tehdä sitä ja jokainen voi tehdä tätä. Ranaa virtaa joka 
suuntaan, ja on suuria autoja ja kaikenlaista. Yhtäkään niistä ei tule olemaan tuossa kaupungissa. Siellä ei tule olemaan 



14          SAATANAN EEDEN 
 

yhtään autoa, ei yhtään lentokonetta. Se tulee olemaan jälleen sivilisaatio, ei tiedon eikä tieteen sivilisaatio, vaan siellä 
on viattomuus ja usko elävään Jumalaan. 

174 Taistelkaamme mennäksemme sisälle siihen, sillä minun koko tarkoitukseni on mennä sisälle tuohon Kaupunkiin 
jonakin päivänä, ja vain katsoa taakseni ja nähdä teidän kaikkien tulevan mukanani marssien, kun me laulamme: 
“Pyhät menevät marssien sisälle. Haluan olla tuossa joukossa, kun pyhät menevät marssien sisälle.”  

Rukoilkaamme. 
175 Rakas taivaallinen Isä, kun päivät ovat päättymässä, ja me näemme sen lähestyvän. Tuo lupaus on tulossa lähelle. 

Me rukoilemme, rakas Jumala, että Sinä asettaisit se sydämillemme, niin että emme tekisi mitään virheitä. Rakas 
Jumala, pidä omatuntomme puhtaana. Pidä sydämemme verhottuna, Herra, silmämme verhottuna maailman asioilta, ja 
turhilta maailman asioilta, turhalta kunnianhimolta tulla joksikin suureksi.  

176 Ei väliä sillä, kuinka suuria he ovat, kaikkien kuninkaiden, monarkkien, valtiaiden ja kaikkien muiden täytyy 
kuolla, eivätkä he tule nousemaan ensimmäisessä ylösnousemuksessa, sillä on kirjoitettu: “Siunattu ja pyhä on hän, 
jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, johon toisella kuolemalla ei ole mitään valtaa.” Oi Jumala, toisella 
kuolemalla, hengellisellä kuolemalla, ei ole valtaa. Hänet on lunastettu. 

177 Oi Jumala, ajatella, että yhtenä näistä hetkistä, yksi menee vierailulle toisen luo, ja on temmattu ylös. “Kaksi on 
vuoteella. Minä otan yhden ja jätän toisen. Kaksi on pellolla. Minä otan yhden ja jätän toisen.” 

178 Oi Jumala, auta meitä olemaan puhtaat Sinun silmissäsi, Herra. Ei väliä sillä, mitä ihmiset meistä ajattelevat, mitä 
toiset ihmiset sanovat. Herra, olkoon vaelluksemme pyhää. Olkoon se Jumalan Sanalla maustettua, Herra, niin ettei 
meistä löydy mitään vilppiä. Kun kaikissa virheissämme asetamme Jeesuksen Kristuksen Veren meidän ja Jumalan 
välille, että Hän katsoisi alas meidän päällemme Jeesuksen Veren lävitse. Ei oman vanhurskautemme perusteella, tai 
keitä me olemme, tai mitä olemme tehneet, vaan yksin Hänen ansioittensa perusteella. Jumala, suo se. 

179 Älköön yksikään, joka istui täällä tänä iltana ja kuuli Sanoman, älköön yksikään heistä olko kadotettu, 
vähäisimmästä lapsesta vanhimpaan henkilöön. Olkoon heidän pyhä halunsa ainoastaan Jumalaan ja Hänen Sanaansa. 
Me emme tiedä, minä hetkenä Hän voi ilmestyä, tai minä hetkenä Hän voi kutsua meidät vastaamaan tuomiolle. Me 
emme tiedä minä hetkenä Hän saattaa, niin kuin sanotaan, ottaa kortin telineestä ja sanoa: “On kotiintulon aika. Sinun 
on mentävä.” Jumala auta meitä pysymään puhtaana. Suo se, Herra. 

180 Voikaamme elää Herran tulemukseen asti, jos mahdollista. Voikaamme tehdä kaikki, mitä vallassamme on, 
rakkaudella ja ymmärtämyksellä, ymmärtäen, että Jumala on tutkii maailmaa tänä päivänä, jotta hän löytäisi jokaisen 
kadonneen lampaan. Voikaamme puhua heille rakkaudella ja Jumalan Sanalla höystettynä, jotta voisimme löytää tuon 
viimeisen, niin että voimme mennä Kotiin ja päästä pois tästä vanhasta Saatanan Eedenistä täällä, Herra.  

181 Se kaikki on rakennettu himolle ja kauniille naisille, niin kuin heitä maailmassa kutsutaan, heidän ilmoituksissaan 
siellä: “Me ilmoitamme, ja haluamme poikien tulevan jammaten ja sievien tyttöjen shortsit yllään.” Suoraan 
radioissamme ja televisioissamme, kaikenlaista saastaa ja likaa ja Hollywoodia, kaiken kaltaisia seksikkäitä, likaisia, 
saastaisia pukuja naisille. Ja miehet ovat vääristyneitä ja ottavat naisten vaatekappaleita ja leikkaavat hiuksensa kuin 
naiset, ja naiset niin kuin miehet. 

182 Oi, Jumala, missä kauhistuttavassa hetkessä me elämmekään. Oi, tule Herra Jeesus, tule. Tule, Herra, puhdista 
meidät Verellä. Ota kaikki saasta ja vilppi pois meistä. Anna meidän elää Herra. Anna meidän jatkuvasti elää Sinun 
edessäsi Veren alla. Se on meidän sydämemme kaipaus ja vilpitön anomuksemme. 

183 Rakas Jumala, täällä pöydällä tänä iltana, mistä Evankeliumi on tuotu esiin, lepää nenäliinoja ja pieniä 
vaatekappaleita, jotka menevät sairaille ja vaivatuille. Langetkoon uskon rukous nyt, Herra, meidän sydämiltämme 
Sinun eteesi. Sitten Herra, jos meissä nyt on mitään epäpuhdasta, Herra, vie meidät tuomiolle nyt, ja me anomme 
laupeutta. Paljasta meille, mitä me olemme tekemässä väärin, Herra, niin me voimme pyytää ja ottaa Veren 
puhdistamaan meidät. Paranna nämä sairaat ihmiset ja tee heidät terveeksi, Isä. Mitä tahansa varten se meneekin, 
minne tahansa ne menevätkin. Olkoon se niin, Isä. 

184 Anna meille päättäväisyyttä palvella Sinua, ja Sinua yksin. Suo se, Herra.  
185 Suo turva näille rakkaille ihmisille heidän kotimatkallaan.  
186 Kiitos Sinulle siitä, kuinka Sinä olet parantanut ihmisiä. Ja sisar Sheppardin ja veli Sheppardin pieni poika, joka 

loukkaantui polkupyörällä. Minä rukoilen, ettei siitä tulisi mitään pahaa. Tuo pikkumies ajaessaan polkupyörällään. 
Minä rukoilen, että hän tulisi olemaan kunnossa. Me kiitämme Sinua näiden toisten parantamisesta, joiden puolesta 
olemme pyytäneet. Ja me tiedämme, että mitä me pyydämme, me tulemme saamaan, koska meillä on luottamus 
Häneen, joka antoi lupauksen.  
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187 Anna meille Sinun armostasi, Herra, ja anna anteeksi meidän syntimme. Me pyydämme Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Aamen. 

188 Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”] Uskotteko te Häneen? [“Aamen.”] Oletteko sairaita ja 
väsyneitä tähän Saatanan kuningaskuntaan? [“Aamen.”] Uskotteko, että on tulossa Tuhatvuotisvaltakunta, Hänen 
Tuhatvuotisvaltakuntansa? Hänen, Hänen Eedeninsä? [“Aamen.”] 

189 Uskotteko että sitä ollaan muodostamassa tänään? Kuulkaa, kaikki on perustettu älylle. Kaiken täytyy olla 
tieteellisesti todistettua, ennen kuin he uskovat sitä.  

190 Te ette voi tieteellisesti todistaa Jumalaa. Teidän täytyy vastaanottaa Hänet uskon kautta, “sillä hänen, joka 
Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Hän on, ja että Hän on niiden palkitsija, jotka ahkerasti Häntä etsivät.” 

191 Oi Jumala, minä en halua tuntea mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen Veren, joka puhdistaa minut synnistä. 
En tunne mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin edesmennyt Paavali sanoi, niin sanon minäkin tänä 
iltana: “Minä en tunne keskuudessanne mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna.” 

192 Sinä kaikki, mitä tiedän kertoa teille. Että uskon koko sydämelläni tämän Raamatun olevan täydellinen ja 
väärentämätön Jumalan Sana. Tämän mukaan minä elän. Tämän kanssa minä seison. Ja jos minulla olisi 
kymmenentuhatta elämää, antaisin sen kaiken tälle Sanalle, sillä se on Jeesuksen Kristuksen Sana. Enkä välitä siitä, 
kuinka paljon he voivatkin yrittää todistaa sen vääräksi, kuinka paljon tiede yrittää sanoa, ettei Se ole luotettava, ja niin 
edelleen, minulle ainoa asia maailmassa johon voin luottaa, on tämä Sana. Hän on minun. Minä rakastan Häntä. Ettekö 
tekin? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”] 

193 Jos sydämessänne on syntiä, jos sydämessänne on jotakin vikaa, jos teillä on mitä tahansa, rukoilkaa nyt ja 
pyytäkää Jumalaa antamaan teille anteeksi. Rukoilkaa te minun puolestani, minä rukoilen teidän puolestanne. “Jumala 
siunatkoon teitä”, on minun rukoukseni.  

...kunnes tapaamme, kunnes tapaamme, 
Jumala olkoon kanssanne kunnes jälleen tapaamme 

194 Rakastatteko toinen toistanne? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”] Johannes sanoi: “Pienet lapset, rakastakaa 
toisianne.” Rakastakaa toisianne, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Puristakaamme nyt toistemme kättä. 

Kunnes tapaamme, kunnes tapaamme, 
Jumala olkoon kanssanne kunnes jälleen tapaamme. 

195 Olkaa nyt ystävällisiä toisillenne, olkaa ystävällisiä jokaiselle. Kohdelkaa lähimmäistänne oikein. Pitäkää itsenne 
tahrattomina siihen asti, kunnes Jeesus tulee.  

Kunnes tapaamme, kunnes tapaamme,  
Kunnes tapaamme Jeesuksen jalkojen juuresi. 

196 Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”] Se on rukoukseni. Rukoilkaa te minun puolestani. Minä 
rukoilen teidän puolestanne. Minun on nyt mentävä takaisin Tucsoniin. Ja rukoilen, että Jumala tulisi siunaamaan teitä 
kaikkia. Sieltä minä menen Kanadaan ja takaisin Coloradoon ja ympäri ja ympäri, näettehän. Kunnes...  

197 Veli Tony on siellä, ja eräs suuri asia on tapahtunut. Suoraan Vatikaanin nenän alla Roomassa, he ovat 
kutsumassa minua tulemaan sinne ja pitämään herätyskokouksia Roomassa, Roomassa. Hän palasi juuri takaisin. Ja 
ihmiset ovat kaikki yhdessä. Heillä on siellä eräs suuri areena, jossa on istumapaikat tuhansille ja tuhansille, ja he 
tahtovat minua tulemaan ja pitämään herätyksen. He haluavat nähdä Herran kirkkauden palvelustehtävässä. Minä en 
tiedä. Minun täytyy rukoilla sen puolesta nähdäkseni, mitä Herra tulee sanomaan minulle. Oi. Muistakaa, rukoilkaa, 
kaikki meistä yhdessä. Me työskentelemme… 

Me pidämme silmällä siunatun Pelastajamme tulemusta,  
Katso, ja katselemme viikunanlehtien nyt tulevan vihreiksi,  
Hänen kuningaskuntansa Evankeliumi on mennyt jokaisen kansan luo,  
Ja me olemme lähellä niin, että loppu voidaan nähdä. 

198 Onko näin? [Seurakunta vastaa: “Aamen.”] 

Ja ilolla me julistamme sanomaa Hänen siunatusta ilmestymisestään.  
Pian Hän tulee kirkkaudessa, sanomaan joka ainoalle:  
Silloin herätkää te Herran pyhät, miksi torkutte, kun loppu lähestyy.  
Valmistautukaamme tuota lopullista kutsua varten. 

199 Se tulee kääntymään lännessä ja ratsastamaan takaisin uudestaan yhtenä näistä päivistä. Vain muistakaa. Se 
varmasti tulee tekemään sen. Ja niin se on. Siihen asti... 



16          SAATANAN EEDEN 
 

Ota Jeesuksen nimi myötäs 
Murheen ja surun lapsi. 
Se on iloa ja lohtua antava sinulle, 
Ota se silloin minne tahansa menet.  
Kallis nimi, oi kuinka suloinen 
Toivo maan ja ilo Taivaan; 
Kallis nimi, oi kuinka suloinen! 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 
Jeesuksen nimessä kumartuen,  
Langeten Hänen jalkojensa juureen, 
Kuningasten Kuninkaaksi Taivaassa tulemme kruunaamaan Hänet  
Kun matkamme on saatettu päätökseen 
Kallis nimi, oi kuinka suloinen 
Toivo maan ja ilo Taivaan; 
Kallis nimi, oi kuinka suloinen! 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 

200 Nyt, tämä viimeinen säe, laulakaamme se nyt kumarretuin sydämin.  

Ota Jeesuksen Nimi myötäs 
Kilveksi jokaista ansaa vastaan. 
Ja kun kiusaukset ympärillenne kerääntyvät (nämä Saatanan kuningaskunnan asiat),  
vain henkäiskää tuo Pyhä Nimi rukouksessa.  

201 Ja sitten kävelkää pois. Se auttaa. Olen kokeillut sitä. Vain uskokaa se nyt, koska se tulee auttamaan,  

Vain henkäiskää Hänen Pyhä Nimensä rukouksessa. 
Ota Jeesuksen Nimi myötäs 
Kilveksi jokaista ansaa vastaan. 
Kun kiusaukset ympärillenne kerääntyvät, (mitä tehdä silloin?) 
Vain henkäiskää tuo Pyhä Nimi rukouksessa. (verho on silloin tuleva kasvoillenne,) 
Kallis nimi, oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan;  
Kallis nimi, oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan. 

202 Kumartakaamme nyt päämme, kun pyydän veli Beeleriä sieltä takaa tulemaan tänne. [Veli Branham alkaa 
hyräilemään laulua Jeesus Nimi ota myötäs.] 

Vain henkäiskää tuo Pyhä Nimi rukouksessa. 
203 Päättäisitkö kokouksemme, veli Beeler. Päättäisitkö kokouksemme rukouksessa. 

Kallis nimi, oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan 
Kallis nimi, oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan.; 

204 Nyt, päämme kumarrettuina ja sydämemme kumarrettuina. Veli Beeler, yksi kumppaneistamme täällä, veli Estle 
Beeler, hieno kristitty veli, uskollinen mies. Pyydän, että hän lähettäisi kuulijakunnan pois tänä iltana rukouksella. 
Jumala siunatkoon sinua, veli Beeler. 

 


