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 Rev. William Branham syntyi Kentuckyn 
kukkuloilla 6. huhtikuuta 1909. Hänen vanhempansa 
olivat yksinkertaisia maalaisihmisiä, joilla ei ollut 
mitään uskonnollisia yhteyksiä. Kääntymyksensä 
jälkeen hänet vihittiin sananjulistajaksi, ja hän toimi 
seurakunnan pastorina Indianassa usean vuoden ajan.
 Vuonna 1946 hänet kutsuttiin St. Louisiin, 
Missouriin, rukoilemaan sairaiden puolesta. Tuhansia 
parantui tuossa ensimmäisessä kokouksessa, 
josta seurasi lukemattomia kutsuja seurakuntiin 
ympäri maata, huipentuen siihen, että hän piti 
kampanjakokouksia maanlaajuisesti, rukoillakseen 
sairaiden puolesta.
 Hänen palvelustehtävänsä johti suurta 
parantumisherätystä, joka pyyhkäisi Amerikan 
yli 1940-luvun lopulla. Jokainen, joka tunsi hänet, 
tunnusti hänen olevan Jumalan palvelijan, ja hän 
opetti, että Raamattu oli Jumalan erehtymätön Sana, 
ja että sen sisältämät lupaukset olivat yhtä totta 
tänään, kuin ne olivat silloin, kun ne puhuttiin.
 Monet sen ajan johtavista evankelistoista olivat 
tämän Jumalan profeetan kokouksissa ja suuresti 
arvostivat häntä, mukaan lukien veli Tommy Hicks, 
veli Oral Roberts ja veli Tommy Osborn.
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Tämä veli William Marrion Branhamin Sanoma, jonka hän 
alunperin saarnasi englanniksi sunnuntaiaamuna, 4. joulukuuta 
1960, Branham Tabernaakkelissa, Jeffersonville, Indiana, U.S.A., 
on otettu ääninauhalta ja painettu lyhentämättömänä englannin 
kielellä. Tämän suomenkielisen käännöksen on vuonna 2010 
julkaissut Voice Of God Recordings.
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 Kiitos, oikein paljon, veli Neville. 

 Voitte istuutua.

 Uskoakseni kerran sanottiin, että: “Minä olin 
onnellinen, kun he sanoivat minulle, ‘Menkäämme 
Herran huoneeseen.’”

No niin, me olemme pahoillamme, että meillä ei 2 

ole tilaa, tai istumatilaa, kaikille, jotka ovat paikalla, 
ja ehkäpä meitä tulee lisää tulevan viikon aikana, 
ihmisten saapuessa, kuullessaan kokouksesta.

Mutta syy tähän erityiseen hetkeen oli, että me…3 

Pyhä Henki oli pannut sydämelleni tämän tuomion 
varoituksen, että: “Seurakunnan tässä ajassa tulisi 
saada tämä Sanoma.” Koska, minä uskon, että se on 
merkittävin Raamatun Sanomista, koska se paljastaa 
Kristuksen Seurakunnassaan tänä aikana.

Sitten, kellään ei voi olla uskoa, tai kukaan ei 4 

voi tietää, mitä he ovat tekemässä, tai mihin he ovat 
menossa, ellei heillä ole jokin, jotain, johon perustaa 
ajatuksensa ja uskonsa. Sen vuoksi, jos Kirjoitukset 
ovat paljastaneet Kristuksen meille näinä viimeisinä 
päivinä, ja ajan tilan, meille tekisi hyvää tutkia Sitä ja 
selvittää, missä me olemme.

No niin, me olemme—me olemme pahoillamme, 5 

että seurakuntamme ei ole tilavampi, toivomme sen 
olevan sitä jonain päivänä.

Ja nämä neljä viimeistä päivää, erityisesti, 6 

tutkistellessamme tätä Ilmestyskirjan historiallista 
osaa, minä olen törmännyt asioihin, joita minä en 
koskaan edes ajatellut tapahtuneen. Ja se on tuonut 
minulle tunteen, että tämän Seitsemän Seurakunnan 
ajanjakson jälkeen, kun olen mennyt sen lävitse, 
minä haluaisin toisen sellaisen kokoussarjan 
tuodakseni esille “todellisen Seurakunnan ja väärän 
seurakunnan,” yhdessä, ja mennä vain historian 
ja Kirjoitusten lävitse. Kuten kerran minä yritin, 
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eräässä saarnassa, käsitellä “todellista Viinipuuta ja 
väärää viinipuuta,” löydettynä Raamatusta. Ja me 
olemme…

Me yritämme saada joitakin tuoleja, kun 7 

ajattelen ihmisiä, jotka koettavat löytää istuinta. Ja 
me saamme, yritämme saada, joitakin tuoleja lisää, 
yrittääksemme täyttää tilat täällä takana, ja ulkona, 
ja joitakin lisää joka puolelle, jotta voimme järjestää 
lisää istumapaikkoja vielä muutamalle ihmiselle 
kokouksien aikana.

No niin, tämän perusteella, minä pyytäisin teistä 8 

jokaista, joka todella tuntee mielenkiintoa näihin 
asioihin, tulemaan joka kerta, kun aiomme selittää 
Sitä. Minä en ottaisi tehtäväkseni, vai ajattelinko 
minä itse…[Tyhjä kohta nauhalla—Toim.]…
ottaa tehtäväksi…[Tyhjä kohta nauhalla.]…tätä 
suurta Ilmestyskirjaa…[Tyhjä kohta nauhalla.]…
Seitsemää Seurakunnan ajanjaksoa. Mutta minä olen 
täysin riippuvainen Jumalasta, että Hän paljastaa sen 
minulle sitä mukaa, kun minä tulen siihen.

Luonnollinen historia, joka on…otettu kaikkein 9 

merkittävimmiltä historioitsijoilta, jotka minä tiedän. 
Minulla on työhuoneessani, juuri tällä hetkellä, 
noin viisi tai kuusi kommentaaria, Hislopin Kaksi 
Babylonia, Foxen Marttyyrien kirja, ja muita suuria 
kirjoja; kuten Nikeaa edeltävä kirkolliskokous, 
noin neljä kirjaa siitä, suunnilleen neljäsataa sivua 
jokaisessa kirjassa. Ja sitten Nikean kirkolliskokous, 
ja kaikki tuo historia, jonka me voimme löytää. Koska, 
tämän lisäksi, magneettinauhalta, me kirjoitamme 
selostuksen Seitsemästä Seurakunnan ajanjaksosta, 
lähettääksemme sen kaikkialle maailmaan, mihin 
vain voimme, sillä me olemme viimeisissä päivissä. Me 
olemme lopun ajassa.

Se ei koskaan valjennut sydämelleni niin paljon, 10 

ennen kuin viime vaaleissa, ja silloin minä näin, missä 
me olemme. Silloin Pyhä Henki alkoi paljastamaan 
minulle, varoittaakseen ihmisiä, ja asettaakseen 
tämän oikeaan yhteyteensä. Enkä minä voi tehdä 
sitä tällaisessa seurakunnassa, riittävästi. Ja sitten 
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jos minä istun alas, ja kirjoitan vain kirjan…
Minä tunnen, että jos minä menen saarnatuoliin, ja 
Pyhän Hengen innoitus kristittyjen keskellä tulee 
minun ylleni auttamaan minua, silloin minä olisin 
kykenevämpi kirjoittamaan kirjan, sen jälkeen kun 
otan sen ääninauhalta, koska silloin me saisimme 
innoituksen siitä. Kirjat, tietenkin, tulevat olemaan 
hieman oiottuja, sillä täällä me käsittelemme asioita, 
joita me emme voisi laittaa kirjaan. Ja sitten me…Ja 
me käytämme liian paljon aikaa itsemme toistamiseen, 
tai minä käytän. Ja sitten, kirjassa, se kaikki tulee 
oikaistuksi. Mutta me koetamme saada sen kaiken, 
niin paljon kuin me voimme, ääninauhoille.

No niin, ääninauhoja, joka ilta, kirjallisuutta ja 11 

niin edespäin, pojilla tulee olemaan niitä tuolla heti 
rakennuksen ulkopuolella.

No niin, minä en ehkä voi joka ilta, niin kuin me 12 

olemme ottaneet tehtäväksemme yrittää Jumalan 
kunniaksi, tuoda julki nämä seitsemän seurakunnan 
Sanomat, tai Seitsemän Seurakunnan ajanjaksoa, 
seitsemänä iltana; ottaen joka ilta yhden ajanjakson. 
Kuten maanantai-iltana, Efeso; tiistai-iltana Smyrna; 
keskiviikkoiltana Pergamo; torstai-iltana Tyatira; 
perjantai-iltana Sardes; ja lauantai-iltana Filadelfia; 
ja sunnuntaiaamuna ja sunnuntai-iltana Laodikea, 
se seurakunnan ajanjakso, jossa me elämme. Tuoden 
julki alkuperäisen seurakunnan historiallisen puolen, 
ja—ja kirjailijoiden ja historioitsijoiden, ja tuon ajan 
enkelit ja—ja sanomat ja seurakunnan kehityskulun, 
siten kuin se on läpikäynyt sen tähän aikaan asti.

Ja on hämmästyttävää nähdä, kuinka jokainen 13 

tuon Kirjoituksen ennustus osuu aukottomasti yhteen 
historian kanssa, aivan tarkalleen sen ajatukseen. Se 
jopa hämmästytti minua niin paljon, kunnes eilen, 
minä olin lukenut, kunnes minusta tuntui siltä, 
että silmäni turposivat. Ja minä tulin ulos ja sanoin 
vaimolleni: “Minä en ole koskaan uneksinut sen olevan 
tuolla tavalla.” Näettekö? Kuinka valtavaa se oli!

Ja nyt, joskus, minä en ehkä pääse sen lävitse 14 

yhdessä illassa, seurakuntaa, sanomaa seurakunnalle. 
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Ja jos minä en pääse sen lävitse yhtenä iltana, sitten 
seuraavana aamuna kello kymmeneltä. Siitä ilmoitetaan 
joka ilta, niille, jotka haluavat tulla ja kuunnella loput 
siitä, sillä me yritämme saada sen ääninauhalle. Minulla 
tulee olemaan kokouksia sitten kello kymmenestä, 
aamulla, iltapäivään saakka, päiväsaikaan, yrittäen 
saada sen ulos, loput tuosta sanomasta, koska he voivat 
ottaa sen ääninauhalle. Ei…

Me olemme ilmoittaneet, että ei tule olemaan 15 

yhtään parantamiskokousta, sillä me koetamme pysyä 
Raamatun profeetallisessa julistuksessa. Sitten, meillä 
oli täällä parantamiskokous aivan äskettäin. Sen 
jälkeen kun nämä kokoukset ovat ohi, sitten meillä 
tulee olemaan jälleen parantamiskokouksia täällä.

Mutta nyt, minä haluan tehdä tämän todella 16 

selväksi, niin että jokainen voi muistaa, että nyt, 
täällä, se saattaa leikata ja repiä irti ja ravistaa 
meitä kaikkia suuresti. Mutta minä olen vastuussa, 
en mistään muusta kuin Sanan saarnaamisesta. 
Se, siinä kaikki. Vain…Mutta, se pitää tarkalleen 
yhtä Sanan kanssa. Ja monta kertaa se saattaa, 
näissä seurakunnan ajanjaksoissa, se voi saattaa 
epäedulliseen valoon jonkun kirkkokunnan. Ja jos se 
tekee sen, sen ei ole tarkoitus olla kovuutta. Se—se 
on vain sen julkituomista, mitä Kirjoitukset ovat 
sanoneet, ja se ilmestys, joka minulla on siitä. Ja jos 
te ajattelette minun olevan väärässä siinä, niin älkää 
pitäkö sitä minua vastaan, rukoilkaa vain minun 
puolestani, että Jumala tulee osoittamaan minulle, 
mikä on oikein, sillä minä varmasti haluan olla 
oikeassa.

Ja sitten toinen asia, käsittäessäni sen vastuun, 17 

joka minulla on, sellaisessa kokouksessa kuin tämä, 
opettaessani ihmisiä, että Pyhä Henki pitää minut 
vastuussa niistä sanoista, jotka minä sanon tässä 
saarnatuolissa. Niinpä te näette, kuinka vakavasti me 
lähestymme tätä. Nyt, meidän…

Minä olisin pitänyt tämän jossain muualla. 18 

Mutta, koska se on opetusta, niin meidän…
Evankelioivissa kokouksissa, jokaisella meistä on 
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idea tai—tai erottaminen, tai niin kuin on ollut läpi 
ajanjakson, ja meillä on omat seurakuntamme, ja mitä 
meidän seurakuntamme opettivat meille, ja mitä me 
uskomme. Me…Minä en halua mennä jonkun toisen 
seurakuntaan, tai sellaisten ihmisten keskelle, ja sanoa 
jotain, joka on vastoin sitä, mitä ihmisille on opetettu. 
Sillä, loppujen lopuksi, minä olen selkeästi koettanut 
sanoa asiani niin, että…
 Jos joku on katolilainen, ja hän luottaa katoliseen 
kirkkoon pelastuakseen, hän on kadotettu. Jos hän on 
baptisti, luottaen baptistikirkkoon, hän on kadotettu. 
Tai helluntailainen, luottaen helluntaiseurakunnan 
pelastavan hänet, hän on kadotettu. Tai mihin tahansa 
seurakuntaan! Mutta jos tuo yksilö vakavasti lepää 
uskossa Kristuksen täytettyyn työhön Golgatalla, hän 
on pelastettu, minä en välitä siitä, mihin seurakuntaan 
hän kuuluu. Sillä, “Uskon kautta te olette pelastetut, 
ja se on armon kautta.”

Nyt, joskus, tehdessäni näin, sitten minä ajattelen, 19 

omassa pienessä rakennuksessani täällä, jonka 
me aloitimme monia vuosia sitten, vain vanhojen 
sementtiharkkojen ja sellaisen kanssa, ja se on 
tavallaan pyhä paikka meille. Meistä on ikävä, meistä 
vain on ikävä nähdä sen muuttuvan, eräällä tavalla, 
sillä täällä Jumala alkoi ensin kohdata meitä, ennen 
kuin meillä edes oli lattiaa siinä. Mutta nyt se on—se 
on siinä tilassa, että se on tulossa vanhaksi, ja meillä 
on rakennus—rakennus ohjelma täällä, täyttääksemme 
tämän korttelin rukoushuoneella.

No niin, siihen asti, minusta tuntuu, että kun 20 

tulen takaisin kentältä, missä minä en satuta veljiä ja, 
tai, sanomat ja niin edespäin, silloin se antaa minulle 
oikeuden ilmaista oma mielipiteeni, minun…tästä 
saarnatuolista täällä. Ja jos te sitten sanotte: “Minulle 
on opetettu vähän eri tavalla.” Minä…Ja sitten, 
tässä, me vain kutsumme jokaisen, joka haluaa tulla. 
Näettekö? Kukaan ei rahoita sitä, tai mitään sellaista. 
Se on tabernaakkeli täällä. Ja jokainen, joka haluaa 
tulla, on tervetullut tulemaan. Vain tulkaa. Niinpä 
minä kutsun teidät tuomaan Raamattunne, jokaiseen 
kokoukseen, ja tuokaa kynä ja paperia.
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Ja nyt, kaikkien kommentaarien kanssa ja niin 21 

edelleen, minä en olisi voinut tuoda kaikkia niitä 
kirjoja. Joten minä vain kirjoitin, kirjoitin ylös joka 
kerta paperille täällä pieniä muistiinpanoja historiasta 
ja kommentaareista ja niin edelleen, jotta minä voisin 
vain lukea sen täältä muistiinpanoista sen sijaan, että 
minulla olisi kirja ja selaisin sen sivuja. Kuitenkin, kun 
tulee kyse Kirjoituksista, me käytämme Raamattua. 
Ja sitten kommentaareissa, minä tulen selittämään; 
tai historiassa, kuka oli se historioitsija, joka sanoi 
sen, ja niin edelleen. Sitten…Luonnollisesti tulevassa 
kirjassa, sittenhän me voimme kirjoittaa sen puhtaaksi 
siinä, ja saada kaiken tehdyksi oikein.

Nyt, me teemme kaikkemme aloittaaksemme 22 

aikaisin, ja lopettaaksemme niin aikaisin kuin 
mahdollista. Se tulee olemaan kahdeksan päivää 
kokouksia sunnuntaista sunnuntaihin.

Tänä aamuna minä aloitan 1. luvun Ilmestyksestä, 23 

Ilmestyskirjasta. Ja Ilmestyskirja on pantu kolmeen 
osaan. Ja kolme ensimmäistä lukua on ne, joita me 
käsittelemme näinä kahdeksana päivänä. Kun, yksi 
seurakunnan ajanjakso voisi ottaa meiltä kuukauden. 
Mutta meidän täytyy käsitellä vain kohokohdat, niin 
kuin me sitä sanomme. Sitten kun te saatte kirjan, se 
tulee olemaan kirjoitettuna yksityiskohtaisemmin.

No niin, Ilmestyskirja, sen kolme ensimmäistä 24 

lukua käsittelee Seurakuntaa, sitten Seurakunta 
häviää näkyvistä. Me emme näe Sitä enää, ennen kuin 
lopunajassa. Ilmestyskirja 1:stä 3:een on Seurakunta; 
Ilmestyskirja 4:stä 19:sta on Israel, kansakunta; ja 
19:sta 22:een on molemmat yhdessä. Ja vitsaukset ja 
varoitukset ja niin edelleen, lopussa! Pantu kolmeen 
osaan. Näettekö? Ja me otamme kolme ensimmäistä 
lukua koskien Seurakuntaa ja seurakunnan 
ajanjaksoa, jossa me elämme.

Nyt, ensiksi, se voi vaikuttaa aika kuivalta, koska 25 

meidän täytyy mennä takaisin ja luoda perustus. 
Minä rukoilin ja tutkistelin, ja olen tehnyt kaiken 
minkä voin, yrittäen—saadakseni Pyhässä Hengessä 
tuntuman siitä, millä tavalla esitän tämän, jotta 
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ihmiset näkevät sen, ja että te voitte, nähdessänne 
sen, olla valaistuneita, ja että se saa teidät tulemaan 
lähemmäksi Kristusta, sillä me olemme lopun ajassa.

Ja se on niin ihmeellinen asia, kun minä olen 26 

tutkiskellut historiaa, huomata, kuinka seurakunta 
alkoi, ja kuinka se lankesi, ja mitä on tapahtunut, ja 
nähdä tuon pienen Jumalan Siemenen liikkuvan läpi 
jokaisen noista ajanjaksoista; mennen täysin ulos, 
melkeinpä, eräässä paikassa.

No niin, huomeniltana, me aloitamme, ja 27 

otamme—otamme tänne kaavion; ei kaaviota, vaan 
liitutaulun, jolloin minä haluan tavallaan opettaa 
sen liitutaululta. Uskoakseni pyhäkoulun opettajalla, 
eräällä heistä, on liitutaulu. Minä näin sen tuolla 
takana. Minä aion antaa talonmiehen tuoda sen, 
laittaa sen tänne eteen, niin että voin opettaa tuolta 
liitutaululta, ja kirjoittaa sen, niin että te voitte olla 
varmoja. Ja te voitte piirtää sen paperillenne ja niin 
edelleen, ja tuomme sen niin lähelle kuin voimme.

Mutta minä haluan vain sanoa tämän ennen 28 

kuin aloitamme. Nähdä seurakunnan ajanjakson 
alku; ja nähdä, kuinka apostolit, opit ja asiat, joita 
he opettivat, ja Raamatun periaatteet. Ja sitten 
nähdä tuon seurakunnan, suunnilleen seuraavien 
apostolien vuoron aikana, kuinka Se alkoi heikentyä; 
tuo todellinen, aito opetus. Kolmas vuoro, mennen 
kauas pois. Neljänteen vuoroon mennessä se oli 
heikennyt penseäksi. Seurakunta synnytti penseän 
seurakunnan.

Ja sitten Hengellä täytetty Seurakunta! Minkä 29 

minä sanon hurskaalla kunnioituksella jokaisen 
ihmisen uskontoa kohtaan. Alusta tähän aikaan asti, 
todellinen, aito Seurakunta on ollut helluntailainen 
Seurakunta. Se on totta. Jumala on säilyttänyt tämän 
Seurakunnan.

Minä usein ihmettelen, kun Jeesus huomautti, 30 

sanoen: “Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän 
Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille Valtakunnan.” 
Minä usein ihmettelin, mitä se tarkoitti, mutta minä 
ymmärrän sen nyt.
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Viime viikolla meillä oli kokous Shreveportissa, 31 

Louisianassa, suurin hengellinen kokous, mihin 
koskaan olen mennyt, elämässäni. Shreveport!

Minulla oli muutama päivä lomaa, ja 32 

minä menin Kentuckyyn veli Woodin, yhden 
seurakunnan diakonin, tai johtokunnan jäsenen 
kanssa, paremminkin, metsästämään. Me menimme 
metsään.

Minä olin ampunut ensimmäisen oravan. Ja 33 

minä sanoin: “Minä vain odotan,” sillä joku tuli 
muutaman koiran kanssa. Minä sanoin: “Minä 
vain odotan, kunnes oravat tulevat takaisin ulos 
koloistaan. Nyt ne juoksivat ylös puihin, koloihin, ja 
piiloutuivat.” Sanoin: “Kun ne tulevat ulos…Minä 
istun täällä ja odotan.” Sillä oli todella kylmä ja 
jäätävää, ja korviani paleli. Ja te tiedätte ne purevat 
tuulet, jotka tulevat noiden rotkojen läpi. Minä 
sanoin: “Minä vain odotan, kunnes oravat tulevat 
takaisin esiin.”

Juuri kun istuin alas, Pyhä Henki sanoi: “Nouse 34 

ja mene siihen paikkaan, jota sinä kutsut ‘urheilijan 
rotkoksi.’ Siellä Minä puhun kanssasi.”

Minä menin siihen paikkaan, jota minä nimitin 35 

“urheilijan rotkoksi.” Koska, syy miksi minä 
annoin nimiä noille rotkoille, minä itse, oli se, että 
tietäisin, missä olin. “Urheilijan rotko,” oli, koska 
niillä oli…Minä menin sinne ja näin kuusitoista 
oravaa istumassa yhdessä puussa; ammuin luvallisen 
määrän, jätin loput niistä sinne, ja menin pois. Ja se 
on urheilua, tehdä se niin. Joten sitten minä kutsuin 
sitä, “urheilijan rotkoksi.”

Ja Hän viittasi sanoihini, “Paikka, jota sinä 36 

kutsut ‘urheilijan rotkoksi.’” Ei niin, että Hän kutsui 
sitä, vaan minä kutsuin sitä siksi.

Sitten minä menin tuon rotkon päähän ja istuin 37 

valkotammen alle, ja odotin noin puoli tuntia 
eikä mitään tapahtunut. Minä menin maahan 
makaamaan, heittäytyen maahan, ojentaen käteni. 
Sitten Hän puhui minulle.
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Ja kun Hän puhui, Sanat, jotka Hän paljasti 38 

minulle juuri tästä Kirjoituksesta, johon me tulemme 
tänä aamuna, minä en ollut koskaan nähnyt sitä 
aikaisemmin, koko elämässäni. 

Ja sitten kun minä saavuin Shreveportiin, 39 

Louisianaan; nainen, joka on lahjoilla varustettu 
nainen, hänen nimensä on rouva Shrader.

Monia vuosia sitten, kun Herran Enkeli kohtasi 40 

minut täällä joella ensimmäistä kertaa ja ilmestyi 
tuossa Valossa ja Sanat, jotka Hän puhui siellä; 
yksitoista vuotta myöhemmin, kun minä kävelin 
kokoukseen, tämä pieni nainen nousi ja puhui kielillä 
ja selitti. Se oli sanasta sanaan sama asia, jonka Enkeli 
sanoi.

Ja tämä sama pieni nainen, kun minä kävelin 41 

tabernaakkeliin…tai tuohon paikkaan Shreveportissa, 
jossa me olimme, Life Tabernaakkeliin, Pyhä Henki 
liikkui tuon naisen päällä ja sanoi sanasta sanaan 
sen, mitä Hän sanoi minulle tuolla kukkulalla. Sitten 
Henki alkoi liikkua ja antoi selityksen, ennustaen 
asioita ilmestyksen kautta, profetian kautta, asioita, 
jotka tapahtuisivat kokouksessa seuraavana iltana, 
eikä se kertaakaan erehtynyt.

Ennen sitä, eräs pieni nainen nousi ylös 42 

kokouksessa, baptistinainen tuli, tietämättä, mitä 
hän voisi tehdä. Ja hän nousi seisomaan kesken 
kokouksen, ja Pyhä Henki lankesi hänen päälleen, ja 
hän alkoi puhua kielillä, baptistinainen Shreveportin 
Ensimmäisestä Baptistiseurakunnasta. Ja sitten hän ei 
tiennyt, mitä hän oli tehnyt. Ja sitten, ennen kuin hän 
saattoi sanoa mitään, Pyhä Henki antoi selityksen, 
sanoen: “NÄIN SANOO HERRA, ‘Kolmen kuukauden 
sisällä, Mooseksen, Elian ja Kristuksen Henki tulee 
toimimaan tässä tabernaakkelissa.’” Siellä se tapahtui, 
täydellisesti.

Eräs baptistimies Meridianista, Mississipistä, oli 43 

laittamassa kättään jääkaappiin, ottaakseen jotain 
jääkaapista, ja Jumalan Henki tuli hänen päällensä. 
Ja hän puhui kielillä, tietämättä, mitä oli tekemässä. 
Ja ennen kuin hän sai…saattoi ymmärtää, mitä hän 
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oli tekemässä, Pyhä Henki puhui taas ja sanoi: “Mene 
Shreveportiin, Louisianaan. Minun palvelijani kertoo 
sinulle, mitä tehdä.”

Ja hän tuli sinne, sanoen, “Minä en ymmärrä tätä; 44 

niin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut.” Oi!
Me elämme viimeisissä päivissä juuri ennen 45 

Herran Tulemusta.
Tuo pieni Seurakunta on aina ollut vähemmistönä, 46 

helluntailaiset. Minä en tarkoita kirkkokunnallisia 
helluntailaisia. Minä en tarkoita sitä. Vaan ihmisiä 
helluntain kokemuksen kanssa! Helluntai ei ole 
organisaatio. Helluntai on kokemus, jonka saa jokainen 
sitä haluava. Katolinen, juutalainen, käännynnäinen, 
metodistit, baptistit: “Jokainen joka haluaa, sallikaa 
hänen tulla.” Se on kokemus, jonka yksilö…Jumala 
ei toimi kirkkokunnan kanssa, Hän ei myöskään toimi 
pakanoiden kanssa rotuna tai kansana. Hän toimii 
yksilöiden kanssa: “Jokainen, joka haluaa.” Olkoon 
hän valkoinen, musta, keltainen, ruskea; metodisti, 
baptisti, protestantti, katolinen. Mitä tahansa hän on: 
“Sallikaa hänen tulla,” kenen tahansa. Minä olen niin 
iloinen siitä, että Hän teki sen tuolla tavalla. Minä…

Niin kuin tuo mies sanoi kerran: “Minusta on 47 

parempi, että Hän sanoi sen niin, kuin kutsua nimeltä: 
‘Sallikaa William Branhamin tulla,’ sillä voi olla 
useampi kuin yksi William Branham. Mutta kun Hän 
sanoi, ‘Kuka tahansa,’ minä tiedän, että minä olen 
siinä mukana.”

Joten sillä tavalla me kaikki voimme tuntea: 48 

“Jokainen joka haluaa, sallikaa hänen tulla.”
No niin, minä tiedän, että täällä hotelleissa ja 49 

motelleissa on odottamassa paljon ihmisiä, jotka ovat 
tulleet ympäri maailmaa. Näettekö? Täällä on ihmisiä 
Irlannista ja eri paikoista, odottaen näitä tapaamisia. 
Mutta minä en voi tarttua niihin juuri nyt. Haluan 
antaa aikani tälle, ymmärrättehän.

Kun minä tulen takaisin näiltä matkoilta, minä 50 

yleensä tulen takaisin palvellakseni ihmisten tarpeita, 
sillä he pitävät kiinni tapaamisista. Mutta juuri nyt 
meidän täytyy antaa niiden olla Tämän vuoksi.
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No niin, vielä yksi asia, ennen kuin me aloitamme 51 

tästä Kirjasta. Alussa oli helluntailainen Seurakunta. 
Tuo helluntailainen Seurakunta meni eteenpäin 
Hengen voimassa ja kirjoitti Apostolien teot. Toisella 
kierroksella, se alkoi huveta, seurakunnasta tuli 
muodollinen. Toinen seurakunnan ajanjakso, se 
oli todella muodollinen, mutta tuo pieni helluntain 
Siemen jatkoi kehittymistään, tuo hengellinen. Sitten 
se meni pimeään keskiaikaan, noin tuhatneljäsataa 
ja jotain vuotta, synkkää vainoa. Tuo pieni 
helluntailainen ajanjakso jatkoi elämistä sen lävitse. 
Kuinka se selviytyi siitä, älkää kysykö minulta. Se oli 
Jumalan käsi, ainoa asia, joka on saattanut tehdä sen.

Sillä, he naulasivat heitä pylväisiin. Ja ottivat 52 

miehet ja kaatoivat heidät kannon päälle, ja ottivat 
puisia tappeja ja löivät ne heidän jalkoihinsa, ja 
antoivat eläinten, koirien, syödä heitä selkäpuolelta, 
vetää heidän suolensa heistä ulos, ennen kuin he edes 
kuolivat. He ottivat naiset, leikkasivat irti heidän 
rintansa, tuollaisella huitaisulla, heidän oikean 
rintansa, ja he seisoivat ja antoivat tuon veren vain 
valua ulos, kunnes heidän elämänsä lähtisi heistä. He 
ottivat vauvat ulos odottavista äideistä ja syöttivät 
ne koirille ja sioille, samalla kun he katsoivat niitä. 
Olettaen olevansa kristikuntaa; mutta Raamattu 
sanoi, ja Jeesus sanoi: “Tulisi tapahtumaan, että he 
tappaisivat teitä, ajatellen tekevänsä Jumalalle 
palveluksen.” Näettekö?

Ja nyt tuo asia ryömi aina seuraavaan ajanjaksoon. 53 

Sitten lopulta se tuli ulos. Sitten me huomaamme, 
kun seurakunta tuli esiin uskonpuhdistuksessa. Se on 
vetänyt ja vetänyt syrjään, tuosta ajasta lähtien, ja 
mennyt pois Hengestä, mennyt pois Hengestä, suoraan 
tähän viimeiseen ajanjaksoon saakka, jossa se on valmis 
yhdistämään itsensä ja tekemään pedolle kuvan.

Mutta tuo pieni Henki on elävä ihmisten sydämissä, 54 

kunnes Jeesus tulee. Sen täytyy. Pitäkää se mielessä.

Me piirrämme sen kartoille, otamme historian 55 

ja kaiken, ja osoitamme teille, että se on tarkalleen 
sillä tavalla. Ottakaa historia, itse, ja lukekaa sitä. 
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Katsokaa, mitä Raamattu sanoi, sitten, mitä historia 
sanoi. Huomatkaa, kuinka se kohtaa täsmälleen tuolla 
tavalla. Oi!

Älkäämme ottako tätä vain luentona, vaan 56 

ottakaamme vakavasti, vakavasti Pyhän Hengen 
varoitukset ja rukoilkaamme päivin ja öin. Älkää 
antako minkään estää teitä rukoilemasta.

Päästessämme sisälle siihen, se tulee kaivamaan 57 

esiin noiden suurten miesten elämät siellä, kuinka he 
uhrautuivat. Te tulette huomaamaan, kuinka vähän 
te olette tehneet. Se saa minut toisinaan häpeämään 
itseäni, kuinka meidän täytyy saada kaikki niin 
helposti, ja he saivat kaiken niin vaivalloisesti. 
“Kierrelleet ympäri,” Paavali sanoi Heprealaiskirje 
11:ta, “lampaannahoissa ja vuohennahoissa, 
puutteenalaisina ja ahdistettuina, pahoinpideltyinä.” 
Miten meidän todistuksemme kestää heidän 
rinnallaan? Millainen se tulee olemaan sen vierellä? Ja 
kaiken täytyy olla meillä niin mukavaa.

No niin, kaikella kunnioituksella, ennen kuin me 58 

avaamme Kirjan, haluaisin meidän kaikkien, jotka 
voimme, vain seisovan hetken rukousta varten. Nyt 
sydämenne vilpittömyydellä, kuiskatkaa rukouksen 
sana…Jumalalle.

Herra Jumala, taivaan ja maan Luoja, ikuisen 59 

Elämän luoja, ja kaikkien hyvien ja täydellisten 
lahjojen antaja. Me pyytäisimme Sinua, Herra, 
ensiksi, antamaan anteeksi kaiken meidän 
välinpitämättömyytemme, ja meidän syntimme ja 
rikkomuksemme Sinua vastaan, ja toisiamme ja 
lähimmäisiämme vastaan.

Älköön tämä pieni yhteenkokoontumisen hetki 60 

olko vain omien sielujemme ylentämiseksi, vaan 
valaiskoon se meitä sellaisella tavalla, ja innoittakoon 
meitä, kunnes me menemme kertomaan toisille. 
Olkoon se uudelleen vihkiytymisen aika, yhdistyen 
Kristuksen koko Ruumiin kanssa ja ollaksemme 
valmiita Ylöstempausta varten.

Isä Jumala, ei minun omien tunteideni kautta, 61 

tietäen, että Sinun palvelijasi ja kaikki toiset 
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palvelijat, ovat riittämättömiä tähän suureen 
tehtävään. Minä käsitän, kuinka suuret miehet, 
muinoin, ovat ottaneet sydämilleen koettaa paljastaa 
Tämän, tai lausua ajatuksensa tästä suuresta 
Ilmestyksestä; sitten me käsitämme, että me olemme, 
enemmän kuin he ovat, riittämättömiä. Mutta Sinä 
olet meidän riittävyytemme.

Ja minä rukoilen, Taivaallinen Isä, että Sinä teet 62 

jotain erityistä tänä aikana, jotta Pyhällä Hengellä 
olisi ylivalta jokaisessa sydämessä. Ympärileikkaa ne 
huulet, jotka puhuvat ja korvat, jotka kuulevat. Ja kun 
tämä kaikki on ohitse, ja me pyhitämme sen kaiken 
Sinulle, suo meidän kävellä tämän rakennuksen 
kynnyksen yli sanoen, “Meille oli hyväksi olla siellä. 
Pyhä Henki puhui meille istuessamme siellä. Ja nyt me 
olemme päättäneet tehdä kaikkemme ehtoon Valojen 
loistaessa.” Suo se, Herra.

Suo että, tämän kokouksen aikana, se saa miehet 63 

ja naiset tarttumaan kiinni, uudestaan. Nosta Sinä 
esiin kielilläpuhujia, kielten selittäjiä. Nosta Sinä 
esiin profetian lahjoja. Nosta esiin saarnaajia, 
pastoreita, evankelistoja, niin edelleen, niin että 
seurakunta rakentuisi. Nosta esiin lähetyssaarnaajia 
menemään kaukaisille kentille ja julistamaan 
tätä ihanaa evankeliumia. Minne tahansa Sana 
meneekin, pudotkoon Se hyvään maaperään, tuottaen 
satakertaisesti, sillä me uskomme olevamme lopun 
ajassa. Täyttymys on lähellä.

Suo nämä asiat, Isä. Ja ennen kaikkea, Herra, 64 

tässä hetkessä, auta Sinä minua, tarvitsevaa. Sillä 
minä pyydän sitä, samalla kun jätän itseni Sinun 
haltuusi näiden kokousten tähden, Jeesuksen 
Kristuksen Nimessä. Aamen.

[Eräs sisar puhuu vieraalla kielellä. Eräs veli 65 

antaa selityksen—Toim.]

Mahtava Jumala, joka nostit Jeesuksen kuolleista, 66 

me olemme niin iloisia tietäessämme, että Sinun 
Henkesi asuu meidän keskellämme. Hän on aina 
uskollinen eikä koskaan valheen sanaa. Ja nyt, Isä, 
vahvista edelleen Sanasi, kun me luemme, Sinun 
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kunniaksesi. Ja voikoon jokainen sydän, niin kuin olet 
sanonut, “Olla valmistautuneena ja valmiina, sillä 
jotain on tuleva esiin.” Voi olla, että ihmiset saavat 
viimeisen varoituksensa kääntyä pois niistä asioista, 
joita he nyt tekevät, oikeaan suuntaan. Me kiitämme 
Sinua, Pyhä Jumala, Poikasi, Herran Jeesuksen, 
Nimessä. Aamen. 

Menkäämme nyt Ilmestyskirjaan, 1. lukuun. No 67 

niin, ensimmäiseksi, haluan lukea Ilmestyksen kolme 
ensimmäistä jaetta.

Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka 
Jumala antoi hänelle, näyttääkseen 
palvelijallensa, mitä pian tapahtuman pitää; 
ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi 
tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,

Joka tässä todistaa Jumalan sanan ja 
Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaikille…
kaiken sen, minkä hän on nähnyt. 

Autuas on se, joka lukee, ja autuaat ovat 
ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja 
ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu 
on; sillä aika on lähellä!
Kuten olen aiemmin sanonut, nyt, tässä 68 

me koetamme antaa pienen erittelyn Kirjasta, 
historioiden mukaan ja niin edelleen. Ja joka kerta, 
kun näette minun viittaavan sivuihin, joita minulla on 
täällä kirjoitettuna, se on aineistoa, jota olen ottanut 
selitysteoksista ja niin edelleen.

No niin, tämän Kirjan kirjoittaja on Johannes, 69 

Pyhä Johannes jumaluusoppinut, kirjoitti tulevalle 
sukupolvelle (A). (B) Hän osoitti sen kristillisen 
ajanjakson seitsemän erillisen kauden seitsemälle 
enkelille, ajanjaksolle apostolien päivistä Herran 
tulemiseen saakka. Ja nyt, ajanjaksot esiintyvät 
peräkkäin, jokainen niistä, meidän Herramme 
taivaaseenastumisesta Hänen uudelleen tulemiseensa. 
Jokainen seurakuntajakso on kuvattu sen hengellisen 
tilan mukaan. (E) Jokainen seurakuntajakso voi katsoa 
itseään sen raamatullisen ja hengellisen puheen kautta 
niille. Kun Henki puhuu, jokainen ajanjakso voi 



15

katsoa itseään. Jokaisessa ajanjaksossa oli Kristuksen 
todellinen viinipuu, Viisaat neitsyet. Ja jokaisessa 
ajanjaksossa oli oksastettu viinipuu, tyhmät neitsyet.

Historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on 70 

Johanneksen elämä. Johannes eli viimeiset vuotensa 
Efeson kaupungissa ja kuoli siellä. Hän oli Patmoksen 
saarella siihen aikaan, kun hän kirjoitti tuon Kirjan, 
Ilmestyksen. Se ei ollut kertomus hänen elämästään, 
vaan kertomus Kristuksesta tulevissa ajanjaksoissa. 
Näettekö? Se oli profetia. Ei Johanneksen elämä, 
ei Kristuksen elämä, vaan profetoimista tulevasta 
ajanjaksosta. Se ei ollut hänen profeetallista 
puhettaan; vaan, Herran korottamista, pyhästi. Se ei 
ollut jumaluusoppineen Pyhän Johanneksen Ilmestys, 
vaan Herran Kristuksen Ilmestys.

Se on Uuden Testamentin viimeinen Kirja, mutta 71 

silti se kertoo Evankeliumin leviämisen alun ja lopun. 
Siitä raamatuntutkijat ovat yhtä mieltä.

Kirjeet seitsemälle seurakuntajaksolle 72 

kirjoitettiin, profeetallisesti, tuleville ajanjaksoille. 
Paavali kirjoitti sen hetkisten seitsemän seurakunnan 
elämästä ja kunniasta omassa ajassaan. Johannes 
kirjoitti seitsemän seurakunnan elämästä ja kunniasta 
tulevaisuudessa, jotka Johannes osoitti seitsemälle 
pastorille tai sanansaattajalle, samoin kuin ne oli 
osoitettu kaikille kristityille näiden seitsemän eri 
enkelin alaisuudessa. 

No niin, Ilmestyskirja, nyt me otamme, kun me 73 

jaamme tämän tälle aamulle ja tälle illalle. Ja me 
koetamme päästää ulos noin kello yksitoista ja 
yksitoista kolmekymmentä, jotain siinä maissa, ja 
sitten aloittaa uudelleen seitsemältä illalla.

Nyt tämän ensimmäisen luvun sisältö. 1. jae, 74 

se—se todellakin puhuu puolestaan, koska se 
on Jeesuksen Kristuksen Ilmestys. 2. jae, Pyhä 
Johannes jumaluusoppinut on kirjuri ja palvelija. 
3. jae, siunaukset julistetaan. 4:stä 6:teen jakeeseen, 
tervehdys seurakunnalle. 7. jae, ilmoitukset. 8. 
jae, Jeesuksen Kristuksen korkein Jumaluus. 9:stä 
jakeeseen 20, Patmos näky.
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Ja, myöskin, 14. ja 15. jae kuvaavat Hänen 75 

Persoonansa seitsenkertaista kunniaa. Oi, se on 
kaunista, kun me näemme Kristuksen Hänen 
seitsenkertaisessa hahmossaan, Hänen hahmonsa 
seitsenkertaisissa olemuksissa, Hänen kunniakkaassa 
ylösnousemuksessaan. 

No niin, otsikko kuvaa luonnetta.76 

Jeesuksen Kristuksen Ilmestys,…

Ei jumaluusoppineen Pyhän Johanneksen ilmestys, 77 

vaan Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, Ilmestys.

No niin, kreikankielinen sana78  ilmestykselle 
on apocalypse, joka tarkoittaa “paljastamista.” Ja 
minä otin tuon sanan ja tutkin sitä. Se tarkoittaa, 
apocalypse, on…Niin kuin kuvanveistäjä, joka 
on tehnyt suuren patsaan, ja hän on peittänyt sen 
verholla. Ja sitten hän menee ja kiskaisee pois tämän 
verhon ja paljastaa, mitä hänellä on verhon takana. Se 
on paljastaminen.

Ja tämä Kirja ei ole niinkään Jeesuksen Kristuksen 79 

Persoonan paljastaminen. Kuitenkin, se varmasti puhuu 
Hänen Jumaluudestaan ja Hänen seitsenkertaisesta 
hahmostaan, ja myös asioista, joita Hän on, kuten 
Pappi, Kuningas ja niin edelleen. Mutta se on Hänen 
tulevien töittensä paljastaminen Hänen seitsemässä 
seurakuntajaksossaan, jotka ovat tulossa. Se…

Kun meidän Herramme oli maan päällä, 80 

opetuslapset kysyivät Häneltä ja sanoivat: “Mestari, 
tälläkö ajalla Sinä jälleen rakennat Israelille 
valtakunnan?”

Ja Jeesus sanoi: “Ei ole teidän asianne tietää 81 

aikoja eikä hetkiä.” Ja kukaan ei tietäisi. Hän sanoi: 
“Ei edes Poika,” toistaiseksi, “tiennyt.”

Mutta Hänen kuolemansa, hautaamisensa ja 82 

ylösnousemuksensa ja Kunniaan nousemisensa 
jälkeen, Hän sai Jumalalta Seurakunnan 
tulevaisuuden. Sitten Hän palasi takaisin tuodakseen 
tämän Sanoman Seurakunnalle, ja tämän Sanoman 
Hänen tulemisestaan ja Hänen seurakuntiensa tilasta 
läpi Ajanjakson.
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Hän ei voinut tehdä sitä ennen kuolemaansa, 83 

hautaamistaan ja ylösnousemustaan, sillä Hän ei vielä 
tiennyt sitä. Mutta huomasitteko, miten Kirjoitukset 
sanovat tässä?

Jeesuksen Kristuksen Ilmestys, jonka 
Jumala antoi hänelle (Kristukselle),…

Kuinka Jumala Isä antoi Ilmestyksen Pojalleen 84 

Jeesukselle Kristukselle. Ja Hän lähetti enkelinsä 
Johanneksen luo, ilmaistakseen nämä asiat jotka 
olivat; jotka olivat, jotka ovat ja jotka tulevat olemaan. 
Oi, se on esitetty kauniisti!

No niin, tässä suuressa tulevassa ajanjaksossa, 85 

jonka Johannes näki! Nyt nämä, tämä Ilmestys 
annettiin hänelle, ainoastaan, paljastamaan Kristuksen 
nimenomainen tarkoitus, mitä ja millainen Hän olisi 
jokaisessa ajanjaksossa. Sen vuoksi minä sanoin 
tänä aamuna, keskittykää todelliseen Seurakuntaan. 
Todellinen Seurakunta sai alkunsa Helluntaipäivänä. 

Ei ole ketään teologia, Raamatun tutkijaa tai 86 

historioitsijaa, joka voi koskaan sanoa, että se alkoi 
Martti Lutherin päivinä, Wesleyn, Katolisessa 
ajanjaksossa, tai jossakin muussa ajanjaksossa. Se 
alkoi Helluntaina. Se oli Seurakunnan paljastaminen. 
Se oli alku. Joten, sen vuoksi, keskustelussa kenen 
kanssa tahansa, seisokaa tuolla Helluntain portilla, 
eivätkä he voi mennä minnekään muualle.

Aivan kuin laittaisi jäniksen pellolle. Te tiedätte, 87 

missä jokainen reikä on, joten te saitte ne tukituksi. 
Sen täytyy tulla takaisin tarkalleen tähän samaan 
paikkaan, mistä se meni sisälle.

No, niin se on, kuka tahansa, joka puhuu 88 

seurakunnista ja seurakunnan ajanjaksoista ja 
Pyhän Hengen töistä, teidän täytyy tulla takaisin 
alkuperäiseen, alkuun. Sen täytyy tulla takaisin sinne, 
sillä Jumala on ääretön, ja Hän on kaikkivaltias. Sen 
vuoksi, koska Hän on ääretön, Hän ei voi tehdä jotain 
täällä, ja tehdä jotain päinvastaista sille täällä näin. 
Hänen täytyy joka kerta tehdä niin kuin Hän teki 
ensimmäisellä kerralla.
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Niin kuin Pietari sanoi tuona päivänä, jolloin 89 

pakanat vastaanottivat Pyhän Hengen, hän sanoi: 
“Voimmeko kieltää vesikasteen, nähdessämme, että he 
ovat vastaanottaneet Pyhän Hengen, niin kuin mekin 
alussa?”

Jeesus, kun Hän oli maan päällä, puhui ja sanoi: 90 

“Se…”

Joku tuli ja sanoi: “Onko miehen lupa hyljätä 91 

vaimonsa mistä syystä tahansa?”

Jeesus sanoi: “Hän, joka teki miehen, teki naisen. 92 

Tästä syystä mies…”

Hän sanoi: “Mutta Mooses salli meidän kirjoittaa 93 

erokirjan.”

Jeesus sanoi: “Alusta niin ei ollut.”94 

Menkää takaisin alkuun. Sen vuoksi, jos me 95 

aiomme puhua seurakunnan ajanjaksosta, meidän 
täytyy mennä takaisin alkuun, laittaen syrjään 
jokaisen lausunnon, jonka joku ihminen on antanut 
tuon ajanjakson kuluessa.

Tämä on kaikkein virallisin Kirja kaikista 96 

Raamatun Kirjoista. Tämä on ainoa Kirja, johon 
Kristus laittoi sinettinsä. Se alkaa siunauksella ja 
päättyy kirouksella. “Siunattu se, joka lukee.” Ja: 
“Kirottu se, joka ottaa jotakin Siitä pois.”

Se on ainoa Kirja koko Raamatussa, jonka Kristus 97 

kirjoitti, Hän itse. Kymmenen käskyä Hän kirjoitti 
sormellaan. Se on totta. Juutalaiset pitivät siitä kiinni. 
Ja tänään se on Ilmestyskirja. 

Ja jos Saatana vihaa jotain Kirjaa Raamatussa, 98 

se on Ilmestyskirja. Niitä on kaksi. Hän vihaa kaikkia 
Kirjoituksia, ja se koskee koko Kirjoitusten kaanonia. 
Mutta, jos on jotain, mitä hän halveksii eniten, se on 
Ilmestyskirjaa ja Ensimmäistä Mooseksen Kirjaa. 
Koska, Ensimmäinen Mooseksen Kirja kertoo 
alun. Ilmestyskirja paljastaa sen, mitä hänelle tulee 
tapahtumaan viimeisenä päivänä. Hän tulee olemaan 
sidottu tuhat vuotta; sitten hänet, väärä profeetta, 
peto, tullaan heittämään, elävänä, Tuliseen Järveen.
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Ja hän hyökkää Ensimmäistä Mooseksen Kirjaa, 99 

sen—sen autenttisuutta vastaan. Hän sanoo, että: 
“Se ei ole autenttinen.” Hän sekoittaa ihmisten 
mielet. Katsokaa, mihin saatana iskee, Ensimmäiseen 
Mooseksen Kirjaan tai Ilmestyskirjaan, ensimmäiseen 
ja viimeiseen.

Ja Ilmestyskirjassa on enemmän vertauskuvia 100 

kuin kaikissa muissa Raamatun Kirjoissa. Siinä 
on enemmän vertauskuvia, koska se on profetian 
kirja. Se on profeetallinen Kirja. Sen takia se täytyy 
ymmärtää profeetallisen tyylin kautta. Tätä Kirjaa ei 
ole tarkoitettu kaikille. Kukaan ei voi ymmärtää sitä, 
tuskin. Tämä Kirja on tehty tietylle ryhmälle ihmisiä. 
Viidennessä Mooseksen Kirjassa sanotaan: “Salatut 
asiat kuuluvat Herralle.” Se on totta. Ja Hän paljastaa 
meille, lapsillensa, salatut asiat. Joten se ei mene…

Lihallinen mieli ei voi käsittää noita Kirjoitusten 101 

suuria asioita, sillä se on heistä järjetöntä. Mutta niille, 
jotka ovat Jumalan Sanan rakastajia, he ovat ne, joille 
tämä Kirja oli kirjoitettu, Seurakunnalle. Jeesuksen 
Kristuksen Ilmestys: “Efeson seurakunnalle, Smyrnan 
seurakunnalle, seurakunnalle, seurakunnille,” 
ja niin edelleen. Jeesuksen Kristuksen Ilmestys 
Seurakunnalle. Minä pidän siitä.

Ja huomatkaa, että se on myös Kirjoitusten 102 

täyttymys, täydellinen täyttymys. Ja se on 
maantieteellisesti sijoitettu oikeaan paikkaan, 
Raamatun loppuun. Koko asian Ilmestys on sijoitettu 
tänne loppuun ja siinä on siunaus sille, joka lukee 
Sen ja kuulee Sen, kirous sille, joka lisää tai ottaa 
pois. Se on täydellinen kaanon, oi, absoluutti. Siihen 
ei voida lisätä mitään. Ja kun joku yrittää ottaa 
jotain Siitä pois, tai lisätä jotain Siihen, Jumala sanoi 
ottavansa siltä hänen osansa pois Elämän Kirjasta. 
Näettekö? Hän ottaisi hänen osansa pois Kirjasta, jos 
hän lisäisi Siihen.

Sen vuoksi, kun me näemme Herramme 103 

moninaisen Ilmestyksen, kuka Hän on, mitä Hän on, 
jos joku ihminen lisää jotain Siihen tai ottaa jotain 
Siitä pois, se on väärä profetia. Monet ovat yrittäneet 
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sanoa, että heillä oli jotain Sitä myöhempää. Mutta 
Se on Herran Jeesuksen täydellinen Ilmestys 
seurakunnan ajanjaksossaan ja omana Päivänään, 
meidän Herramme Ilmestys.

No niin—no niin, 104 paljastaminen, kreikankielinen 
sana, jokin, joka on ollut kätketty, paljastamat-…
“paljastaen” Kristuksen.

No niin, seuraava jae, me huomaamme 2. jakeessa.105 

Se 1. jae paljastaa Kristuksen, Ilmestyksen, 106 

tai paljastuksen. Oi! Kuinka viimeinen ajanjakso 
ja Herran Tulemus oli—oli peitossa, apostoleilta! 
He kysyivät tuon kysymyksen, mutta vain yksi 
eli saadakseen Ilmestyksen. Kuitenkaan, hän ei 
ymmärtänyt sitä, koska historiaa ei vielä ollut tehty.

Nyt, tämän Kirjan historia, tai tämän Kirjan 107 

tausta, oli osoitettu seitsemälle seurakunnalle Vähässä 
Aasiassa, jotka olivat silloin. Se oli osoitettu noille 
seitsemälle seurakunnalle. Siellä oli enemmän kuin 
nuo seitsemän seurakuntaa, tuona aikana. Mutta 
jokainen noista seurakunnista oli merkille pantava, 
merkille pantava koskien ominaispiirrettä tuossa 
seurakunnassa, joka seuraisi sitä läpi ajanjakson, 
tuon seurakunnan ominaispiirre. Kuten Efeson, sillä 
oli ominaispiirre. Smyrna, Pergamo ja niin edelleen, 
Filadelfia, jokaisella noista seurakunnista oli 
ominaispiirre, joka tulisi jälleen näkyviin tulevissa 
ajanjaksoissa. Oi! Jos te vain voisitte…

Jokainen voi nähdä Kirjoitusten hengellisen 108 

sovellutuksen ja voisi sanoa, etteivätkö ne olleet 
innoitettuja? Jo teidän tekonne, jo motiivit, jo ihmisten 
tavoitteet, sehän todistaa, että Kirjoitukset ovat 
innoitettuja, sen näkeminen, kuinka Jumala käyttää 
noita asioita. Juuri se, mitä te teette, täällä on esikuva 
jostakin.

Kuten Aabraham uhraamassa Iisakin, ainoan 109 

poikansa; esikuva Jumalasta antamassa ainoan 
Poikansa, satoja vuosia myöhemmin. Kuinka 
Joosef myytiin ja oli vankilassa, veljiensä vihaama 
ja Isänsä rakastama; Jeesus, esikuvana. Kuinka 
Henki työskenteli Joosefin, miehen, kautta, ja 
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yksinkertaisesti toi Kristuksen elämän julki esikuvana, 
täydellisesti. Kuinka, Daavid, Daavidin Poika istui 
samalla vuorella. Kun Daavid hylättiin kuninkaana, ja 
hän meni ylös vuorelle, Öljymäelle, katsoen taakseen, 
itkien, hylättynä kuninkaana; muutama sata vuotta 
sen jälkeen, Daavidin Poika kiipesi samalle vuorelle, 
hylättynä Kuninkaana, ja itki Jerusalemin tähden. 
Tuo Henki esikuvana ja käytöksenä. Oi!

Voitteko te sitten nähdä tuon suuren 110 

helluntailaisen Seurakunnan tässä viimeisessä 
ajassa? Voitteko te nähdä, kuinka Jumala asetti 
sen Helluntaina? Tuon Hengen pitäisi pysyä 
Seurakunnassa läpi kaikkien ajanjaksojen.

 Heistä tuli muodollisia ja välinpitämättömiä. 
Heidän täytyi saada kirkkokunta. Heidän täytyi 
yhdistää seurakunta ja valtio yhteen, ja lopulta he 
tekivät sen ja aiheuttivat satojen vuosien vainon. Sitten, 
uskonpuhdistus, he tulivat ulos. Ja joka vuosi, he ovat 
leikanneet pois Hengestä ja lisänneet luonnolliseen, 
pois Hengestä ja lisänneet luonnolliseen, kunnes nyt he 
ovat aivan valmiita tekemään sen uudelleen. Me elämme 
näissä viimeisissä, päätöshetkissä, seurakunnan 
täydellistymisessä. Me olemme Filadelfian…tai 
Laodikean Seurakunnan ajanjaksossa. 

No niin, 1. luku, 1. jae, esiteltiin Johannekselle. 111 

No niin, kuka on kirjoittaja? Johannes. Johannes. Se 
ei ollut Johanneksen ilmestys, ja me tiedämme, ettei 
se ollut, koska se oli Herran Jeesuksen Kristuksen 
Ilmestys. Hän oli tämä, hänet valittiin opetuslapseksi. 
Ja Kirja Itse paljastaa sen asian, mitä se oli: Jeesus 
Kristus, Jonka Hän paljasti.

Ja se lähetettiin…“Enkelinsä kautta antoi 112 

tiedoksi palvelijalleen Johannekselle.” Me emme 
tiedä, kuka tuo enkeli oli. Raamattu ei kerro, kuka tuo 
enkeli oli. Mutta me tiedämme, että se oli profeetta, 
sillä myöhemmin Raamattu sanoi, että, “Minä Jeesus 
olen lähettänyt enkelini todistamaan näistä asioista, 
jotka pian tulevat tapahtumaan.”

Sitten me huomaamme, että kun Johannes alkoi 113 

palvoa tuota enkeliä, enkeli sanoi: “Varo, ettet sitä 



22

tee.” Ilmestyskirja 22, uskoakseni. Ja hän sanoi: “Sillä 
minä olen sinun kanssapalvelijasi ja profeettojen.” 
Se saattoi olla Elia. Se saattoi olla yksi profeetoista. 
Johannes oli apostoli. Mutta tämä profeetta oli 
lähetetty.
 Ja Johannes, ollen apostoli, katsokaa hänen 
muiden kirjeidensä luonnetta, se todistaa, ettei se 
ollut Johannes, joka kirjoitti sen, koska sillä ei ole 
Johanneksen luonnetta. Ottakaa Johanneksen 
ensimmäinen kirje, Johanneksen toinen kirje, 
niin edelleen, ja lukekaa se. Ja katsokaa niiden 
luonnetta, sitten katsokaa tämän luonnetta. Johannes 
oli kirjoittaja, ja hän oli apostoli, mutta tämä on 
profeetan henki. Se on eri henkilö, kokonaan. 
Näettekö? Se ei ollut Johanneksen kirjoitusta. Se ei 
ollut Johanneksen ilmestys. Se oli Jumalan Ilmestys 
Jeesuksesta Kristuksesta seurakunnille. Ja sillä oli…
Johannes oli vain kirjoittaja, kirjuri, ja—ja tuo Kirja 
vakuuttaa samaa.

No niin, sitä ei ollut osoitettu Johannekselle. Se oli 114 

osoitettu Seurakunnalle. Hyvä on. Johannes, tuohon 
aikaan, oli Efeson seurakunnan pastori. Ja nyt tuo 
Kirja on osoitettu Johannekselle…tai seurakunnalle, 
ei Johannekselle.

Nyt 3. jae, Hän julistaa siunauksen. Kuunnelkaa 115 

tätä.
Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka 

kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat 
vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä 
aika on lähellä.
Mikä aika on lähellä? Aika, jossa nämä asiat 116 

tapahtuvat, jolloin tämä Jeesuksen Kristuksen 
Ilmestys saatetaan loppuun jokaisessa seurakunnan 
ajanjaksossa.

Nyt syy, miksi Hän kirjoitti sen tällä tavalla. Jos 117 

hän olisi sanonut: “No, nyt, Hän…” He odottivat 
Häntä; jos se oli paljastettu, jos (hän) se olisi 
paljastettu Johannekselle, että Hän tulisi niin pian 
kuin nuo seurakunnat siellä tulisivat loppuunsa. Sillä 
tavalla Johannes ajatteli sen. Mutta jos se olisi ollut 
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nuo seurakunnat, niin pian kuin ne olisivat tulleet 
loppuunsa, ne tulivat…Jos hän olisi tiennyt, jos 
hänelle olisi paljastettu, että tulisi olemaan seitsemän 
pitkää seurakunnan ajanjaksoa, useita tuhansia 
vuosia, tai useita satoja vuosia, silloin ei olisi ollut 
mitään syytä odottaa. He olisivat eläneet läpi oman 
seurakuntansa ajanjakson. 

Sen takia, Jumala puhui sen, ja sitä ei paljastettu 118 

heille. Martti Lutherille ei paljastettu asioita, jotka 
John Wesley tiesi Kirjoituksista. Baptisteille ei 
ole paljastettu sitä, mitä helluntailaiset tietävät 
Kirjoituksista, koska se on eri ajanjaksossa. Se on 
eri aika. Ja Jumala paljastaa asiansa juuri oikeaan 
aikaan. Oi! 

Te ette voi istuttaa maissia keväällä ja korjata 119 

samaan aikaan. Te istutatte siemenen ja se kasvaa 
saavuttaen kypsyyden. Jumala istuttaa Sanansa, 
ja sitten Se kasvaa kunnolla. Sitten me katsomme 
taaksepäin ja sanomme: “Siellä Se oli.” Tottahan me 
näemme Sen, sen jälkeen kun Se on paljastettu. 

No niin, “Siunattu,” tuo Sana, tuon siunauksen 120 

julistaminen 3. jakeessa: “niille, jotka lukevat tai 
kuulevat sen salaisuuden.”

 Se saa lihallisen mielen karttamaan sitä, sillä 
lihallinen mieli ei tiedä siitä mitään. Ei ole mikään 
ihme, että lihallinen mieli ei tiedä sitä, sillä se on 
saatana tuossa lihallisessa mielessä. Ja saatana on 
paljastettu, ja saatana ei halua tulla paljastetuksi. 

Oletteko panneet merkille, kuinka hirvittävää 121 

saatanalle on, kun hän ajattelee, että hän on tuleva 
paljastetuksi? Tarkatkaa jossakin kokouksessa. 
Tarkatkaa ihmisten käyttäytymistä. Pitäkää silmällä, 
kokouksessa. Juuri ennen kuin saatana on tuleva 
paljastetuksi, tietyn henkilön kohdalla, te näette 
heidän kasvojensa muuttuvan. Te näette, etteivät he 
tiedä, mitä ajatella. Yhtäkkiä, Pyhä Henki tulee alas ja 
paljastaa tuon riivaajan. Oi! Hän vihaa tuon kaltaista 
kokousta. Sen vuoksi meillä on ollut sellainen taistelu, 
sillä Jumalan Sana paljastaa saatanan. Näettekö? Se 
kertoo, mitä hän on.
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Kuten te sanotte, “Tämä nainen istumassa täällä,” 122 

Pyhän Hengen vaikutuksen alla, te sanotte, “hänen 
nimensä on neiti Jones. Hän tulee sieltä ja sieltä.” 
Mitä se tekee? Se nostaa hänen henkensä, tuo sen ylös 
tiettyyn paikkaan. 

“Kuinka te tunnette minut? Tuo mies ei tunne 123 

minua, joten sen täytyy olla jokin henki. Minkälainen 
henki se on?”

“Se on Jumalan Henki.”124 

“Kuinka? Mikä minua vaivaa?”125 

“Sinulla on tuberkuloosi, syöpä,” mitä tahansa se 126 

on: “mutta NÄIN SANOO HERRA…”

“Oi!” Oi, kuinka saatana vihaa sitä, koska Se 127 

paljastaa hänet.

No niin, lihallinen mieli katsoo sivusta, sanoen, 128 

“Ajatustenlukua, henkistä telepatiaa.” He eivät tiedä. 
Se on heistä järjetöntä.

Mutta niille, jotka tietävät, mikä Se on, oi, mikä 129 

siunaus! Mikä se on? Ilmestys. Ilmestys kenestä? 
Miehestä puhujapöntössä? Jeesuksesta Kristuksesta, 
tässä viimeisessä seurakuntajaksossa, paljastamassa 
Itsensä, aivan niin kuin Hän lupasi tehdä.

Ilmestys, näettekö, ja saatana vihaa sitä. Voi, 130 

kuinka hän vihaakaan sitä? Hänet on paljastettu, 
paljastaen hänen suunnitelmansa. Saatana vihaa 
Ilmestyskirjaa ja Ensimmäistä Mooseksen Kirjaa, 
minulla on kirjoitettuna täällä. Se on tarkalleen totta.

 No niin, miksi hän viha ilmestystä? Miksi hän on 
niin ilmestystä vastaan? Siksi, koska Jumalan Sanan 
koko kaanon ja Jumalan Seurakunta on vakaasti 
rakennettu ilmestyksen päälle.

Se ei koskaan tule olemaan koulun kautta, olipa 131 

meillä kuinka monia hienoja seminaareja tahansa. Ne 
ovat kaukana himmenneessä ajanjaksossa. Raamattu 
ja Seurakunta on ehdottomasti ilmestys.

Menkäämme tähän. Minulla on joitakin 132 

Kirjoituksia kirjoitettuna täällä, Matteus, 16. luku ja 
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18. jae. Katsokaamme hetkisen Matteus 16:18, niin 
näemme, missä Kirjoitukset ovat, missä se on ilmestys. 
Tullessaan alas vuorelta, 17. jae.

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Autuas olet 
sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä 
veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun 
Isäni, joka on taivaissa.

Ja minä sanon…sinulle:…sinä olet 
Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan 
seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä 
voita.

Nyt, katolinen kirkko sanoo: “Hän rakensi 133 

sen Pietarin päälle.” No, se, se on todella lihallista 
ajattelua. Te ette voisi kuvitella hengellisen mielen 
ymmärtävän tuollaista asiaa; Jumalana, Oma Poikansa 
seisomassa siellä, ja silti rakentaisi Seurakuntansa 
tavallisen, normaalin, synnistä syntyneen miehen 
päälle. Tuo mies todisti sen. Hän, tuo sama henki 
hänen päällään, hän kirosi Jeesuksen ja kielsi Hänet 
aivan vasten Hänen kasvojaan. Se ei ollut Pietari.

 Tai, se ei myöskään ollut kallio, joka oli siellä, niin 
kuin jotkut seurakunnat väittävät. Se ei ollut kallio. 
Sillä, Pietari…

Kallio, josta Hän puhui siellä, ei ollut Pietari, se ei 134 

myöskään ollut Hän itse.

No niin, monet protestanteista koettavat 135 

sanoa: “Se oli Jeesus. Hänen päälleen Hän rakensi 
Seurakunnan. Hän!” Ei, se on yhä väärin. Jos 
te panette merkille, se ei ollut Jeesus, eikä se ollut 
Pietari. Se oli tuo ilmestys.

…ei liha ja veri ole tätä sinulle paljastanut, 
vaan minun Isäni, joka on taivaissa on 
antanut tämän ilmestyksen. 

Katsokaa. Minä haluan kysyä teiltä. Eedenin 136 

puutarhassa, siellä ei ollut mitään raamatunpaikkaa 
kirjoitettuna. Ja sitten nuo kaksi poikaa, Kain ja 
Aabel, ja molemmat heistä halusivat uhrata uhrin 
ja saada Jumalan suosion. Kun he tekivät niin, Kain 
tuli ja rakensi alttarin; Aabel rakensi alttarin. No, 
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jos se on kaikki, mitä Jumala vaatii, Jumala olisi 
epäoikeudenmukainen tuomitessaan Kainin. Hyvä on. 
Sitten Kain uhrasi; niin myös Aabel. Molemmat heistä 
uhrasivat uhrin. Kain palvoi, ja niin myös Aabel. Kain 
teki kaiken sen, minkä Aabelkin.

Jos siis seurakuntaan meneminen, seurakuntaan 137 

kuuluminen, uhraaminen ja rukoileminen ja Jumalan 
palvominen, on kaikki, mitä Jumala vaatii, silloin 
Jumala olisi epäoikeudenmukainen tuomitessaan 
Kainin siitä, että hän teki tarkalleen sen, mitä Hän 
käski tehdä.

Mutta, te näette, että Aabel, ilmestyksen kautta, 138 

hän tiesi, ettei se ollut hedelmä, joka toi heidät pois 
Eedenin puutarhasta, niin kuin monet lihalliset 
mielet ajattelevat tänä päivänä. Aabel tuli ja uhrasi 
maan hedelmiä, ja Jumala torjui sen, mutta se 
paljastettiin…Minä tarkoitan, Kain uhrasi, anteeksi. 
Kain uhrasi maan hedelmiä, koska hän ajatteli, että 
ne toivat heidät pois Eedenin puutarhasta. Tarkatkaa 
tuota ilmestystä. Tarkatkaa tuota ristiriita siinä. 
Tarkatkaa, kuinka se loukkaa tänään. Mutta se ei 
ollut hedelmä, joka toi heidät pois. Eeva ei koskaan 
syönyt mitään omenoita. Varmasti. Kuinka hän 
huomasi olevansa alaston, jos hän söi omenaa? Se 
liittyi seksuaaliseen elämään. Sen täytyi!

No niin, me otamme sen tutkielmana, ja meillä 139 

on, me tulemme takaisin siihen. Heillä ei ole yhtään 
raamatunpaikkaa.

Jotkut heistä sanovat: “No, hän sanoi: ‘Minä 140 

sain Herralta pojan.’” Kyllä varmasti. Niin sai 
prostituoitukin. Jumalan täytyy luoda kaikki elämä.

Mutta se on turmeltunutta elämää. Katsokaa 141 

tuon pojan luonnetta. Hän oli isästään, perkeleestä; 
vihamielinen, häijy, murhaaja. Näettekö?

Ja sitten kuinka, Aabel, kun hänen vanhempansa 142 

todennäköisesti kertoivat hänelle, että—että puissa 
oli hedelmiä, ja niin edelleen. Mutta se paljastettiin 
Aabelille. Aabel meni ja otti karitsan, veren tähden, 
ottaen elämän. Ei hedelmäpuuta, tuoden omenoita ja 
banaaneita ja päärynöitä. “Mutta Aabel, hengellisen 
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ilmestyksen kautta,” Hebrealaiskirje 11: “uhrasi 
Jumalalle paremman uhrin. Jumala antoi siitä 
todistuksen, sillä se paljastettiin hänelle uskon kautta.”

Se on se, mille Jumala rakensi Seurakuntansa. 143 

“Sillä liha ja veri ei ole Tätä sinulle paljastanut.” Sitä 
ei koskaan opittu seminaarissa. Kukaan ei koskaan 
opettanut Sitä sinulle jossakin. “Mutta minun Isäni, 
joka on Taivaissa, on paljastanut Sen sinulle.” Siinä, 
koko asia on ilmestyksen päällä, koko Seurakunta: 
“Tälle Jeesuksen Kristuksen Ilmestyksen kalliolle 
Minä rakennan Seurakuntani.”

Te voitte ottaa sen, mitä pastori sanoo. Te voitte 144 

ottaa sen, mitä seminaari opettaa. Te voitte ottaa sen, 
mitä seurakunta sanoo. Ja se ei ole oikein, vieläkään. 
Te voitte kyetä selittämään sen kaunopuheisesti. 
Mutta vasta kun Jumala on paljastanut teille, 
että Jeesus Kristus on Hänen Poikansa, ja te olette 
pelastetut Hänen Verensä kautta; tuolle ilmestykselle, 
että: “Hän on minun Pelastajani.”

“Tälle kalliolle Minä rakennan Seurakuntani, ja 145 

tuonelan portit eivät sitä voita.”
Niinpä sitten te näette, miksi saatana on niin 146 

Ilmestyskirjaa vastaan. Kaikki, mikä on paljastettua, 
hengellinen ilmestys, saatana on sitä vastaan. Sen 
vuoksi hän on tänä päivänä niin palvelustehtävää 
vastaan. Sillä, mitä se on? Kristuksen paljastamista.

Jatkakoon seurakunta suurten kirkkokuntiensa 147 

ja organisaatioidensa, ja pienten korusanaisten 
sanomiensa kanssa ja niin edelleen. Antakaa heidän 
jatkaa, saatana ei häiritse sitä. Heillä ei ole mitään 
ongelmia. Kaikki taputtavat heitä selkään. 

Sitten tulee aika, jolloin Jumala, Pyhän Hengen 148 

kautta, paljastaa Kristuksen taas Seurakunnassa, 
voiman ja sairaiden parantamisen julkitulemisen 
kanssa, ja tehden merkkejä, joiden Hän sanoi 
seuraavan uskovia, antaen niiden tapahtua, silloin 
saatana kääntyy sängyssään. Hän tekee jotain sen 
suhteen. Siihen saakka, saatana ei välitä, kuinka 
paljon te liitytte seurakuntaan. Hän ei välitä siitä, 
kuinka paljon. Mutta kun Kristus paljastaa teille, 
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että Hän on Jumalan Poika, ja että niitä tekoja, joita 
Hän teki, myös te teette; ei joitain muita tekoja, vaan 
samoja tekoja.

“Joka uskoo minuun…” Johanneksen 149 

Evankeliumi 14:7. “Joka uskoo Minuun, myös hän on 
tekevä niitä tekoja, joita Minä teen. Tekevä samoja 
tekoja ja jopa suurempiakin kuin tämä.” Sillä, Kristus 
ei voinut saarnata Pyhän Hengen kastetta, joka olisi 
suurempi. Hän ei voinut tuoda sitä heille, sillä Pyhää 
Henkeä ei ollut vielä annettu. Mutta kun Jeesus tuli ja 
uhrasi oman elämänsä, ja Pyhä Henki palasi, silloin he 
saattoivat antaa Iankaikkisen Elämän ihmisille. Se on 
tuo “suurempia.”

Mutta merkit ja ihmeet, Jeesus selvästi sanoi, 150 

Markus 16: “Menkää kaikkeen maailmaan ja 
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Kuinka 
kauas? Kaikkeen maailmaan. Kuinka monelle? Kaikille 
luoduille. Niin kauan kuin evankeliumia saarnataan, 
nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja kun siitä 
tulee ilmestys, veli, silloin te olette lähellä Valtakuntaa. 
“Tälle kalliolle minä rakennan Seurakuntani ja 
tuonelan portit eivät sitä voita.”

Sillä, mies tai nainen, joka koskaan on ollut 151 

yksin siellä erämaan takaosissa, niin kuin Mooses oli, 
ja ilmestys Jumalasta on julkituotu hänelle Pyhän 
Hengen kautta, mikään ei voi horjuttaa häntä. Hän on 
niin vakaa ja luja, kuin hän voi olla. 

Saatana vihaa Ilmestystä. Hän ei pidä siitä, 152 

ollenkaan; se sotkee hänen suunnitelmansa.

Tuon Kirjan luonne osoittaa, ettei Johannes 153 

kirjoittanut sitä. Aivan oikein. Sillä ne ovat—ne ovat 
toiselle…Ne ovat hänen kirjoitustaan, mutta ei hänen 
innoituksensa. Se on Jumalan innoitus, joka kirjoittaa 
tämän Kirjan. Hyvä on.

Katsokaamme, mitä se sanoo nyt.154 

Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne jotka 
kuulevat…tämän profetian, ja ottavat 
vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä 
aika on lähellä.
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No niin, “Aika on lähellä.” Mitä? Kun täydellinen 155 

Jeesuksen Kristuksen Ilmestys on tehty tiettäväksi 
Hänen seurakunnilleen. Ja kun ajanjaksot menevät 
menojaan, se vain paljastetaan niille.

Nyt me olemme aivan lopunajassa, joten nyt 156 

me todella olemme maailman lopussa. Me olemme 
maailman historian päätöksessä. Ja ennen kuin 
tämä viikko on ohitse, ja Jumalan ollessa meidän 
kanssamme, auttaen meitä, me todistamme, että me 
olemme seurakunnan ajanjaksojen päätöksessä. Me 
olemme Filadel-…tai Laodikean Seurakunnan 
ajanjaksossa, kaikkien ajanjaksojen päätöksessä. Me 
olemme poliittisen maailman päätöksessä. Me olemme 
luonnollisen maailman päätöksessä. Me olemme 
kaikkien asioiden päätöksessä. Me olemme jokaisen 
luonnollisen asian lopussa, valmiina menemään 
sisään.

Tullessani jokin aika sitten, uskoakseni minä 157 

olin menossa Shreveportiin, tai tulossa jonnekin. 
Minä katsoin. Minä sanoin: “Puut ovat kuolemassa. 
Ruoho on kuolemassa. Kukat ovat kuolemassa. Minä 
olen kuolemassa. Maailma on kuolemassa. Kaikki on 
kuolemassa. Kaikki tässä maailmassa on kuolemassa.” 
Me istumme täällä tänä aamuna, ollen kuolemassa.

Varmasti jossain on maailma, missä kaikki ei 158 

kuole. Jos on paikka, missä kaikki kuolee, täytyy 
olla toinen, missä kaikki elää. Se on se, mitä me 
kaipaamme, päästä tuohon paikkaan, missä puut 
kuolemattomina seisovat. Mennä sinne, missä kaikki 
on kuolematonta, ja se sijaitsee Jumalan kunniassa. 

No niin, nyt, kolme ensimmäistä jaetta, jotka 159 

meillä nyt on ollut, ovat olleet taustana. 1: “Jeesuksen 
Kristuksen Ilmestys.” 2: “Se annettiin Johannekselle 
enkelin kautta.” Ja 3. on: “Autuaat, siunaus niille, 
jotka lukevat, ja,” jos te ette voi lukea: “autuas se, 
joka kuulee.” Te ette voi lukea? Te vain kuulette sen. 
Siinä kaikki. “Autuas se, joka lukee, ja,” jos te ette voi 
lukea, “autuas se, joka kuulee, sillä aika on lähellä.”

Nyt kuvitelkaa se, mitä tämä sääntö tarkoittaa, se 160 

on se, että Johannes, kirjoittaja täällä, kirjoittaessaan 
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sitä, oli. Tämä on Johannes täällä, sanoen vain 
“siunaukset” ja niin edelleen. No niin, mitä minä 
luulen, että se oli, Vanhassa Testamentissa, pappi 
nousi seisomaan aamulla ja luki Kirjoituksia. 
Seurakunta kuunteli. Monet eivät osanneet lukea. 
Joten hän sanoi: “Autuas se, joka lukee, ja se, joka 
kuulee.” Näettekö? Lukija ja kuulija; se, joka lukee, 
ja joka kuulee, on autuas. Joten jos te vain istutte ja 
kuuntelette sitä, te olette autuaat. “Autuas se, joka 
lukee, ja se, joka kuulee, sillä aika on lähellä.”

No niin, jakeissa 4-6 on tervehdys Seurakunnalle. 161 

Nyt me haluamme ottaa tämän neljännen ja kuudennen.

No niin, ennen kuin me kiinnitämme huomiomme 162 

siihen, minä haluan jokaisen nyt yrittävän ajatella 
kovasti. Mikä Se on nyt? Se on Jeesuksen Kristuksen 
Ilmestys, missä Jumala otti verhon pois ajan päältä. 
Tässä on se aika, jota Jeesus ei voinut nähdä, kun Hän 
oli täällä maan päällä, seurakunnan ajanjaksot, mitä 
tulisi tapahtumaan. Niinpä, Jumala otti verhon pois, 
veti sen pois ja antoi Johanneksen katsoa ja nähdä, 
mitä jokainen seurakunnan ajanjakso tulisi tekemään, 
ja kirjoitti sen kirjaan ja lähetti sen noille seitsemälle 
seurakunnalle.

Mitä se on? Kristus paljastettuna Hänen—Hänen 163 

toimintansa päivinä. Se on täynnä toimintaa, tuo Kirja 
on. Ja se on profeetallinen Kirja, jonka Kristus on 
antanut, Jumala on antanut meille enkelinsä kautta, 
Johanneksen kirjoittamana. Ja siunaus jokaiselle, joka 
lukee Sen tai kuulee Sitä luettavan, sillä—sillä aika on 
lähellä, jolloin tämä on täysin täytetty.

Meillä on nyt hyvät puitteet. Ja muistakaa, 164 

me pidämme Seurakunnan mielessämme. Toisella 
puolella, Seurakunta alkoi; toisella puolella, 
seurakunta päättyy. Syvemmin siihen, maanantai-
iltana, kun me pääsemme seurakuntajaksoihin.

Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: 
Armo teille ja rauha häneltä, joka on,…
joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä 
Hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa 
edessä. 



31

Nyt me pääsemme symbolien arvoituksellisiin 165 

ja syvällisiin osiin. Se on osoitettu seitsemälle 
seurakunnalle, jotka ovat Vähä-Aasiassa. Heillä 
oli—heillä oli…Nuo—nuo ajanjaksot, tuona aikana, 
olivat tapahtumassa tulevaisuudessa. Ja hän kiitti 
heitä ja—ja ylisti heitä heidän työstään ja siitä, mitä 
he olivat tehneet. Mutta, nyt, se on osoitettu noille 
seurakunnille, seitsemälle seurakunnalle, jotka ovat 
Vähä-Aasiassa.

No niin, Vähä-Aasia ei ollut koko Aasia, Aasian 166 

manner. Se oli vain pieni osa. He väittävät, noin 
Pennsylvanian osavaltion kokoinen paikka, näettekö, 
tai jotakin sellaista, tai Indiana; vain pieni paikka, 
missä nuo seitsemän seurakuntaa sijaitsivat. Siellä 
oli enemmän kuin nuo seurakunnat tuona aikana. 
Ja, mutta, se paljasti niiden luonteen. Nyt minä luen 
täältä, mitä minulla on, kun luin sen historiasta.

“Ja se joka…Kirottu olkoon se, joka kuulee ja, 167 

tai, eikä kuuntele Sitä.”

Ja—ja nyt, se tulee tämän 4. jakeen aikaan, missä 168 

me haluamme selittää jotakin täältä. “Häneltä, 
joka oli, ja joka on ja joka tuleva on, ja jolla on ne 
seitsemän Henkeä; niiltä seitsemältä Hengeltä, 
jotka ovat Hänen Valtaistuimensa edessä.” No niin, 
“Henget,” me menemme niihin myöhemmin.

No niin, tässä se ilmaisee, jos te huomaatte siellä. 169 

Myöskin 7. jakeessa, tai 8. jakeessa, Hän tulee uudelleen 
ja sanoo, jälleen ilmaisten. Nyt tarkatkaa. Seitsemää 
seurakuntaa puhutellaan. “Häneltä, joka on, joka oli, 
ja joka tuleva on. Joka oli, kerran; on nyt; ja joka tuleva 
on.” No niin, Hän ilmaisee täällä kolminkertaisen, 
Hänen työnsä kolminkertaisen ilmenemismuodon. 

Nyt jos te otatte 8. jakeen. Me tulemme siihen 170 

aivan kohta. Me otamme 8. jakeen.

Minä olen Alfa ja Omega, alku ja loppu, 
sanoo Herra, joka on,…joka oli, ja joka 
tuleva on, Kaikkivaltias.

Nyt me katselemme 4:ttä ja 6:tta jaetta, ne 171 

molemmat ovat samat. Yksi, Hän sanoo, “Hänelle, 
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joka oli, joka on, joka tuleva on.” Mitä Hän koettaa 
laittaa Seurakunnan eteen? Hänen Jumaluutensa. 
Tänään ihmiset koettavat tehdä Hänestä profeetan. 
Hän on enemmän kuin profeetta. Ja jotkut ihmiset 
koettavat tehdä Hänestä kolme Jumalaa. Hän ei ole 
kolme Jumalaa. Hän on yksi Jumala, joka eli kolmessa 
virassa, saman Jumalan kolmessa julkitulemisessa.

Nyt, muistakaa, tämä on Ilmestys, “Ja jokainen, 172 

joka kuulee Sen, eikä pidä tämän Kirjan sanomisia, 
hänen osansa tullaan ottamaan pois Elämän Kirjasta.” 
Jeesus ei paljasta itseään kolmena Jumalana, vaan 
yhtenä Jumalana ja kolmena virkana. Oi! Se on 
tuleva runsassisältöiseksi, kun me pääsemme noihin 
seurakunnan ajanjaksoihin, ja näemme, missä ne 
kadottivat sen. Se aiheutti suuren välirikon Nikean 
Kirkolliskokouksessa. Kumpikin niistä meni pois 
tolaltaan.

Ja he ovat tehneet saman asian taas näinä 173 

viimeisinä päivinä, aivan niin kuin esi—Nikean 
Kirkolliskokouksen jälleen, koska toinen sellainen on 
tuleva. Aivan yhtä varmasti kuin minä seison täällä, 
katoliset ja protestanttiset kirkot tulevat yhdistämään 
jotakin yhteen, tai olemaan yhtä mieltä toistensa 
kanssa. Katsokaa Canterburyn arkkipiispaa siellä nyt. 
Kaikki nuo kokoontumassa suoraan yhteen. Eikä siellä 
ole opetusta kolmiyhteisestä Jumalasta Raamatussa. 
Siellä on yksi Jumala. 

Ja se on paljastettu täällä Ilmestyskirjassa, että 174 

Kirjoitusten koko kaanon voitaisiin näyttää täällä 
toteen, ja Kristus laittoi sinettinsä sen päälle. Tämä 
on Se. Jos joku ottaa pois tai lisää siihen, se tullaan 
ottamaan pois Elämän Kirjasta, hänen kohdallaan. 
Joten älkää lähestykö tätä itsekkäästi, lähestykää tätä 
avoimin sydämin ja avoimin mielin.

No niin, Nikean Kirkolliskokouksessa, he tulivat 175 

kahteen suureen ratkaisuun.…Oi, monilla heistä 
oli tuona varhaisten kirkkoisien päivänä, heillä oli 
kaksi äärimmäistä näkemystä. Toinen niistä oli 
kolmiyhteinen Jumala, kolminaisuusopillinen. Ja 
toinen niistä oli yksi Jumala. Ja molemmat niistä 
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syntyivät ja menivät kahdelle suoralle oksalle, 
ollen ulkona tällä tavalla. Kolmiykseydestä tuli 
paikka kolme-jumalaa persoonalle. Ykseydestä tuli 
unitaarinen, aivan yhtä kaukana väärässä, kuin se 
toinen oli. Joten ne molemmat menivät heikoille jäille, 
mutta juuri Täällä Totuus paljastuu.

Jeesus ei voinut olla oma Isänsä. Eikä myöskään, 176 

jos Hänellä oli joku muu Isä Pyhän Hengen lisäksi, 
silloin Hän on avioton lapsi. Eikä…Pyhä Henki siitti 
Hänet, ja Hän sanoi, että Jumala oli Hänen Isänsä. 
Joten Pyhä Henki ja Jumala…Se on Matteus 1:18. 
Jos…Pyhän Hengen ja Jumalan täytyy olla sama 
Henkilö, tai Hänellä oli kaksi isää. Ja Häntä kutsuttiin 
Immanueliksi, joka on, “Jumala meidän kanssamme.” 
Hän väitti, kun Hän oli täällä maan päällä, että Hän 
ja Isä olivat Yksi.

Minulla on kaikki Kirjoitukset kirjoitettuna ylös 177 

täällä, niin että te voisitte löytää, jos meillä olisi 
tämä—tämä kysymys, tai jotakin.

Nyt, kun Hänet oli julkituotu täällä Hänen 178 

olemuksensa kolminkertaisessa virassa: “Hän, joka 
oli, Hän, joka on, Hän, joka tuleva on, Kaikkivaltias.” 
No niin, siinä ei ole mitään kolmea Jumalaa. Siinä on 
yksi Jumala.

Ja Nikean Kirkolliskokouksessa, tehdä tämä, 179 

tehdäkseen tämän, heidän täytyi ottaa kolminaisuus, 
sillä roomalaisessa maailmassa heillä oli monia 
jumalia. He rukoilivat kuolleita esi-isiään. Minulla 
on tuo historia juuri täällä, mistä me voimme lainata 
sen. Näettekö? He rukoilivat kuolleita esi-isiään. Sen 
tähden heillä on Pyhä Cecelia, ja Pyhä Markus, ja 
pyhä, pyhä, pyhä, pyhä, pyhä, pyhä.

Kun, Apostoli Pietari sanoi, “Ei ole muuta 180 

välimiestä Jumalan ja ihmisten välillä, kuin tuo 
Ihminen Kristus Jeesus.” Yksi.

Heillä täytyi olla kolminainen Jumala. Joten, 181 

heillä—heillä oli Jupiter, Mars ja Venus. “Eikä ollut 
oikein laittaa sitä kaikkea yhteen Jumalaan,” joten he 
vain jakoivat sen, ja tekivät Jumalan kolminkertaisista 
viroista kolme eri Jumalaa.



34

Mutta Hän selvästi sanoo täällä, Ilmestyskirjassa, 182 

Kuka Hän on. “Minä olen Hän, joka oli, Hän, joka on, 
ja Hän, joka tuleva on, Kaikkivaltias.” Me otamme 
Sen vähän myöhemmin täällä, Hän sanoi, “Minä 
olen Alfa ja Omega,” A: sta Z: taan, kokonaan, nuo 
Kreikan aakkoset. “Laakson Lilja, Saaronin Ruusu; 
Isä, Poika, Pyhä Henki; Hän, joka oli, joka on, 
ja joka tuleva on; Daavidin Juuri ja Vesa.” Hän on 
Jumala. Hän on Jumala. “Ilm—…” Ensimmäinen 
Timoteus 3:16, “Ilman vastaväitteitä, suuri on 
jumalisuuden salaisuus: sillä Jumala on ilmestynyt 
lihassa, näyttäytynyt enkeleille, uskottu maailmassa, 
otettu ylös kirkkauteen.” Jumala! Ei kolmas 
persoona tai profeetta, vaan Jumala Itse, julkituotuna 
ihmishahmossa. No niin, tämä on ilmestys, muistakaa.

No niin, Jumala, alussa, oli tuo suuri Jehova, joka 183 

asui Tulipatsaassa, riippui Israelin yllä ja johti heitä. 
Se oli Jumala, Liiton Enkeli. Tullessaan alas vuorelle; 
koko vuori syttyi Tuleen. Tulta lensi vuoresta ja 
kirjoitti kymmenen Käskyä. Häntä kutsuttiin “Jumalan 
isyydeksi,” lapsilleen, valitulle kansalleen, juutalaisille.

Sitten tuo sama Jumala ilmestyi neitsytsyntyisessä 184 

ruumiissa, jonka Hän loi Marian kohdussa, ja eli 
ja asui ja pystytti majansa, sellaisena kuin se oli, 
inhimillisten olentojen keskelle. Ja tuo sama Jumala 
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Raamattu 
sanoi niin. “Jumala oli Kristuksessa.” Tuo ruumis 
oli Jeesus. Jeesus, “Hänessä asui Jumaluuden täyteys 
ruumiillisesti.” Hänestä ei voi tehdä kolmea ihmistä, 
nyt. Älkää kastako kolmeen Jumalaan. On yksi 
Jumala. Näettekö? Yksi Jumala. No niin, tämä sama 
Jumala tuli lihaksi.

 Hän sanoi: “Minä tulen Jumalasta, ja minä menen 
Jumalaan.” 

Sen jälkeen kun Hän oli poistunut maan päältä, 185 

kuolemansa, hautaamisensa, ja ylösnousemuksensa, 
ja taivaaseenastumisensa kautta, Paavali kohtasi 
Hänet tiellä Damaskoon, kun häntä vielä kutsuttiin 
“Saulukseksi.” Ja Ääni tuli, ja sanoi: “Saul, Saul, 
miksi vainoat Minua?”
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Hän sanoi: “Kuka Sinä olet?”186 

Hän sanoi: “Minä olen Jeesus.”187 

Ja Hän oli tuo Tulipatsas, Valo, joka sokaisi 188 

apostolin silmät. Hän oli palannut. Tuo sama Jeesus 
oli palannut Jumalaan, Isään, jälleen. Sen vuoksi 
Hän sanoi täällä: “Minä olen Kaikkivaltias,” sama 
muoto, jossa Hän oli ennen lihaksi tuloaan; ja Hänen 
ruumiinsa, jossa Hän eli, jota kutsuttiin Jeesukseksi, 
tuoksi Mieheksi, jonka me tunnemme, Jeesus.

No niin, kuten monet teistä rakkaista ykseyden 189 

ihmisistä, jotka kastatte “Jeesus” nimessä, te olette 
väärässä. Maailmassa on satoja Jeesuksia tänä 
päivänä, mutta on vain yksi Herra Jeesus Kristus. 
Hän syntyi Kristuksena. Monia Jeesuksia. Minä olen 
tavannut monia heistä. Mutta on yksi Herra Jeesus 
Kristus, Hän on Jumala.

Ja Isä, Poika ja Pyhä Henki eivät ole 190 nimiä. Ne 
ovat arvonimiä, jotka kuuluvat yhdelle Nimelle. He 
kastavat: “‘Isän Pojan, Pyhän Hengen’ nimessä.” Isä 
ei ole nimi, eikä Poika ole nimi, eikä Pyhä Henki ole 
nimi. Se on arvonimi, kuten “ihminen.” Se on se, 
mitä se on, Pyhä Henki. Ihminen…Tai, henki, Pyhä 
Henki. Sitten sanotaan: “‘Isän’ nimessä.” Katsokaa 
isiä, ja teidän poikienne poikia. Katsokaa ihmisiä 
täällä. Näettekö? “Isä, Poika ja Pyhä Henki” ei ole 
nimi. Se on arvonimi, joka kuuluu “Herran Jeesuksen 
Kristuksen” Nimeen. 

Sillä tavalla apostolinen Seurakunta kastoi, 191 

alussa. Ja minä pyydän ketä tahansa näyttämään 
yhden Kirjoitusten tekstin, tai yhden kerran 
historiassa, jolloin ketään koskaan kastettiin 
Kristillisessä Seurakunnassa millään muulla tavalla 
kuin “Jeesuksen Kristuksen” nimessä, ennen kuin 
katolinen kirkko syntyi. Ja he omaksuivat “Isän, Pojan 
ja Pyhän Hengen” uskontunnustukseksi. Nyt esittäkää 
historianne, joku historioitsija. Kyllä. Sellaista 
ei ole. Herran vuoden 304 jälkeen, 304 jälkeen tuli 
kolmiyhteinen kaste kolmiyhteiselle Jumalalle: 
“Jumala Isä, Jumala Poika, Jumala Pyhä Henki.” Se 
on pakanuutta. 
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Ennen kuin tämä viikko on ohitse, minä tulen 192 

lukemaan sen kirjoista ja näyttämään teille Raamatun 
avulla. Tänä aamuna me puhumme Ilmestyksestä, ja 
osoitamme, missä se tuli sisälle, ja kuinka se alkoi elää. 
Takaisin Totuuteen, veli! Me olemme viimeisessä ajassa.

Odottakaa, kunnes me pääsemme tuohon Efeson 193 

seurakuntaan, ja vertaamme sitä Laodikeaan, ja 
katsomme, mitä tapahtui niiden välissä. Te tulette 
näkemään, kuinka tuo asia hiipi sisään. Tultaessa 
Lutherin ajanjaksoon, sanottiin: “Sinulla on se 
nimi, että ‘elät’, mutta sinä olet kuollut.” Jo tuo 
sana Sardes tarkoittaa “kuollutta.” He kadottivat 
sen pimeän keskiajan tuhannessa viidessäsadassa 
vuodessa. Jokainen noista seurakunnista säilytti sen 
tuodon aikaan saakka. Sitten kun heillä oli Nikean 
kirkolliskokous vuonna 606, ja silloin he kumosivat 
tuon Nimen ja tekivät kolme Jumalaa Siitä. 

Hän sanoi täällä: “Minä olen Hän, joka oli, Hän, 194 

joka on, ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.” Varmasti. 

Hänellä oli kolminkertainen olemus maan päällä. 195 

Kun Hän oli maan päällä, Hän oli kolminkertainen 
Olento. Maan päällä Hän oli profeetta. Hän on myös 
Taivaassa, Pappi. Ja kun Hän jälleen tulee takaisin 
maan päälle, Hän on oleva Kuningas. Profeetta, 
Pappi ja Kuningas. Hän, joka oli, joka on, ja joka 
tuleva on. “Hän, joka oli,” oli Jeesus, profeetta. 
“Hän, joka oli nyt,” on Pappi, uhraten hengellisiä 
uhreja, Ylimmäinen Pappi, joka voi sääliä meidän 
heikkouksiamme ja paljastaa Itsensä ja osoittaa, että 
Hän on meidän keskellämme. Profeetta, Pappi ja 
Kuningas, mutta Yksi Jumala. 

Kun Hän oli maan päällä. Hän oli profeetta, 196 

Sana. “Uskollinen todistaja,” Raamattu kutsuu Häntä 
siksi hieman myöhemmin. Uskollinen todistaja on 
profeetta.

 Hän oli pappi, ja kun Hän on pappi nyt.

 Kun Hän tulee, Hän on oleva Kuningas.

Jos te menette siihen, lukekaa Ilmestyskirja 15:3, 197 

te voitte nähdä Ilmestyskirja 15:3:ssa. Menkäämme 
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ja katsokaamme, mitä Hän…tuleeko Hän olemaan 
Kuninkas, onko Hän Kuningas, kun Hän tulee. Nyt me 
menemme Ilmestyskirjaan, 15. lukuun ja 3. jakeeseen.

Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan 
palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: 
“Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, 
Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat 
ja totiset ovat sinun tiesi, sinä pyhien 
Kuningas.”
Mikä Hän oli maan päällä? Profeetta. Kuinka 198 

ihmiset tiesivät, että Hän oli profeetta? Hän teki 
Messiaan merkin, joka oli profeetta. Oi, siunattu olkoon 
Herran Nimi! Kuinka he eivät huomanneet Häntä? 
Koska he odottivat jotain muuta. Ja Hän teki Messiaan 
merkin, eivätkä he kuunnelleet sitä. Hän oli profeetta.

Mooses sanoi: “Herra teidän Jumalanne tulee 199 

herättämään Profeetan, minun kaltaiseni. Ja on 
tapahtuva, jos he eivät kuule tätä Profeettaa, heidät 
tullaan hävittämään ihmisten joukosta.”

Hän oli Profeetta maan päällä, no niin, koska 200 

Hän oli mikä? “Jumalan Sanan uskollinen todistaja.” 
Aamen. Hän oli Jumalan Sana julkituotuna.

Johanneksen evankeliumi, 1. luku.201 

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 
tykönä, ja Sana oli Jumala.

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme.
Hän oli totinen ja uskollinen todistaja Jumalan 202 

Iankaikkiselle Sanalle. Hän oli Sana, oli Jumalan 
Sana. Ja, ollen Sana, Hän oli Profeetta. Sillä Jumalan 
Sana virtasi Hänen lävitseen. Hänen oli sanottava 
ainoastaan se Asia. “Minä en voi itsestäni mitään 
tehdä, vaan ainoastaan sen, mitä Isä Minulle näyttää. 
Minä en ole se, joka tekee ne teot. Vaan Isä joka asuu 
Minussa, Hän tekee ne teot. Minä ja Minun Isäni 
olemme yksi. Minun Isäni on Minussa,” sanoi Jeesus, 
Ihminen, tuo tabernaakkeli.

Jumalalla on monia arvonimiä: Jehova, Jehova-203 

jireh,-rapha. Manasse. Oi, monia! Hänellä on 
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seitsemän yhdysnimeä, lunastavaa nimeä. Hänellä 
on monia arvonimiä: Saaronin Ruusu, Laakson Lilja, 
Aamutähti; Isä, Poika, Pyhä Henki. Kaikki ne. Mutta 
Hänellä on yksi inhimillinen Nimi. Jumalalla oli 
ainoastaan yksi Nimi, ja se oli “Herra Jeesus Kristus.”

Kun Hän syntyi, Kristus, Herra. Kahdeksan 204 

päivää myöhemmin Pyhä Henki antoi Hänelle 
Nimen “Jeesus.” Hänen äitinsä vei Hänet 
ympärileikattavaksi, ja kutsui Häntä “Jeesukseksi.” 
Hän syntyi Kristuksena.

 Niin kuin minä synnyin Branhamina. Minä olin 
Branham kun minä synnyin, ja minulle annettiin 
nimeksi “William.”

 Aamen. Ja Hän syntyi Kristuksena, Pelastajana. 
Ja kun Hän oli kahdeksan päivää vanha, Hänelle 
annettiin nimi “Jeesus.” Ja Hän oli Kirkkauden 
Herra, julkituotuna. Joten, Hän on Herra Jeesus 
Kristus, Kirkkauden Jumala julkituotuna meidän 
keskellämme. Oi, siinä Hän on!

Maan päällä Hän oli Profeetta. Kirkkaudessa 205 

Hän on Pappi. Tullessaan Hän on Kuningas. Oi! Minä 
pidän siitä.

 Profeetta: “Sanan uskollinen todistaja.”

 Pappi: “Omalla verellänsä Jumalan edessä.”

 Kuningas: “Pyhien Kuningas.” Ei maailman 
kuningas, nyt. Hän on pyhien Kuningas. Meillä on 
maallisia kuninkaita hallitsemassa niitä ihmisiä. 
Mutta meillä on Kuningas, myöskin, ja Valtakunta. 
Sen vuoksi me käyttäydymme eri tavalla.

Niin kuin sanoin jokin aika sitten vaimostani, 206 

me menimme myymälään täällä, ja näimme ihmeen, 
melkeinpä. Oli kesä, eräällä naisella oli mekko 
päällään. Ja minä sanoin, “Tuo on outoa.” Minä 
sanoin, “Jos minulla olisi kamerani, ottaisin tuosta 
naisesta valokuvan.” Näettekö? Sillä me…Se oli 
ensimmäinen nainen, jonka me näimme hame päällä, 
tiedättehän, pukeutuneena niin kuin hienon naisen 
kuuluisi, kaikkien naisten.



39

Hän sanoi: “No, mikä siinä on, Bill, että 207 

meidän ihmisemme pukeutuvat, onko se siksi, että 
meitä—meitä on käsketty?”

Minä sanoin: “Eivät he ole meidän ihmisiämme. 208 

Ne ovat Jumalan ihmisiä. Jumalan ihmiset, se vaatii 
pyhyyttä.”

Hän sanoi: “No, eivätkö he käy kirkossa?” 209 

Minä sanoin: “210 Tuolla on nainen, joka laulaa 
kuorossa eräässä tietyssä seurakunnassa täällä.”

“No, sitten, miksi noin?”211 

Minä sanoin: “Koska häntä ei ole opetettu toisin.” 212 

Se on tarkalleensa oikein.
Siellä on tuo lihallinen seurakunta, me menemme 213 

siihen tällä viikolla; hengellinen Seurakunta, 
lihallinen seurakunta. Ne kaikki ovat ajautumassa 
suoraan takaisin äiti seurakuntiin. Raamattu sanoi, 
Ilmestyskirja 17., että ne tekisivät sen. Ne ovat 
palaamassa takaisin juuri nyt, ne kaikki, käyttäytyen 
siten, organisoituen. “Pojat, me olemme varmoja. Me 
organisoimme. Me olemme tätä ja me olemme tuota.” 
Niin ei ollut alussa. He ottavat kaiken voiman pois 
seurakunnasta ja laittavat sen piispalle tai paaville. 
Jumala on Seurakunnassaan, kansansa keskellä, 
julkituoden Itseään maallikoiden kautta ja kaikkialla, 
no niin. Mutta tässä ajassa…

Hän sanoi: “Mutta, emmekö me kaikki ole 214 

amerikkalaisia?”
Minä sanoin: “Ei. Me asumme täällä, mutta me 215 

emme ole amerikkalaisia. Me olemme Kristittyjä. 
Meidän Valtakuntamme on Ylhäältä.”

Ja jos meidän elämämme tulee Sieltä ylhäältä, 216 

silloin me käyttäydymme sen mukaan. Sillä me 
tulemme…Meidän Elämämme on pyhästä Paikasta. 
Se näyttää erilaiselta. Se pukeutuu erilailla. Naisilla 
Siellä ylhäällä on pitkät hiukset. Eikä heillä ole 
manikyyriä kasvoillaan. Eivätkä—eivätkä he käytä 
shortseja. He, he käyttävät hameita ja pitkiä viittoja 
ja mekkoja. Ja heillä on pitkät hiukset ja muuta. Joten 
sen luonne, Tuolta ylhäältä, heijastaa takaisin meihin.



40

Miehet eivät tupakoi, jauha mälliä, valehtele, 217 

varasta. He tulevat, heidän henkensä, tulee pyhästä 
Paikasta, saa heidät käyttäytymään pyhästi, 
hyväksymään toinen toisensa veljinä. Siinä se on.

Me olemme Valtakunnasta, ja meillä on Kuningas. 218 

Ja Hän on pyhien Kuningas. Ja sana pyhä tulee 
sanasta “pyhitetyt.” Kun sitten henkilö on pyhitetty, 
Kristus, Pyhä Henki muuttaa sydämeen ja tulee sen 
Kuninkaaksi. Oi! Sen pitäisi mennä perille. Oi! Kun 
tuo Jumalan pyhitetty astia…Kristus, Kuningas, 
Pyhä Henki, tulee sisään. Ja kuninkaalla on 
isännyysoikeus. Aamen. Ja pyhien Kuninkas hallitsee 
teidän koko olemustanne. Valtakunta! Jokainen 
valtakunta maan päällä tulee vapisemaan, atomivoima 
on repivä ne maahan. Mutta Raamattu sanoo, “Me 
saamme Valtakunnan, joka ei järky.” Aamen. Pyhien 
Kuningas.

Haluan teidän huomaavan Kristuksen symbolit, 219 

myöskin, Raamatussa ja maan päällä. Maan päällä Hän 
oli profeetta. Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”—Toim.] Profeetta on Sana. Me tiedämme 
sen. Sana profeetta tarkoittaa “Sanan jumalallinen 
tulkitsija.” Jumalallinen Sana kirjoitetaan, ja 
profeetalla on Jumalan jumalallinen Henki sisällään. 
Ja, kuten tiedätte, Vanhassa Testamentissa profeettaa 
kutsuttiin “jumalaksi.” Kuinka moni tiesi sen?

Jeesus sanoi: “Jos he kutsuivat jumaliksi niitä…220 

Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna, he ovat, ‘Te 
olette jumalia’? Ja jos he kutsuivat ‘jumaliksi’ niitä, 
joille Jumalan Sana tuli, profeettoja, niin kuinka te 
voitte tuomita Minut, kun Minä sanon, että Minä olen 
Jumalan Poika?”

Sillä, häntä kutsuttiin “jumalaksi,” sillä hän 221 

kantoi sisällään Jumalan Sanan, NÄIN SANOO 
HERRA. Sen vuoksi, sana profeetta tarkoittaa…
hänen—hänen tulkintaansa ei pidä sekoittaa millään. 
Näettekö? Jos Jumala…Hän sanoo: “Jos teidän 
keskellänne on joku, joka on hengellinen tai profeetta, 
Minä, Herra, puhun hänelle. Jos se, mitä hän sanoo, 
tapahtuu, silloin kuulkaa häntä, sillä Minä olen hänen 
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kanssaan. Mutta jos se ei tapahdu, silloin älkää kuulko 
häntä; Minä en ole häntä lähettänyt. Sillä tavoin te 
tiedätte sen. Ja sitten, näettehän, Sanan jumalallisen 
tulkinnan täytyy käydä yksiin tämän viimeisen 
seurakunnalle annetun ilmestyksen kanssa. 

Hän on Jumala, Kaikkivaltias. Maan päällä Hän 222 

oli profeetta, joka on kotka. Kuinka moni tietää, että 
profeettaa pidetään kotkana? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”—Toim.]

Kotka on vahvin lintu, mitä meillä on, kaikista 223 

voimakkain. Joidenkin niitten siivet ulottuvat 
neljääntoista jalkaan kärjestä kärkeen. Se voi ottaa ja 
lentää niin korkealle, että jos mikä tahansa muu lintu 
koettaa seurata sitä, se hajoaa kappaleiksi, sen sulat 
putoaisivat pois ja se menisi kappaleiksi. Miksi? Se on 
rakennettu erityiseksi. Ja mitä hyötyä sille on nousta 
niin korkealle, jos se ei voi nähdä, mitä se tekee, kun 
se on siellä ylhäällä? Puhutteko te haukan silmästä? 
Teidän pitäisi nähdä kotkan silmä. 

Haukka voi, saattaa nähdä kananpojan. Se pitää 224 

paikkansa. Siinä on se, mikä on vialla joillakin näistä 
tämän päivän haukoista. Huh—huh? Mutta, minä 
sanon teille, kotka menee, niinpä jos haukka yrittäisi 
seurata sitä, se kuolisi. Se tukehtuisi. Se ei voi päästä 
niihin ulottuvuuksiin, joihin kotka voi.
 Ja sitten sillä on silmä, niin että se voi nähdä 
niin kauas, kun se on päässyt sinne ylös. Sen vuoksi 
Jumala kutsui profeettojaan “kotkiksi.” Pääsee sinne 
ylös, ja hän on kotka. Hän voi nähdä todella kauaksi.

Ja Kristus, maan päällä, oli Kotka. Kun Hän 225 

kuoli, Hän oli Pappi, joten se teki Hänestä Karitsan. 
Eikö niin? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”—Toim.] Ja 
kun Hän tulee takaisin, Hän on Kuningas, joten Hän 
on oleva Leijona, aamen, Juudan sukukunnan Leijona. 
Aamen. Hän on Kotka, Karitsa ja Leijona; aamen; Isä, 
Poika ja Pyhä Henki; Profeetta, Pappi, ja Kuningas; 
Hän, joka oli, joka on, ja tuleva on; Kaikkivaltias; Alfa 
ja Omega, alusta loppuun, Iankaikkinen Jumala.

Haluan kysyä teiltä, rakkaat katoliset ihmiset, 226 

jotka sanotte, että: “Jumalan Iankaikkinen poikuus; 
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Jumala, Jeesuksen Kristuksen Iankaikkinen poikuus 
Jumalan kanssa.” Kuinka te voitte sanoa tuollaisen 
sanan? Minä olen pölkkypää seitsemän luokan 
koulutuksen kanssa, mutta minä tiedän paremmin kuin 
sen. Sanalla poika täytyy olla alku. Joten kuinka Hän 
voi olla Iankaikkinen ja olla poika? Iankaikkisuudella 
ei ole alkua eikä loppua. Niinpä, Hän ei voi olla poika, 
Iankaikkinen poika, ja samalla omata alkua, sillä ei 
ole mitään sellaista kuin Iankaikkinen poika. Pojalla 
oli alku, joten hän ei voi olla Iankaikkinen.

Näettehän, Hän on Iankaikkinen Jumala, ei 227 

Iankaikkinen poika. Kunnia! Kaikkivaltias, Jehova-
jireh, Jehova-rapha, julkituotuna lihassa, “Hänessä 
asui Jumaluuden täyteys ruumiillisesti.”

Ja helluntaipäivänä, kun Tulipatsas tuli alas 228 

ihmisten päälle, huomasitteko, Se jakoi Itsensä? Ja 
Tuliset kielet asettuivat jokaisen päälle. Tuli, niin 
kuin kielet, asettuen jokaisen päälle. Mitä Jumala 
oli tekemässä? Jakamassa Itseään Seurakuntaan, 
kaikkien keskelle; antaen naisille, miehille, ja 
kaikille heistä, osia Hengestään, jakaen Itseään 
Seurakuntansa keskellä.

Kuinka voi joku tulla ja sanoa: “Pyhä mies on 229 

paavi. Pyhä mies on piispa”? Pyhä Mies on Kristus, 
Pyhä Henki meissä. Kuinka te voitte sanoa, että 
maallikoilla ei ole mitään sanottavaa? Jokaisella teistä 
on jotain sanottavaa. Jokaisella teistä on työ tehtävänä. 
Jokaisen teistä täytyy kantaa Sanomaa. Kunnia!

Pyhä Henki jakoi Itsensä Helluntaipäivänä. 230 

Jumala, jakaen Itsensä. “Sinä päivänä te ymmärrätte, 
että Minä olen Isässä, Isä Minussa; Minä teissä, ja te 
Minussa.”

 “Sinä päivänä,” Pyhä Henki, “kaiken yllä, 
kaikissa, kaikkien kautta.” Aamen. Siinä se on. 
Pyhällä Hengellä on oikeus liikkua, missä tahansa 
Hän haluaa, kenen tahansa päällä Hän haluaa. 
Teidän ei tarvitse ottaa sitä, mitä joku piispa tai 
joku pappi sanoo. Hän on meidän ainoa Pappimme, 
oikein, Ylimmäinen Pappi. No niin: Profeetta, Pappi 
ja Kuningas.
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No niin:231 

Ja…Jeesus Kristus, joka on uskollinen 
todistaja,…kuolleitten esikoinen,…(Me 
menemme siihen.)…ja maan kuningasten 
hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on 
pessyt meidät synneistämme verellänsä, 
Sana pessyt tuossa, itse asiassa, kreikankielessä, 232 

tarkoittaa “päästää.” Hän päästi meidät…Me 
olimme sidottuja maahan, syntimme kautta. Me emme 
voineet nähdä, kuulla, meillä ei ollut mitään käsitystä 
Taivaasta tai mistään. Mutta kun Veri tuli alas, Se 
katkaisi tuon kahleen ja me pääsimme irti. Oi!

Luin kerran erään tarinan, se saattaisi hyvin sopia 233 

juuri tähän. Maanviljelijä sai kiinni variksen, ja hän 
sitoi sen. Ja hän sanoi: “Minä annan muille variksille 
opetuksen.” Niinpä hän sitoi tuon vanhan variksen, 
ja jalasta, narulla, ja tuo vanha raukka melkein kuoli 
nälkään. Se oli niin heikko, että se hädin tuskin pystyi 
kulkemaan ympäriinsä.

Sillä tavoin, jotkut näistä organisaatioista ja 234 

seurakunnista, ovat sitoneet ihmiset. “Ette vain voi! No, 
tämän kauemmaksi te ette voi mennä. Ihmeiden ajat 
ovat ohi.” Kyllä. Te olette vain sidottuja. Siinä kaikki. 
“Ei ole mitään sellaista, kuin Pyhä Henki. Hän ei puhu 
kielillä, niin kuin Hänellä ennen oli tapana.”

Hän on Jumala. “Hän on aivan sama eilen, 235 

tänään ja iankaikkisesti.” Hebrealaiskirje 13:8, eläen 
kaikissa seurakunnissa. Me menemme siihen tämän 
aamun asetelman jälkeen. Näettekö? Hän on Jumala, 
joka elää jokaisessa seurakunnan ajanjaksossa. Hän 
on elävä jokaisessa seurakunnan ajanjaksossa, eläen 
Kansassaan Iankaikkisuuteen. Sillä meillä on nyt, 
sisällämme, Iankaikkinen Elämä.

Niinpä, tämä kirkkokunta oli sitonut hänet, 236 

näettekö: “No, ihmeiden ajat ovat menneet. Ei ole 
mitään sellaista kuin Jumalallinen parantuminen.” 
Tuo vanha raukkaparka nilkutti eteenpäin, kunnes se 
oli niin surkea, että saattoi tuskin kävellä.

Ja eräänä päivänä siellä oli hyvä mies, joka kulki 237 

siitä, ja hän sanoi: “Tiedättekö, tuo vanha varisraukka, 
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minun käy sääliksi sitä. Loppujen lopuksi, se on 
saattanut ottaa hänen maissiaan. Se on ainoa tapa, 
jolla se saa elantonsa. Sillä täytyy olla jotain syötävää. 
Joten se ei tiennyt siinä mitään eroa, se vain oli siellä 
saadakseen maissia.” Niinpä jos se sitten otti…Ja 
hän otti puukkonsa ja päästi tuon vanhan variksen 
irti. Ja se tietää…

Täältä tulevat nuo toiset varikset, tulevat sinne, 238 

sanovat: “Tule nyt, Jussi Varis. Mennään etelään. 
Kylmä sää on tulossa.”

Tiedättekö mitä? Tuo varis meni juuri niin 239 

pitkälle, kuin se saattoi siellä mennä. Se sanoi: “Minä 
en voi tehdä sitä. Se ei ole…vain ei ole meille tätä 
aikaa varten. Me—me vain emme voi tehdä sitä.” 
Näettekö? Se oli ollut sidottuna niin pitkään, kunnes 
se luuli olevansa vieläkin sidottu. Näettekö?

Ja niin on monien ihmisten suhteen, teidät on 240 

sidottu uskontunnustuksilla ja kirkkokunnilla, jotka 
lähtevät vanhasta äiti portosta siellä, sanoen teille, 
että: “Jeesus Kristus ei ole sama. Ei ole mitään sellaista, 
kuin parantuminen. Ei ole Pyhän Hengen kastetta. 
Mitään näistä asioista ei ole sillä tavalla.” Koettaen 
kertoa teille niitä. Te olette olleet sidottuina niin kauan, 
kunnes te vieläkin ajattelette olevanne sidottuja.

Tuo hyvä Mies, Kristus, antoi Verensä, jotta Hän 241 

voisi pestä meidät ja päästää meidät synneistämme. 
Mitä on synti? Minä pyydän ketä tahansa kertomaan 
minulle. Mitä on synti? Synti on “epäuskoa.” Aivan 
oikein. “Se, joka ei usko, on jo tuomittu.”

Ja teidän syntinne on teidän ainoa asianne, joka 242 

estää teitä olemasta vapaita. Sillä Jumala vapautti 
teidät teidän epäuskostanne, mutta te olette niin 
sidottuja uskontunnustuksilla, kunnes te vieläkin 
ajattelette olevanne sidottuja. Aivan kuolemaisillanne 
nälkään, näettehän, nilkuttaen ympäriinsä: “Minä ole 
presbyteeri. Minä olen metodisti. Minä olen baptisti. 
He sanovat minun olevan Kristuksen seurakuntaa, 
‘Ihmeiden ajat ovat menneet. Ei ole mitään sellaista.’”

Sinä nälkiintynyt varisraukka! Miksi et tulisi 243 

mukaan tänä aamuna? Miksi et lennä pois? Halleluja! 
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“Nouse aamun siivillä, ja lennä Vanhurskauden 
Aurinkoon, parantumiseen Hänen siivillään.” Aamen. 
Siinä se on. Siinä se on, veli, sisar. Oi! “Se, jonka 
Poika on tehnyt vapaaksi, on todellisesti vapaa.” 
Kyllä varmasti!

“No, minun pastorini…” Ei mitään siitä. 244 

Raamattu sanoi, että te olette vapaat. Aivan oikein. Te 
olette vapaat.

“Minun seurakuntani…”245 

No, tulkaa vapaaksi päästetyiksi. “On pessyt 246 

meidät ja päästänyt meidät kirkkokunnistamme, 
Omalla Verellään,” ja tehnyt meidät vapaiksi, niin 
että voimme ajatella itse, ja tehdä itse, ja puhua itse ja 
toimia itse.

“No, jos minä menisin takaisin ja kertoisin 247 

pastorille, että minut täytyy kastaa uudelleen, hän…”
Entä sitten, “Te olette vapaita”? Tämä on ilmestys, 248 

tiedättehän. Hyvä on. Te olette vapaita.
Jos teidät on pirskotettu pienellä suolasirottimella 249 

niin kuin tämä, “Isän, Pojan, ja Pyhän Hengen” 
nimessä, täällä on allas valmiina tänä aamuna, siellä 
on vettä. Näettekö? Kyllä varmasti. Se ei ole oikein.

Niinpä, te ette ole enää sidottuja. Te olette 250 

vapaita, mutta ehkä te ette tiedä sitä. Mutta sallikaa 
minun kertoa teille tänä aamuna, Raamattu sanoi: 
“Hän päästi meidät synneistämme, epäuskostamme, 
jotta me voisimme vastaanottaa Jeesuksen 
Kristuksen Ilmestyksen.” Lähtekää pois, vapaina!…
tarvitsematta ottaa sitä, mitä joku seurakunta sanoo 
Siitä. Ottakaa se, mitä Jumala sanoi Siitä. Tässä on 
Hänen Ilmestyksensä paljastaen sen, Kuka Hän on.

“Minä aina uskoin, että Isä Jumalalla oli pitkä, 251 

valkoinen parta, valkoiset hiukset; ja että Poika oli 
keski-ikäinen mies; ja Pyhä Henki oli maskotti poika.” 
Veli, se on pakanuutta. Se on pakanallista, että te 
uskotte kolmeen Jumalaan.

Aivan ensimmäinen käsky, mikä on ensimmäinen 252 

Käsky? “Kuule, Oi Israel: Minä olen HERRA sinun 
Jumalasi, yksi Jumala.” Siinä se on.
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Hän on yksi Jumala, ei kolme jumalaa. Hän eli 253 

kolmessa virassa, palveli kolmessa paikassa. Hän 
on Profeetta, Pappi, ja Kuningas. Hän on Kotka, 
Karitsa, ja—ja Leijona. Hän on Laakson Lilja, 
Saaronin Ruusu, Laakson Lilja ja Kointähti. Hän on 
Daavidin Juuri ja Vesa. Hän on A: sta Z: aan. Hän 
on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on kaikkea sitä, 
mutta Hän on Yksi. Hän on yksi Jumala. Ne ovat 
Hänen arvonimiään, jotka kuuluvat Hänelle, mutta 
on yksi Jumala.

Koskaan ei ole ollut ketään, millään sivulla 254 

Raamatussa tai missään historiassa, ennen Katolista 
kirkkoa, joka milloinkaan olisi kastettu upottamalla 
“Isän, Pojan, Pyhän Hengen” nimessä.

Jos te näytätte minulle tuon sivun tai mitä 255 

tahansa, kirjoittakaa se, laittakaa se tänne ylös 
minua varten, tänä iltana, ja minä kävelen ulos tästä 
seurakunnasta, sanoen: “Minä olen tekopyhä. Minä 
olen opettanut ihmisiä väärin,”; jos te voitte näyttää 
minulle yhden tekstin Kirjoituksista, tai tuoda 
minulle yhden historian, väärentämättömän historian, 
joka osoittaa minulle sen, missä ihmisiä milloinkaan 
kastettiin Raamatussa, “Isän, Pojan, Pyhän Hengen” 
nimessä. Tai tuokaa minulle yksi kirjoitus, tai yksi 
historian kirja, yksi sivu, yksi lainaus historiassa, 
missä kukaan koskaan kastettiin, “Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen” nimessä, ennen katolisen kirkon 
Nikean kirkolliskokousta. Tulkaa, tuokaa se 
minulle; minä kiinnitän kyltin selkääni ja kävelen 
Jeffersonvillen lävitse, ja te takanani torven kanssa, 
toitottaen. Minä laitan siihen: “Väärä profeetta, 
johtaen harhaan ihmisiä.”

Ja, pastori, jos te olette täällä tänä aamuna, jos 256 

te tekisitte sen, teidän täytyisi antaa minun tehdä se 
teille. Näettekö? Tulkaa, näyttäkää minulle. Mutta te 
pelkäätte.

No niin, mitä se on? 257 Tämä on se Ilmestys. Tämä on 
se Ilmestys. Ja tämä on Pyhä Henki, Kristus, lähettäen 
Sanomansa seurakunnille. Kuulkaa Se. Kuulkaa Se. 
Se on se, mitä Raamattu opettaa.
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Missä se tuli sisälle? Jos te vain ette suutu, 258 

lähde pois, viikon aikana, te…Hankkikaa Nikean 
kirkolliskokoukset. Hankkikaa Hislopin Kaksi 
Babylonia. Hankkikaa…

No niin, Josefuksen historia on tyydyttävä, mutta 259 

hän kirjoitti vain yhden kappaleen Kristuksesta, 
sanoen: “Oli Mies nimeltä Jeesus, Joka kulki 
ympäriinsä parantaen ihmisiä. Ja—ja Hän kuoli, tai 
Pilatus tappoi Hänet, ja—ja, tai Herodes, tai otti Hänet 
hengiltä. Ja sitten opetuslapset menivät ja varastivat 
Hänen ruumiinsa ja piilottivat sen. Ja joka ilta he 
menivät ja leikkasivat palan siitä ja söivät sen.” Hän 
sanoi: “He olivat kannibaaleja.” No niin, he nauttivat 
ehtoollista, näettehän. Tuo lihallinen mieli! Josefus ei 
ole se, jota tulisi kuunnella.

Mutta ottakaa 260 Foxen Marttyyrien Kirja. Siinä on 
hyvin luotettava. Foxen Marttyyrien Kirja, kuinka 
moni luki sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”—Toim.] 
Varmasti. Pemberin Varhaiset ajanjaksot, tai—tai 
Hislopin Kaksi Babylonia, tai—tai jokin suuri 
väärentämätön. Tai suurin, mikä meillä on, on Nikean 
Kirkkolliskokous, esi—Nikean Kirkolliskokous ja 
Nikean Kirkolliskokous. Ja te huomaatte siellä, sitä ei 
koskaan mainittu, ei yhtäkään henkilöä.

Ottakaa Pyhät Kirjoitukset ja katsokaa, oliko 261 

siellä Raamattussa koskaan ketään kastettu käyttäen 
noita arvonimiä, nimi “Isä, Poika ja Pyhä Henki.” 
Se tarkoittaa kolmea jumalaa. Se on pakanallista 
seremoniaa varten. Ja katolisuus ei ole mitään muuta 
maailmassa kuin pakanallinen muoto kristillisyydestä. 
Ja katolisesta kirkosta tuli Martti Luther, John 
Wesley, baptistit, prespyteerit ja niin edelleen.

Mutta viimeisinä päivinä sinne välille asetettiin 262 

ovi, joka avasi taas Totuuden, että: “Raamattu sanoi 
niin,” ja tuo suuri profeetta, joka oli tuleva maan 
päälle viimeisinä päivinä. Ja me uskomme, että hän on 
tulossa. Tarkatkaa. Ja hänellä on oleva Seurakunta. 
No niin, me tulemme näkemään tämän, nyt.

No niin, muistakaa, tämä on Ilmestys. Te ette voi 263 

ottaa Siitä pois. No niin, mikä haaste! Etsikää yksi 
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henkilö Raamatusta, yksi paikka, jossa he koskaan 
kastoivat ketään “Isän, Pojan, Pyhän Hengen” 
nimessä, tai koskaan pirskottivat ketään, etsikää 
se Raamatusta, syntiensä anteeksisaamiseksi. He 
eivät koskaan. Ja jokaisen henkilön, huolimatta 
siitä kuinka heidät oli kastettu, täytyi tulla ja ottaa 
kaste, uudestaan, “Jeesuksen Kristuksen” Nimessä, 
saadakseen Pyhän Hengen.

Apostolien teot 19: “Paavali, kuljettuaan läpi 264 

ylämaakuntien, Efesoon, tapaa siellä muutamia 
opetuslapsia.” Hän sanoi: “Opetuslapsia.” Heillä 
on mahtava kokous. He seurasivat miestä nimeltä 
Apollos, joka oli kääntynyt lainoppinut; baptisti, joka 
uskoi Johannes Kastajaan, ja joka todisti Kirjoitusten 
kautta, että Jeesus oli Kristus.

Paavali kulki sitä kautta ja näki Akylaksen ja 265 

Priskillan, Apostolien tekojen 18. luvussa. Ja sitten 
hän meni päivälliselle, tai jotain sellaista, Akylaksen 
ja Priskillan kanssa. He kertoivat hänelle tästä 
suuresta miehestä. He menivät kuuntelemaan häntä. 
Hän kuunteli häntä tuona iltana. Hän sanoi: “Hän on 
erittäin hyvä. Se on oikein hienoa. Se on hyvä. Mutta,” 
hän sanoi: “oletteko te saaneet Pyhän Hengen silloin 
kun te tulitte uskoon?”

Entä te baptisti raukat siellä takana, jotka uskotte 266 

saaneenne Pyhän Hengen, kun te tulitte uskoon?”

Hän sanoi: “Oletteko te saaneet Pyhän Hengen, 267 

sen jälkeen kun te tulitte uskoon?”

Joku sanoi: “Sitä ei ollut kirjoitettu sinne.”268 

Minä uhmaan sitä. Minulla on alkuperäinen 269 

kreikankielinen juuri tässä, hebreankielinen 
myös. Raamattu sanoo kreikankielellä ja myös 
hebreankielellä ja myöskin aramean kielellä. Ja ne 
kaikki kolme, minulla on ne juuri tässä, jotka sanoivat: 
“Oletteko saaneet Pyhän Hengen, sen jälkeen kun 
te tulitte uskoon?” Aivan oikein. “Oletteko saaneet 
Pyhän Hengen, sen jälkeen kun te tulitte uskoon?”

No niin, hän sanoi: “Me emme edes tiedä, että 270 

Pyhää Henkeä on olemassakaan.” 
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Sitten hän sanoi: “Millä kasteella teidät 271 

kastettiin?”
He sanoivat: “Meidät on jo kastettu sen miehen 272 

toimesta, joka kastoi Herran Jeesuksen Kristuksen. 
Meidät on kastettu Johanneksen kasteella,” samassa 
lammikossa, ehkäpä, “se sama mies.”

Paavali sanoi: “Se ei toimi. Hän ainoastaan kastoi 273 

parannukseen, ei syntien anteeksiantamiseksi.”
Nyt, jotkut teistä Ykseyden ihmisistä tulette ja—ja 274 

kastatte siihen, väärin. Te kastatte, että se pelastaisi. 
Vesi ei pelasta ihmistä: se on tuo Veri, katumus. Ei 
kasteen kautta uudestisyntymiseen. Ei varmasti. 
Uudestisyntyminen tulee Hengen kautta. Kaste on—on 
ulkoinen ilmaus sisäisestä uudestisyntymisen työstä, 
joka on tapahtunut. Näettekö? Hyvä on. Huomatkaa.

Hän sanoi: “Oletteko saaneet Pyhän Hengen sen 275 

jälkeen, kun tulitte uskoon?” He sanoivat…
Hän sanoi: “Me emme edes tiedä, onko Pyhää 276 

Henkeä olemassakaan.”
Hän sanoi: “Kuinka teidät kastettiin?”277 

He sanoivat: “Meidät on kastettu Johannekseen.”278 

Hän sanoi: “Johannes todella kastoi parannukseen, 279 

parannukseen, sanoen, että ‘teidän tulisi uskoa 
Häneen,’ Karitsaan, Uhriin, joka oli tuleva, Herraan 
Jeesukseen Kristukseen.” Ja kun he kuulivat Tämän, 
heidät kastettiin uudelleen Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Ja Paavali laittoi kätensä heidän päälleen, 
ja he saivat Pyhän Hengen ja puhuivat kielillä ja 
profetoivat.

Kertokaa minulle, ettei se ole Kirjoitukset, ja 280 

näyttäkää minulle, missä tahansa, kuka tahansa, joka 
koskaan kastettiin millään muulla tavalla Uudessa 
Testamentissa, kuin Herran Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Näyttäkää minulle.

Pyhä Agabus ja monet muut, jotka kastettiin, 281 

Nikean kirkolliskokouksen aikaan asti, ja jokainen 
heistä kastettiin Jeesuksen Kristuksen Nimessä. 
Lähetyssaarnaajat viljelivät peltoja Jeesuksen 
Kristuksen nimen kanssa.
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Mutta kun Nikean kirkolliskokous tuli, 282 

heidän täytyi saada kolme jumalaa. He ottivat alas 
Paavalin…tai ottivat alas Jupiterin, ja laittoivat 
tilalle Paavalin. He ottivat alas Venuksen, ja laittoivat 
tilalle Marian. Heillä oli kaikenlaisia jumalia, 
kaikenlaisia pyhimyksiä, kaikkea muuta, ja he tekivät 
kolmiyhteisen kasteen ja syöttivät sen protestanteille. 
Ja he vieläkin nielevät sitä.

Mutta ehtoon Valot ovat nyt tulleet. Profeetta 283 

sanoi: “Ehtoolla on oleva Valoisaa.”
Valoisaa on ehtoolla oleva,
Tien Kirkkauteen oot varmasti 
 löytävä;
Vesitiessä on tämän päivän Valo,
Haudattuna Jeesuksen Kalliissa 
 nimessä.
Nuoret ja vanhat, tehkää parannus 
 kaikista synneistänne,
Pyhä Henki on varmasti tuleva 
 sisään;
Ehtoovalot ovat tulleet,
Se on tosiasia, että Jumala ja 
 Kristus ovat Yksi.

Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: 284 

“Aamen.”—Toim.] Pietari sanoi helluntaipäivänä: 
“Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että 
Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, 
tämän saman Jeesuksen, Jonka te ristiinnaulitsitte.” 
16. jae, 2. luku. Kyllä. “Jumala on hänet Herraksi ja 
Kristukseksi tehnyt, tämän saman Jeesuksen, jonka te 
ristiinnaulitsitte. Tietäköön sen koko Israelin huone, 
varmasti.”

Puhuin erään juutalaisen kanssa vähän aikaa 285 

sitten, täällä Daavidin Huoneella, hän sanoi: “Te 
pakanat ette voi leikata Jumalaa kolmeen osaan 
ja antaa Häntä juutalaiselle. Me tiedämme sen 
paremmin.”

Minä sanoin: “Niin se on, rabbi. Me emme 286 

paloittele Jumalaa mihinkään kolmeen osaan.” Minä 
sanoin: “Uskotteko te profeettoja?”
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 Hän sanoi: “Varmasti.”
 Minä sanoin: “Uskotteko te Jesaja 9:6?”
 Hän sanoi: “Kyllä.”
 Minä sanoin: “Kenestä profeetta puhui?”
 “Messiaasta.”
 Minä sanoin: “Mikä suhde Messiaalla on 
Jumalaan?”
 Hän sanoi: “Hän on oleva Jumala.”
 Minä sanoin: “Aivan oikein.” Aamen.

Katsokaahan, siinä se on. Niinpä te ette voi leikata 287 

Häntä kolmeen osaan.
Jos te lähetyssaarnaajat täällä…Yksi heistä on 288 

menossa juutalaisten tykö, uskoakseni, tämä mies 
istumassa täällä. Älkää koskaan yrittäkö antaa 
juutalaisille mitään “Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.” 
Hän kertoo teille todella nopeasti, hän tietää, mistä se 
tulee: “Nikean kirkolliskokouksesta.” Hän ei kuuntele 
sitä. Mutta antakaa hänen nähdä, missä tuo Jumala 
tuli lihaksi, ja että Hän on ainoa Jumala, joka on 
olemassa. Jumala, lihaksi tulleena ihmisen muodossa 
ja asumassa meidän keskellämme, pyhittääkseen 
meidät; ottaakseen pois, jotta Hän Itse voisi tulla 
Pyhän Hengen muodossa. Jumala, Isä, Pyhä Henki, on 
sama Henkilö.

Raamattu sanoi Jeesuksen Kristuksen 289 

sukutauluissa, Matteuksen 1. luvussa, Siinä sanottiin: 
“Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakille syntyi Jaakob.” 
Loppuun saakka, sanottiin, ja sitten…Sallikaa minun 
lukea se, ja sitten te tiedätte tarkalleen, mistä minä 
puhun. Matteus, 1. luku. Ja me…Aloittakaamme nyt 
18. jakeesta.

Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. 
Kun…hänen äitinsä Maria oli kihlattu 
Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän 
yhteenmenoaan olevan raskaana…
“‘Isä Jumalasta’”? Lukeeko siellä niin? 290 

[Seurakunta sanoo: “Ei.”—Toim.] Raskaana Kenestä? 
[“‘Pyhästä Hengestä.’”]…[Tyhjä kohta nauhalla.] 
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Minä luulin, että Isä Jumala oli Hänen isänsä? Silloin, 
Jumala, Isä ja Pyhä Henki, on sama Henki, tai Hänellä 
oli kaksi isää.

Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli 
hurskas,…koska hän ei tahtonut saattaa 
häntä häpeään, aikoi hän…salaisesti hyljätä 
hänet.

Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, 
hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka 
sanoi: “Joosef, Daavidin poika, älä pelkää…
ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä 
hänessä on siinnyt, on…

“‘Isä Jumalasta’”? Mitä? [Seurakunta sanoo: “Ei. 291 

‘Pyhästä Hengestä.’”—Toim.] “Pyhästä Hengestä.” 
Kuka silloin oli Jeesuksen Kristuksen Isä? [“Pyhä 
Henki.”] Pyhä Henki. Mikä on sitten Se, joka on 
teissä? [“Pyhä Henki.”] No niin, se on Jumala, Isä, 
myöskin. Eikö olekin? [“Aamen.”] Varmasti.

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on 
annettava hänelle nimi JEESUS:…

Tässä on Isä Jumala, 292 tässä on Pyhä Henki Jumala, 
ja tässä on Poika Jumala, katsokaahan, se on kolme 
Jumalaa. Raamattu ei sano sitä. Näiden kahden on 
oltava sama, tai Hänellä oli kaksi isää. Näettekö? 
Hänellä ei voi olla kahta isää. Te tiedätte sen.

No niin, hän on synnyttävä pojan, ja teidän 
on annettava hänelle nimi JEESUS: sillä hän 
on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”

Tämä on kaikki tapahtunut, että kävisi 
toteen, minkä Herra on puhunut profeetan 
kautta, joka sanoo:

…neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää 
pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, 
mikä käännettynä on: Jumala meidän 
kanssamme.

Se on Matteuksen 1. luku.293 

Matteus 28:19, missä Jeesus sanoi: “Menkää, 294 

kastakaa Isän, Pojan, Pyhän Hengen Nimeen.” Mikä 
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on Isän, Pojan, Pyhän Hengen Nimi? [Seurakunta 
sanoo: “Jeesus Kristus.”—Toim.] Jeesus Kristus, 
tietenkin.

Te luette rakkauskertomusta, siinä sanottiin: 295 

“John ja Mary elivät onnellisina elämänsä loppuun 
asti.” Keitä ovat John ja Mary? Menkää takaisin, 
tarinan alkuun, ja ottakaa selvää.

 Jos ei ole sellaista asiaa, mitään nimeä, “Isä, Poika 
tai Pyhä Henki,” silloin Kuka, Kenen Nimi se on? 
Menkää takaisin, tarinan alkuun, ja katsokaa Kenestä 
Hän puhui.

Pietari, helluntaipäivänä, sanoi: “Tehkää 296 

parannus, jokainen teistä, ja ottakaa kaste ‘Jeesuksen 
Kristuksen’ Nimessä syntienne anteeksi saamiseksi.” 
Hänellä oli ilmestys.

 Johanneksella oli ilmestys.

Jeesus 297 oli tuo Ilmestys. Hän näytti Itsensä juuri 
täällä Kirjoituksissa: “Minä olen se, joka oli, joka on 
ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.” Ohhoh! Hyvä on.

No niin, ottakaamme 7. jae, hyvin nopeasti nyt, 298 

ennen kuin me menemme ulos, niin nopeasti kuin 
voimme.

…Kaikkivaltias.

…voima, kunnia ja voima aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.

Ja…tehnyt meidät kuninkaiksi ja papeiksi 
Jumalalleen…Isälleen, ja hänelle kunnia ja 
voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Näettekö te tuon ilmestyksen siinä, kuinka Se 299 

on paljastettu? Kuinka Jumala…Miehet raapivat 
päätään ja repivät hiuksiaan, ja muuta, koettaen 
selvittää, mikä “Isä, Poika, Pyhä Henki” on, tehdä 
kolme yhdeksi.

 Älkää repikö hiuksianne ja raapiko päätänne. 
Katsokaa vain ylös. Ilmestys tulee Ylhäältä. Ja se on 
totta. Hän paljastaa, se ei ole mikään “Isä, Poika ja 
Pyhä Henki.” Se on kolme virkaa, joissa yksi Jumala 
asui.
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Se oli virassa, “Henki”, Itsensä kautta, sillä 300 

inhimillinen olento on alentumista. Sitten Hän teki 
Itselleen ruumiin, asui siinä, tuottaakseen Oman 
Verensä; ei seksuaalisen toiminnan kautta, niin 
kuin oli Eedenin puutarhassa, vaan tuottaakseen 
luomisruumiin. Ja tuon neitseellisesti syntyneen 
ruumiin kautta, Hän antoi Veren, joka pyhitti meidät 
ja päästi meidät epäuskostamme, uskomaan Häneen. 
Sitten, kun me teemme sen, me vastaanotamme Hänet 
sydämeemme, se on Jumala meissä; Jumala: Isä, Poika, 
ja Pyhä Henki. Näettekö? Aivan kuten Profeetta, 
Pappi ja Kuningas, se on sama asia. Hyvä on.

No niin, 7. jae, tämä on ilmoitus. Ilmoitus on:301 

Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät 
saavat nähdä hänet,…niidenkin, jotka 
hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 
vaikeroitsevat hänen tähtensä.

Oi! Kuinka paljon meillä on aikaa? Se on kaunista 302 

täällä. Liikenisikö teiltä toiset kolmekymmentä, 
kaksikymmentä minuuttia? [Seurakunta sanoo: 
“Kyllä.”—Toim.] Voisitteko? [“Aamen.”] Hyvä on. Nyt, 
sitten, huomenna…Tänä iltana, me koetamme ottaa 
loput, Patmosnäystä, tänä iltana. Tänään, me tulemme 
lopettamaan ilmoitukseen.

Oi! Tuntuuko teistä hyvältä? [Seurakunta sanoo: 303 

“Aamen.”—Toim.] Rakastatteko te näitä vanhan 
Raamatun jakeita? [“Aamen.”] Se on tuo Ilmestys. 
Mitä, mitä se on? Jumala ojentautuu alas tässä 
Kirjassa ja ottaa verhon pois sanoen: “Tässä Hän on: 
Profeetta, Pappi, Kuningas; Isä, Poika, Pyhä Henki; 
Hän, joka oli, joka on, ja joka tuleva on. Kaikkia näitä 
asioita, Se on Jumala.”

Ottakaamme nyt tuo verho pois, vain muutamiksi 304 

minuuteiksi nyt, Herran auttaessa meitä, ottamaan 
pois verhon silmiltämme. Ja saamaan…

Katso, hän tulee pilvissä;…

No niin, kuinka Hän tulee? “Pilvissä.” Millaisessa 305 

pilvessä? Kirkkauden pilvissä. Ei jossakin näistä 
ukkospilvistä, sadepilvistä, vaan kirkkauden pilvissä.
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 Tarkatkaa, minkälaiseen pilveen Hän oli 
verhottuna, kun Pietari ja toiset näkivät Hänen 
olemuksensa Kirkastusvuorella, pilvi varjosti Hänet. 
Hänen vaatteensa loistivat. Hän oli verhottuna 
pilvellä, Jumalan voimalla.

Oi, me menemme siihen, täällä näissä seurakunnan 306 

ajanjaksoissa. Minä sanon teille, se aivan—aivan 
hivelee minun syvintä olemustani, ajatellessani sitä, 
mitä, Hänen Tulemustaan. Minä näen tässä päivässä, 
missä me elämme, missä mitään, ettei ole muuta toivoa 
jäljellä, kuin Hänen Tulemuksensa.

Nyt me nopeasti otamme tämän. Nyt muistakaa.307 

…kaikki silmät saavat nähdä hänet,…

No niin, se ei ollut Ylöstempaus, silloin. Oliko se? 308 

[Seurakunta sanoo: “Ei.”—Toim.] Näettekö? Ei ollut 
Ylöstempaus. Se ei ollut Ylöstempaus. Mistä Hän 
puhui? Toisesta Tulemuksesta.

…niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja 
kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat 
hänen tähtensä. 

Nyt me menemme takaisin ja otamme vähän 309 

historiaa. Menkäämme takaisin Sakarjaan, ja 
ottakaamme Sakarjan 12. luku. Sakarja. Hyvä on.

“Ja Herra lisäsi seurakuntaan päivittäin niitä, 310 

jotka pelastuisivat.” Kuinka kiitollisia me olemme 
Jeesuksen Kristuksen hyvästä ilmestyksestä! Ettekö 
olekin onnellisia Hänestä? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”—Toim.] No niin, me saamme tämän kirjan 
muotoon niin nopeasti kuin voimme, ihmisille, 
ja sitten te voitte saada sen, lukeaksenne sen 
huoneenne hiljaisuudessa ja niin edleen, ja tutkia 
sitä, itse. Hyvä on.

Sakarja, Sakarja, 12. luku nyt Sakarjasta. Ja 311 

me tahdomme ottaa tämän nyt todella rukoillen. 
Ja minä haluan saada tämän Jumalan kunniaksi. 
No niin, Sakarja 12, aloittakaamme 9. jakeesta. 
Kuunnelkaa tarkasti nyt. Hän puhuu Tulemuksesta. 
Sakarja 12, ja aloitetaan 9., 9. jakeesta: “Ja on 
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tapahtuva.” Sakarja, profetoiden, neljäsataa ja 
kahdeksankymmentäseitsemän vuotta ennen 
Kristuksen tulemusta.

Ja on tapahtuva sinä päivänä, että minä 
tahdon hävittää kaikki…kansat, jotka 
hyökkäävät Jerusalemia vastaan. (Ajatelkaa 
sitä.)

Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle 
ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja 
rukouksen hengen: ja he katsovat minuun, 
jonka he ovat lävistäneet,…
No niin, milloin Evankeliumi palaa juutalaisille? 312 

Kun pakanoiden ajat ovat täyttyneet, Evankeliumi 
on valmis menemään juutalaisille. Oi, minä voisin, jos 
minä voisin, vain ennustaa teille jotain pientä, joka 
on tapahtumassa juuri täällä, näettehän, juuri tässä 
ajassa. Näettekö? Se on tapahtumassa. Me pääsemme 
siihen Seurakunnan ajanjaksossa. Ja tämä suuri asia, 
joka on tapahtumassa, on menevä Ilmestyskirja 11:ta 
ja poimiva mukaansa nuo kaksi profeettaa, Elian ja 
Mooseksen, jotka palaavat takaisin juutalaisten tykö. 
Me olemme valmiita siihen. Kaikki on järjestyksessä, 
aivan valmiina. Tämä pakanoiden Sanoma, aivan kuten 
juutalaiset toivat sen pakanoille, pakanat vievät sen 
jälleen takaisin juutalaisille. Ja Ylöstempaus on tuleva.

Nyt muistakaa, tämä, joka on täällä tulossa, 313 

ahdistuksen jälkeen…Seurakunta ei mene läpi 
Ahdistuksen ajan. Me tiedämme sen. Raamattu sanoo. 
Näettekö? Hyvä on.

No niin, Hän tulee vuodattamaan Israelin huoneen 314 

päälle, (minkä?) saman Pyhän Hengen, näettehän, sen 
jälkeen kun Pakanaseurakunta on mennyt.

…ja he katsoivat minuun, jonka he ovat 
lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin 
valitetaan ainokaista, murehtivat häntä 
katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti 
esikoista. 

Ja sinä päivänä pidetään Jerusalemissa 
suuret valittajaiset,…ja valittajaiset…
Megiddon laaksossa. 
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Ja—ja maa pitää valittajaisia, kukin 
sukukunta erikseen: Daavidin huoneen 
sukukunta erikseen ja…Naatanin huoneen 
sukukunta erikseen ja jokainen huone 
erikseen;

Kun he näkevät, mitä tulee tapahtumaan? Mitä 315 

tapahtuu, kun Hän tulee kirkkauden pilvissä toisessa 
ilmestymisessään. Ja kun nuo juutalaiset jotka ovat 
lävistäneet Hänet…Tiedättehän, toinen Kirjoitus 
sanoo, että he kysyvät Häneltä: “Mistä Hän sai 
nämä haavat?”

Hän sanoi: “Ystäväni huoneessa.”316 

Eikä se tule ainoastaan olemaan murheellinen 317 

aika juutalaisille, jotka hylkäsivät Hänet, 
Messiaana, vaan se tulee olemaan murheellinen 
aika niille tänne jääneille pakanoille, jotka ovat 
vastaanottaneet…jotka ovat hylänneet Hänet 
tämän päivän Messiaanaan. He tulevat valittamaan 
ja itkemään. Nukkuvat neitsyet tulevat valittamaan. 
Se on se seurakunta, joka kieltäytyi hakemasta Öljyä 
Valokseen. Siellä oli kymmenen neitsyttä, jotka 
menivät ulos, kaikki hyviä ihmisiä, mutta viidellä 
heistä oli Öljyä lampussaan. Loput viisi olivat 
hyviä ihmisiä, hyviä ihmisiä, mutta he laiminlöivät 
Öljyn hakemisen lamppuunsa. “Ja heidät heitettiin 
uloimpaan pimeyteen, missä on oleva itku, valitus ja 
hammasten kiristys.” 

Tässä se on: “He tulevat valittamaan.” Raamattu 318 

sanoi täällä: “He tulevat valittamaan, ja niin 
murtuneina” Jopa kunnes…”

Tässä, minä annan teille toisen, 1. 319 

Mooseksenkirja 45, jos te haluatte mennä siihen. 
Menkäämme siihen hetkeksi, ja lukekaamme se myös 
Ensimmäisessä Mooseksenkirjassa,…Uskoakseni, 
1. Mooseksenkirjan 45. luku. Haluaisin saada tämän 
täällä, Joosef ilmaisemassa itsensä väelleen. Ja me 
menemme tähän, vain osoittaaksemme esikuvat siitä, 
mitä tulee tapahtumaan tuona päivänä, liittäen ne 
sitten yhteen.



58

Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä 
itseään…niiden nähden, jotka seisoivat 
hänen ympärillään. Hän huusi: “Antakaa 
kaikkien mennä…minun luotani!” 

 Nyt muistakaa, Joosef, ilmaistessaan itsensä, hän 
huusi: “Kaikki menkööt pois minun edestäni.”

Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef 
ilmaisi itsensä veljilleen. 

Ja hän purskahti ääneensä itkemään, niin 
että egyptiläiset ja faraon hoviväki kuulivat 
hänet. (Hänen on täytynyt parkua.)

Ja Joosef sanoi veljilleen: “Minä olen Joosef. 
Vieläkö minun isäni elää?” Mutta hänen 
veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin 
hämmästyksissään he olivat hänen edessään.

Ja Joosef sanoi veljilleen: “Tulkaa tänne 
luokseni, minä pyydän”. Ja he tulivat. Niin 
hän sanoi: “Minä olen Joosef, teidän veljenne, 
kenet te—kenet te myitte Egyptiin. 

Mutta älkää nyt olko murheissanne älkääkä 
pahoitelko sitä, että olette myyneet minut 
tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt 
teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. 
(Oi, kuinka kaunista!)

Kaksi vuotta on nyt…nälänhätä ollut 
maassa, ja…joina on ei ole oleva, joina ei 
kyntöä ole eikä eloa korjata. 

Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne 
säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan 
päällä ja pitääkseen teidät hengissä suuren 
pelastuksen kautta. 
Sallikaa minun vain ottaa nyt ja verrata sitä 320 

Sakarjan kanssa, tuohon 12:sta, vain hetken ajan. 
No niin, me tiedämme sen esikuvana. Jos te opetatte 
esikuvia, silloin te saatte sen aina oikein, mielestäni, 
esikuvana.

No niin, Joosef, kun hän syntyi, hänen veljensä 321 

vihasivat häntä. Eikö niin? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”—Toim.] Nyt minä haluan näyttää teille, että 
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Joosef edustaa Hengellä täytettyä Seurakuntaa. Joosefin 
veljet vihasivat häntä. Miksi? Koska hän oli hengellinen. 
Joosef ei voinut sille mitään, että hän saattoi nähdä 
näyn. Hän ei voinut sille mitään, että hän uneksi unia, 
näettehän, ja saattoi tulkita unia. Hän, se oli se, mitä oli 
hänessä. Hän ei voinut ilmaista muuta, kuin sitä, mitä 
hänessä oli. No niin, sitten, hänen veljensä vihasivat 
häntä, ilman syytä. Mutta hänen isänsä rakasti häntä, 
sillä hänen isänsä oli profeetta.

Näettekö, miten se oli Jeesuksen suhteen? 322 

Jumala rakasti Poikaansa. Mutta veljet, fariseukset 
ja saddukeukset, vihasivat Häntä, sillä Hän saattoi 
parantaa sairaita ja ennustaa asioita, ja nähdä näkyjä, 
tulkita. Näettekö, mitä minä tarkoitan? “He vihasivat 
Häntä ilman syytä.”

Ja mitä he tekivät Joosefille? He uskottelivat, että 323 

hän oli kuollut, ja heittivät hänet kaivantoon. Ottivat 
verisen viitan, seitsenvärisen, jonka hänen isänsä…

Sateenkaaressa on ainoastaan seitsemän väriä. 324 

Ja sateenkaari, me tiedämme että…Me menemme 
siihen vähän myöhemmin, luullakseni, tänä iltana. 
Sateenkaari Hänen päällään täällä, Jeesuksen, missä: 
“Hän on näöltänsä jaspis-ja sardionkiven kaltainen, ja 
sateenkaaren.” Sateenkaari on liitto.

Ja se oli Jumalan liitto Joosefin päällä. Ja sitten he 325 

laittoivat verta hänen takilleen, ja veivät sen takaisin 
isälle. Ja hänen piti olla kuollut. Ja…
 Mutta hänet nostettiin ylös kaivannosta ja 
laitettiin…myytiin faaraolle, jonnekin Egyptiin, ja 
eräs kenraali piti hänet. Ja kun he tekivät sen, hän, 
epäsuotuinen asia kohtasi häntä, ja hänet heitettiin 
vankilaan. Ja siellä hän profetoi ja kertoi kahdelle 
miehelle, minne toinen menisi ja minne toinen, 
juomanlaskija ja—ja leipuri, heidän uniensa perusteella.

Ja sitten hänet korotettiin sieltä faaraon oikeaksi 326 

kädeksi. Eikä kukaan ihminen voinut olla tekemisissä 
faaraon kanssa, muutoin kuin Joosefin kautta. [Tyhjä 
kohta nauhalla—Toim.]

Tarkatkaa tätä nyt,…kun Joosef sitten myytiin 327 

egyptiläisille. Ja, tarkatkaa, kaikki, mitä hän teki oli 
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esikuvana Kristuksesta. Katsokaa tätä juomanlaskijaa 
ja tätä leipuria täällä, ja molemmilla oli unia. Ja 
Jeesus, kun Hän oli vankilassaan. Muistakaa, Joosef oli 
vankilassa. Ja kun Jeesus oli vankilassaan, (kuinka?) 
naulittuna ristille, siellä toinen pelastui ja toinen 
joutui kadotetuksi. Joosef, kun hän oli vankilassa, 
toinen pelastui ja toinen joutui kadotetuksi.

Ja pankaa merkille sitten, että sen jälkeen kun 328 

Jeesus otettiin pois ristiltä, Hänet korotettiin ylös 
Taivaaseen ja istuu suuren Hengen, Jehovan, oikealla 
kädellä. “Kukaan ei voi tulla Jumalan tykö muutoin 
kuin Minun kauttani.” Ei mitään Ave Mariaa, ei 
mitään siunattua tätä tai siunattua tuota. Vaan, 
Jeesuksen Kristuksen kautta: “Ainoa välimies, joka 
on Jumalan ja ihmisten välillä,” näettehän, tuo 
kallisarvoinen ruumis, jossa Jumala asui meidän 
keskellämme, joka käytti Jumalan Nimeä. Ja Jumala 
käytti ihmisen nimeä. Jumala otti…

Katsokaa tänne. Alussa, kun Aadam…Minä 329 

en vain pääse siitä pois. Näyttää siltä, kuin joku ei 
ymmärtäisi Sitä, jossakin. Katsokaa. Alussa…
Sallikaa minun näyttää teille taas jotakin. Pyhä 
Henki kehottaa minua tekemään tämän. Minä jätän 
aiheeni hetkeksi. Kun ensimmäiset uutiset tulivat 
Kirkkauteen, että poika oli joutunut kadotetuksi, 
Aadam, lähettikö Jumala enkelin? Lähettikö 
Hän pojan? Lähettikö Hän ketään muuta? Hän 
tuli, Hän itse, pelastamaan kadonneen poikansa. 
Halleluja! Jumala ei luottanut sitä kenenkään muun 
hoidettavaksi, kuin Itsensä. Jumala tuli lihaksi ja 
asui keskellämme ja lunasti ihmisen, Hän Itse. Se 
on: “Me olemme pelastettuja,” Raamattu sanoi: 
“Jumalan Veren kautta.” Kuolevainen, Jumala oli…
Kuolematon Jumala tuli kuolevaiseksi, ottaakseen 
pois synnin, ollakseen Karitsa, Hän Itse; astuakseen 
Kirkkauteen, verhottuna, ja Oman Verensä kanssa 
Hänen eteensä, esiripun taakse.

No niin, Joosef, hän menee Egyptiin. Ja siellä 330 

hänet korotettiin vankilastaan faaraon oikealle 
kädelle, ja tehtiin kaiken haltijaksi. Ja kaikki menestyi 
Joosefin päivinä. 
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No niin, kun Jeesus palaa, jopa erämaa tulee 331 

puhkeamaan kukkaan niin kuin ruusu. Hän on 
menestyksen Poika, Joosefin esikuva.

He laittoivat Joosefin…Kenraalilla oli hänet 332 

talossaan: kaikessa, mitä hän teki, hän menestyi. He 
laittoivat hänet vankilaan, ja koko vankila menestyi. 
Kaikessa, mitä he tekivät, hän menestyi. Ja kun 
hänet korotettiin, korkeimman, faaraosta, faaraosta 
seuraavaksi, kaikki Egyptissä menestyi yli kaiken 
maailmassa.

Kun Hän palaa, se tulee olemaan kukoistuksen 333 

maa. Vanhat erämaat kukoistavat, ja ruokaa tulee 
olemaan kaikkialla. Me voimme, jokainen, istua 
oman viikunapuumme alla ja nauraa ja iloita ja elää 
ikuisesti Hänen Läsnäolossaan, kun Hän tulee takaisin 
Kuninkaana.

Hän oli ihmisen Poika, Profeetta. Aamen. Hän 334 

oli ihmisen Poika, Uhri, Pappi. Hän on Ihmisen 
Poika, Kuninkaana, Daavidin Poikana istuessaan 
majesteettisuutensa valtaistuimella. Ihmisen Poika, 
Hän on tuo Jumala julkituotuna Ihmisen Poikana. 
Hän tuli alas ja tuli ihmiseksi, ottaakseen synnit pois 
maailmasta. Hän tuli ihmiseksi Profeettana. Hän tuli 
ihmiseksi Pappina. Hän tuli ihmiseksi Kuninkaana; 
Taivaan Kuningas, pyhien Kuningas, Iankaikkinen 
Kuningas; oli aina Kuningas, on aina oleva Kuningas, 
Iankaikkinen Kuningas.

Nyt pankaa merkille, sitten, Joosef. Ennen kuin 335 

Joosef tuli esiin, heidän täytyi soittaa pasuunaa, 
ensimmäiseksi. Ja ihmiset huusivat: “Polvistukaa 
Joosefin edessä.” Mitä tahansa ihminen olikaan 
tekemässä, olipa hän myymässä tuotetta kadulla, kun 
tuo pasuuna soi, hän polvistui. Joku oli juuri valmiina 
ottamaa esiin rahansa, mutta hän polvistui, Joosef 
oli tulossa. Oi! Eunukki oli juuri valmiina tekemään 
työnsä, ja mitä hän teki? Täytyi pysähtyä. “Joosef on 
tulossa.” Pasuuna soi.

Jonakin päivänä kaikki, jopa aika, tulee pysymään 336 

paikoillaan. “Kun Jumalan pasuuna soi ja Kristuksessa 
kuolleet nousevat ylös, ja iankaikkisuuden aamu 
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valkenee kirkkaana ja kauniina.” Kaikki tulevat 
polvistumaan. “Jokaisen polven pitää notkistuman, ja 
jokaisen kielen pitää tunnustaman Se.”

 Aloittakaa nyt. “Muutamien ihmisten synnit ovat 
ilmeiset, toisten seuraavat jäljestäpäin.”

Mutta nyt pankaa merkille, mitä on tapahtunut. 337 

Kuinka ihanaa! Kun Joosef sitten…sen jälkeen 
kun hän oli mennyt naimisiin pakanan kanssa ja 
saanut perheen, Efraimin ja Manassen, poikansa. 
Panitteko merkille lopussa? Kun Joosef…Jaakob 
ryhtyi siunaamaan Efraimia ja Manassea. Kun hän 
alkoi laittaa käsiään, hän laittoi Efraimin oikealle, 
Manassen vasemmalle, antaakseen oikean käden 
siunauksen vanhimmalle. Mutta kun hän ryhtyi 
rukoilemaan, hänen kätensä menivät ristiin, ja hän 
antoi nuoremmalle oikean käden siunauksen oikealla 
puolella olevan sijasta.

Ja Joosef sanoi: “Ei niin, Isä.” Hän sanoi: “Sinä 338 

olet laittanut siunauksen Manassen päälle Efraimin 
sijaan.”

Ja hän sanoi: “Jumala on laittanut käteni ristiin.”339 

Mitä? Juutalaisilta, vanhimmalta, Jumalan 340 

ensivalituilta, Ristin kautta siunaus tuli takaisin 
pakanoille, saadakseen Morsiamen. Siunaus tuli Ristin 
kautta juutalaisilta pakanoille. Hylätty! He hylkäsivät 
Ristin, sen tähden Hän otti Pakanamorsiamen.

Nyt kun Joosef, ennen tätä, kun hänen veljensä 341 

satuttivat häntä, jotka…He olivat olleet poissa 
keskinäisestä yhteydestä monta vuotta, juutalaiset.

Nyt tarkatkaa. Me menemme nyt takaisin 342 

Sakarjaan, missä he valittavat, ja surevat ja valittavat. 
Ja jopa perheet erottautuvat toisista perheistä, menevät 
ulos, sanovat: “Kuinka me teimme sen? Kuinka me 
koskaan saatoimme tehdä sen?” Kun he sanovat: 
“Mistä Sinä sait nuo arvet, nuo jäljet Käsissäsi?” nekin, 
jotka lävistivät Hänet. “Hän on tuleva pilvissä. Ja he 
tulevat näkemään Hänet, nekin, jotka lävistivät Hänet. 
Ja jokainen perhekunta tulee suremaan, ja he tulevat 
valittamaan.” He eivät tiedä, mitä tehdä. 
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Ja kun Joosef…Te tiedätte tuon tarinan. Kun 343 

hän näki veljensä, ja hän uskotteli, ettei hän kyennyt 
puhumaan hebreaa, ja hankki itselleen tulkin 
tulkkaamaan. Eikä hän kyennyt puhumaan hebreaa, 
niin hän esitti; mutta hän halusi saada selville. Ja 
kun viimein, eräänä päivänä, kun he toivat hänen 
pikkuveljensä, panitteko te merkille? Se oli Benjamin, 
joka sytytti Joosefin sielun tuleen?

Mitä se on, tänä päivänä, joka tulee sytyttämään 344 

Hänen sielunsa tuleen, meidän Joosefimme, 
Jeesuksen? Tuo nuori seurakunta, joka on ollut 
kaukaisessa maassa, joka on pitänyt Jumalan käskyt. 
Ja se on uudestisyntynyt kansa, joka on kokoontunut 
Palestiinaan, ja heidät on asetettu jälleen ennalleen. 
Tuo kuusisakarainen Daavidin Tähti, maailman 
vanhin lippu, kansakunta on syntynyt näinä 
muutamana viimeisenä vuotena. Siellä on Israel.

Kansakunnat hajoavat, Israel on 
 heräämässä,
Merkit, jotka Raamattu ennusti;
Pakanoiden päivät ovat luetut, 
 ahdistusten täyttämät;
Palatkaa, Oi hajaantuneet, omienne 
 luo.

Lunastuksen Päivä on lähellä,
Ihmisten sydämet pettävät pelosta; 
 (Katsokaa pommianne, atomivaloa.)
Olkaa täytettyjä Hengellä, 
 lamppunne kunnossa ja kirkkaina,
Katsokaa ylös, teidän lunastuksenne 
 on lähellä.

Väärät profeetat valehtelevat, Jumalan 
 Totuuden he kieltävät,
Että Jeesus Kristus on meidän 
 Jumalamme;
Kunnia! Mutta Ilmestys on tullut,
Niinpä me kuljemme siellä, missä 
 apostolit ovat astuneet, juuri 
 siellä, missä hekin.
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Sillä Lunastuksen Päivä on lähellä, 
Ihmisten sydämet pettävät pelosta:
Olkaa täytettyjä Jumalan Hengellä, 
 lamppunne kunnossa ja kirkkaina.
Katsokaa ylös, teidän lunastuksenne 
 on lähellä.

Oi! Oi, Joosef, kun hän näki pienen Benjaminin 345 

seisovan siellä! Se on hänen pikkuveljensä. Te näette 
pienen Benjaminin nyt kaukana, istumassa siellä. 
Maan heimot, juutalaiset, palasivat takaisin sinne, 
missä heitä tulee olemaan sata neljäkymmentä 
neljä tuhatta seisomassa siellä, vastaanottamassa 
Kristuksen, kun he näkevät Hänen Tulevan. He 
sanovat: “Katso, tämä on meidän Jumalamme, Jota me 
olemme odottaneet.” Sitten he näkevät lävistetyt…
“Missä nämä tulivat?”

Hän sanoi: “Ystäväni huoneessa.”346 

Ja he valittavat, ja he itkevät. Jokainen perhe, 347 

heidän Daavidin heimonsa ja Naftalin, kaikki, 
erottautuvat, jokainen perhe, ja he itkevät itsekseen, 
kun he näkevät Hänen seisovan ilmassa, Hänet, jonka 
he lävistivät.

Mikä on oleva Hänen sanomansa? Tarkatkaa, mitä 348 

Joosef sanoi. Kun hän sanoi…
Tarkatkaa toista asiaa. Kun Joosef sai lapset 349 

eteensä, hän katsoi heitä, hän oli nähnyt pienen 
Benjaminin. Hän oli nähnyt Efraimin, hän oli nähnyt 
loputkin heistä siellä, Gaadin ja heidät kaikki. Ja 
nuo kaksitoista heimoa, kymmenen heimoa silloin, 
seisoivat hänen edessään. Hän oli nähnyt heidät 
kaikki seisomassa siellä. Hän tiesi, että he olivat hänen 
veljiään. Ja hän katsoi pieneen Benjaminiin, suoraan, 
hänen henkensä alkoi salpautua. Hän tiesi heidän 
olevan omiaan. Mitä hän sanoi? “Antakaa kaikkien 
mennä pois luotani.” Mitä tapahtui hänen vaimolleen 
ja lapsilleen? He menivät palatsiin.

Mihin Pakanaseurakunta menee Ylöstempauksessa? 350 

Palatsiin. Morsian, halleluja, Morsian otetaan pois maan 
päältä, Ylöstempauksessa. Sitten kun Hän palaa, Hänen 
Morsiamensa ei ole siellä, kun Hän ilmoittaa Itsensä 
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veljilleen, juutalaisille, niille, jotka lävistivät Hänet, 
niille, jotka hylkäsivät Hänet. Mutta hänen vaimonsa ja 
rakkaansa, hänen läheiset ystävät siellä, hänen—hänen 
oma Jumalan lähettämä kumppaninsa oli temppelissä.

Ja kun hän katsoi, hän sanoi, että he olivat…He 351 

eivät tunteneet. He sanoivat: “Oi, tämä suuri prinssi!” 
He alkoivat puhumaan toinen toisellensa, oi, niistä 
asioista, joita he olivat tehneet.

Uskoakseni se oli Efraim, tai ei Efraim, mutta 352 

minä unohdan, kuka heistä se nyt oli, joka—joka 
sanoi: “No, meidän ei olisi pitänyt tappaa veljeämme, 
Joosefia.” Hän sanoi: “Katsokaas, meille kostetaan.” 
Ruuben, Ruuben sanoi: “Meidän ei olisi pitänyt tappaa 
veljeämme,” hän sanoi: “sillä, katsokaas, meille 
kostetaan se, mitä me olemme tehneet.”

Ja Joosef seisoi siellä; he eivät ajatelleet, että hän 353 

saattaisi ymmärtää hebreaa. Oi, oi, oi, oi! Mutta hän 
ymmärsi sitä.

Joku ajattelee: “En voi ymmärtää kielillä 354 

puhumista,” mutta Hän ymmärtää siitä kaiken. 
Kyllä. Hän ymmärtää. Pakanain valtakunta alkoi 
kielilläpuhumisen ja selitysten kanssa, kultaisessa 
päässä (ensimmäisessä päässä) ennen kuin se sortui. 
Mikä päätti ensimmäisen pakanajärjestelmän? 
Tuntemattomalla kielellä oleva kirjoitus seinällä, ja 
mies siellä, joka saattoi tulkita sen ja kertoa, mitä se 
oli. Se loppuu samalla tavalla. Aamen. Alkoi ja loppuu 
samalla tavalla.

He luulivat, ettei hän voinut ymmärtää niitä kieliä, 355 

joita hän puhui, mutta hän ymmärsi sitä. He sanoivat: 
“Näettekö, mitä me olemme saaneet aikaan?”

Ja silloin Joosef näki, että he olivat pahoillaan 356 

siitä, mitä he olivat tehneet.

Nyt Hän näkee heidän surunsa ja katumuksensa 357 

sen vuoksi, että he ovat hylänneet Hänet, joten 
Hän tuntee nyt tukahtuvansa. Hän on valmiina 
päästämään Seurakuntansa maan päältä, ottaakseen 
Hänet Kirkkauteen. Sitten palatakseen, ja kaikki 
maan heimot tulevat suremaan.
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Mitä he tekivät? Ruuben, he kaikki, alkoivat itkeä, 358 

he sanoivat: “Voi! Voi!” He pelkäsivät ja sanoivat: “Se 
on hän. Nyt me tiedämme olevamme liemessä. Nyt hän 
tappaa meidät. Nyt hän…Me tiedämme, että meidät 
tullaan tuhoamaan juuri nyt, sillä se on Joosef, joka 
on ollut poissa luotamme niin kauan. Se on Joosef, 
meidän veljemme, nyt me olemme todella liemessä.”

Hän sanoi: “Älkää olko vihaisia itsellenne. Jumala 359 

teki tämän säilyttääkseen elämän.”

Mitä Jumala teki? Miksi juutalaiset hylkäsivät 360 

Jeesuksen? Jotta me pakanat, niin, että ne ihmiset, 
jotka Hän kutsui ulos Nimensä tähden. Jumala teki 
sen säilyttääkseen Pakanaseurakunnan, Morsiamen, 
elämän.

Kaikki heimot, jotka hylkäsivät Hänet, tulevat 361 

suremaan. He piiloutuvat luoliin ja kallioihin ja 
muihin. He vaeltavat kaikkialla tällä vuorella. He 
hylkäsivät Sen, Hänet. Kaikki maan sukukunnat 
valittavat Hänen tähtensä. Ja jokainen perhe Israelissa 
tulee vetäytymään erilleen. Perheet vetäytyvät erilleen 
toinen toisistaan ja sanovat: “Miksi me teimme sen? 
Kuinka me tulimme hylänneeksi Hänet? Kuinka? 
Siellä Hän seisoo. Siinä on Jumala, Jota me olemme 
odottaneet. Ja siinä Hän on, naulanjäljet käsissään, ja 
me teimme sen.”

Se on tarkalleen se, mitä nuo veljet sanoivat juuri 362 

siellä, kun he tulivat takaisin ja sanoivat: “Siinä on 
Joosef, jonka me myimme.”

Hän sanoi: “Minä olen Joosef, teidän veljenne, 363 

jonka te myitte Egyptiin.”

“Oi!” He olivat peloissaan. Ja he surivat ja 364 

valittivat, ja juoksivat toistensa luo: “Mitä me voimme 
tehdä?”

Hän sanoi: “Älkää olko vihaisia itsellenne, sillä 365 

Jumala teki tämän kaiken. Jumala lähetti minut 
edellä.”

Jumala loi kaikki ihmiset; valkoiset ihmiset, 366 

mustat ihmiset, ruskeat ihmiset, keltaiset ihmiset, 
kaikki ihmiset. Jumala loi jokaisen ihmisen. Hän loi 



67

pakanat, loi juutalaiset. Hän loi kaikki. Se kaikki on 
Hänen kunniakseen. Ja juutalaisten täytyi olla, hylätä 
Se, Pakanamorsiamen ottamiseksi.

Siitä syystä nämä kaikki esikuvat ovat. Niinpä 367 

Pakanamorsian ja hänen jälkeläisensä hänen 
kanssaan, tuo ihana helluntain Seurakunta pestynä 
Karitsan Veressä, koko ylösnousemuksen voiman 
asuessa heissä, tulee nousemaan eräänä päivänä 
Ylöstempauksessa (yhdessä hetkessä, silmän 
räpäyksessä) mennäkseen Jeesuksen Läsnäoloon, 
samalla kun Hän palaa takaisin (ja päästää kaikki 
luotaan) ilmoittaakseen Itsensä veljilleen.

Tarkatkaa, mitä Kirjoitukset sanovat täällä, 368 

lopettaessamme. Oi!

Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki 
silmät saavat nähdä hänet, (nyt hän puhuu 
toisesta Tulemuksesta, ei Ylöstempauksesta) 
niidenkin, jotka hänet lävistivät:…

7. luku, 1. jae…Tai, 7. jae 1. luvusta.369 

…kaikki silmät saavat nähdä hänet, 
niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki 
maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen 
tähtensä. Totisesti, amen.

Sitten Hän esittää tuon suuren, suuren lainauksen. 370 

Kuka Tämä on? Kuka Tämä on, jota heidän pitää 
mennä etsimään?

Minä ole Alfa ja Omega, Minä olen A ja 
Z, (kreikkalaiset A ja Z, kreikkalaiset 
aakkoset)…

Apostolien teot 2:36,…Pietari sanoi: “Ei ole 371 

taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman.” Tai, ei, pyydän anteeksi; 
lainasin sitä väärin. Hän sanoi: “Varmasti tietäköön 
siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet 
Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, 
jonka te ristiinnaulitsitte.” 

Johannes 14:7 ja 12, Tuomas sanoi: “Herra, näytä 372 

meille Isä, niin me tyydymme.”
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Hän sanoi: “Minä olen ollut teidän kanssanne niin 373 

kauan aikaa, etkä sinä tunne minua?” Hän sanoi: “Joka 
on nähnyt Minut, on nähnyt Isän. Miksi sitten sanot: 
‘Näytä meille Isä’? Minä ja Minun Isäni olemme Yksi.”

Minä sanoin sen kerran eräälle henkilölle. Tuo 374 

nainen sanoi: “Hetkinen, herra Branham.” Hän sanoi: 
“Sinä ja sinun vaimosikin olette yhtä, myöskin.”
 Minä sanoin: “Mutta ei sillä tavalla.”
 Hän sanoi: “Anteeksi kuinka?”
 Minä sanoin: “Näettekö te minut?”
 Hän sanoi: “Kyllä.”
 Minä sanoin: “Näettekö te vaimoni?”
 Hän sanoi: “En.”

Minä sanoin: “Silloin se on erilaista. Hän sanoi: 375 

‘Kun te näette Minut, te olette nähneet Isän.’” Joten se 
oli tarpeeksi siitä.

Niinpä Johanneksen Evankeliumissa, tai 376 

Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 5:7-8, te 
kaikki, jotka merkitsette sen muistiin. Ensimmäinen 
Johanneksen kirje 5:7-8, Raamattu sanoi. Puhuja, juuri 
se sama mies, joka kirjoitti tämän Ilmestyksen, jonka 
Jeesus hänelle antoi. Hän sanoi: “Taivaassa on kolme, 
jotka todistavat: Isä, Sana (Sana on Poika)…Isä, Sana 
ja Pyhä Henki, ja nämä kolme ovat yksi. Kolme on, 
jotka todistavat maan päällä: vesi, Veri ja Henki, ja ne 
pitävät yhtä; eivät ole yksi, vaan ne pitävät yhtä.”

Teillä ei voi olla Isää ilman Poikaa. Teillä ei voi 377 

olla Isää tai Poikaa ilman Pyhää Henkeä. Totta. Mutta 
te…Ja vesi, Veri ja Henki, ne ovat nuo elementit, 
jotka vaaditaan Hänen Ruumiisensa pääsemiseksi.

Kun luonnollinen syntymä tapahtuu, mikä on 378 

ensimmäinen asia, joka tapahtuu, kun nainen synnyttää 
vauvan? Ensimmäinen asia, se on vesi. Toinen asia on 
veri. Eikö niin? Seuraava asia on henki. Vauva haukkoo 
henkeään, alkaa hengittämään. Vesi, veri ja henki ovat 
ne, mitkä muodostavat luonnollisen syntymän.

Myöskin hengellisen Syntymän. Vesikaste, 379 

Jeesuksen Kristuksen Nimi; vanhurskauttaminen 
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uskon kautta, uskominen Herraan Jeesukseen 
Kristukseen. Vesi! Mikä on seuraava? Veri; pyhitys, 
puhdistautuminen, saaden hänet ulos.

Siinä te Nasarealaiset ihmiset epäonnistuitte; 380 

te vain menitte siihen saakka, ettekä menneet 
pidemmälle. Astia, joka on pyhitettynä alttarilla, 
valmiina palvelukseen, mutta ei palveluksessa. 
“Autuaita ovat ne,” vuorisaarnassa, “jotka isoavat ja 
janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.” Astia 
pyhitetään. Se on totta.

Se on niin kuin neitsyet. Sana 381 neitsyt tarkoittaa 
“puhdas, pyhä, sekoittamaton, pyhitetty.” Viidellä 
oli öljyä, ja viidellä ei ollut; viisi oli täytetty, ja ne 
toiset vain pysyivät pyhittämisessä. “Oletteko te 
vastaanottaneet Pyhän Hengen, sen jälkeen kun te 
tulitte uskoon,” te baptistit, presbyteerit?

“Me emme tiedä, onko mitään Pyhää Henkeä.” 382 

“Kuinka teidät sitten kastettiin?” Huh—huh.383 

Sen jälkeen kun hän oli laittanut kätensä heidän 384 

päälleen, he tulivat silloin, sen jälkeen kun he olivat 
pelastettuja ja pyhitettyjä, he tulivat täytetyiksi 
Pyhällä Hengellä. Oikein.

Vesi, Veri, Henki! Jeesus tuli pestäkseen ja 385 

puhdistaakseen ja pyhittääkseen Seurakunnan, jotta 
Hän voisi tulla ja elää siinä. Oman Verensä kautta; 
Hän antoi Oman Jumala-syntyisen Verensä, jotta Hän 
voisi puhdistaa meidät seksuaalisesta syntymästämme, 
ja antaa meille pyhitetyn, pyhän astian, johon Hän 
Itse voisi tulla.

“Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää 386 

Minua näe, kuitenkin te näette Minut; koska Minä,” 
persoonapronomini, “olen teidän kanssanne, jopa 
teissä, maailman loppuun saakka.” Aamen. “Koko 
matkan, Minä olen teidän kanssanne ja teissä. Niitä 
tekoja, joita Minä teen, myös te tulette tekemään. 
Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Jumala 
Seurakunnassa! Oi! Jumaluus! “Taivaassa on kolme 
jotka todistavat: Isä, Sana (Poika), Pyhä Henki. Ne 
ovat Yksi.”
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No niin, te voitte olla pelastettuja olematta 387 

pyhitettyjä. Te voitte olla pyhitettyjä, eikä teillä ole 
Pyhää Henkeä; kyllä, pyhitetty henki, ilman että se 
olisi täytetty jollakin. Pyhittäen teidän sydämenne, 
puhdistaen teidän sydämenne, täyttämättä sitä 
jollakin. Se on se, mitä Se sanoi: “Kun saastainen 
henki on lähtenyt ihmisestä, se vaeltaa kuivissa 
paikoissa. Tulee takaisin, löytää huoneensa kokonaan 
kaunistettuna, ja tulee sisälle. Ja tuon henkilön 
viimeinen tila on monta kertaa, seitsemän kertaa 
pahempi, kuin se oli alussa.”

Se on se, mitä teille tapahtui Pilgrim Holiness, 388 

Nasarealaiset, ja niin edelleen. Te vastaanotitte. Ja kun 
Pyhä Henki tuli, alkoi puhua kielillä ja antaa merkkejä 
ja ihmeitä, te kutsuitte sitä “saatanaksi” ja pilkkasitte 
Jumalan tekoja, kutsuitte Sitä “epäpuhtaaksi asiaksi.” 
Ja näettekö, mihin teidän seurakuntanne meni? Tulkaa 
ulos siitä. Hetki on käsillä, Jeesuksen Kristuksen 
Ilmestystä opetetaan, Jumala paljastettuna Pyhän 
Henkensä voiman ilmauksissa. Aamen. Lunastuksen 
päivä on lähellä.

No niin, Jumaluus Hänessä, Ensimmäinen 389 

Timoteuskirje 3:16.
…tunnustetusti suuri on jumalisuuden 

salaisuus: sillä Jumala on ilmestynyt 
lihassa,…näyttäytynyt enkeleille,…uskottu 
maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. 
Oi, yhä ja yhä ja yhä vain. Mutta missä me olemme 390 

nyt? 8. jakeen lopussa.
Tänä iltana me aloitamme 9. jakeesta, 391 Patmos 

Näystä. Oi, siellä on suuria asioita varastossa meitä 
varten. Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”—Toim.]

Minä rakastan Häntä, minä 
 Rakastan Häntä
Sillä Hän ensin rakasti minua
Ja osti minun pelastukseni 
Golgatan puulla.

Teettekö te sen todella? Onko Jumala tehnyt 392 

Itsensä tunnetuksi teille, tullut paljastetuksi, että Hän 
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on Jumalan Poika, Jeesus Kristus, Jumala julkituotuna 
lihassa, ottaakseen pois synnin? Hän on paljastamassa 
Itsensä näissä viimeisissä päivissä seurakunnissaan, 
tehden Itsensä tunnetuksi.

No niin, juuri nämä asiat, joita tapahtuu 393 

Seurakunnassa, tarkatkaa ja nähkää, tämän Sanoman 
lopussa, eikö Raamattu sano, että näiden asioiden 
pitää tapahtua, aivan tarkalleen. Katsokaa, eivätkö 
ne tapahtuneet tarkalleen Efeson ajanjaksossa ja 
Pergamon, Tyatiran, loppuun saakka, jokaisessa 
ajanjaksossa.

Ilmoittaen, kuinka Luther toimisi, ja kuinka 394 

Wesley toimisi. Ja kuinka tämä helluntailainen 
kirkkokunta menee Laodikeaan, penseään tilaan, 
mutta sen keskeltä Hän vetäisi esiin ihmiset. Oikein. 
Tarkalleen. Me olemme lopussa. Oi, minä olen 
niin iloinen! Ja, oi, samoin kuin olen nähnyt itseni 
tempautuvan irti, ja katson ystäviäni ja muita, ja näen 
maailman ja sen—ja sen kaaoksen, missä se on. Ja 
sitten ajatella, että Herran Tulemus on lähestymässä. 
Me olemme ajanjakson lopussa.

Ihmisten sydämet pettävät pelosta. Kaikkialla, 395 

jokainen, se on levottomuutta, ja radiossa, kaiken 
aikaa: “Olkaa valmiita ilmahyökkäykseen. Ottakaa 
tämä sisälle, ja ottakaa tuo sisälle, ja menkää alas 
kellariin.” Kuinka te aiotte piiloutua siltä? Te ette voi 
piiloutua siltä. No, se menee sataviisikymmentä jalkaa 
maan sisälle, sadan viisikymmenen mailin alueella. 
No, sen iskuvoima…Jos se iskisi tänne, se ravistaisi 
Indianpoliksen maahan. Sehän vain räjäyttäisi 
Indianapoliksen kappaleiksi, jos se iskisi juuri tänne 
Louisvilleen, näettehän, yksi niistä. Vaikea sanoa, 
mitä heillä on sen lisäksi.

Ja, katsokaa, teidän ei tarvitse. Ei tarvitse. 396 

Venäjän ei tarvitse tehdä sitä. Kuuba voi tehdä 
sen. Mikä tahansa pienen pieni paikka, Alcatrazin 
kokoinen pienen pieni paikka jossakin kaukana, voisi 
tehdä sen, kattaen koko maailman. Teidän ei tarvitse 
muuta, kuin suunnata se ja vetää yhdestä narusta. 
Te ette tarvitse mitään armeijaa. Te tarvitsette vain 
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yhden fanaatikon, saatanan käsissä, tekemään sen. Se 
on tarkalleen oikein. Hän tekisi sen, ja sitten kaikki 
on ohitse. Se kaikki on silloin ohitse. 

Mutta, oi, sallikaa minun esittää teille tämä 397 

siunattu asia. Kun me näemme sen olevan niin lähellä, 
kun me näemme, että se voisi tapahtua ennen aamua. 
Muistakaa, Seurakunta menee kotiin ennen kuin se 
tapahtuu. Ylöstempaus tapahtuu ennen.

No niin, jotta te ette menisi sekaisin, muistakaa, 398 

Jeesus sanoi: “Niin kuin oli Nooan päivinä, niin kuin 
oli Lootin päivinä.” Muistakaa, ennen kuin tippaakaan 
sadetta lankesi, Nooa oli arkissa. Näettekö? Nooa 
oli arkissa. Hänet kuljetettiin ylitse, tämän läpi. Ja 
nyt, Nooa oli esikuva juutalaisista. Mutta Eenok 
meni kotiin kuolematta. Ja kun Nooa näki Eenokin 
menevän, hän oli selvillä siitä ajasta, aloittaen tuon 
arkin. Oikein. Se oli Nooan merkki, kun Eenok meni 
kotiin. Ja niin pian kun Pakanaseurakunta on otettu 
pois, silloin Hän tekee Itsensä tunnetuksi Israelille. 
Näettekö? Se on totta.

Muistakaa, Lootin päivinä, niin kuin Jeesus 399 

sanoi, ennen kuin yksikään tulen kipinä koskaan iski 
maahan, tuo Enkeli sanoi: “Riennä. Kiiruhda. Tulkaa 
ulos täältä, sillä minä en voi tehdä mitään, ennen 
kuin te olette tulleet täältä.” Ennen kuin mikään tuli 
iski, Loot ja hänen perheensä oli ulkona ja poissa. 
Niinpä, Ylöstempaus tulee, ennen kuin Ahdistuksen 
aika alkaa.

Ahdistuksen aika, monet ihmiset sekoittavat ne. 400 

Me tulemme oikaisemaan sen tällä viikolla, jos Herra 
suo, Herran avulla. Muistakaa, te odotatte suurta 
Ahdistuksen Aikaa, joka oli, jos te määrittelette sen 
Raamatussa, se oli Jaakobin Ahdistuksen päivät, 
näettehän, kun hän oli ahdistunut. Sillä ei ollut mitään 
tekemistä pakanoiden kanssa. Pakanoilla ei ole mitään 
tekemistä sen kanssa. Raamatussa ei ole siitä mitään 
esikuvaa. Pakanaseurakunta on Ylöstemmattuna. 

Ja te odotatte, että “vesi muuttuu vereksi,” ja 401 

sen kaltaisia asioita. Se tulee jälleen Israelille, siellä 
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Mooseksen ja Elian kanssa, kun he palaavat. Elia, 
neljättä kertaa, tulee takaisin Hengessä. Kumpikaan 
heistä ei ollut kuollut.

 Tai, Mooses kuoli. He eivät tienneet, mihin 
he hautasivat hänet. Hänet oli täytynyt herättää 
kuolleista jossain sen ja tämän välillä, sillä 
Kirkastusvuorella, hän oli siellä, puhuen Jeesukselle. 
Eikö niin? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”—Toim.] 
Näettekö?

Niinpä he tulevat takaisin ja tulevat tapetuiksi, 402 

ja makaavat hengellisellä kadulla, jonka nimi on 
“Sodoma,” missä meidän Herramme ristiinnaulittiin, 
Jerusalemissa. He tulevat saarnaamaan juutalaisille, ja 
lyömään maata ja sulkemaan taivaat ja niin edelleen 
sillä tavalla. Ja pakanain palvelustehtävän loppu tulee 
jatkumaan ylitse sinne ja yhdistymään sen kanssa, ja 
pakanat menevät kotiin, ja tuo palvelustehtävä tulee 
jatkumaan. Siellä tulee olemaan kaikkien asioiden 
tuho. Kaksikolmasosaa maasta kukistuu ja kaikkea 
sellaista. Kun heidän kuolleet ruumiit makasivat 
kaduilla kolme päivää, tarkatkaa, millaista se oli.

Katsokaa näitä kuvia, jotka minä sain Etelä-403 

Amerikasta, kun he tappoivat tuon helluntalaisen 
lähetyssaarnaajan siellä, hänen vaimonsa, makaamassa 
kadulla, ja hän ja kaksi pientä lasta. Pieni tyttö, ja 
hänen pieni vatsansa turvonneena tuolla tavalla. He 
eivät edes haudanneet heitä. Kävelivät ympäriinsä, 
sylkivät siellä heidän päälleen tuolla tavalla, kolmen 
tai neljän päivän ajan. Veli Kopp otti kuvan. Minulla 
on ne kotona, näettehän, millä tavalla he tekevät.

Sitten he lähettävät lahjoja toinen toisillensa. 404 

Katsokaa, kuinka sillä on esikuva Raamatussa, te 
näette, mikä seurakunta tulee tekemään sen. Se on 
totta, aivan käsillä, ja se liikkuu suoraan sisään niin, 
kuin käärme juuri nyt, juuri niin viekkaana, kuin se 
voi olla, asioiden merkki juuri nyt. 

Katsokaa tuota profetiaa, jonka Herra antoi 405 

minulle vuonna ’33, kuinka se tulisi tapahtumaan: “He 
sallivat naisten äänestää. Äänestäessään he valitsisivat 
väärän henkilön.” Seitsemän asiaa annettiin, ja viisi 



74

niistä on jo tapahtunut. Seuraava asia oli huomattava 
nainen, seurakunta, valta tai jotakin, astuisi tämän 
Yhdysvaltojen johtoon, hallitakseen. Sitten minä näin 
sen aivan niin kuin tuhkana, makaamassa, missä se 
tuli loppuunsa. Se oli lopun aika.

Se sanoi: “Heillä olisi auto, joka ajaisi itse. 406 

Heillä ei tarvitsisi olla siinä kuljettajaa.” He juuri 
viimeistelivät sen. Se sanoi, yksitoista vuotta…

 Pyhä Henki sanoi minulle. Siellä se on paperilla. 
Te ette voi…Sitä ei voida kieltää. Siellä se on 
paperilla, niin kuin Pyhä Henki sanoi.

 Yksitoista vuotta ennen kuin Maginot-linja 
rakennettiin, minä sanoin: “Saksalaiset…Amerikka 
tulee vain…Presidentti Roosevelt tulee olemaan 
suurin konna heistä kaikista.” Ja se on totta. Hän oli.

 Haluamatta loukata teidän demokraattien tunteita, 
mutta minä sanon teille. Kyse ei ole demokraateista 
tai republikaaneista. Se on Jeesus Kristus, Jumalan 
Poika, josta me puhumme. Minä en ole demokraatti 
enkä republikaani. Minä olen Kristitty. Joten silloin, 
he, mitä tahansa se oli, mutta te huomaatte siellä. 

Ja katsokaa täällä, jokin aika sitten, jos te haluatte 407 

nähdä, mikä luopio joukko se on. He ottivat nuo 
äänestyskoneet ja asensivat ne niin, että joka kerta, 
kun te äänestäisitte herra Nixonia, te antaisitte äänen 
tälle toiselle kaverille, samaan aikaan. Kyllä! J. Edgar 
Hoover veti nuo koneet pois. Kuinka moni on lukenut 
siitä? Varmastikin, se on kaikkialla lehdissä, uutisissa, 
ja kaikkea muuta. Näettekö, missä me olemme?

Ei ole enää mitään muuta rehellistä, kuin Kristus. 408 

Aamen. Oi, tuo siunattu vanha Kirja! Siinä Se on. 
Se on Ainoa, joka kertoo sinulle, kuka sinä olet, 
mistä sinä tulet, ja mihin sinä olet menossa. Kyllä, 
varmasti. Tämä siunattu vanha Kirja, oi, se saa minut 
rakastamaan Häntä. Eikö teidätkin? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”—Toim.]

Usko Isään, usko Poikaan,
Usko Pyhään Henkeen, nämä kolme 
 ovat Yksi;
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Riivaajat tulevat vapisemaan, ja 
 syntiset heräämään;
Usko Jehovaan saa, minkä tahansa 
 vapisemaan.

Aamen. Mikä suuri päivä onkaan edessämme, 409 

ystävät! “Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka 
Jumala antoi enkelillensä, joka tuli ja antoi sen 
tiedoksi Johannekselle, jotta se voisi tulla tunnetuksi 
läpi Seurakunnan ajanjaksojen, tuo asia, joka on 
odottamassa meitä.”

Siunatkoon Herra meitä nyt, kun me nousemme 410 

seisomaan. Ja se, joka soittaa pianoa, soita meille pieni 
kuoro jos voit, Jeesus nimi ota myötäs’.

Nyt kuunnelkaa. Siellä on, epäilemättä, täällä on 411 

vieraita meidän keskellämme tabernaakkelissa tänä 
aamuna. Haluan teidän puristavan heidän kättänsä. 
Kutsukaa heidät kotiin kanssanne, ja enemmänkin. Ja 
saakaa kaikki tuntemaan itsensä tervetulleiksi. Minä 
haluan jokaisen todella tekevän sen.

Ja muistakaa, että kokous alkaa seitsemältä, tänä 412 

iltana. Ja puoli kahdeksalta, minä tulen puhumaan 
Näystä Patmoksella. Huomeniltana, jos Herra suo, 
minä tulen puhumaan Seurakunnan ajanjaksojen 
ensimmäisestä seurakunnan ajanjaksosta, Efesosta. 

Nyt me laulamme 413 Jeesus nimi ota myötäs’, meidän 
pienen tabernaakkelimme päätöslaulu. Ja laulaakoon 
jokainen nyt. Hyvä on.

Jeesus nimi ota myötäs’, 
Surun ja murheen lapsi; 
Iloa ja lohtua se antaa sinulle, 
Ota se kaikkialle, mihin menet.

Kallis Nimi, Oi, kuinka suloinen! 
Maan toivo ja Taivaan ilo;
Kallis Nimi, kallis Nimi, Oi, kuinka 
 suloinen!
Maan toivo ja Taivaan ilo.

Nyt ennen kuin me laulamme seuraavan säkeen, 414 

minä haluan metodistien, baptistien, helluntalaisten, 
katolisten, nasarealaisten, pilgrim holinessien, 
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kaikkien vain kurkottavan ympärillenne, puristakaa 
jonkun kättä edessänne, sivuillanne, takananne, 
sanokaa: “Kristitty pyhiinvaeltaja, ystävä, minä olen 
iloinen, että sinä olet täällä tänä aamuna. Iloinen 
siitä, että saan olla kanssasi Jumalan asioiden äärellä. 
Tiedän, että meillä on ollut suuri hetki. Toivon 
näkeväni sinut täällä taas tänä iltana.” Jotakin 
sellaista, kun te puristatte ihmisten käsiä, edessänne, 
takananne, sivuillanne.

Jeesuksen nimessä kumartuen,
 Me tapaamme tänä iltana, Veli Neville. Me 
tapaamme tänä iltana.

…jalkoihinsa,
Kuningasten kunigas, Taivaassa, me 
 kruunaamme Hänet,
Kun meidän matkamme on 
 suoritettu loppuun.
Oi, kallis Nimi, Oi, kuinka suloinen! 
Maan toivo ja Taivaan ilo; 
Kallis Nimi, Oi, kuinka suloinen! 
Maan toivo ja Taivaan ilo.
Kunnes kohdataan! kunnes 
 kohdataan!
Kunnes kohdataan Jeesuksen 
 jalkain juuressa;
Kunnes kohdataan! kunnes 
 kohdataan!
Jumala olkoon kanssanne kunnes 
 kohdataan!

Nyt kun kumarramme päämme:415 

Kunnes kohdataan! kunnes
 kohdataan! 
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 Luettuasi tämän kirjan, jos sinä haluaisit saada 
lisätietoja Rev. William Branhamista ja hänen 
palvelustehtävästään, ole hyvä ja ota yhteyttä alla 
mainittuun toimistoon:



Tekijänoikeustiedote

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä kirjaa voidaan 
tulostaa kotitulostimella henkilökohtaiseen käyttöön tai 
jaettavaksi ilmaiseksi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
levittämiseksi. Tätä kirjaa ei saa myydä, monistaa 
suuressa mittakaavassa, laittaa verkkosivuille, tallentaa 
hakujärjestelmään, kääntää muille kielille, tai käyttää 
rahan keräämiseen ilman nimenomaista Voice Of God 
Recordingsin kirjallista lupaa®.

Saadaksesi lisätietoja tai muita saatavilla olevaa 
materiaalia, ota yhteyttä:

VOICE OF GOD RECORDINGS

PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org
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