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Esittely 

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

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

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

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

Tässä saarnassa käytetyt Raamatun lainaukset on käännetty William 
Branhamin käyttämän Kuningas Jaakon käännöksen mukaisesti. 
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Me olemme laulava ja huutava, ja tanssimaan ympäri; 
Karitsa on kuivaava kyyneleemme. 
Meillä tulee olemaan yksi koti, kotiintulon viikko, 
Ensimmäiset kymmenentuhatta vuotta. (Aamen!) 
Jumalan oman Pojan rakas Veri 
On puhdistanut ja pyhittänyt 
Ihmeellisen kansan Nimellensä ja heitä kutsutaan morsiameksi 
Vaikka täällä hyljättyinä ja halveksittuina, eräänä päivä Herran on tuova 
Nuo valitut porttien sisäpuolelle, ja se on kaiken sen arvoista. 
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Mitä varten Pyhä Henki annettiin? 

1 Voin nähdä, että veli Neville uskoo kätten päälle panemiseen.  Näen 
että minulla on täällä muutamia kysymyksiä. Minä tulen ottamaan ne 
huomenillalla, koska minulla ei ole aikaa katsoa niitä tänä iltana, ne 
luultavasti kokevat eilistä sanomaa. Ja jos jollakin on kysymys jostakin 
sanomasta, niin kirjoittakaa ne yhtenä iltana, ja minä voin ottaa ne 
seuraavana iltana. 
2 Huomen illalla haluaisin, että minulla olisi joitakin saarnaajia, jos 

mahdollista; jos heitä ei ole, niin joitakin hyviä vakaita miehiä tai naisia, 
joita voimme kutsua avuksi tarpeen vaatiessa. Huomen illalla sanoman 
jälkeen, me aloitamme kätten päälle panemisen, Pyhää Henkeä varten. 
Teillä tulee olemaan etuoikeus viipyä täällä, jos vain haluatte, läpi koko 
lomien, jos se ottaa niin pitkään kuolla. Ja sitten, jos te haluatte mennä 
omiin koteihinne, niin me olisimme iloisia, jos te menisitte paikkaan, 
jossa... Me haluamme saada joitakin saarnaajia, heidän 
puhelinnumeronsa, jos he ovat täällä vierailulla, heidän numeronsa 
kenen luona he ovat täällä ollessaan, niin että voimme tavoittaa heidät 
nopeasti, ja saada heidät johonkin kotiin, jossa he voivat antaa opetusta 
teille, jotka etsitte tätä suurta siunausta, josta me puhumme, tätä Pyhän 
Hengen kastetta. 
3 Eilen illalla me puhuimme siitä, mitä se oli: Mitä Pyhä Henki oli? Ja 

me tulimme näkemään, että Se oli melkeinpä kaikkea sitä, mitä Jumala 
lupasi meille. Siinä me löysimme sen, mitä Jumalan Seurakunta 
tarvitsisi. Me näimme Sen olevan Sinetti, Lohduttaja, Lepo, ja Ilo, ja 
Rauha, ja Ylösnousemus. Ja kaikki, mitä Jumala lupasi 
Seurakunnallensa, sisältyy Pyhään Henkeen. 
4 Ja tänä iltana haluan saarnata eteenpäin, tai puhua edelleen, opettaa 

edelleen... Minulla on täällä kolme tai neljä arkkia raamatunpaikkoja, 
jotka koskevat Sitä... Eilen illalla minulta jäi Crudensin Raamatun sana 
hakemisto jonnekin tänne, eikä minulla ollut sitä. Ja tänään minun täytyi 
mennä näiden Kirjoitusten lävitse parhaan kykyni mukaan. 
5 Nyt tänä iltana me opetamme aiheesta Mikä oli Jumalan tarkoitus 

lähettäessään Pyhän Hengen? Mitä varten Se on? Ja jos Se on niin suuri 



2 MITÄ VARTEN PYHÄ HENKI ANNETTIIN?  
 

asia, niin miksi silloin Jumala lähetti Sen? Sitten huomenillalla me 
haluamme puhua siitä, että Onko Se teitä varten?; ja Kuinka te saatte 
Sen?; ja Kuinka te tiedätte milloin teillä on Se? Ja sitten, päästyämme 
sen lävitse Kirjoitusten kanssa, me selitämme sen Kirjoituksilla, 
käyttäen Kirjoituksia kaikkeen, ja sitten ne, jotka etsivät Pyhää Henkeä, 
voivat tulla silloin esiin. Ja sitten, toivon herätyksen alkaneen siitä 
eteenpäin, niin että he liikkuvat eteenpäin Pyhässä Hengen kanssa. 
6 Nyt koska huomenillalla monet teistä saattavat viipyä melkoisen 

ajan täällä kirkon huoneissa, niin minusta tuntuu, että meidän tulisi 
saada niin monta saarnaajaa ja niitä ihmisiä, joilla on kokemusta, 
johtamaan ihmisiä vastaanottamaan Pyhä Henki, (rohkaisemaan heitä, 
menemään kotiin jonkun naisen ja hänen miehensä kanssa tai jonkun 
kanssa, joka etsii Pyhää Henkeä), joita on hyvin opetettu mitä tehdä, jos 
te haluaisitte antaa puhelinnumeronne tai osoitteenne pastorille tänä 
iltana tai huomenillalla. Jos te annatte sen veli Nevillelle, niin se säästää 
meiltä kokoontumisen sitä varten. Antakaa vain puhelinnumero, josta 
teidät voidaan tavoittaa. Antakaa tietää oletteko saatavissa, jos teidät 
täytyisi lähettää johonkin kotiin. Jos kysymyksessä on joku nainen 
yksinään, silloin me voimme lähettää jonkun naisen tämän naisen luo, 
näettehän? Ja jos kysymyksessä on koti, jossa on joku mies ja hänen 
vaimonsa, silloin me voimme lähettää jonkun saarnaajan. Ja me 
olisimme iloiset yhteistyöstänne, koska tiedän, että jokainen teistä on 
kiinnostunut tästä, tästä kaikkein elintärkeimmästä asiasta. Ja muistakaa: 
“Hän, joka pelastaa sielun sen eksymyksen tieltä, on peittänyt paljon 
syntejä.” Ymmärrättekö? Ja Kristuksen Morsian on nälkäinen ja 
janoinen. Morsian on synnytystuskissa synnyttääkseen Jumalan lapsia. 
7 Ja nyt, ennen kuin luemme Kirjoituksia tänä iltana, kumartakaamme 

päämme hetkeksi rukousta varten. Ja juuri ennen kuin rukoilemme, te 
päänne ollessa kumarrettuina, jos teillä on jokin pyyntö, kohottakaan 
kätenne ja sanokaa: “Oi, Jumala, minä kohotan käteni; minulla on tarve. 
Ja minä rukoilen, että Sinä auttaisit minua, oi Herra.” Jumala siunatkoon 
teitä jokaista. Hän näkee teidän kätenne. Enkelit ovat kirjoittaneet teidän 
pyyntönne muistiin. 
8 Taivaallinen Isä, me tulemme ja lähestymme Sinua jälleen 

rukouksessa. Ja ilman epäilystä, Jumalan lasten keskuudessa on jo 
rukoiltu tänä iltana tässä pienissä paikoissa, ja lauluja on laulettu, ja 
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171 Ja me tiedämme, että Pyhä Henki oli Jeesuksen Kristuksen Henki, 
joka lähetettiin takaisin. Ja Hän on meissä tänään, niin kuin Jumala oli 
yläpuolellamme tuossa Tulipatsaassa. Sitten Hän vaelsi kanssamme 
ruumiissa, jota kutsuttiin Immanueliksi, “Jumala kanssamme”. Ja nyt 
Hän on meissä Pyhän Hengen kautta. Jumala meissä. Jeesus sanoi: 
“Tuona päivänä te tulette tietämään, että Minä olen Isässä, ja te olette 
Minussa ja Minä teissä. Te tulette ymmärtämään sen tuona päivänä, 
koska te nyt olette pimeyden maailmassa”, niin kuin me sanoisimme 
nyt. “Mutta tuona päivänä te tulette ymmärtämään.” 
172 Isä, sitä ei voida tehdä selväksi ja täydelliseksi, koska silloin meillä 

ei olisi mitään, minkä puolesta uskoa. Mutta kaikkia Jumalan tekoja 
hallitaan uskolla. Ja uskolla Sinun Sanaasi, Sen antamaan todistukseen 
Pyhästä Hengestä, minä pyydän, että jokainen nälkäinen sielu täällä 
tulisi täytetyksi Pyhällä Hengellä. Nuo, joilla sitä ei ole, ja jotka 
nälkäisesti haluavat Sitä, me haluamme sanoa heille Herra, niin kuin 
Sinä sanoit: “Siunattuja olette te, kun te isoatte ja janoatte. Teidät 
täytetään.” Se on lupaus. Se on jo siunaus olla nälkäinen. Te olette 
siunatut jo tietäessänne, että Jumala on puhunut teille. Sillä Jeesus sanoi: 
“Kukaan ei voi tulla Minun tyköni, ellei Minun Isäni häntä ensin vedä.” 
173 Ja, Herra, nuo, jotka ovat vanhoja veteraaneja täällä, he kohottivat 

kätensä. Minulla oli omani ylhäällä. Oi Herra, anna meille voimaa. 
Anna meille voima ojentaa Sinun kätesi, pyhän lapsesi Jeesuksen 
Nimessä, että merkkejä ja ihmeitä voitaisiin tehdä, että se voisi olla 
syvällisempi palvelustehtävä, suurempi asia kuin, mitä vielä koskaan on 
tapahtunut. Anna meille rohkeus ja rakkaus, puhuaksemme ihmisille. 
Suo se, Herra. Ole kanssamme kaikissa asioissa, me pyydämme 
Jeesuksen Nimessä. 
174 Ja huomenillalla, Herra, voikoon siellä tulla sellainen kohiseva 

mahtava tuuli ja langeta tähän rakennukseen, niin että se tulee olemaan 
kuin toinen Helluntaipäivä. Perustus on laskettu. Kaikki on valmista. 
Härät on tapettu. Syöttövasikat on tapettu. Oinaat on tapettu. Pöytä on 
katettu. Vieraat ovat kutsutut. Oi Herra, lähetä Helluntain riemujuhla 
huomenillalla tähän rakennukseen, ja täytä jokainen sielu Pyhän Hengen 
kasteella. Suo se, Isä. Me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

Me tulemme oppimaan paljon asioita; 
Meillä on oleva harppu, joka on valmistettu kullasta, 
Jossa ehkä on tuhannen kieltä. 
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167 Kuunnelkaa, niin että voin jättää tämän. Jos te olette uskoneet 
minun todistukseni Kristuksen palvelijana, ja minä olen yrittänyt näyttää 
teille, että Jumalan Raamattu on oikein, ja jos minun sanani näyttävät 
hieman oudoilta koskien tätä, niin katsokaa tuota tieteellisen maailman 
ottamaa valokuvaa. Tarkatkaa tämän Tulipatsaan hedelmää, joka johti 
Israelin lapsia, tarkatkaa minkälaista hedelmää Se kantaa. Katsokaa, 
mitä Se tekee, mitä Se sanoo. En se ole minä, joka puhuu, se on Hän, 
joka puhuu minun kauttani. Näettekö te? En se ole minä, joka näkee 
näyn, vaan se on Hän, joka puhuu teidän kauttanne. En se ole minä, joka 
parantaa sairaat, se on Hän, joka on teissä, joka parantaa sairaat. En se 
ole minä, joka saarnaan; minä olen takapajuinen pelkuri, joka juoksen 
pakoon jo sitä ajatustakin, vaan se on Hän, joka puhuu kauttani. 

Minä en tunne Sanaa, mutta Hän tuntee Sen. Sitä se on! Sitä se on, 
ja siellä Hän on. Tuo sama Jumalan Enkeli on juuri nyt täällä 
rakennuksessa tänä iltana. Oi, kuinka minä rakastan Häntä. 
168 Kuinka moni nyt haluaa vastaanottaa Pyhän Hengen? Tehkää 

tutkimus elämästänne. Kuinka moni ei vielä ole vastaanottanut Sitä, 
mutta haluaisi, kohottakaa kätenne ja sanokaa: “Veli Branham, 
sydämeni pohjasta minä haluan vastaanottaa Pyhän Hengen.” Jumala 
siunatkoon teitä kaikkialla. 
169 Kuinka monet teistä, jotka olette vastaanottaneet Sen, haluatte 

mennä, niin kuin he tekivät Apt. 4:ssä, ja sanoa: “Herra, oi Herra, 
ojenna Kätesi parantamaan, ja näyttämään merkkejä ja ihmeitä, Sinun 
pyhän lapsesi Jeesuksen Nimessä; ja anna minulle kaikki rohkeus ja 
rakkaus puhuakseni, ja uusi täyttyminen.” Kyllä, tässä on myös minun 
käteni. Jumala anna Se minulle. Kumartakaamme nyt päämme 
syvimmässä vilpittömyydessä, jokaisen henkilön pitäessä sydämessään 
sen, mitä hän haluaa. 
170 Herra Jeesus, me päätämme tämän pienen kokoontumisemme tänä 

iltana, oltuamme yhteydessä Sanan ja Pyhän Hengen ympärillä. Kuinka 
Hän onkaan siunannut meitä ja vuodattanut sydämiimme Sanansa öljyä. 
Siellä on saarnaajia; siellä on miehiä kaikilta elämän aloilta, jotka ovat 
maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. Me tiedämme nyt, mikä Pyhä 
Henki on, että Se on Jumalan lupaus. Se on Iankaikkinen Elämä niin 
monelle, jotka uskovat. 
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sydämemme ovat kohotetut Jumalan puoleen ilontäyteisinä, ylistäen 
Jumalaa. 
9 Daavid sanoi, että hän tulisi pyhien seurakuntaan ja tekisi pyyntönsä 

tunnetuksi. Ja tänä iltana kohosi monia käsiä. Sanoisinko, että noin 
kahdeksankymmentä prosenttia läsnä olevista kohotti kätensä merkiksi, 
että heillä on pyyntöjä. Se osoittaa Herra, että me emme voi mennä 
minnekään ilman Sinua. Meillä täytyy olla Sinut päivästä päivään. Sinä 
olet meidän Elämämme, meidän Ilomme, meidän Terveytemme, meidän 
voimamme Ylläpitäjä, meidän Tukemme, ja meidän Kilpemme 
vihollista vastaan. Ja me emme yksinkertaisesti voisi taistella tätä 
elämän taistelua ilman Sinua. Heidän olisi täysin mahdotonta tehdä sitä, 
ja meidän täytyy olla täydellisesti riippuvaiset Sinusta. Sillä me 
tiedämme vaeltavamme pimeän ja sumuisen maan lävitse. Joka puolelta 
vihollinen on kietomassa meitä, asettaen meille ansoja. Meidän 
polkumme, Herra, ovat täynnä vihollisen asettamia ansoja järkyttämään 
meitä. 
10 Ja me tiedämme myös, että tien päässä meillä on pitkä ja varjoinen 

laakso, jonka lävitse meidän täytyy kulkea, ja sitä kutsutaan kuolemaksi. 
Oi, Herra, kuka silloin pitäisi meitä kädestä? Me haluamme tuntea Sinut 
nyt, Herra. Me haluamme tietää, että Sinulla on meidän kätemme, ja 
meillä Sinun kätesi niin, että meillä voisi olla ankkuroitu vakuus siitä, 
että tullessamme tuohon elämämme viimeiseen suureen hetkeen 
mennessämme sisään tuosta ovesta, jota kutsutaan kuolemaksi, että 
voimme sanoa entisaikojen pyhien kanssa: “Minä tunnen Hänet Hänen 
ylösnousemuksensa voimassa, ja minä tiedän, että kun Hän kutsuu, 
silloin minä olen tuleva esiin kuolleiden keskeltä.” 
11 Nyt, Isä Jumala, me rukoilemme, että Sinä tulisit siunaamaan 

meidän pyyntömme ja kokoontumisemme. Siunaa Sanasi; ja jos satun 
sanomaan mitä tahansa, joka olisi vastoin Sinun Sanaasi tai Sinun 
tahtoasi, niin Sinulla yhä on voima sulkea suu, niin kuin Sinä teit 
leijonien luolassa Danielin ollessa siellä. Ja me rukoilemme Herra, että 
Sinä avaisit korvat ja sydämet tänä iltana, ja luo heissä nälkä ja jano. 
Voikoot he olla niin janoisia, että he eivät voi nukkua tai levätä missään, 
ennen kuin Lohduttaja on tullut. 
12 Me uskomme, että me elämme viimeisiä päiviä, Hänen 

tulemuksensa varjossa. Ja sitä varten nämä sanomat ovat, Herra. Se on 
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sitä varten, että ihmiset ottaisivat varoituksesta vaarin. Vetäkäämme 
syrjään kuoremme juuri nyt, asettakaamme se istuimen vierelle, ja 
sanokaamme: “Herra Jumala, minä olen Sinun astiasi. Anna Henkesi 
virrata lävitseni ja muovaa minut Sinun tahtosi mukaiseksi. Minä 
taivutan sydämeni, voimani, ja kaikkeni Sinun tahtoosi.” 
13 Kuule meitä, Herra. Me emme ole täällä tänä sateisena iltana 

tullaksemme nähdyiksi. Me emme ole täällä vain siksi, että meillä ei 
olisi mitään muuta paikkaa minne mennä. Me olemme täällä vain yksi 
juhlallinen, pyhä tarkoitus sydämissämme; se on, lähestyäksemme 
Sinua, tietäen Sinun luvanneen, että jos me lähestyisimme Sinua, tulisit 
Sinä lähestymään meitä. Ja siksi me olemme täällä. Hän, joka tulee 
nälkäisenä, ei ole lähtevä pois nälkäisenä. “Siunattuja ovat ne, jotka 
isoavat ja janoavat vanhurskautta”, sanoi Jeesus, “sillä heidät täytetään.” 
Ja jos me pyydämme leipää, niin me emme tule saamaan kiveä; meillä 
on siitä varmuus. Ja jos me pyydämme kalaa, niin me emme tule 
saamaan käärmettä; vaan Jumala, meidän Isämme, tulee ruokkimaan 
meitä Taivaan Mannalla, Hänen Sanallansa ja Hänen Hengellänsä, joka 
todistaa Hänestä. Vastaa rukouksiimme, Herra, ja pyyntöihimme, kun 
me edelleen odotamme Sinua. Jeesuksen Kristuksen Nimessä me 
rukoilemme. Aamen. 
14 Ja nyt te, jotka kirjoitatte ylös nämä raamatunpaikat, haluaisitteko 

mennä kanssani jälleen Johanneksen Evankeliumin 14. lukuun, ja me 
haluamme aloittaa 14:stä jakeesta. Joh. 14:14, ja me luemme vain osan 
tästä Kirjoituksesta. 
15 Tästä te tulette löytämään paljon yhteyttä sille, mistä haluan puhua 

tänä iltana. Ja muistakaa, te joilla on “punakirjaimiset” Raamatut, tämä 
on kirjoitettu punaisella. Ne ovat Jeesuksen itsensä puhumia sanoja. Ja 
sen vuoksi ne voimme olla vakuuttuneita siitä, että se tulee olemaan 
aivan niin kuin Hän on sanonut: Taivaat ja maa tulevat katoamaan pois, 
mutta Hänen Sanansa ei ole koskaan pettävä. Aloittakaamme nyt 
lukeminen 14. luvun 14. jakeesta: 

Jos te pyydätte niitä tahansa minun nimessäni, niin minä tulen 
tekemään sen. (Mikä siunattu lupaus.) 

Jos te rakastatte minua, pitäkää minun käskyni. 
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164 Helluntaina ihmiset eivät halunneet edes sitä, mitä heillä oli, sisar 
Angie. Haluaisin kuulla sinun ja Gertien jonakin päivänä laulavan tuon 
laulun: “Kotiintuloviikko”. Monet heistä ovat menneet rajan ylitse sen 
jälkeen. Oi! He eivät pyytäneet suuria asioita. He eivät pyytäneet rahaa. 
Pietari jopa sanoi: “Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä, mitä 
minulla on, minä annan sinulle.” Minä sanon sen nyt tänä iltana, ystävät. 
Ilo, rakkaus ja vakuus, joka minulla on Kristuksesta ja Hänen 
ylösnousemuksestaan, sitä, mitä minulla on, minä tarjoan teille. Minä 
tarjoan sitä teille Jumalan lapsina. Ja nähdä ennalta ja pysykää ristin 
juurella, jos Jumala kutsuu teitä, ja älkää nousko siitä ylös. 

Kun te tulette huomenillalla, niin te tulette joko mennäksenne tänne 
huoneeseen ja viipyäksenne, kunnes se on ohitse; tai te tulette tänne 
eteen, ja me tulemme rukoilemaan ja laskemaan kädet teidän päällenne. 
Se on Raamatun sääntö; laskea kädet heidän päälleen Pyhän Hengen 
saamiseksi. Ja sitten te menette kotiinne. Ja jos se kestää koko yön, niin 
viipykää koko yö, jos se kestää seuraavan päivän, viipykää seuraava 
päivä, jos se kestää koko lomien ajan, niin viipykää vuoden 
ensimmäiseen päivään asti ja pysykää siinä; pysykää siinä “kunnes”. 
165 Mitä tahansa me opetamme siitä huomenillalla, näyttäen teille 

Raamatusta, minkä täytyy tulla, se on tuleva. Ja, kun Se tulee, silloin ei 
ole tarpeeksi perkeleitä helvetissä... Te tiedätte siirtyneenne kuolemasta 
Elämään. Te olette uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Taivaan 
ilokellot tulevat soimaan. 
166 Veli Othal, sanon, että se yksinkertaisesti sytyttää sinut tuleen. 

Tässä istuu vanha veljeni, joka oli gangsteri ja kulki ympäri ase 
kainalossaan, kytäten kulman takana jotakin miestä tulevaksi, jonka 
aivot hän voisi ampua ulos. Ja mitä tapahtui? Yhtenä päivänä hän katsoi 
ja uskoi Elämäksi. Ja hän kulki edelleen seuraten kokouksiani. Ja tuolla 
mies raukalla ei ollut mitä syödä, ja hän nukkui pensaikossa teltan 
seinustalla, nälkäisenä ja janoisena. Ja yhtenä päivänä Pyhä Henki tuli. 
Oi veljeni, Se muutti sinut, eikö muuttanutkin? Se toi Elämän ja otti pois 
kuoleman. Viha lähti ja rakkaus tuli tilalle. Oi! Vihollisuus ja taistelu ja 
kaikki putosi pois; ja uusi Elämä tuli sisälle. Katsokaa täällä kaikkia 
muita, ja siellä kaikkialla. Oi, Taivaan ilokellot soivat. Ystävät, ei ole 
mitään tapaa minun ilmaista sitä. 
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pyhiinvaeltajia ja muukalaisia; isänsä siementä ja perillisiä. Me olemme 
heidän siemenensä. Ja he etsivät Kaupunkia, jonka Rakentaja ja Tekijä 
oli Jumala. Aamen! He olivat etsimässä. Ja tänään heidän siemenensä 
yhä etsii tuota tulevaista kaupunkia. 
161 Minä en halua mukautua tähän maailmaan. Minä en halua olla 

missään tekemisissä tämän maailman kanssa. Minä etsin tuota 
nelisivuiseksi rakennettua Kaupunkia. Minä etsin Kaupunkia, jolla on 
Iankaikkinen Elämä, jossa aurinko ei koskaan laske, jossa ei koskaan 
vanheta, ja jossa ei ole yhtään hautausmaata. Minä etsin tuota 
Kaupunkia, jonka Rakentaja ja Tekijä on Jumala. 
162 On vain yksi tapa löytää Se. Siellä oli Kivi, joka hakattiin irti 

vuoresta ilman käsiä, ja joka vyöryi maailmaan ja murskasi sen, ja se 
tuli kuin akanoiksi puimatantereella. Se on tuo Kivi, Kristus Jeesus, tuo 
Kompastus-kivi maailmalle. Loukkaantumis-kivi, Naurun-kivi, 
Kompastuksen-kivi seurakunnalle; mutta kallis ja arvokas Kivi 
uskovaiselle, Vakuuden-kivi, Levon-kivi... Oi! Minä tiedän siirtyneeni 
kuolemasta Elämään. Minun sieluni on levossa. (Oi, että.) “Tulkaa 
Minun tyköni kaikki te, jotka teette työtä ja olette raskaan kuorman alla, 
ja Minä tulen antamaan levon teidän sieluillenne.” Se on Merkki, josta 
puhutaan pahaa”, sanoi profeetta Marialle. Se tulee olemaan Merkki. 
Aivan varmasti. Mutta Se tulee olemaan vakuutus; Se tulee olemaan 
rakkaus. Se on oleva tyydytys. Se on oleva jotakin niin, että te tiedätte 
siirtyneenne kuolemasta Elämään. 
163 Veljeni, sisareni, teidän veljenänne ja teidän palvelijananne 

Kristuksessa, sallikaa minun suostutella teitä koko sydämestäni, älkää 
antako tämän mennä päidenne ylitse, ohitsenne tai alitsenne. Ottakaa Se 
vastaan sydämeenne, ja te tulette olemaan onnellinen henkilö maan 
päällä. Minä en lupaa, että te tulette saamaan miljoona dollaria. Ei 
koskaan! Veli Leo, uskon, että liian paljon sellaista on lupailtu, 
miljoonia dollareita ja muita asioita... Jotkut sanovat: “Jos olet kristitty, 
tulet saamaan miljoona dollaria ja tulet olemaan rikas mies.” Minä en 
lupaa teille mitään. Mutta minä lupaan teille tämän, ainoan asian, jonka 
voin luvata teille, teidän pelastuksenne. Hänen armonsa on riittävä 
jokaista koetusta varten. Nuo ihmiset Helluntaina, he eivät halunneet 
edes sitä, mikä heillä oli. No niin, puhumattakaan miljonääreistä. 
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Ja minä tulen rukoilemaan Isää, ja hän antaa teille toisen 
Lohduttajan, että hän voi pysyä teidän kalissanne ikuisesti; 

Totuuden Hengen; jota maailma ei voi vastaanottaa, koska se ei 
näe häntä... 

Nyt te, jotka luette kreikkalaista Raamattua, tulette näkemään tässä, 
että tämä sana nähdä merkitsee “ymmärtää”. “Sillä maailma ei ymmärrä 
Häntä!” Se on niin totta. Lukekaamme se uudestaan nyt. 

Totuuden Hengen; jota maailma ei voi vastaanottaa, koska se ei 
näe häntä, eikä tunne häntä: mutta te tunnette hänet... (Kenet? 
Lohduttajan.)... sillä hän asuu teidän kanssanne... (No niin, se on 
nykyisyyttä ilmaisevassa muodossa)... hän asuu teidän kanssanne, 
ja on oleva teissä. (Mikä se on? Sama Lohduttaja) 

Minä en tule jättämään teitä lohdutuksetta: minä... (Jokainen 
tietää, että “Minä” on persoonapronomini.)... minä tulen teidän 
tykönne. 

Vielä vähän aikaa, ja maailma ei enää minua näe; mutta te näette 
minut: koska minä elän, olette te myös elävä. 

Sinä päivänä te tiedätte, että minä olen Isässäni, ja te minussa, ja 
minä teissä. 

Siinä tulee olemaan ajatukseni keskipiste, mutta me tulemme 
lukemaan hieman pidemmälle. Sallikaa, minun nyt lukea se 
uudestaan. 

Sinä päivänä... (Tuona suurena päivän, tuomion päivänä.) ...Sinä 
päivänä te tiedätte, että minä olen Isässäni, ja te minussa, ja minä 
teissä. 

Hän, jolla on minun käskyni, ja pitää ne, hän on se, joka rakastaa 
minua: ja hän, joka rakastaa minua, on oleva minun Isäni 
rakastama, ja minä tulen rakastamaan häntä, ja tulen 
ilmaisemaan itseni hänelle. 

Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: Herra, kuinka on niin, että 
sinä tulet ilmaisemaan itsesi meille, ja eikä maailmalle?  

Se on Kosmos, maailman järjestelmä. Jos teillä on Raamatussanne 
alaviite, niin kuin minulla, siinä sanotaan “Kosmos” tai “maailman 
järjestelmä’. Se tarkoittaa kirkkoja ja niin edelleen. Ymmärrättekö? 
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“Kuinka on niin, että Sinä tulet ilmaisemaan itsesi meille etkä heille? 
Kuinka Sinä voit tehdä sen?” 

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, hän 
tulee pitämään minun sanani:... (Aamen!)... ja minun Isäni tulee 
rakastamaan häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja jäämme 
hänen kanssaan asumaan. 

Hän, joka ei minua rakasta ei pidä minun sanojani... (Hän saattaa 
pitää kirkon sanat, mutta kysymys on Hänen sanojensa 
pitämisestä. Ymmärrättekö?) ...ja se sana, jonka te kuulette, ei ole 
minun, vaan Isän, joka lähetti minut. 

Nämä asiat minä olen puhunut teille, ollen vielä läsnä teidän 
kanssanne. 

Mutta Lohduttaja, joka on Pyhä Henki, jonka Isä tulee 
lähettämään minun nimessäni, hän on opettava teille kaikki asiat, 
ja on tuova kaikki asiat... (Se on Hänen Sanansa.) ...teidän 
muistoonne, mitä tahansa minä olen sanonut teille.  

Mitä tarkoitusta varten Jumala sitten lähetti Pyhän Hengen? 
Lisätköön Hän siunauksensa omalle Sanallensa. 
16 Jeesus sanoi, että “tuona päivänä te tulette tietämään, että Minä olen 

Isässä, ja Isä Minussa, ja Minä teissä, ja te Minussa.” 
17 Muistakaa nyt, että tämä menee nauhalle. Eräs kristitty liikemies 

Louisvillestä soitti minulle jokin aika sitten, ja sanoi: “On häpeä Billy, 
että tämän kaltaiset sanomat, jonka sinä saarnasit eilen illalla, eivät 
mene neljällekymmenelletuhannelle, näiden kahden tai kolmensadan 
ihmisen asemesta sinun pienessä tabernaakkelissasi.” 
18 Minä sanoin: “Herra, kuudessa kuukaudessa, jos Jeesus viipyy, tämä 

tullaan kuulemaan ympäri koko maailman.” Näettekö? Nuo nauhat 
menevät kaikkialle ympäri maailman. Ja sen vuoksi haluan sanoa, että 
me opetamme täällä nyt vain sitä, minkä me uskomme Totuudeksi, ja 
minkä me olemme nähneet Jumalan vahvistavan meille Totuudeksi 
19 Mikä oli nyt Jumalan tarkoituksena, lähettäessään Pyhän Hengen? 

Me näemme tästä lukemastamme, että Jumalalla oli vain yksi tarkoitus 
lähettäessään Pyhän Hengen, ja se oli, että Jumala itse voisi asua 
seurakunnassansa, ja jatkaa suunnitelmiensa toteuttamista seurakunnan 
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on kastettu yhteen Ruumiiseen, ja meidät on tehty osallisiksi Hänen 
armostaan.” 
157 Te ette voi tulla tuomiolle. “Hänellä, joka kuulee Minun sanani ja 

uskoo (eikä kukaan voi uskoa ellei hänellä ole Pyhää Henkeä) Häneen, 
joka lähetti Minut (kun Pyhä Henki on antanut todistuksen Hänen 
ylösnousemuksestaan), on Iankaikkinen Elämä, eikä hän ole koskaan 
tuleva tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta Elämään.” Mitä? Te ette 
koskaan tule olemaan tuomittavana. Te ette koskaan tule seisomaan 
Valkoisen Valtaistuimen edessä tuomittavana; vaan te kohtaatte 
tuomionne juuri täällä. Te olette ohittaneet tuomionne, kun te sanotte: 
“Minä olen huono ja minun oppineisuuteni on huonoa. Herra, tule 
minuun, ota minut ja johda minua, Herra. Minä en välitä, mitä tämä 
mieletön maailma sanoo. Johdata minua Herra, Sinun Hengelläsi.” 
Silloin te olette tuominneet itsenne. Tuomitkaa itsenne hulluksi 
Kristuksen tähden, ja Hänen vanhurskaudessaan me tuona päivänä 
tulemme seisomaan kuolemattomina, Hänen kaltaisuudessaan. 
158 On vain yksi tie. Miten? “Yhdellä Hengellä me kaikki olemme 

kastetut yhteen Ruumiiseen.” Ja kun te olette tuossa Ruumiissa, niin tuo 
Ruumis on jo tuomittu; ja te olette vastaanottaneet Hänet syntienne 
sovituksena. Te sanotte: “Minä olen tehnyt sen, veli Branham.” Sitten, 
jos Pyhä Henki on tullut ja antanut teille sinetin merkiksi, silloin tuo 
Henki tuo teidät Kristuksen Ruumiiseen. Te teette täyskäännöksen 
toiseen suuntaan, ja te olette uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Te 
olette siirtyneet kuolemasta Elämään. Vanhat asiat ovat menneet, ja te 
olette uusi luomus Kristuksessa. 
159 Oi! Sallikaa minun taivutella teitä, kristitty veljeni ja sisareni, älkää 

antako tämän herätyksen kulkea ohitsenne. Teidän täytyy vastaanottaa 
Pyhä Henki. Mikä Se on? Jumalan Henki. Mitä varten Se on? 
Johtamaan teitä, opastamaan teitä, täyttämään teidät, pyhittämään teidät, 
ja kutsumaan teidät ulos, ja sisälle tähän Seurakuntaan. Mikä on 
Seurakunta? Mitä tuo sana seurakunta merkitsee? Se on “uloskutsutut, 
erotetut”; vieraita, poissa maailmasta, pyhiinvaeltajia ja muukalaisia, 
tunnustaen, että meillä ei ole maallista kaupunkia, jossa haluaisimme 
elää. 
160 Aivan niin kuin Abraham, Iisak ja Jaakob vaelsivat maassa, ja 

asuivat teltoissa. He tunnustivat [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
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vereksi ja aurinko punastuu ja kätkee kasvonsa, kun ne näkevät Ihmisen 
Pojan tulevan, niin te tulette loistamaan Jeesuksen Kristuksen 
vanhurskaudessa, tullaksenne esiin haudasta kuin nuori ja kaunis nainen 
ottaaksenne kumppaninne ja elääksenne iäti ja iäti ja iäti; ja kautta 
kaikkien iankaikkisten aikojen te tulette yhä olemaan elossa. Sitä varten 
Pyhä Henki on. 
155 Jos te tunnette vähäisintäkin vetoa, älkää kääntäkö sitä pois. Mikä 

on Pyhä Henki? Jumala teissä. Mitä varten Se on? Jatkamaan Hänen 
työtään Hänen ihmistensä keskuudessa; tuomaan Hänen Seurakuntansa 
yhteen; tuomaan Seurakunnan tänään paikalle, joka on paljon ohitse 
luterilaisten, metodistien ja helluntailaisten, tuomaan Sen oikealle 
paikalle adoptointia varten, ja ylöstempaus-armoon, niin että, kun tämä 
Seurakunnan osa, kun Henki tulee tähän Seurakuntaan täällä, Se 
yksinkertaisesti tulee nousemaan ylös. Ja se on tuova esiin kaikki 
lunastetut, jotka ovat koskettaneet tuota Henkeä. Nuo luterilaiset, jotka 
seisoivat siellä kaiken sen Valon kanssa, joka oli vanhurskauttamisessa. 
Nuo metodistit, jotka kaatuivat lattialle ja joiden kasvoille heitettiin 
vettä, kun Henki oli osunut heihin Pyhityksen kautta; nuo 
helluntailaiset, joita he kuljettivat ylös ja alas katuja, ja kutsuivat kielillä 
puhujiksi, ja “takeltelijoiksi”, ja “hanhenkielisiksi,” ja kaikkea sellaista; 
he tulevat seisomaan tuona päivänä vanhurskautettuina Jumalan 
silmissä, aivan yhtä varmasti kuin tämä Raamattu on tässä. Jos te 
uskotte minun olevan Hänen palvelijansa, ja te kutsutte minua Hänen 
profeetaksensa, joksi minä en itseäni kutsu, mutta kuunnelkaa, minä 
sanon teille Herran Nimessä: Nuo, jotka ovat Kristuksessa, tulee Jumala 
tuomaan yhdessä Hänen kanssaan Hänen tulemuksessaan, 
ylösnousemuksessa, ja ainoastaan nuo, jotka ovat Kristuksessa. 
156 Kuinka me pääsemme Kristukseen? Yhdellä uskontunnustuksellako 

me kaikki olemme liitetyt sisälle? Ei! Yhdellä kädenpuristuksella meidät 
kaikki on vedetty sisälle? Ei! Yhdellä vedellä meidät kaikki on kastettu 
sisälle? Ei! Tai yhdellä kirkkokunnalla meidät kaikki on 
kirkkokunnallistutettu sisälle? Ei! Vaan (1. Kor. 12:13) sanotaan: 
“Yhdellä Hengellä (Pyhällä Hengellä, Jumalan Hengellä) me olemme 
kaikki (metodistit, baptistit, luterilaiset, presbyteerit).”Jos me 
vaellamme Valossa, niin kuin Hän on Valossa, meillä on yhteys 
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan Veri puhdistaa 
meidät kaikesta epävanhurskaudesta.”) Yhdellä Hengellä meidät kaikki 
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kautta. Jumala oli Kristuksessa toteuttaen suunnitelmansa Kristuksen 
kautta, ja Kristuksesta Hän siirtyi Seurakuntaan, jatkaen työtään 
seurakunnan kautta. 
20 No niin, me tiedämme, mikä Pyhä Henki on. Me totesimme eilen 

illalla, että Se on Jumala. Nyt, kun me ajattelemme Jumalaa Isänä, 
(kuten Jeesus puhui tässä), Hänen Isänänsä, Jumalan Poikana, 
Jeesuksena, Jumalaa Pyhänä Henkenä, joksi me Sitä kutsumme tänään, 
niin se ei merkitse, että olisi kolmea erillistä jumalaa. Se merkitsee, että 
on yksi Jumala kolmessa tehtävässä. Sallikaa meidän sanoa se tällä 
tavalla: kaiken, mitä Jumala oli, Hän vuodatti Kristukseen, koska Hän 
tyhjensi itsensä ja vuodatti sen Kristukseen. Ja Kristus oli Jumaluuden 
Täyteys ruumiillisesti. Kaiken, mitä Jehova oli, sen Hän vuodatti 
Kristukseen. Ja kaiken, mitä Kristus oli, sen Hän vuodatti Seurakuntaan, 
ei yhteen yksilöön, vaan Ruumiiseen kokonaisuutena. Siellä me 
tulemme yhteen yksimielisinä ja meillä on voima. Kaikki, mitä Jumala 
oli, oli Kristuksessa. Ja kaikki, mitä Kristus oli, on teissä. “Sillä Jumala 
tehtiin lihaksi ja asui meidän keskuudessamme.” Jos haluatte kirjoittaa 
muistiin myös 1. Tim. 3:16: “Ilman vastaväitteitä, suuri on jumalisuuden 
salaisuus, sillä Jumala oli ilmaistu lihassa.” Me koskettelimme Häntä, 
Jumalaa, Jehovaa, joka oli tehty lihaksi ja vaelsi maan päällä, ja me 
näimme Hänet omin silmin. 
21 Te tiedätte, että samassa Johanneksen 14. luvussa Filippus sanoi: 

“Herra, näytä meille Isä, ja se tulee tyydyttämään meidät.” 
22 Jeesus sanoi: “Minä olen ollut niin pitkään teidän kanssanne, 

Filippus, etkä sinä tunne Minua. Kun te olette nähneet Minut, te olette 
nähneet Isän. Miksi sinä sanot Minulle: ‘Näytä meille Isä.’” Jumala oli 
tehty lihaksi. 
23 Tässä se nyt on. Isä oli Jumala teidän yläpuolellanne. Me olemme 

olleet Adamista alkaen. Jumala Isä, oli Mooseksen ja Israelin lasten yllä 
Tulipatsaassa, sitten Jumala oli meidän kanssamme Kristuksessa, 
vaeltaen meidän kanssamme, puhuen, syöden ja nukkuen meidän 
kanssamme. Jumala yläpuolellamme, Jumala kanssamme,  ja nyt, 
Jumala meissä. Kaikki, mitä Jumala oli, tuli Kristukseen; kaikki, mitä 
Kristus oli, tuli Seurakuntaan. Mitä se on? Jumala työskentelemässä 
teissä. Missä tahansa maailmassa, jos Hän haluaisi kutsua teitä, te 
olisitte juuri paikassa: Hän työskentelee teissä tehdäkseen oman hyvän 
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tahtonsa. Kuinka meidän tulisikaan kiittää Jumalaa siitä. Jumala Pyhä 
Henki on lähetetty sitä tarkoitusta varten, että Jumala eläisi 
Seurakunnassansa, liikkuen jokaisen ajanjakson lävitse, täyttäen oman 
Jumalallisen tahtonsa. 
24 Kun ihmiset tekevät pilaa teistä, eivät he tee pilaa teistä, vaan 

Hänestä, joka lähetti teidät. Niin Jeesus sanoi: “Siunattuja olette te, kun 
ihmiset sanovat kaikenlaisia pahoja asioita teitä vastaan, valheellisesti, 
Minun Nimeni tähden. Siunattuja olette te silloin.” Ja on myös 
kirjoitettu: “Kaikki, jotka elävät jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, 
kärsivät vainoa.” Sillä, kun Jumala teki itsensä tunnetuksi Kristuksessa, 
he vihasivat Häntä. Ketkä eniten vihasivat Häntä? Seurakunta. 
Seurakunta vihasi Häntä eniten. He vihasivat Häntä enemmän kuin 
jotakin humalaista. He vihasivat Häntä enemmän kuin ketään muuta 
ihmistä. Se oli seurakunta, joka vihasi Häntä. Sen tähden, kun te näette 
Kosmoksen, maailman järjestyksen... “Maailma ei tuntenut Häntä” 
merkitsee, että “seurakunta (niin kutsuttu) ei tuntenut Häntä.” Hän tuli 
omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät vastaanottaneet Häntä. Mutta niin 
monelle, jotka vastaanottivat Hänet, heille Hän antoi voiman tulla 
Jumalan pojiksi, heille, jotka uskoivat Hänen Nimeensä.” Oi kuinka 
meidän pitäisikään rakastaa Häntä ja palvoa Häntä! Jumalan tarkoitus 
oli se, että Hän halusi tulla yhteyteen... Kuten... 
25 Ennen kuin jätämme tämän aiheen, sanokaamme tämä. Ruutin 

päivinä oli voimassa lunastuksen laki, kun Naomi oli lähtenyt maasta 
koettelemusten, vaikeiden aikojen tähden. Hän oli mennyt 
mooabilaisten maahan, jotka olivat vain haaleita, nimellisiä kristittyjä, 
koska mooabilaiset tulivat Lootin tyttärestä. Ja he olivat niin kutsuttuja 
uskovaisia, ja kokonaan sekaisin. Ja sitten hänen miehensä ja kaksi 
poikaansa kuolivat. Ja Naomin ollessa matkalla kotiin miniöittensä 
Ruutin ja Orpan kanssa, hän, Orpa, sanoi, että hän palaisi takaisin 
maahansa ja jumaliensa tykö, ja seurakuntaansa ja kansansa luo. Ja 
Naomi yritti saada Ruutia myös menemään takaisin, mutta tämä sanoi: 
“Sinun kansasi on minun kansani; sinun Jumalasi on minun Jumalani. 
Missä sinä kuolet, siellä minä tulen kuolemaan; minne sinut haudataan, 
sinne minutkin tullaan hautaamaan. Minä en tule kääntymään takaisin.” 
26 Niin on, kun henkilö on tullut näkemään asian. Ei merkinnyt mitään, 

mitä hänen sukulaisensa sanoivat. “Sinä menet sinne ja tulet pyhäksi 
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täällä olemme nähneet, kuinka tämä tapahtuu. Vehnänjyvä voi näyttää 
aivan niin täydelliseltä kuin vain voi olla, ja kun te panette sen maahan... 
Sillä on alituinen elämä; se menee maahan tänään, tuottaa itsellensä 
varren, ja menee takaisin maahan, nousee jälleen ylös ja menee takaisin 
maahan. Se on alituinen elämä. Mutta, jos tuossa jyvässä ei ole elämän 
alkiota itsessään, niin on yhdentekevää, kuinka kauniilta se näyttää, se ei 
tule koskaan nousemaan ylös. Se menee maahan ja mätänee ja siinä 
kaikki. Osa siitä, sen aineellinen osa, voidaan käyttää maan 
lannoittamiseen, mutta se ei enää koskaan tule elämään ellei sillä ole 
alituista elämää itsessään. Jokainen tietää sen. Te ette yksinkertaisesti 
voi saada sitä elämään. 
152 Voi olla kaksi miestä, jotka molemmat ovat aivan samanlaisia. 

Toinen heistä voi olla hyvä mies; hän voi tehdä hyviä tekoja ja niin 
edespäin; mutta ellei tuolla miehellä ole Iankaikkista Elämää itsessään, 
hän ei tule koskaan nousemaan ylösnousemuksessa. Hän ei voi tehdä 
sitä; ei ole mitään, mikä nostaisi hänet ylös. Ei ole mitään, mikä toisi 
hänet ylös; elämää ei ole. Niinpä te näette rakkaat veljeni ja sisareni: 
Ellei ihminen ole syntynyt uudesti, hän ei voi mitenkään tulla takaisin 
tähän Kuningaskuntaan. Hän ei voi tehdä sitä. “Ellei tämä vehnän Jyvä 
putoa maahan ja kuole...” Hän puhui Itsestänsä. Mutta Hänellä oli, ei 
alituista elämää; vaan Hänellä oli Iankaikkinen Elämä. Ja se on Elämä, 
jonka Hän antoi teille, niin että teillä voisi olla samankaltainen Elämä. 
153 Nyt, jos teillä on ainoastaan inhimillinen elämä, tarpeeksi 

liikuttamaan teitä ympäri ja himoitsemaan: “Hän, joka elää nautinnossa 
on kuollut eläessään”, silloin te ette voi nousta ylös. Te saatatte olla 
kaikkein suosituin tyttö koulussa. Te saatatte olla kaikkein suosituin 
tyttö korttiseurassanne. Te saatatte olla parhaiten pukeutunut nainen 
maassa. Te saatatte olla kaunein. Te voitte olla parhaiten muodostunut. 
Te saatatte olla aviomiehenne epäjumala. Te saatatte olla kaikkia näitä 
asioita, mikä on hienoa. Mutta sisar, ellei sinulla ole Pyhää Henkeä 
itsessäsi, mikä on Iankaikkinen Elämä, niin tämän tien päässä sinä olet 
lopussa. Minä en välitä, miltä sinä näytät, tai kuinka nämä asiat ovat, tai 
kuinka epäsuosittu tai suosittu sinä olet, kuinka kaunis tai ruma; jos 
sinulla on Iankaikkinen Elämä, sinä tulet elämään aina ja iankaikkisesti. 
154 Kun kuu ja tähdet ovat poissa, kun erämaita ja kaikkea muuta ei 

enää ole, ja maailma horjuu kuin yöllä kotiin palaava humalainen, ja 
tähdet kieltäytyvät loistamasta tippuvat pois taivailta, ja kuu muuttuu 
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Tarkatkaa, kuinka he tulevat lentokoneista noissa pienissä 
vaatteissaan, ja kuinka kaikki katselevat heitä. Tässä tulee Miss 
Amerikka. Se on Amerikan henki. Te voitte sanoa, mistä hän on hänen 
pukeutumisestaan, ja pienestä villakoirasta, jota hän kiskoo perässään. 
Kyllä vaan! Hän on amerikkalainen, Miss Amerikka. Hän kävelee, 
tiedättehän, pöyhistellen sillä tavalla. Miksi? Hänellä on amerikkalainen 
henki! Mutta Jeesus todisti sitä vastaan tuona päivänä. Hän sanoi: “Te 
olette tästä maasta; Minä olen ylhäältä.” Ja jos teillä on Kristuksen 
Henki itsessänne, silloin te olette ylhäältä! Silloin te olette muukalainen 
täällä. Teillä on sen paikan luonne, josta te olette kotoisin; sitä minä 
yritän sanoa. 
148 Kun joku roomalainen tulee tänne, hän raapii päätänsä; ja 

saksalainen, joka tulee tänne, tai jos amerikkalainen menee sinne. 
Miksi? Teillä on sen maan henki, josta te olette kotoisin. Se tekee 
meidät niin paljon erilaisiksi maailmalle. Te olette ylhäältä. Te olette 
syntyneet toisen Kuningaskunnan kansalaiseksi. Uskotteko te sitä? Se 
Pyhä Henki on; Se tekee teidät Jumalan Kuningaskunnan kansalaiseksi. 
149 Sitten, jos te olette Jumalan Kuningaskunnan kansalainen, niin 

kuinka se saa teidät toimimaan? Samoin kuin Jumala tekee 
Kuningaskunnassansa. Mitä nyt Jumala tekee Kuningaskunnassansa? Se 
on pyhyyttä, vanhurskautta, ajatusten puhtautta, mielen puhtautta, 
voimaa ja rakkautta mennä etsimään kadonneita, sairaiden parantamista, 
ihmeiden tekemistä, suurten asioiden tekemistä. Sitten maailman 
mielestä te näytätte hulluilta; he sanovat: “Nuo kaverit ovat seonneet 
päästään.” Näettekö? Mutta te olette Kuningaskunnan kansalaisia. 
150 Yksi raamatunpaikka lisää, jos haluatte kirjoittaa sen muistiin, se 

on Joh. 12:24. Sallikaa minun lainata sitä teille nopeasti. Jeesus sanoi: 
“Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se ei voi tuottaa uutta 
elämää.” Katsokaa nyt. Yksi viimeinen huomautus. Muistakaa nyt, se on 
ehdottomasti teille ihmisille. On ehdottomasti välttämätöntä ja 
tarpeellista, ja pakottavaa, ja pakollista, että te vastaanotatte Pyhän 
Hengen nyt, sillä, jos te ette tee sitä, te ette voi tulla esiin 
ylösnousemuksessa. 
151 Tarkatkaa nyt! Jumala ei voi rikkoa Lakejansa; me tiedämme sen. 

Hän seuraa Lakejansa. Jos me nyt otamme vehnänjyvän, niin kuin 
Jeesus sanoi siellä, ja kun vehnänjyvä putoaa maahan... Kaikki meistä 
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kieriskelijäksi.” Se ei merkinnyt mitään Ruutille. Siellä oli Jumalan 
tarkoitus, jonka tuli täyttyä. 
27 Ja aivan yhtä varmasti, kun teillä on nälkä tänä iltana saada Pyhä 

Henki, jonkun vetäessä teitä, se merkitsee sitä, että Jumalan tarkoituksen 
teidän elämässänne täytyy täyttyä, aivan niin kuin oli Ruutin kohdalla. 
28 Tuo kertomus on niin kaunis, etten voi vielä jättää sitä. Te tunnette 

lunastuslain. Te tunnette kertomuksen siitä, kuinka Ruut oli poimimassa 
pellolla ja löysi suosion Booaan silmissä. Ja ennen kuin tämä voi mennä 
naimisiin hänen kanssaan, hänen täytyi lunastaa kaikki, mitä Naomi oli 
kadottanut. Ja ainoa, joka voi lunastaa Naomin kadotetun omaisuuden 
lunastuslain mukaisesti, oli lähisukulainen; hänen täytyi olla sukulainen 
ennen kuin hän voi suorittaa lunastusta. Ja hän oli hänen lähin 
sukulaisensa. Ja hänen täytyi tehdä se julkisesti portissa, tai antaa 
julkinen ilmoitus siitä, että hän oli lunastanut kaiken, mitä Naomi oli 
kadottanut. Ja Booas teki sen potkaisemalla kenkänsä pois jalastaan 
vanhinten edessä ja sanomalla: “Jos jollakin täällä on mitään, mikä 
kuuluu Naomille, niin minä olen tänä päivänä lunastanut sen!” 
29 Ja sillä tavalla Jumala teki, Hän seurasi omaa lakiansa. Jumala ei voi 

antaa teille yhtä lakia ja seurata itse toista. Hän seuraa omia lakejansa. 
Sitten Jumala, voidakseen lunastaa kadotetun seurakunnan, kadotetun 
maailman, kadotetun luomakunnan... Jumala, joka on ääretön Hengessä, 
lunasti kadotetun ihmissuvun. Jumala itse tuli sukulaiseksemme, 
Mieheksi, Pojaksi, jonka Hän loi Marian kohtuun. Ja sitten Hän antoi 
todistuksen. Jerusalemin porttien ulkopuolella Hänet korotettiin 
taivaiden ja maan välille, ja Hän kuoli ja lunasti kaiken! Ja 
vuodattamalla Verensä Hän pyhitti Seurakunnan, jossa Hän itse voisi 
elää ja olla yhteydessä heidän kanssaan, tuoden takaisin sen yhteyden, 
joka kadotettiin Eedenin puutarhassa, jossa Jumala tuli alas joka ilta 
kokouksen aikana. Panitteko te merkille, että Jumala tuli alas päivän 
viiletessä, auringon laskiessa. Siinä on jotakin, kun alkaa tulla yö: silloin 
kristityt ajattelevat kirkkoon menoa ja Jumalaa. Kun te näette auringon 
laskevan, te käsitätte, että teidänkin aurinkonne on laskemassa. 
30 Ja illan viileydessä Hän tuli alas ja oli yhteydessä heidän kanssaan. 

Ja  siellä tuo yhteys kadotettiin, koska synti ei enää sallinut Hänen tehdä 
sitä. Sitten, Hänet oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme, voidakseen 
tulla takaisin jälleen ihmiseen, ja palauttaa ennalleen ihmisen siihen 
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asemaan, että Hänellä jälleen voisi olla yhteys hänen kanssaan, ja 
antaakseen hänelle takaisin hänen Jumalan antamat oikeutensa. Sen Hän 
teki. 
31 Se on Pyhän Hengen tarkoitus; Se on jälleen Isä, Isä Jumala 

asumassa teissä, päättääkseen lunastussuunnitelmansa, työskennellen 
teidän kauttanne, tehden teidät kanssatyöntekijöiksi Hänen kanssaan, 
antaen teille paikan, antaen teille osan langenneen veljenne ja sisarenne 
puolesta, antaen teille Hänen Henkensä ja Hänen rakkautensa, 
mennäksenne etsimään kadonnutta niin kuin Hän teki Eedenin 
puutarhassa. “Adam, Adam, missä sinä olet?” Sitä Pyhä Henki tekee 
miehelle tai naiselle. Kun Se tulee ja asettuu asumaan heidän 
sydämiinsä, niin silloin siellä on oleva jano ja nälkä kadotettujen 
sielujen puolesta! Se on vikana kokousten kanssa tänään; siinä ei ole 
tarpeeksi Hengen kosketusta, kadotettujen ja kuolevien sielujen 
puolesta. Se on enemmänkin vain nimen tekemistä itselleen, tai jonkun 
seurakunnan, tai rakennuksen, tai kirkkonunnan rakentamisohjelmaa, 
sielujen voittamisen asemesta. Mikä sääli. Me voisimme viipyä siinä 
pitkään. 
32 Jumala vuodatti itsensä Kristukseen. Oikein. Kristus vuodatti itsensä 

Seurakuntaan. Tarkatkaa nyt! “Tuona päivänä te tulette tietämään, että 
Minä olen Isässä, ja te olette Minussa, ja Minä teissä. Tuona päivänä te 
tulette tietämään sen, koska tuo koko asia on lunastuksen suunnitelma.” 
Kun Jumala tulee takaisin elääkseen omissansa, asuen heidän kanssaan 
ja ollen yhteydessä heidän kanssaan niin kuin Hän teki alussa. Nyt 
sitten, niin pian kuin Hän saa Seurakuntansa siihen tilaan, että Hän voi 
puhua Sille, kun Hän saa seurakuntansa sille paikalle, että Hän voi itse 
virrata Sen lävitse, ja rakastaa sitä ja olla yhteydessä, silloin on tuleva 
Eden. Hän tulee ottamaan Seurakuntansa takaisin sinne, missä Se jätti 
Hänet, takaisin Edeniin jälleen, sinne, missä Seurakunta lankesi; sinne 
Se tullaan viemään takaisin, täysin lunastettuna, suoraan takaisin jälleen 
tuolle paikalle. 
33 Seurakunta on ollut maailmassa jonkun aikaa. Ja seurakunta, itse 

asiassa, 1500 vuoden pimeän ajanjakson jälkeen... Luther oli 
ensimmäinen uudistaja, joka tuli esiin apostolien jälkeen. Ja sitten, 
Lutherin tullessa esiin, vuodatti Jumala hieman Henkeä Seurakunnan 
ylle Vanhurskauttamisessa. Ja sitten Wesleyn päivinä Hän vuodatti 
hieman lisää Itseänsä Pyhitykseen. Ja ajan kulkiessa eteenpäin 
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iltana herätyksen tulet palavat kaikkialla ympäri maailman! Suuri 
lunastettu Jumalan Seurakunta on kohottanut itsensä esiin. Ja on suuria 
parantamiskampanjoita, ja merkkejä ja ihmeitä, jotka osoittavat 
Tulemusta. 
143 Te olette vieras ja muukalainen. Te teette outoja asioita, erilaisia 

kuin mitä teitte ennen. Te ette toimi niin kuin teillä oli tapana toimia. 
Kun Pyhä Henki tulee yllenne, te tulette täytetyksi Pyhällä Hengellä ja 
te jätätte huomioon ottamatta maailman asioita. Te ette huomioi niitä 
asioita, jotka voisivat kietoa teitä; te jätätte ne ottamatta huomioon. 
Sitten teistä tulee omituisesti toimiva luomus, olette heille ruma 
ankanpoikanen, tai niin kuin tuo pieni kotka, joka haudottiin kanan 
pesässä ja josta saarnasin saarnassa Niin kuin kotka kiihottaa pesuettaan. 
Te olette naurettavalta näyttävä luomus heille. Mutta, oi, te vaellatte 
Kuninkaan valtatietä ylöspäin. Aamen! Oi, se on valtatie Taivaaseen. Ja 
minä kuljen ylös Kuninkaan valtatietä. He sanovat: “Katsokaa tuota 
pyhää kieriskelijää, tuota rumaa ankanpoikasta. Se on tuo pyhä 
kieriskelijä saarnaaja.” 
144 Eräs kuuluisa metodistisaarnaaja sanoi tänään eräälle miehelle 

Louisvillessä: “Minä haluaisin auttaa veli Billyä, mutta silloin 
vaarantaisin oman pääni.” Sinun ei tarvitse vaarantaa päätäsi minun 
tähteni; Hän antoi Elämänsä minun tähteni. Aamen! Minä vain kuljen 
ylös Kuninkaan valtatietä; siinä kaikki. Oi! Täytettynä Hänen 
Hengellänsä; syntyneenä Hänen Hengestänsä; pestynä Hänen 
Veressänsä; olen halleluja-onnellinen. 
145 Ja sitten vielä eräs asia. Mikä saa teidät tekemään niin? Te olette 

yhä inhimillinen olento. Mutta mikä saa teidät tekemään sen? Se on 
siksi, että teidän henkenne tulee ylhäältä. Se on Jumala teissä. 
146 Kun minä menin Roomaan, huomasin, että heillä jokaisella siellä 

oli Rooman-henki. Kun menin Kreikkaan, heillä kaikilla oli 
kreikkalainen henki. Kun menin Englantiin, heillä kaikilla oli 
englantilainen henki... Ja Amerikan henki; se on hirvittävä. 
147 Kun menin käymään San Angelon katakombeissa Roomassa, siellä 

oli taulu, jossa sanottiin; “Amerikkalaiset naiset, olkaa hyvä ja pankaa 
vaatteet yllenne kunnioittaaksenne kuolleita.” Se on amerikkalainen 
henki. 



38 MITÄ VARTEN PYHÄ HENKI ANNETTIIN?  
 

olemme kastetut yhteen Ruumiiseen. Ne turmeltuneet ruumiit, jotka 
nukkuvat Hänessä tulevat muutetuiksi Hänen kirkastetun ruumiinsa 
kaltaisiksi, sillä voimalla, jolla Hän on kykenevä alistamaan kaikki asiat 
itsensä alle. “Minä kuulin äänen Taivaasta”, sanoi Johannes, ”sanovan 
minulle: ‘Kirjoita: Siunattuja ovat ne, jotka kuolevat Herrassa tästedes, 
sillä he saavat levätä vaivoistansa, ja heidän tekonsa seuraavat heitä.’” 

Sitä varten Hän lähetti Pyhän Hengen. Oi! Siunattu varmuus Jeesus 
on mun. Minä olen Hänessä ja Hän on minussa; Isä Hänessä, ja Hän 
Isässä; ja Isä minussa, ja minä Hänessä. 

…Jeesus on mun! 
Oi, mikä esimaku jumalallisesta kirkkaudesta! 
Olen pelastuksen perillinen, Jumalan ostama, 
Hänen Hengestänsä syntynyt,  
Kun olen pesty Hänen Veressänsä. 

Aamen! Minä en vaihtaisi sitä mihinkään. Oi! 

 kaikki rubiinit ja timantit ja hopea ja kulta,  
Hänen arkkunsa ovat täynnä sanoinkuvaamattomia rikkauksia.  
Sillä minä olen Kuninkaan lapsi, olen Kuninkaan lapsi:  
Jeesuksen Pelastajani kanssa, joka tekee minut Kuninkaan lapseksi. 

141 Aamen ja aamen! Minä en vaihtaisi sitä mihinkään. En vaihtaisi 
sitä mihinkään. Sitten on vielä toinen Raamatunpaikka. Kun te olette 
täytetyt Pyhällä Hengellä (se on niitä juttuja, mitä teillä on), niin mitä te 
silloin olette maailmalle? Vieras. (Tiedän, että on myöhä, mutta ei 
koskaan liian myöhä tätä varten.) Te olette vieras maailmalle! 

Me olemme pyhiinvaeltajia ja muukalaisia täällä, 
Me etsimme tulevaa Kaupunkia. 
Pelastusvene on pian tuleva  
Kootakseen Hänen Jalokivensä kotiin. 

142 Voin kuulla veden loiskuvan siellä Ohio-joella. Kun olin vain pieni 
poika saarnaaja, noin kaksikymmentäkaksivuotias, me lauloimme sitä 
siellä, ja minä kuulin... Katsoin ylös, kuultuani Äänen sanovan: “Katso 
ylös!” Ja siinä tuli tuo suuri Valo, ja jäi riippumaan sinne yläpuolelleni 
ja sanoi: “Niin kuin Johannes Kastaja oli lähetetty edeltämään 
Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin sinulla tulee olemaan Sanoma, 
joka tulee kulkemaan Kristuksen toisen tulemuksen edellä.” Oi, kuinka 
olisin voinut uskoa sitä! Mutta se tapahtui kaikesta huolimatta. Ja tänä 
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lopunaikaan, Jumala on täyttänyt Seurakuntaansa. Katsokaa vain 
ympärillenne ja nähkää onko se totuus vai ei. 
34 Katsokaa Lutherin ajanjaksoa, te, jotka luette historiaa. Katsokaa 

heidän herätystään, ja mitä he tekivät. Katsokaa kuinka paljon suurempi 
Wesleyn herätys oli, kuinka paljon enemmän voimaa heillä oli, mutta se 
oli vähemmistönä. Tarkatkaa helluntailaisten päiviä, minkälainen 
herätys heillä oli silloin, minkälainen läpimurto se olikaan. 
35 “Sunnuntaivieraamme”, tuo katolinen lehti, antaa tunnustuksen, että 

helluntailaiset tuottivat 1 500 000 käännynnäistä vuodessa, enemmän 
kuin kaikki muut kirkot yhteensä! Katolilaiset väittivät saaneensa 
ainoastaan miljoonan. Ja heidän oma lehtensä antoi julkilausuman, että 
helluntailaiset olivat voittaneet heidät. Ja muistakaa, 
helluntaikäännynnäiset ovat Pyhällä Hengellä täytettyjä käännynnäisiä. 
Vähemmistönä alusta alkaen, jossakin sivukujalla vanhan kitaran 
kanssa... Ja heidän naisillaan ei ollut varaa ostaa edes sukkaparia. He 
keräsivät maissia rautatien varresta jauhoivat sen ja tekivät leipää 
lapsillensa. Mutta mihin se on tullut? Kaikkein voimakkaimmaksi 
kirkoksi maailmassa tänään, ei maailman silmissä, mutta Jumalan 
silmissä, koska Hän todistaa sen, sillä mitä Hän tekee heille. Hän 
vuodattaa itsensä heihin, vuodattamalla itsensä sisälle Seurakuntaansa. 
36 Huomatkaa nyt, mitä on tapahtunut. Jumala vuodattaa itsensä 

heihin... Seurakunta on nyt tullut sille paikalle Lutherista, Wesleystä... 
Ja herätys on meneillään helluntailaisten kanssa. Ja nyt tässä 
ajanjaksossa, johon me nyt olemme tulossa, saman Pyhän Hengen 
kautta, vain enemmän Sitä... Kun nuo luterilaiset aikaisemmin 
pelastuivat, he saivat osan Pyhästä Hengestä. Kun metodistit pyhittyivät, 
se oli Pyhän Hengen teko. Näettekö? Se oli osa Pyhästä Hengestä. “He 
eivät voi tulla täydelliseksi ilman meitä”, sanoo Kirjoitus. 
37 Nyt, kun Valo on alkanut loistaa viimeisinä päivinä, Hän odottaa 

meiltä jotakin suurta, koska, kun paljon on annettu, silloin paljon 
vaaditaankin. Niinpä Hän tulee vaatimaan meiltä paljon enemmän kuin 
Lutherilta, tai metodisteilta, koska me vaellamme suuremmassa Valossa, 
suuremman Voiman kanssa, suuremman todistuksen kanssa kuin mitä 
heillä oli. Meillä on nyt suurempi ylösnousemuksen todistus. Meillä 
asiat ovat lujemmat ja varmemmat kuin heillä oli. 
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38 Mutta se on aivan niin kuin minä sanoin heille tuossa luterilaisessa 
korkeakoulussa äskettäin, kun he kysyivät: “Mitä meillä on?” 

Minä sanoin: “Eräs mies istutti peltoonsa viljaa. Ja, kun 
ensimmäiset pienet lehdet tulivat esiin, hän sanoi: ‘Kiitos Herralle 
viljasadosta.’ Potentiaalisesti hänellä oli se, mutta hänellä oli se 
varhaisemmassa vaiheessa, josta vähitellen muodostui varsi. Ja siitä tuli 
ulos tähkä, joka oli metodistit.” 
39 Jos te tarkkaatte luontoa, voitte nähdä Jumalan toiminnassa. Siinä on 

sellainen salaisuus, että se jopa ilmenee minun palvelustehtävässäni. 
Näettekö? Tarkkaamalla luontoa, katsomalla mitä se tekee, kussakin 
ajanjaksossa ja kunakin aikana; te voitte nähdä missä te elätte. 
Tarkatkaa ajanjaksoa. 
40 Nyt sitten metodistit olivat tähkiä, ja katsoivat taaksepäin luterilaisia 

ja sanoivat: “Meillä on pyhitys; teillä ei ole siinä mitään.” Vähitellen 
tuosta kukinnosta, metodisteistä tuli esiin tähkäpää, ja se oli 
helluntailaiset. Siinä se on teille: Vanhurskauttaminen, sen yksi vaihe; 
Pyhitys, sen toinen vaihe; Pyhä Henki, sen kolmas vaihe. Luther, 
Wesley, Helluntai. 
41 Mitä tekee Helluntai... Minä pidän siitä, että Helluntai on tuotu 

takaisin, se ei ole enää vihreä lehti, tai tähkä... Mutta jyvä ei voi sanoa 
tähkälle: “Minulla ei ole mitään käyttöä sinulle.” Tai tähkä ei voi sanoa 
lehdelle: “Minulla ei ole mitään käyttöä sinulle, koska sama elämä, joka 
oli lehdessä, muodosti tähkän. Ja sama elämä, joka oli tähkässä, 
muodosti jyvän. Ja se oli Lutherin kirkko, joka muodosti Wesleyn 
kirkon. Se oli Wesleyn kirkko, joka muodosti Helluntain. Mutta 
Helluntai, mitä se on? Se on [Tyhjä kohta nauhassa.] Sen jyvän 
ennallistaminen, joka putosi maahan alussa, tuoden takaisin koko 
Helluntai Voiman täyteyden Pyhän Hengen kasteella viimeisessä 
päivässä. Oi, se on suuri asia uskoa ja nähdä. 
42 Nyt tämä ajanjakso, jossa me elämme, se on ohittanut Helluntain. 

Helluntai on tehnyt itsensä organisaatioiksi, ja aloittanut matkimaan 
muita organisaatioita. “Me olemme sitä, ja me olemme tätä.” Se on 
vain luonnon mukaista; te ette voi auttaa sitä. On luonnollista, että he 
tulevat tekemään sen. Se kuuluu suunnitelmaan, että he tekevät sen. 
Mutta Seurakunta on liikkunut eteenpäin. Se on mennyt suurempaan, 
voimallisempaan... Se on lahjojen ennallistaminen. Ja monet 
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136 Tulkaa, lähtekäämme liikkeelle! Minä tiedän, että Se on Totuus! 
Minä olen maistanut ja nähnyt! Pyhä Henki on oikein! Jumala on hyvä. 
Menkäämme Häneen! Ja Hän on täällä. Se on sinua varten. Jumala antoi 
Voimansa seurakunnallensa. Ei ruiskuttamalla vähän sinne ja tänne; 
sillä tavalla te ette saa mitään aikaan. Vaan johtaen edellä! Aamen! Mitä 
me tulemme tekemään? 
137 Jokainen täällä istuva henkilö on täytetty jollakin. Te olette 

täytettyjä jollakin. Te ette voi istua siellä olematta täytetyt jollakin. 
Teissä on elämä, joka hallitsee teitä, ja tuota elämää hallitsee joku henki. 
No niin, te voitte olla täynnä maailmaa, niin että rakastatte maailmaa ja 
maailman asioita. Jumala olkoon armollinen teille. Te voitte olla täynnä 
jonkun kirkon uskontunnustuksia, ja joitakin pieniä rukouksia, joita te 
lausutte, ajatellen, että se tulee... tai te rukoilette jotakin kuollutta 
henkilöä, tai teette jonkinlaisen ristinmerkin. Jumala olkoon armollinen 
teille. 
138 Ja te voitte olla täynnä uskontoa; ja se on vieläkin pahempaa. Se on 

totta. Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä ihmiset tulisivat olemaan 
hyvin uskonnollisia, omaten jumalisuuden muodon, mutta kieltäen sen 
voiman; sellaisista kääntykää pois. Jos te olette täynnä uskontoa, te 
olette onneton, teillä on vain uskonto, siinä kaikki. Jos te olette täynnä 
uskontunnustuksia, silloin te ette tiedä mistä te puhutte. Jos te olette 
täynnä maailmaa, silloin te olette sokeita. 
139 Ja sitten, te voitte myös olla täynnä Pyhää Henkeä! Aamen! 

Toivon, että te olette. Ja, jos ette ole, toivon, että tulette täytetyiksi. Ja, 
jos te olette täynnä Pyhää Henkeä, niin mitä teillä on? Teillä on voima; 
teillä on rakkaus; teillä on rauha! “Minun rauhani Minä annan teille, 
enkä Minä anna teille niin kuin maailma antaa.” Teillä on rauha. Te 
olette sinetöity. Teillä on merkki. Aamen! Teillä on lepo. Teillä on 
sanoinkuvaamaton ilo täynnä kirkkautta. Te olette ankkuroidut. Sitä te 
olette Pyhässä Hengessä. Jos olette täytetyt Pyhällä Hengellä, te olette 
siirtyneet kuolemasta Elämään, ja odotatte yleistä ylösnousemusta 
viimeisenä päivänä. 
140 Tulevassa maailmassa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

kautta, joka sanoi, että Hän tulisi kunniassa ja majesteettisuudessa... 
Meri tulee antamaan kuolleensa, niiden ruumiit, jotka nukkuvat 
Hänessä. Kuinka te pääsette Häneen? Yhdellä Hengellä me kaikki 
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“Minä ajattelen noita oravia siellä. Minä ajattelen Hattie Wrightiä siellä 
ja noita pieniä poikia. Ajattelen sitä, mitä Jumala teki, osoittaen, että 
Hän oli Jumala, joka voi luoda!” Halleluja! Minä ajattelin: “Hän on 
sanonut minulle vuosia sitten: ‘Minä en tule jättämään sinua; Minä en 
tule koskaan hylkäämään sinua. Yksikään mies ei tule seisomaan 
edessäsi kaikkina elämäsi päivinä. Minä tulen olemaan sinun kanssasi! 
Ja tästä kädestä erottamisesta se on tuleva siihen, että sydänten 
salaisuudet erotetaan! Sen jälkeen, se tulee nousemaan korkeammalle ja 
korkeammalle!’” Vuotta myöhemmin se todistettiin oikeaksi ympäri 
maailman. 

Ja tässä tulee tämä toinen suuri palvelustehtävä, joka on paljon 
enemmän kuin se. Minä sanoin: “Kulta, minä otan sinua kädestä. 
Jumalan avulla ja Jumalan armosta, minä en enää koskaan halua olla 
negatiivinen. Minä haluan mennä tähän herätykseen täällä saarnatakseni 
niin kuin en koskaan aikaisemmin. Mutta ensin minun täytyy mennä 
pyhittämään itseni ja valmistamaan tie ihmisiä varten, niin että minun 
omat syntini, minun oma huolimattomuuteni on Veren alla, niin että 
minun omat epäonnistumiseni ovat Veren alla, jotta voin astua sinne ja 
sanoa: ‘Seuratkaa minua, ihmiset!’” Se on oikein. Vihaan nähdä jonkun 
miehen sanovan: “Menkää ja tehkää se.” Minä haluan nähdä jonkun, 
joka näyttää tietä tekemällä sen. Kyllä vaan! 
134 Jokin aika sitten meillä oli tulipalo täällä kaupungissa. Pfau Oil 

Company syttyi tuleen. Jeffersonvillen palokunta tuli sinne. Eräs 
ystäväni, joka on hyvä mies, mutta ei ollut tottunut senkaltaisiin suuriin 
tulipaloihin, käveli sinne sanoen: “Ruiskuttakaa hieman vettä tänne, 
pojat. Ruiskuttakaa hieman vettä tänne.” 

Tässä tuli pieni Clarksvillen palokunta: “Ding, ding, ding, ding.” 
Palopäällikkö hyppäsi ulos ja sanoi: “Ruiskuttakaa vähän vettä tänne. 
Lyökää tämä ikkuna hajalle ja ruiskuttakaa vähän vettä sinne.” 
135 Mutta sitten joen toiselta puolelta tulivat Louisvillen koulutetut 

palomiehet. Tuskin se oli pysähtynyt ja tikkaat nostetut, kun 
palopäällikkö jo oli tikkaiden yläpäässä. Kun tikkaat nousivat ylös, hän 
oli siellä. Hän heitti kirveensä ikkunan lävitse, huutaen: “Tulkaa pojat!” 
Siinä se on. Tuli sammutettiin viidessä minuutissa. Ei mitään: 
“Ruiskuttakaa vähän vettä tänne; ruiskuttakaa vähän vettä tänne.” Se tuo 
mieleen joitakin näistä järjellisistä saarnaajista. 
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helluntailaiset eivät usko edes Jumalalliseen parantumiseen, Enkelten 
palvelustehtävään, ja Jumalan voimaan. Monet helluntailaiset sanovat 
näiden näkyjen, joita minä näen, olevan perkeleestä. Monet 
helluntaiorganisaatiot eivät halua olla edes missään tekemisissä sen 
kanssa. Katsokaahan, me olemme siirtyneet siitä eteenpäin. Aivan kuten 
metodistit kutsuivat helluntailaisia “hulluiksi” kielilläpuhumisen tähden, 
ja niin kuin luterilaiset kutsuivat metodisteja “hulluiksi” huutamisen 
tähden... Näettekö? Mutta se on kaikki Pyhän Hengen esiin tulemista, 
kunnes suuri Seurakunta on kokonaan täytetty (Halleluja!) 
Kaikkivaltiaan Jumalan suurilla voimilla, kunnes se on nyt tullut sille 
paikalle, että ne samat teot, joita Jeesus teki, ovat tuoneet itsensä julki 
Seurakunnassa nyt. Me olemme lähellä, ystävät. 
43 Sallikaa minun pysähtyä tässä hetkeksi, antaakseni teille toisen 

esikuvan siitä, mitä varten Jumala pani Pyhän Hengen Seurakuntaan. 
Siellä Vanhassa Testamentissa... Mies valmisti itsellensä kodin, ja otti 
itselleen morsiamen; se oli ensimmäinen asia. Sitten hän tuli suureksi 
mieheksi, aivan kuten joku organisaatio. Se oli hienoa. Seuraava asia, 
mitä tapahtui, oli, että tuossa kodissa tapahtui syntymä. Se on aivan 
kuten Pyhä Henki (näettekö?), toinen henki tuli sisälle, joka oli poika. 
Tuo poika, hän ei ollut täysin vastuussa, eikä hän ollut perillinen ennen 
kuin hän tuli määrättyyn ikään; ja hänet täytyi koetella ensin. Kyllä! Ja 
sitten, heillä oli laki adoptoinnista. (Te saarnaajat, pojan paikallensa 
asettaminen, on se, mistä minä puhun nyt). Sitten hän tuli sille paikalle, 
että hänet tuli adoptoida, otto lapseksi... 
44 Jeesus antoi siitä kauniin kuvauksen Kirkastusvuorella. Kuten 

sanoin, Jumala ei koskaan mene omien lakiensa ulkopuolelle, 
tehdessään mitä tahansa. Jos teillä on luonnon lähde tällä mäellä tässä, 
joka suihkuttaa vettä kaikkialle ilmaan, ja tällä toisella mäellä täällä on 
viljapelto kuivana, niin te voitte seistä tällä mäellä täällä ja huutaa: “Oi 
vesi, juokse tänne ja kastele minun satoni. Oi vesi, tule minun 
pellolleni”, eikä se tule koskaan tekemään sitä. Mutta, jos te toimitte 
painovoiman lakien mukaisesti, te voitte kastella tuon sadon. 
45 Jos teillä makaa täällä joku sairas, tai jos teillä on täällä joku 

syntinen, tai joku, joka haluaa elää oikein, (joka ei voi lopettaa 
ryyppäämistä, tupakoimista, himoitsemista tai muita asioita); jos te vain 
toimitte Jumalan lakien mukaisesti, ja annatte Pyhän Hengen tulla sinne 
sisälle, niin silloin hän ei enää ole itsensä oma. Hän tulee lopettamaan 
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tuon asian, koska Pyhä Henki ottaa hänet hallintaansa. Mutta teidän 
täytyy toimia Jumalan lakien mukaisesti, Jumalan sääntöjen mukaisesti. 
46 Nyt, Vanhassa Testamentissa, kun tämä lapsi oli syntynyt, he 

tarkkasivat sitä nähdäkseen, miten se käyttäytyi. Sitten isä, joka silloin 
jo oli suuri liikemies, ehkä neljännellä tai viidennellä kymmenellä, 
hänellä ei ollut itsellään aikaa opettaa lastaan... Noina päivinä heillä ei 
ollut kansakouluja niin kuin heillä on nyt, joten he ottivat 
“yksityisopettajan” tai “kasvattajan” valvomaan hänen opintojaan. Ja isä 
valitsi parhaan opettajan minkä hän vain voi löytää, niin että hän olisi 
totuudellinen ja kertoisi isälle totuuden kaikesta. 
47 Ja sitten, kun tämä poika oli tullut määrättyyn ikään, sanokaamme, 

että hän oli kypsynyt, ja jos tuo poika ei ollut hyvä poika, joka ei 
välittänyt isänsä liikeasioista, vaan kaikki, mitä hän ajatteli, oli 
flirttaileminen ja naisten kanssa juokseminen, tai ryyppääminen, tai 
uhkapeli, tai hevoskilpailut, silloin tuo poika tulisi aina olemaan poika, 
mutta häntä ei koskaan asetettaisi siihen asemaan, että hän perisi kaiken 
se, mitä hänen isällänsä oli. Mutta, jos hän oli hyvä poika ja 
kiinnostunut isänsä liikeasioista, ja hänet oli tullut todistetuksi oikeaksi 
lapseksi, silloin heillä oli juhlamenot. He veivät pojan ulos kadulle ja 
pukivat hänet valkoiseen viittaan. 

He asettivat hänet ylös korokkeelle niin, että koko kaupunki voi 
nähdä sen. He valmistivat juhla-aterian. Ja sitten isällä oli adoptointi 
seremonia. Hän adoptoi oman poikansa omaan liike-elämäänsä, ja 
silloin tuo poika oli tasavertainen isänsä kanssa. Toisin sanoen, pojan 
nimi shekissä oli aivan yhtä hyvä kuin isänkin. 
48 Tarkatkaa nyt, mitä Jumala teki. Kun Hänen Poikansa oli syntynyt, 

Hän antoi Hänen kasvaa kolmekymmentä vuotta, koetellen häntä, ja 
sitten Hän antoi Hänelle kolme vuotta kovaa koetusta. Ja sitten tuon 
kovan koetuksen lopussa, kun Hän oli nähnyt, että Hänen Poikansa 
toimi Isänsä asioissa... Se tapahtui Kirkastusvuorella, Jeesus otti 
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen (kolme todistajaa) ja meni ylös 
vuorelle; ja siellä Jumala suoritti tuon adoptointilain mukaisen 
seremonian. He katsoivat ylös ja näkivät Jeesuksen, vaatteensa loistavan 
valkoisena kuin salama. Ja, kun pilvi varjosti Hänet, tuli Ääni tuosta 
pilvestä ja sanoi: “Tämä on Minun rakas poikani, kuulkaa Häntä! Minä 
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129 Ja tänään syöpä aiheuttaa... Yhdeksänkymmentä prosenttia kurkku-, 
ja keuhkosyöpään kuolemisista johtuu tupakan poltosta. “Saastuttakaa 
ruumis, ja Minä tulen hävittämään sen!” Mutta he ovat niin helvettiin 
matkalla, mennen eteenpäin sillä tavalla, että he eivät tiedä sitä. Ja joku 
saarnaaja, joka seisoo puhujanpöydän takana neljän arvosanansa kanssa 
jostakin korkeakoulusta, tupakoi itse. Salli minun sanoa sinulle jotakin, 
veli. Pyhä Henki lähetettiin kutsumaan miehet ja naiset ulos sellaisesta 
asiasta! Erottakaa itsenne! Tuo sana seurakunta merkitsee “erotetut”. 
“Tulkaa ulos heidän keskuudestaan”, sanoo Raamattu. “Älkää koskeko 
heidän saastaisiin asioihinsa, ja Minä tulen vastaanottamaan teidät; Ja te 
olette Minulle poikia ja tyttäriä, ja Minä tulen olemaan Jumala teille.” 
Tarkoitukseni ei ole olla ilkeä, vaan rehellinen ja totuudenmukainen. 
Kyllä vaan! Oi, mikä kauhistuttava asia se onkaan. 
130 Miehet ja naiset, missä me seisomme tänään? Missä me olemme? 

Pysähtykäämme. 
131 Yhtenä iltana, rukoiltuani huoneessa kolme tai neljä päivää, tulin 

sellaisen tilaan, että kuljin vain ympäri ja ajattelin: “Jumala”, ja tulin 
sille paikalle etten tiennyt mitä tehdä. Sanoin: “Jumala, me olemme tien 
päässä. Ja käsitän olleeni huolimaton. Minulla on ollut kutsuja mennä, ja 
väsyneenä en ole halunnut tehdä sitä.” Minä ajattelin silloin: “Voin 
nähdä Herrani horjumassa siellä, kun Hän oli niin väsynyt, että voi 
tuskin panna toista jalkaa toisen eteen, mutta Hän ei ollut liian väsynyt 
auttaakseen tuota naista, jonka poikaa tuotiin sieltä kaupungista ulos 
kuolleena, vaan hän meni ja kosketti paareja, ja käytti sen vähäisen 
voiman, joka Hänellä oli jäljellä, herättääkseen tuon pojan eloon. 
Kuinka minä tulen niin väsyneeksi? Mikä minulla on vikana, Herra?’ 
Uskon, että minä olen tulossa vanhaksi. Minä en voi tehdä sitä.” 
132 Siellä oli Mooses, joka palveli samaa Jumalaa kuin minäkin, ja hän 

seisoi siellä satakaksikymmentävuotiaana. Siellä seisoi Kaaleb 
yhdeksänkymmenen ikäisenä miekka kädessään ja sanoi: “Joosua pani 
tämän miekan käteeni neljäkymmentä vuotta sitten, ja minä olen aivan 
yhtä hyvässä kunnossa tänään kuin olin silloinkin.” Aamen! 
133 Minä sanoin: “Jumala, ole minulle armollinen.” Ja minä otin 

vaimoani, joka istuu siellä takana, kädestä, yli tämän Raamatun ja hänen 
pienen Raamattunsa, ja sanoin: “Kultaseni, minä olen ollut liian 
negatiivinen. Pyhä Henki tuomitsee minut sisimmässäni.” Minä sanoin: 
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122 “Mutta veli Branham, on aivan liian kuumaa, ja minun on pakko 
pukeutua näihin pieniin vaatteisiin.” Helvetissä on kuumempaa, sisar 
kulta. Sallikaa minun sanoa se teille. Ja muistakaa se. 
123 Ja Pyhä Henki tulee aina johtamaan teidät Totuuteen, ja Hänen 

Totuutensa on Sana. “Minun Sanani on Totuus. Olkoon jokaisen 
ihmisen sana valhe, mutta Minun Totuus.” 
124 Ja ajatelkaa vain tuota sanaa, kauhistus. Voitteko ajatella, mitä se 

on? 

Tämä on hirvittävä asia saarnaajan puhua, mutta minä olen mennyt 
yleisiin käymälöihin eri paikoissa, joista teidän on melkein täytynyt 
melkein kävellä ulos. Se on ollut niin... Ja kaikkia saastaisia asioita 
seinillä. Minä ajattelin: “Kuinka maailmassa ihmiset voivat olla niin 
halpamaisia?” Ja se haju! Usein mennessäni noihin paikkoihin olen 
ajatellut: “Mikä löyhkä!” Minun täytyy pitää nenääni tällä tavalla 
pestessäni käsiäni. Pelkään, että jos jälleen joudun koskettamaan jotakin 
kädensijaa, siinä olisi sukupuolitautien bakteereja ja muita asioita. 
125 Yhtenä päivänä eräällä rautatieasemalla menin sellaiseen, ja 

ajattelin: “Armoa!” 
126 Ja Jokin sanoi minulle: “Tältä maailma haisee Jumalan mielestä!” 

Se on kauhistus! 
127 Ja minä ajattelen, kun näen jonkun naisen kävelevän kadulla sillä 

tavalla miehen vaatteet yllään, että se on sitä, miltä se näyttää Jumalasta; 
se on kauhistus, jotakin mikä on saastaista ja löyhkäävää Jumalan 
edessä. Kuitenkin tuo sama nainen menee sunnuntaiaamuna kirkkoon 
koristeltuna. Siellä kulkee joku mies, joka ryyppää, ja pettää, rakastaa 
rahaa ja pettää lähimmäistänsä, ja tekee kaikkea muuta saadakseen 
hieman lisää rahaa, pelaa uhkapeliä, tupakoi, ryyppää, valehtelee, ja 
sitten hän menee kirkkoon ja antaa todistuksen siellä. Se on kauhistus, 
se on saastaisuutta! Se on järjellinen seurakunta. 
128 Sanotaan: “Minä kuulun seurakuntaan.” Kyllä. Seurakuntaan, joka 

täytyy päästää välillä ulos viideksitoista minuutiksi, niin että kaikki 
diakonit ja kaikki heistä voivat tupakoida, sekä pastori, ja sitten te 
menette takaisin jatkamaan kirkonmenoanne. Erottakaa itsenne 
jokaisesta epäpuhtaasta asiasta. “Saastuttakaa ruumis, ja Minä tulen 
hävittämään sen!” Jumala sanoi, että Hän tulisi tekemään sen. 
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istahdan nyt alas, eikä Minulla ole enempää sanottavaa. Se, mitä Hän 
sanoo, on Laki ja Totuus!” 
49 Nyt seurakunta on tullut noiden koulujen lävitse. Se meni naimisiin 

pitkän aikaa sitten ja tuli kirkkokunnaksi, organisaatioksi. Mutta 
huomatkaa, syntymä tuotti jotakin muuta. Ja nyt se on tullut sille 
paikalle, että helluntaiseurakunta uudesti synnyttyään on koeteltu. Ja nyt 
se on tulossa sille paikalle... 

Jumala ei toimi Seurakunnan kanssa organisaationa. Hän ei toimi 
Seurakunnan kanssa ryhmänä ihmisiä. Hän toimii Seurakunnan kanssa 
yksilöinä, jokaisen yksilön kanssa Seurakunnassa. Ja nyt on tullut aika... 
Eikä se ole mikään salaisuus; me kaikki näemme sen. Kun mies on 
koeteltu, ja Jumala rakastaa häntä, Hän vie hänet jonnekin yksinänsä. 
Siellä Enkelten edessä Hän tekee jotakin hänelle! Hän nostaa hänet ylös 
siellä Jumalan läsnäolossa, antaa hänelle lahjoja ja täyttää hänet, ja 
asettaa hänet nähtäväksi. Se on tuo ajanjakso missä me nyt elämme. 
50 Sama Pyhä Henki, joka pelasti luterilaiset, joka pyhitti metodistit, 

joka kastoi helluntailaiset, asettaa nyt järjestykseen Herran Jeesuksen 
tulemuksen. Kun se tulee olemaan niin voimallinen, että Ruumis tulee 
tähän seurakuntaryhmään, joka tulee vetämään loput heistä pois 
haudasta! Silloin tulee olemaan ylösnousemus! Sitä varten Pyhä Henki 
on. 

Mikä Pyhä Henki on? Ilman meitä heitä ei voida tehdä täydelliseksi. 
He elivät yhdessä päivässä sen alla; me elämme toisessa päivässä. “Kun 
vihollinen tulee kuin tulva, silloin Jumalan Henki tulee nostamaan 
vastuksen sitä vastaan.” Näettekö? 
51 Me elämme nyt sellaisessa ajassa, että aikaisemmin ihmiset eivät 

olleet puoliksikaan niin älykkäitä kuin nyt. He eivät osanneet valmistaa 
atomipommia eikä autoa. Heillä ei ollut tiedettä eikä niitä asioita, joita 
meillä on nyt. Mutta nyt, kun me tarvitsemme sitä, nostaa Jumalan 
Henki vastuksen. Mitä se on? Hän vuodattaa sisälle Henkensä. Sitten 
nuo, jotka lepäävät haudassa, tai Jumalan alttarin alla niin kuin Kirjoitus 
sanoo, huutavat: “Kuinka pitkään Herra? Kuinka paljon vielä?” Jumala 
odottaa sinua ja minua! Seurakunta odottaa minua ja teitä. Lapseksi 
ottamisen aikaa, kun Jumala voi vuodattaa meihin Hänen Täyteytensä, 
Hänen Voimansa, ja Hänen Ylösnousemuksensa, kunnes Seurakunta ja 
Kristus tulevat niin lähelle toisiansa, että Kristus tulee näkyviin 
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keskuudessamme, ja nostaa ylös kuolleet, ja me menemme 
ylöstempaukseen. 
52 Nyt me tulemme osoittamaan jonkin ajan kuluttua, että ainoastaan 

nuo, jotka ovat täytetyt Pyhällä Hengellä menevät tuossa 
ylöstempauksessa: “Sillä loput kuolleista eivät eläneet tuhanteen 
vuoteen.” Se on totta. Vain Pyhällä Hengellä täytetyt ihmiset olivat ne, 
jotka menivät ylöstempauksessa. 
53 No niin, Jumala antoi Pyhän Hengen. Minulla on täällä eräs toinen 

Kirjoitus, Joh. 14:12. Se on hyvin tuttu Kirjoitus kaikille täällä 
tabernaakkelissa. “Totisesti, totisesti, Minä sanon teille, Hän, joka uskoo 
Minuun...” No niin, älkää antako tuon sanan “uskoo” kompastuttaa 
itseänne. Nimellisessä seurakunnassa sanotaan: “Kyllä, minä uskon. 
Varmasti uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.” Perkele uskoo 
saman asian. Raamattu sanoo niin. Mutta Raamattu sanoo, ettei kukaan 
voi kutsua Jeesusta Kristukseksi, kuin ainoastaan Pyhässä Hengessä. 
(Sallikaa minun pysähtyä tässä hetkeksi.) 
54 Te ette ole edes kääntynyt ennen kuin olette vastaanottaneet Pyhän 

Hengen. Se on totta. Te uskotte... Pyhä Henki on puhunut teille, ja te 
olette julkisesti tunnustaneet Hänet. Perkele tekee samoin. “Minä uskon, 
että Hän on Jumalan Poika.” Niin tekee perkelekin. Mutta te olette 
vaeltamassa Häntä kohden. Pietari oli kutsuttu ja vanhurskautettu 
uskolla Herraan Jeesukseen Kristukseen... Ja Joh. 17:17, Jeesus pyhitti 
heidät Sanan kautta, sillä Sana oli Totuus, ja Hän oli Sana. Joh. 1, 
sanotaan: “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli 
Jumala. Ja Sana oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme...” Hän oli 
Sana, joten Hän pyhitti heidät. Hän sanoi: “Isä (puhuen Hengelle, joka 
oli Hänessä), Minä pyhitän heidät Sanan kautta.” Hän itse, laskemalla 
kätensä heidän päälleen. “Sinun Sanasi on Totuus.” Hänet oli 
yksinkertaisesti vain puhuttu olemassaoloon naisen kohdussa. Oi, on 
täysin mahdotonta Hänen olla mitään muuta kuin tämä Jumalan Sana 
tuomaan Hänet julki. “Minä pyhitän heidät.” 
55 Hän antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Hän pani heidän 

nimensä Karitsan Elämän Kirjaan, ja lähetti heidät ulos (Matt. 10.), ja 
antoi heille voiman saastaisten henkien ylitse, ajaa ulos pahat henget ja 
tehdä muita tekoja. Ja he tulivat takaisin iloiten ja sanoivat: “Jopa 
perkeleet ovat alamaisia meille.” 
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silloin te saatte Pyhän Hengen.” Ymmärrättekö? Siinä se on. Meidän 
täytyy seurata sitä. 
116 Tarkoitukseni ei nyt ole loukata teitä. Minä rakastan teitä liian 

paljon. Mutta veli, sisar, käsitättekö te, että minä tiedän, että minun 
täytyy seistä viimeisinä päivinä tuossa ylösnousemuksessa, tämän 
sukupolven ihmisten kanssa, vastaamassa tästä Sanasta? Ja Pyhä Henki 
näyttää tämän ja minä saarnasin sen. Missä te tulette seisomaan? Kuinka 
te tulette selviytymään siitä? Sinä et voi tehdä sitä, ystävä. Älä... No 
niin, lopettakaa se! Mitä tahansa väärää teettekin, lopettakaa se! Te 
sanotte: “Minä en voi.” Silloin teillä ei vielä ole “Hän-joka-voi” 
itsessänne. Kun Pyhä Henki tulee, Hän antaa teille voiman maailman 
ylitse. Ja, jos te... Kuunnelkaa mitä Hän sanoo; “Jos te rakastatte 
maailmaa ja maailman asioita, on se siksi, että Jumalan rakkaus ei ole 
teissä.” No niin, ei ole mitään erivapauksia. Hän tekee sen selväksi, että 
meidän on tultava tuohon merkkiin. 
117 Tiedän teidän ajattelevat, että minä olen hirvittävä. Mutta minä olen 

vain hirvittävän oikeassa nyt. Näettekö? Kuunnelkaa. Se on totta. 
118 Tule nyt sen mukaiseksi, veli, sisar. Älkää antako jonkun näistä 

älyllisistä korkeakouluista täällä sanoa teille, että “sehän on vain tuota 
vanhaa höyrypäisyyttä”. Jos se on höyrypäisyyttä, silloin Jumala on 
höyrypäinen. Ja, jos Jumala on vanha höyrypää, silloin olen myös minä. 
Aamen! Minä haluan olla Hänen kaltaisensa! Miksi? Hänen Henkensä 
on minussa saaden aikaan nälän ja janon, kutsuen kaikkea, mikä on 
Sanan vastaista... 
119 Jos ihmiset sanovat: “Ei, sillä ole väliä, jos mies pelaa vähän korttia 

huvikseen viisisenttisellä tai kahdella. Se on aivan ok.” Jumala sanoo, 
ettei se ole! 
120 Oi, jos te otatte pienen ryypyn hyvässä seurassa ja tulette vähän 

humalaan silloin tällöin...” Mutta Jumala sanoi: “Voi häntä!” 
121 Te sanotte: “On ihan oikein, veli Branham, että leikkaan hiuksiani, 

koska muutkin naiset tekevät niin.” Minä en välitä mitä muut naiset 
tekevät. He eivät ole teidän esimerkkinne, he eivät ole teidän pomonne. 
Jos teillä on Pyhä Henki itsessänne, tulette te seuraamaan Hänen 
ohjeitaan, välittämättä siitä, mitä ihmiset sanovat teistä. 
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ulkona kadulla... Ja Raamattu sanoo, että se on kauhistus Jumalan 
silmissä naisen käyttää niitä. Ja te käytätte niitä joka tapauksessa, niin 
sanotteko te, että teillä on Pyhä Henki? Minä ihmettelen sitä joskus. 
Pyhä Henki tulee seuraamaan Jumalan Sanaa kirjaimellisesti. Ja 
saarnaaja pöydän takana, joka ei saarnaa sitä, minä epäilen onko hänellä 
Pyhää Henkeä, koska sitä varten Pyhä Henki on. 
112 Se tuli antaakseen voitelun saarnaajalle. Antaakseen pyhyyden 

ihmisryhmälle. Asettaakseen asettamassa Seurakunnan järjestykseen. 
Tuodakseen Hengen yhteyden. Se tuli liittääkseen meidät yhteen 
voimassa. Se tuli liittääkseen Seurakunnan yhteen veljellisessä 
rakkaudessa. Minä en välitä oletteko te metodisti, baptisti, presbyteeri, 
luterilainen, tai mitä te olette, jos meidät kaikki on yhdellä Hengellä 
kastettu yhteen Ruumiiseen, ja olemme tulleet Jeesuksen Kristuksen 
Ruumiin jäseniksi, niin ei mikään nykyinen, ei mikään tulevainen, ei 
nälkä eikä mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on 
Kristuksessa, koska me olemme syntyneet Hänen Hengestänsä, ja pestyt 
Hänen Veressänsä. Me olemme uusia luomuksia. Sitä Jumala tuli 
tekemään. Sitä varten Pyhä Henki on. Kyllä vain. Sitä varten… 
113 Nyt ihmiset. Katsokaa minua kasvoihin. Paljon käsiä kohosi 

merkiksi, että teillä on Pyhä Henki. Näettekö? Varmasti niin oli. Oi. 
Mutta minä tulen hyppyyttämään teitä nyt hieman tässä. Tämä 
nauhoitetaan. Ja me tulemme menemään enemmän siihen huomenillalla. 
Jos te sanotte, että teillä on Se, ja te olette syylliset näihin asioihin, niin 
mikä teitä mahtaakaan johtaa? Jumala ei tule koskaan johtamaan teitä 
pois Sanasta. Hän tulee pitämään teidät Sanassa, koska se on Jumalan 
oma laki Seurakunnalle, Hänen ihmisiään varten, naisia varten ja miehiä 
varten. 
114 Te sanotte: “Ei se vahingoita minua tehdä tätä tai tuota.” Eikö? 

Sana sanoo, että se vahingoittaa. Ja, jos Pyhä Henki on teissä, Se tulee 
johtamaan teidät suoraan Sanaan. Ei ole mitään puolusteluja. Jumala ei 
tee mitään muutoksia tai anna erivapauksia. Hän antaa merkin, ja te 
seuraatte sitä. Siinä kaikki. Niin se on jokaisen kanssa. Te kaikki tulette 
samalla tavalla. 
115 Pietari sanoi: “Tehkää parannus jokainen teistä, ja ottakaa kaste 

Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntienne anteeksi saamiseksi, niin 
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Hän sanoi: “Älkää sen vuoksi iloitko, että perkeleet ovat teille 
alamaiset, vaan iloitkaa siksi, että teidän nimenne ovat Kirjassa.” Ja 
Juudas oli heidän kanssaan. Katsokaa kuinka lähelle hän voi tulla, 
vanhurskauttamisen lävitse suoraan pyhitykseen, mutta missä hän näytti 
värinsä? Missä hän julkitoi itsensä? Ennen kuin Helluntai tuli hän osoitti 
värinsä. 
56 Tarkatkaa, kuinka tuo henki voi olla aivan niin hurskas ja aivan niin 

tekopyhä kuin vain voi olla, kunnes se tulee Pyhään Henkeen, ja siinä he 
tulevat erottautumaan, se on tuo henki. Ettekö voi nähdä, kuinka lähelle 
se tulee, antikristus? 

Ja Jeesus sanoi, että ne tulisivat olemaan niin lähellä toisiaan 
viimeisinä päivinä, että se pettäisi jopa Valitutkin, jos se olisi 
mahdollista. Mutta muistakaa, ne ovat ainoastaan valitut, jotka tulevat 
näkemään sen. Jumala kutsuu valinnan mukaan! Ettekö olekin 
onnellisia, että olette yksi heistä? Te ihmiset täällä tänä iltana, jotka 
tunnette, että jokin teidän sydämessänne vetää teitä: “Minä haluan tuon 
Pyhän Hengen. Minä haluan Sinut, Herra, sydämeeni.”? Se on siksi, että 
Jumala pani teidän nimenne Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman 
perustamista. Hän sanoi niin. “Ei kukaan voi tulla Minun tyköni”, sanoi 
Jeesus, “ellei Minun Isäni häntä ensin vedä. Ja kaikille, jotka Minun 
tyköni tulevat, heille Minä annan Iankaikkisen Elämän.” Mikä on 
iankaikkinen Elämä? Pyhä Henki, on Iankaikkinen Elämä. Ottakaa tuo 
sana ja katsokaa sitä Kreikankielestä, siellä sanotaan: Zoe; Zoe on 
Pyhä Henki. “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, tulevat Minun 
tyköni. Ja kaikille, jotka tulevat Minun tyköni, Minä tulen antamaan 
Pyhän Hengen, ja Minä tulen herättämään heidät viimeisenä päivänä. 
Minä tulen tekemään sen”, Hän sanoi. Se ei ole mitään “jos” tai “ehkä”, 
vaan Minä tulen tekemään sen.” Kaikille, jotka tulevat... Minä tulen 
antamaan Iankaikkisen Elämän. Silloin hänen on pakko nousta ylös, 
koska hänellä on Iankaikkinen Elämä. Hänen on tultava esiin! Hän ei 
voi kuolla sen enempää kuin Jumalakaan voi kuolla. 
57 Oi, kalliit ystäväni ympäri maata ja tässä pienessä kaupungissa, 

jospa minä vain voisin inhimillisellä äänelläni asettaa teidän sydämiinne 
Pyhän Hengen kasteen vastaanottamisen tärkeyden, niin se olisi 
kaikkein ihmeellisin ilmestys, mitä teillä koskaan elämässänne on ollut, 
kun te näette, että teidän täytyy tehdä se. 
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58 Sallikaa minun selvittää teille se mikä koskee teidän 
kääntymystänne. Pietari oli pelastunut; hän uskoi Herraan ja seurasi 
Häntä. Jeesus kertoi hänelle kuka hän oli ja käski hänen seurata itseään. 
Hän antoi hänelle voiman saastaisia henkiä vastaan ja pyhitti hänet. 
Mutta kaiken sen jälkeen... Ja hänestä tuli tuon ryhmän puolestapuhuja, 
tai niin kuin katolilaiset kutsuisivat sitä, seurakunnan piispa, tai paavi, 
seurakunnan johtaja. Kuitenkin Jeesus sanoi sinä yönä jona Hänet 
kavallettiin: “Rakastatko sinä Minua, Pietari?” 

Ja hän sanoi: “Herra, Sinä tiedät, että minä rakastan Sinua.” Hän 
sanoi: “Ruoki Minun lampaitani.” Hän sanoi sen kolme kertaa. Ja Pietari 
sanoi: “Sinä tiedät, että minä rakastan Sinua. Minä tulen kulkemaan 
kanssasi loppuun asti. Minä tulen menemään kanssasi kuolemaan”, ja 
niin edelleen. 
59 Jeesus sanoi: “Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmasti Minut 

kiellät.” Hän sanoi: “Mutta Pietari, Minä olen rukoillut sinun puolestasi, 
ja sen jälkeen, kun olet kääntynyt, vahvista veljiäsi.” Sen jälkeen, kun 
olet kääntynyt! Hän oli huutanut; hän oli luultavasti tanssinut Hengessä; 
hän oli tehnyt kaiken kaltaisia asioita, mutta hän ei vielä ollut 
vastaanottanut Pyhää Henkeä. “Sen jälkeen, kun olet kääntynyt, 
vahvista silloin veljiäsi.” Se on totta. Noudattakaa Hänen 
suunnitelmaansa. 
60 Sallikaa minun nyt lukea Joh. 14:12. Jeesus sanoi: “Totisesti, 

totisesti, Minä sanon teille, hän, joka uskoo minuun...” Te voitte uskoa 
Häneen. Kuinka moni ymmärtää sen, sanokoon “Aamen!” [Seurakunta 
sanoo: “Aamen!”] 
61 Muistatteko Apt. 19, (en haluaisi pysähtyä tässä, mutta minun täytyy 

sanoa se sitä mukaan kuin se tulee minulle), Apt. 19. luvussa, kun tämä 
baptistisaarnaaja, joka oli kääntynyt lakimies... Ja hän saarnasi ja sai 
ihmisiä pelastumaan, ja heillä oli suuri ilo ja he riemuitsivat ja huusivat, 
pitäessään kokousta. (Apt. 18) Akyllas ja Priski... (me viittasimme 
siihen eilen illalla). He menivät tapaamaan häntä. Ja he tiesivät, että hän 
oli suuri mies ja oppinut. Ja hän todisti Raamatulla, että Jeesus oli 
Jumalan Poika, tuntien ainoastaan Johanneksen kasteen; hän ei vielä 
tuntenut Pyhän Hengen kastetta. Niinpä Akyllas ja Priskilla, tuo mies ja 
vaimo, jotka olivat teltantekijöitä kuten Paavalikin, ja, jotka olivat 
vastaanottaneet Pyhän Hengen Paavalin opetuksen alaisena, he sanoivat: 
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107 Te sanotte: “Minä en voi tehdä sitä. Oi, minä en yksinkertaisesti voi 
tehdä sitä.” Varmastikaan te ette voi. Mutta Pyhä Henki tuli sitä 
tarkoitusta varten. 

Se tuli ottamaan teistä pois kaikki nuo vanhat tottumukset ja ne 
asiat, joita te teette; tuon pahanpuhumisen takanapäin; tuon itsenne 
erottamisen, sanoessanne: “Siunattu olkoon Jumala, minä olen 
metodisti. Minä en halua olla missään tekemisissä noiden pyhien 
kieriskelijöiden kanssa.” Pyhä Henki tuli ottaakseen sen pois teistä. 
108 “Minä olen baptisti.” “Minä olen presbyteeri, minä en menisi 

tuohon pieneen pyhien kieriskelijöiden joukkoon.” Pyhä Henki tuli 
ottaakseen kaiken tuon jäykkyyden pois teistä. Sitä Pyhä Henki on. Se 
pesee teidät Veressä; oikaisee teidät. Sitä Se tuli tekemään. Se tuli 
oikaistakseen teidät. Tekemään väärät suoriksi. 

 Sitä Se tuli tekemään, oikaisemaan asiat ja tekemään korkeat paikat 
mataliksi. Se saa teistä näyttämään siltä kuin kaikki vuoret tanssisivat 
kuin karitsat ja puut taputtaisivat teille käsiänsä. [Veli Branham taputtaa 
käsiänsä.] Linnut laulavat eri tavalla. Ilokellot soivat. Ei ole mitään 
puolusteluja. Sitä Se tuli tekemään. Jumalan tarkoitus oli lähettäessään 
Pyhän Hengen, että te tulisitte tekemään nämä asiat. Että te vaeltaisitte 
Hänen tahtonsa mukaan. 
109 Minä en nyt halua loukata teitä, mutta olen sanonut teille, että olen 

täällä syvimmällä vilpittömyydellä. Ollakseni ahdistamatta teitä, minä 
aina hyppään hieman toiseen asiaan, kuitenkin pysyen Totuuden kanssa, 
ja yritän sanoa sen sillä tavalla, että se ei vaivaisi teitä liian kovasti. 
110 Mutta minä haluan sanoa teille jotakin. Jos Raamattu sanoo, että on 

väärin naisen leikata hiuksiansa, ja te sanotte, että teillä on Pyhä Henki 
ja sitten leikkaatte hiuksenne, niin minä ihmettelen onko teillä Sitä. 
Älkää nyt suuttuko. Jos sen teette, niin se osoittaa, että siellä on 
toinenkin asia teitä vastaan. 
111 Jos Raamattu sanoo, että on väärin naisen panna ylleen miehelle 

kuuluvia vaatteita, ja te käytätte näitä pieniä haalareita ja pitkiä housuja 
täällä ulkona kadulla... te täysikasvuiset naiset... Arvelen, että pienille 
vauvoille se kyllä sopii, jos he leikkivät pienten poikien kanssa ja muuta 
sellaista. Mutta katsokaahan, kun te täysikasvuiset naiset, viisitoista, 
kuusitoista, kahdeksantoistavuotiaat, aina isoäiteihin asti, olette täällä 



30 MITÄ VARTEN PYHÄ HENKI ANNETTIIN?  
 

Täällä; ja koska he älyllisyytensä kanssa ovat menneet pois Siitä, 
tulevat he pyhien tuomitsemiksi. He ovat jo tuomitut; tuomio on jo 
langetettu. 
103 Oi! Minä puhuin rukouksen voimasta; puheen voimasta; voimasta 

elää pyhää elämää. Aamen! Sitä Pyhä Henki on tekevä. 
104 Jotkut teistä ihmisistä riiputte mukana, ja sanotte: “Minä en voi 

lopettaa ryyppäämistä. Minä en yksinkertaisesti voi lakata tästä.” Pyhä 
Henki tulee elämään teihin, ottaakseen teistä pois kaikki nämä, joita 
“minä en voi”. Se saa naiset lopettamaan hiustensa leikkaamisen, Se saa 
heidät lopettamaan shortsien ja pitkien housujen käyttämisen, (joille ei 
ole mitään puolusteluja), Se saa heidät lopettamaan lavertelut. Oi, kyllä! 
Sitä varten Pyhä Henki on, tekemään elämänne pyhäksi, koska Se tulee 
seuraamaan joka kerta Raamatun ohjeita. 
105 Joku nainen sanoo: “On aivan liian kuumaa. Minun yksinkertaisesti 

täytyy käyttää näitä vaatteita. Minä saan päänsärkyä, jos annan hiusteni 
kasvaa.” Mutta, kun teillä on Pyhä Henki, silloin ei löydy mitään 
puolusteluja, Se on teissä tekemässä sen sillä tavalla. Se tulee 
seuraamaan Sanaa aivan tarkalleen! Sitä Pyhä Henki tulee tekemään. Se 
saa teidät miehet kääntämään päänne pois noista puolialastomista 
naisista ja saa teidät lakkaamaan himoitsemasta heitä. Sitä Pyhä Henki 
on tekevä. 
106 Se saa teidät lopettamaan tupakoimisen ja ryyppäämisen ja ottaa 

pois halun olla jotakin suurta. Se tulee ottamaan sen pois teistä. Se tekee 
teidät nöyriksi. Sitä varten Pyhä Henki on. Se on pyhää elämää varten 
(se on totta); Se saa teidät lopettamaan juoruamisen; Se saa teidät 
lopettamaan kortinpeluun ja nopanheiton, ja kaikki nämä muut asiat, 
joita te teette nurkan takana. Se saa teidät lopettamaan uskottoman 
elämän vaimoanne kohtaan. Niin se on. Sitä varten Pyhä Henki on, Se 
saa teidät elämään pyhää elämää. Se ottaa teiltä pois halun mennä 
naimisiin jonkun toisen miehen vaimon kanssa. Sitä varten Pyhä Henki 
on annettu voimaksi, asettamaan kiintymyksenne ylhäällä oleviin 
asioihin, missä Jumala on...?... kunnes Kristuksen mieli on teissä. Te 
ette voi olla näkemättä noita asioita, mutta kun te katsotte heitä, te 
käännätte päänne. Niin se on, Se saa teidät tekemään sen. 
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“Meillä on täällä eräs pieni veli, antakaamme hänen puhua meille 
hieman siitä.” 

Ja, kun Paavali tuli ja kuuli hänen saarnaavan, tuntien, että hän oli 
suuri mies, hän kysyi: “Oletteko vastaanottaneet Pyhän Hengen sen 
jälkeen, kun tulitte uskoon?” 

He sanoivat: “Me emme tiedä onko mitään Pyhää Henkeä 
olemassa.” 

Hän sanoi: “Kuinka teidät silloin on kastettu?” 

He vastasivat, “Johannes Kastaja on jo kastanut meidät.” 
62 Tarkatkaa nyt, mitä Paavali sanoi. Hän sanoi: “Johannes totisesti 

kastoi parannukseen, mutta ei syntien anteeksi saamista varten,” 
sanoen... Sitä te uskotte otettuanne Kristuksen henkilökohtaiseksi 
Pelastajaksenne, te uskotte Pyhän Hengen kasteeseen. Mutta se ei ole 
Pyhän Hengen kaste, kalliit baptistiveljeni. Se on väärin. 

Yhtenä päivänä eräs veli sanoi minulle: “Veli Branham, Abraham 
uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.” Minä sanoin: 
“Todellakin.” Hän sanoi: “Mitä muuta kukaan voi tehdä kuin uskoa?” 
63 Minä sanoin: “Se on kaikki, mitä kukaan voi tehdä. Kaikki, mitä 

kukaan voi tehdä tänään, on uskoa Jumalaa. Mutta Jumala antoi hänelle 
ympärileikkauksen sinetin (josta puhuimme eilen illalla) merkiksi siitä, 
että Hän oli vastaanottanut hänen uskonsa Häneen.” Ja tänään, te uskotte 
Häneen, kun te vastaanotatte Hänet henkilökohtaisena Pelastajananne. 
Mutta, kun Jumala antaa teille Pyhän Hengen Sinetin, silloin Hän on 
sinetöinyt teidät iankaikkiseen päämääräänne. Nyt te baptistit ottakaa se, 
ja minä olen oleva kanssanne samaa mieltä iankaikkisesta 
varmuudestanne. Kyllä vain. Koska on kirjoitettu: “Älkää murehduttako 
Jumalan Pyhää Henkeä, jolla teidät on sinetöity lunastuksenne päivään 
saakka.” Teitä ei ole sinetöity uskomalla Siihen, vaan teidät on sinetöity 
Pyhällä Hengellä. Efesolaiskirje 4:30: “Älkää murehduttako Jumalan 
Pyhää Henkeä, jolla teidät on sinetöity lunastuksenne päivään saakka.” 
Se sinetöi teidät, kun te olette löytäneet suosion Jumalan kanssa; Hän 
sinetöi teidät Pyhällä Hengellä. Se on niin, koska Raamattu sanoo, että 
“kukaan ei voi kutsua Jeesusta Kristukseksi, kuin vain Pyhällä Hengen 
avulla.” 
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64 Te sanotte: “Minä uskon sen, koska pastori sanoo niin.” Hän on 
oikeassa, mutta se ei vastaa teidän puolestanne. “Minä uskon sen, koska 
Sana sanoo niin.” Se on oikein, mutta se ei vastaa teidän puolestanne. 
Ainoa tapa miten te voitte sanoa, että Jeesus on Kristus, on se, että Pyhä 
Henki tulee teihin ja antaa todistuksen itsestänsä, että Hän on Jumalan 
Poika! Se on ainoa tapa teidän tuntea ylösnousemus, kun Pyhä Henki 
todistaa siitä. “Kun Pyhä Henki on tullut, Hän tulee todistamaan 
Minusta, näyttämällä teille tulevaiset asiat, ja muistuttamalla teitä näistä 
asioista, jotka Minä olen sanonut.” Te ette koskaan löydä sitä koulusta. 
Näettekö? Hän on tuova nämä asiat teidän mieleenne. 
65 Nyt me haluamme lukea hieman pidemmälle tätä Kirjoitusta Joh. 

14:12: 

Totisesti, totisesti, minä sanon teille: joka uskoo minuun, on myös 
tekevä niitä tekoja, joita minä teen; ja suurempiakin.. .(Josta oikea 
käännös kuuluu “enemmänkin” jos haluatte tarkistaa sen.) 
...suurempiakin kuin nämä on hän tekevä; koska minä menen Isän 
tykö. 

66 Jos Hän menisi Isän tykö, silloin Pyhä Henki tulisi. Onko se oikein? 
Toinen Kirjoitus sanoi: “Jos Minä en mene pois, ei Lohduttaja ole 
tuleva; mutta jos Minä menen pois, niin Minä tulen jälleen ja olen teidän 
kanssanne ja teissä.” Ymmärrättekö? Se on ensin Jumala teidän 
ylitsenne, teidän kanssanne Kristuksessa, ja teissä Pyhänä Henkenä, 
Jumala teissä. 
67 “Niitä tekoja, joita Minä teen, olette te myös tekevä”, ei joitakin eri 

tekoja, vaan Jumala haluaa tuoda Pyhän Hengen teihin jatkaakseen 
samoja tekoja, joita Hän teki Kristuksessa. Teot eivät olleet niin tarpeen 
Lutherin päivinä,. Jumalan Seurakunnalle. Seurakunta ei ollut kuin 
hieman enemmän tarpeessa Wesleyn päivinä, koska Raamattu sanoo, 
että maailma tulisi heikommaksi, ja viisaammaksi ja pahemmaksi koko 
ajan. Maailma on tulossa pahemmaksi koko ajan, me tiedämme sen. 
Ihmiset tekevät tänään tekoja, joita sata vuotta sitten ei voitu 
ajatellakaan, että ihmisolento olisi niin julma. “Pahempaa koko ajan, ja 
paha tulee pahemmaksi koko ajan”, sanoo Kirjoitus, “enemmän ja 
enemmän.” 
68 Niinpä Pyhä Henki on liikkunut. Oli vain pieni henkäys Siitä 

Lutherin kanssa, vähäinen puhallus Siitä Wesleyn kanssa ja hieman 
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edessäni... Minua ei voida liikuttaa. Sen lisäksi sydämeni riemuitsee ja 
kieleni on tehty iloiseksi. Hän ei ole jättävä Minun sieluani helvettiin, 
eikä Hän tule sallimaan Pyhänsä nähdä turmeltumista.’ Sallikaa minun 
vapaasti puhua teille. Patriarkka Daavid on sekä kuollut, että haudattu ja 
hänen hautansa on meidän keskellämme tänä päivänä. Mutta ollen 
profeetta, hän näki ennalta tuon Vanhurskaan tulemuksen. Ja olkoon se 
tiettäväksi teille, että Jumala on tehnyt tämän saman Jeesuksen, jonka te 
pahoin käsin ristiinnaulitsitte, sekä Herraksi, että Kristukseksi!” 

“Miehet ja veljet, mitä me voimme tehdä pelastuaksemme?” 
100 Hän sanoi: “Tehkää parannus, ja ottakoon jokainen teistä kasteen 

Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntienne anteeksi saamiseksi, ja te 
saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä lupaus on teille, ja teidän lapsillenne, 
ja niille, jotka kaukana ovat, niin monelle kuin Herra meidän 
Jumalamme tulee kutsumaan!” Aamen! 
101 Niin kauan kuin Jumalalla on ihmisiä, Jumalalla on Seurakunta, ja 

Jumalalla on Pyhä Henki marssimassa Sen kanssa. Sitä varten Jumala 
antoi Pyhän Hengen. Älyniekkoja tulee nousemaan, niin on aina ollut. 
Mutta Jumalalla on vähemmistö jossakin. Jumalalla on pieni seurakunta, 
joka tulee liikkumaan suoraan eteenpäin Pyhän Hengen kasteen kanssa 
ja vaeltamaan Valossa. Ja he tulevat olemaan niitä, jotka todistuksensa 
kautta tulevat tuomitsemaan maailman. Eikö Jeesus sanonut: “Siunattuja 
ovat puhdassydämiset, sillä he ovat näkevä Jumalan”, ja toinen 
Raamatunpaikka sanoo, että pyhät ovat tuomitseva maan? Varmasti, se 
todistus, jonka te annatte tänään, tulee tuomaan tuomion tätä kaupunkia 
vastaan. Meidän todistuksemme Pyhän Hengen kasteesta ja Jumalan 
voimasta, elääksemme pyhästi, on tuova tuomion tätä kaupunkia 
vastaan. 
102 Ne, jotka ovat ensimmäisiä tulevat olemaan viimeisiä; ja ne, jotka 

ovat viimeisiä tulevat olemaan ensimmäisiä. Minä en tiedä mitään 
Sankeystä, Moodysta ja heidän ylösnousemuksestaan. He eivät tule 
tietämään mitään minusta, ja tästä, mutta minä tulen seisomaan tällä ja 
antamaan todistuksen. Niin tulette tekin. Ja sen kautta, kun te olette 
levittäneet valoanne ja Pyhän Hengen kastetta, ja sen elämän kautta, jota 
te olette eläneet; ja ne asiat, jotka Jumala on tehnyt todistaakseen, että 
Hän liikkuu 
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maan päällä. Nyt jotakin muuta tulisi tapahtumaan. Jotakin oli 
tapahtumassa. He olivat kaikki yhdessä paikassa yksimielisinä. Ja äkisti 
tuli ääni Taivaasta kuin kohiseva mahtava tuuli, ja täytti koko sen 
huoneen, jossa he istuivat. Jakautuneet kielet asettuivat heidän päälleen. 
Mikä on jakautunut? Se on “erillinen”. He änkyttivät. Oletteko koskaan 
kuulleet jonkun änkyttävän? He sanovat: “A-a-a [Veli Branham matkii 
änkytystä.]” Näettekö? He eivät osanneet sanoa mitään. Jakautunut 
merkitsee jotakin, mikä on eronnut toisesta. He eivät puhuneet 
keskenään; he eivät laverrelleet; he eivät tehneet mitään, he vain pitivät 
melua. Jakaantuneet tuliset kielet asettuivat itse kunkin päälle. Oi, he 
eivät voineet pidätellä itseään. Ja heidät kaikki täytettiin Pyhällä 
Hengellä.. Whew. 
98 Mitä sitten tapahtui? Ulos kaduille he menivät. “Missä on rabbi 

Jones? Missä tuo mies on? Missä on tuo järjen jättiläinen? Jumala oli 
yllämme Mooseksen kanssa palavassa pensaassa. Hän ruokki meitä 
mannalla ylhäältä. Hän vaelsi kanssamme kolme vuotta ja kuusi 
kuukautta täällä maan päällä. Mutta nyt Hän on minussa. Se en ole 
minä, joka puhuu, se on Hän. Minä tiedän kuka Hän on; minä tiedän 
kuka minä olen. Minua ei enää ole; Hän on. Tuokaa tuo mies tänne!” 

“Te Israelin miehet ja te, jotka asutte Juudeassa, tietäkää tämä, ja 
kuulkaa minun ääntäni! Kaikki te saarnaajat ja rabbit!” Whew. 
Puhukaapa voimasta puheessa. Oi! Katsokaa, kuinka hän puolusti tuota 
vähemmistöä, sataakahtakymmentä, kun vastassa oli kymmenentuhatta 
tai enemmän. “Nämä eivät ole juovuksissa niin kuin te oletatte, onhan 
nyt vasta kolmas hetki päivästä. Mutta tämä on se, mistä profeetta Joel 
on puhunut sanoen: ‘On tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, 
että Minä tulen vuodattamaan Hengestäni, (whew), kaiken lihan päälle.’ 
Näettekö Mariaa siellä tanssimassa hengessä, ja puhumassa kielillä? ‘Ja 
myös Minun palvelijattarieni päälle Minä tulen vuodattamaan Henkeni. 
Minä tulen näyttämään merkkejä ylhäällä taivaalla ja alhaalla maan 
päällä, Tulipatsaita ja savua.’” Silloin oli Jumala tullut omiinsa. Aamen! 
Näettekö sitä? 
99 “No niin, mikä arvoaate sinulla olikaan? Mistä koulusta sinä olet 

tullut?”  

“Sillä ei ole nyt mitään merkitystä.” Oi, hän alkoi antaa Kirjoitusten 
ryöpytä. “Daavid näki Hänet ennalta ja hän sanoi: ‘Herra on aina minun 
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voimakkaampi puhallus Siitä helluntailaisten kanssa. Nyt Henkäys ja 
Henki ovat tulleet samaksi. Se liittyy yhteen tuottaen tuon saman 
voimallisen Pyhän Hengen tuulen, niin kuin Hän teki siellä 
aikaisemmin, julkituoden täällä tänään ne samat teot, joita Hän teki 
siellä.  
69 Tarkatkaa mitä Jeesus sanoi: Totisesti, totisesti Minä sanon teille, 

Poika ei voi tehdä mitään ennen kuin Hän näkee Isän tekevän sen ensin. 
Mitä Isä tekee, Hän näyttää sen Pojalle. Isä asuu Minussa; Hän tekee 
teot.” Näettekö? 
70 Huomatkaa nyt. Tässä on eräs toinen asia, jonka haluaisin sanoa 

juuri tässä. Jeesus sanoi: “Niin kuin Isä on lähettänyt Minut...” 
(Tarkatkaa nyt!) “Niin kuin Isä on lähettänyt Minut, niin lähetän Minä 
teidät.” Kuinka teki Isä, joka lähetti Hänet? Isä, joka lähetti Hänet, tuli 
alas Taivaasta ja asui Hänessä. Hän sanoi: “Minä teen aina sitä mikä 
miellyttää Minun Isääni.” Näettekö? Hän kulki ympäri tehden niitä 
asioita, joita Isä näytti Hänelle. “Minä en tee mitään, ellei Minun Isäni 
näytä sitä Minulle ensin.” Jumala, joka lähetti Hänet, oli Hänen 
sisällänsä. 

 “Ja niin kuin Isä lähetti Minut, (samalla tavalla kuin Isä lähetti 
Minut), niin lähetän Minä teidät.” Mitä se on? Jumala teissä. Tehden 
mitä? Samoja tekoja. Jeesus sanoi: “Hän, joka uskoo (Hän, jolla on 
Minut sisällänsä, jolla on Pyhä Henki) hän, joka uskoo, (joka on jo 
todistanut Minun ylösnousemukseni), ja tietää, että Minä olen hänessä... 
Hän, joka on Minussa; jos te pysytte Minussa, ja Minun sanani pysyvät 
teissä...” 
71 Nyt te sanotte: “Minä pysyn Jeesuksessa, mutta varmastikaan minä 

en usko Jumalalliseen parantumiseen.” Se osoittaa, että Hän ei ole 
teissä. 
72 “Minä uskon Jeesukseen; muuta en usko, että Pyhä Henki on tänä 

päivänä niin kuin heillä oli Se siellä aikaisemmin.” Se osoittaa, että Hän 
ei ole teissä. 
73 Pyhä Henki todistaa jokaisen puhumansa sanan oikeaksi. Hän ei ole 

valehtelija. Hän ei pelkää ketään, ei mitään organisaatiota. Hänen ei 
tarvitse perua mitään kenenkään vuoksi. Hän puhuu, ja sitten Hän pysyy 
Sen kanssa. Jos ylhäiset, ja saastutetut, ja koulutetut, tai niin kuin me 
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sitä kutsuisimme, raharuhtinaat, jos he eivät halua vastaanottaa Sitä, niin 
Jumala kykenee näistä kivistä herättämään lapset Abrahamille. Hän 
ottaa gangstereita ja pirtutrokareita ja kaikenlaista muuta! Jumala voi 
tehdä sen, ja Hän tekee sitä. Jumala kykenee näistä kivistä herättämään 
lapset Abrahamille. Jotkut tulevat vastaanottamaan Sen, koska Hän on 
Jumala. 
74 “Jos te pysytte Minussa, ja Minun Sanani teissä, niin pyytäkää mitä 

tahdotte”, koska te pyydätte Hänen Sanaansa, ja Hänen Sanansa on 
Elämä. Puhukaa se; jos Jumala sanoi sen, ja te olette varmat, että Hän 
sanoi sen, ja Pyhä Henki todistaa Sanan oikeaksi, niin siinä se on, veli. 
Puhu se! Siinä se on. “Sano tälle vuorelle: ‘Siirry’, äläkä epäile 
sydämessäsi, vaan usko, että se, mitä olet sanonut, tulee tapahtumaan.” 
Se et ole sinä, joka puhut, vaan Isä, joka asuu sinussa, huolehtii 
puhumisesta. Se ette ole te, joka puhuu tuolle vuorelle; se on Isä, joka 
on teissä, joka puhuu tuolle vuorelle, ja sen täytyy siirtyä! “Sekä taivaat, 
että maa tulevat katoamaan pois”, Hän sanoi: “Mutta Minun Henkeni, 
tai Minun Sanani ei katoa pois.” Tietenkään Se ei voi kadota pois. 
75 No niin. “Niitä tekoja, joita Minä teen...” Jumala on 

Seurakunnassansa jatkaakseen tekojansa. Siksi Hän lähetti Pyhän 
Hengen. Hän tiesi ettei sitä voitu tehdä millään muulla tavalla, joten 
Hän lähetti Pyhän Hengen. Isä lähetti Pojan; ja nyt Hän on pannut 
kaiken, mitä oli Pojassa, teihin. Ja niitä samoja tekoja, joita Hän teki, 
tarkalleen samoja tekoja, joita Jeesus teki, tulette myös te, Seurakunta, 
tekemään. Ettekö te haluaisikin tehdä Jumalan tekoja? Jeesus sanoi: “Jos 
te haluatte tehdä Jumalan tekoja, uskokaa Minuun.” Kuinka te uskotte 
Häneen? Te ette voi tehdä sitä ennen kuin teillä on Pyhä Henki, koska 
ilman sitä ei kukaan voi sanoa, että Hän on Jumalan Poika. Te vain 
sanotte sen,  mitä joku toinen on sanonut. 
76 “Raamattu sanoo, että Hän on Jumalan Poika, ja minä uskon 

Raamattuun.” Hyvä on. “Raamattu sanoo, että Hän on Jumalan Poika; 
minä uskon Raamattua. Pastori sanoo, että Hän on Jumalan Poika; minä 
uskon pastoria. Äiti sanoo, että Hän on Jumalan Poika; minä uskon äitiä. 
Ystäväni sanoo, että Hän on Jumalan Poika; minä uskon ystävääni.” 
Mutta ainoa tapa, miten voin sanoa, että Hän on Jumalan Poika, on se, 
kun Pyhä Henki tulee sisälle ja todistaa itsestänsä! Silloin tiedän, että 
Hän on Jumalan Poika. 
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uskoen! Hänellä on siihen oikeus, koska hän on Jumalan tytär, syntymän 
kautta. Ottakaa joku pieni pelkurimainen mies, jota pomo potkii sinne ja 
tänne. Hän on sanova: “Odotahan nyt hetkinen.” Jotakin on muuttunut. 
Näettekö? Hänellä on Pyhä Henki. Hän antaa teille voiman; teidän 
elämänne on täynnä voimaa. 
96 Hän antaa teille voiman puheessa. Nuo ihmiset, jotka siellä olivat 

pelokkaina... Pietari, Jaakob, Johannes, Luukas ja muut heistä, jotka 
olivat menneet sinne ylähuoneeseen ja sanoivat: ”Me emme voi viipyä 
pidempään. Katsokaapa nyt. Tuolla ulkona on tohtori. se-ja-se. Siellä on 
rabbi se-ja-se. Tehän tiedätte, että hänellä on neljä arvosanaa 
korkeakoulusta. Kuinka me koskaan voisimme seistä häntä vastaan?” 

Pietari sanoi: “Minä muistan kerran myyneeni tuolle miehelle kalan, 
ja kun hän puhui, niin minä en edes tiennyt, mistä hän puhui. Kuinka 
minä koskaan voisin seistä häntä vastaan? Mitä me voimme tehdä, 
veljet?” 

Hän käski: “Odottakaa.” 

“Mutta me olemme jo olleet täällä neljä päivää.” 

“Jatkakaa vain odottamista.” 

“Kuinka kauan?” 

“Kunnes!” 

“No niin, sanoiko Hän, että se tulisi olemaan viidentenä päivänä?” 

“Hän ei koskaan sanonut kuinka kauan. Hän sanoi:, ‘Kunnes.’” 

Niinpä he jatkoivat odottamista. “Kuinka kauan?” 

“Kunnes!” 

“Kahdeksan päivää on jo kulunut! 

“Kunnes!” 

Yhdeksän päivää on kulunut! 

“Kunnes!” 
97 Ja lopulta, kun Helluntaipäivä oli täysin tullut, he olivat kaikki 

koolla yhdessä paikassa, yksimielisesti. Jumala oli ollut heidän 
yläpuolellaan tulisessa pilvessä. Jumala oli vaeltanut heidän kanssaan 
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(Aamen!) Tietäkää, että me tulemme yhä saarnaamaan Jeesuksen 
Nimessä.” Ai, mikä rohkeus. 

Hän tiesi, että Hänellä:  

Hänellä oli koti toisella puolella. 

Se on totta. Hän oli pyhiinvaeltaja muukalainen täällä; hän etsi 
tulevaa Kaupunkia. Mitä merkitsi joku tekopyhä pappi hänelle? Häntä 
hallitsi Taivaan Jumala, joka oli herättänyt Poikansa, Jeesuksen 
Kristuksen, ja Jumala, joka oli tehnyt taivaat ja maan oli täyttänyt hänet 
Jumalan Hengellä. Siinä se on teille. Hän ei pelännyt jotakin pappia. Ei 
koskaan! 
92 Sitten he ottivat pienen Stefanuksen sinne ja sanoivat: “Peru 

puheesi”, mutta hän sanoi: “Te jäykkäniskat, ja sydämeltä ja korvilta 
ympärileikkaamattomat, aina te vastustatte Pyhää Henkeä. Aivan kuten 
teidän isänne tekivät, niin teette tekin!” 

He sanoivat: “Me tulemme hakkaamaan sinut kuoliaaksi.” Hän 
sanoi: “Te ette voisi tehdä sitä.” 

“Mepä näytämme voimmeko vai emme!” Ja he ottivat suuria 
kivenlohkareita ja alkoivat niillä takoa hänen päätään. 
93 Hän katsoi ylös ja sanoi: “Minä näen taivaat avoinna. Minä näen 

tikapuiden tulevan alas. Minä näen Jeesuksen seisomassa Hänen 
Majesteettinsa oikealla kädellä!” Ja Raamattu ei sano, että hän olisi 
kuollut, vaan että hän nukkui pois. Oi, voin aivan nähdä kuinka Enkeli 
tuli alas ja nosti hänet ylös, tuudittaen häntä kuin äiti lastaan, kunnes 
hän nukahti. Oi niin! Se on Pyhän Hengen tarkoitus. Ja siksi Jumala 
lähetti Pyhän Hengen. 
94 Pyhä Henki tuli antamaan teille voiman. Minulla on täällä joitakin 

Kirjoituksia lisää. Hetkinen vain. Pyhä Henki tuli antamaan teille 
voiman, voiman rukoilla. 
95 Ottakaa joku henkilö, joka on elänyt hyvää elämää, mutta hän on 

aina lyöty. Hän on hyvä ihminen. “Oi, varmasti minä rakastan Herraa, 
veli Branham.” Kuitenkin he ovat aina lyötyjä; he eivät koskaan saa 
vastausta rukoukseen. Mutta täyttäkääpä tuo pieni nainen kerran Pyhällä 
Hengellä. Tarkatkaa mitä silloin tapahtuu! Kun hän menee Jumalan 
eteen, ei hän ole lyöty. Hän tulee rohkeasti Jumalan Valtaistuimen luo, 
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77 Kukaan ei voi kutsua Jeesusta “Kristukseksi”, paitsi Pyhässä 
Hengessä. Siinä se on teille! Kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen 
mukaan, ei kutsu Jeesusta kirotuksi, tai sano, että Hän oli jotakin tuona 
päivänä ja jotakin muuta tänään. Sellainen tekee Hänet heikoksi ja 
pettäväksi. Ei koskaan! Hän on sama eilen, tänään ja iäti. Jokainen 
todellinen henki todistaa siitä. Hyvä on. 
78 78. Hän sanoi: “Näitä tekoja, joita Minä teen, olette te myös 

tekevä.” (Joh. 14:12) Samoja tekoja! 

He sanovat: “Seurakunta tekee suurempia tekoja tänään.” Millä 
tavalla? 

Hän sanoi: “Niitä tekoja, joita Minä teen.” 

He sanovat: “Meillä on lähetyssaarnaajia kaikkialla ympäri 
maailman; se on suurempia tekoja.” 
79 Mutta Hän sanoi: “Niitä tekoja, joita Minä teen.” No niin, tehkää 

niitä; tehkää niitä ensin, ja puhukaa vasta sitten lähetyssaarnaajista. 
80 Puhuessaan jokin aika sitten täällä muhamettilaisista, tuo mies 

sanoi: “Muhammed on kuollut, se on totta. Hän on haudassa, mutta 
jonakin päivänä hän tulee nousemaan ylös.” Hän sanoi: “Jos hän nousee 
haudasta, tulee koko maailma tietämään sen 
kahdessakymmenessäneljässä tunnissa.” Hän sanoi: “Te sanotte 
Jeesuksen nousseen kuolleista kaksituhatta vuotta sitten, eikä edes yksi 
kolmasosa ihmisistä vielä tiedä siitä.” Se johtuu siitä, että te puhutte 
siitä älylliseltä näkökannalta. Te olette puhuneet siitä koulutuksen 
pohjalta. Jos tämä koko suuri Jumalan seurakunta, katolilaiset ja 
protestantit yhteenlaskettuina, olisivat vastaanottaneet Pyhän Hengen, 
niin tämä maailma lepäisi lujasti kristillisyydellä. Ei olisi mitään 
sellaista asiaa kuin kommunismi. Ei olisi mitään taisteluja, vihollisuutta, 
ilkeyttä tai vihaa. Jeesus istuisi Valtaistuimellansa. Ihmisillä olisi 
Iankaikkinen Elämä, ja me kulkisimme Jumalan Paratiiseissa, eläen iäti 
jo ylösnousseissa uusissa ruumiissa, milloinkaan vanhenematta, koskaan 
harmaantumatta, koskaan sairastamatta, koskaan emme olisi nälkäisiä, 
vaan vaeltaisimme Herran ilossa, keskustellen eläinten kanssa ja... Oi, 
mikä päivä! 
81 Mutta me olemme tehneet kaikkea muuta, mutta emme sitä, mitä 

Hän käski: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumia.” 
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Mitä on Evankeliumi? Ei yksin Sana, vaan Pyhän Hengen voiman 
julkituleminen. Ilmituoda Jumalan Sana on Evankeliumi. Te ette voi 
tehdä sitä. 
82 No niin, Jeesus tiesi, että Hänen täytyisi elää Seurakunnassansa, 

koska Hän tiesi, että meillä tulisi olemaan järjellisiä kouluja. Ja te ette 
tule koskaan saamaan tätä järkiperäisellä koulutuksella. Ne tulisivat 
olemaan sitä vastaan, koska kaikki, mitä he tietävät, on jonkun älykkään 
miehen opetusta, joku uskontunnustus tai kirkkokunta, jonka mukaan 
ihmiset haluavat elää. Niinpä he tulevat tekemään teidät tuon ruumiin 
jäseniksi, ja veli, he lainaavat joitakin asioita jostakin 
uskontunnustuksesta teille, jotka näyttävät aivan täydelliseltä. “Suuri 
pyhä äitikirkko, se on seissyt ja kestänyt monia iskuja, ja kestänyt monia 
iskuja.” Niin on perkelekin. Hänet on potkaistu ulos melkeinpä 
kaikkialta, ja yhä hän jatkaa kaikesta huolimatta. Kyllä vaan! Oi, he 
tulevat lainaamaan teille näitä... 
83 Niinpä Jeesus tiesi, että tulisi olemaan suuri järkiperäinen liike, 

aivan niin kuin Hänenkin päivinänsä, joka olisi kattiloiden ja pannujen 
pesemistä, vaatteiden käyttämistä ympärikäännettyine kauluksineen, ja 
kaikkea muuta niin kuin tehtiin, kaikkia näitä eri asioita, joita he 
tulisivat tekemään. Hän tiesi, että he tulisivat tekemään sen. Niinpä Hän 
sanoi: “Odottakaapa hetkinen. Minä en tule jättämään teitä 
lohdutuksetta; Minä tulen takaisin ollakseni kanssanne. ”Sen vuoksi”, 
Hän sanoi, ”niitä tekoja, joita Minä teen, tulette te myös tekemään.” 
84 Pyhän Hengen lähettämisen tarkoitus oli, että Jumala jatkaisi 

ihmisjoukon kautta, ilmaistakseen jatkuvasti Jumalan maailmalle, ei 
jonkun uskontunnustuksen tai kirkkokunnan kautta, vaan Hänen 
ylösnousemuksensa voiman kautta, tekemällä Sanansa todellisuudeksi, 
seisomalla sen vähemmistön puolella, joka ottaa Jumalan lupauksen ja 
uskoo Jumalaa; ja silloin voitte nähdä synkkien pilvien siirtyvän syrjään 
ja Jumalan voiman tulevan sisälle ja ottavan hallinnan! Aamen! Sitä 
Hän haluaa. Sitä varten Pyhä Henki lähetettiin. Sitä tarkoitusta varten 
Hän Sen lähetti. Me tiedämme nyt, mikä Pyhä Henki on, ja miksi Hän 
Sen lähetti. 
85 Sen tähden, ei mikään toinen veri voi pyhittää ihmisiä. Minä en 

voinut pyhittää teitä, ettekä te voineet pyhittää minua, koska me olemme 
molemmat syntyneet seksin kautta. Mutta Jeesus syntyi ilman seksiä, ja 
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siksi Hänen Verensä oli pyhittäjä. Jumala valmisti itselleen ruumiin, tuli 
alas ja eli siinä, vuodatti tuon Veren (tämän pyhittämiseksi), joka 
täydellisesti hävitti synnin syyllisyyden ja häpeän. Sitten uskon kautta, 
uskoen siihen, Jumala tulee alas tuohon inhimilliseen ruumiiseen, jonka 
Veri on pyhittänyt. Tehden hänet Abrahamin siemeneksi, joka uskon 
kautta uskoi, että tuo Veri tulisi, tuo puhdas Veri, joka olisi ihme kuten 
Hänen Verensä. 
86 Hän vaelsi seitsemänkymmenenviiden ikäisenä, fyysisesti 

kuolleena, ja kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin hän uskoi yhä, 
ollessaan satavuotias. Ja Saara, joka oli kuudenkymmenenviiden, uskoi 
yhä yhdeksänkymmentävuotiaana. Ja hän, joka oli niin kuin kuollut... Ja 
Jumala sanoi: “Niin, että ihmiset eivät varmasti voisi erehtyä tästä, vie 
hänet sinne vuorelle ja uhraa hänet polttouhrina.” 
87 Hän sanoi palvelijoille: “Jääkää tähän muulin kanssa odottamaan. 

Poika ja minä menemme edemmäksi palvomaan, ja me tulemme 
palaamaan takaisin!” Kuinka hän tulisi tekemään sen? Abraham sanoi: 
“Minä sain hänet kuin kuolleista, ja tiedän, että Hän, joka antoi hänet 
minulle kuin kuolleista, on kykenevä herättämään hänet kuolleista, jos 
minä vain pidän Hänen Sanansa. Minä pidän Hänen Sanansa, ja Hän 
kykenee herättämään hänet kuolleista.” Täydellisesti puhuen 
Kristuksesta. 
88 Siinä Hän on. Ja tuosta Verisolusta tuli esiin Pyhä Henki, joka oli 

sitonut itsensä ruumiiseen, jota kutsuttiin Jeesukseksi. Tuo Veri suoritti 
pyhityksen, uskon kautta kutsuakseen lunastetut, tai Jumalan Valitut. Ja, 
kun teidät on hyväksytty, silloin Pyhä Henki on ottanut kaiken ilkeyden 
pois teistä; ja Hän muuttaa sisälle, Jumala itse, työskennelläkseen oman 
tahtonsa. 
89 Kun tuo ilkeä pomo on kärttyinen, ja tämä toinen se-ja-se tekee niin-

ja-niin, ja tämä vanha mies puhuu sitä vastaan, niin Pyhällä Hengellä 
täytetty mies seisoo suoraan kasvotusten sen kanssa! Aamen! 
90 Ja he ottivat todella vaarin. He olivat tietämättömiä ja oppimattomia, 

mutta he tiesivät olleensa Jeesuksen kanssa. Sitä varten Pyhä Henki tuli. 
91 Oli eräs vanha kalastaja, joka ei osannut kirjoitta nimeään, mutta 

hän seisoi ja sanoi: “Ketä me uskoisimme, ihmistäkö vai Jumalaa? 


