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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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Kolmas maastamuutto 

1 Kaikk’ mahdollista on, usko se vaan. 

Kumartakaamme nyt päämme rukoukseen. Kun päämme ovat kumarrettuina, niin onkohan 
erityisiä pyyntöjä, jotka haluttaisiin tuoda Jumalan eteen tiettäviksi. Vain kohottakaa kätenne, ja 
tuon käden alla pitäkää mielessä pyyntönne. 
2 Taivaallinen Isä, me olemme kiitollisia tästä uudesta ajasta, kun saamme olla koolla yhdessä 

tällä puolen Iankaikkisuutta. Me odotamme tänä aamuna, että saisimme uuden voiman Sinulta, 
jotta se antaisi meille rohkeutta matkaa varten, joka on edessäpäin. Me olemme kokoontuneet 
samalla tavoin kuin nuo heprealaislapset toimivat varhain aamulla, kun yön aikana heille oli 
hankittu mannaa, jotta he jaksaisivat tulevan päivän ajan. Me kokoamme hengellistä Mannaa 
tänä aamuna, jotta se antaisi meille voimaa matkaa varten. 
3 Jokaisen käden alla, joka kohosi ylös, Sinä, Herra, tiedät kaiken, mitä he tarvitsevat. Ja minä 

rukoilen yhdessä heidän kanssaan Sinun edessäsi, että Sinä täyttäisit jokaisen tarpeen, mitä he 
tarvitsevat. Paranna sairaat ja vaivatut, Herra. Me tiedämme, että Sinä olet Jumala, ja että Sinä 
voit tehdä kaikki asiat, ja olet luvannut tehdä ne, jos me vain voimme tehdä, niin kuin tuo laulu 
käskee meitä tekemään: “Usko ainoastaan”, ja samoin kuin me kuulimme nuo ihmeelliset sanat: 
“Vaeltaa ja keskustella Kuninkaan kanssa.”  
4 Nyt, Isä Jumala, siunaa Sanasi, kun se tulee esiin tänä aamuna, ja voikoon Se löytää 

lepopaikkansa meidän sydämissämme, niin että Se voisi tuoda esiin ne asiat, joita me 
pyydämme, Isä. Herran Jeesuksen Nimessä me pyydämme tätä. Aamen.  

Voitte istuutua. Kiitos, sisar. 
5 Uskon, että on sanottu: “Olin onnellinen, kun he sanoivat minulle: ‘Menkäämme Herran 

huoneeseen.’” 
6 Lähtiessäni eilen Hot Springsistä veli Moore sanoi: “Veli Branham, miksi et aja kanssani 

alas Texasiin siellä olevaan konventtiin”, hän sanoi, “levätäksesi pari päivää.” 
7 Minä sanoin: “Minulla on kaksi kokousta huomenna.” 

Hän sanoi: “Kaksi kokousta?” 

Minä sanoin: “Kyllä.” 
8 Hän sanoi: “Niin kovasti kuin saarnaat täällä, niin yhden sellaisen jälkeen pitäisi saada 

levätä viikko. Ota joku pastori, anna hänelle sunnuntaiaamun saarna, ja niin edelleen”, hän 
sanoi, “ja sitten hän lepää loppuviikon. Ja siihen hän käyttää ehkä kolmekymmentä minuuttia, 
tai jotakin sellaista.” Ja hän sanoi: “Sinä saarnaat täällä kaksi tai kolme tuntia kerralla”, hän 
sanoi, “ja sitten niin päivästä päivään, ja joskus kaksi kertaa päivässä, ja sitten vielä on 
rukousjono ja kaikki tuo erottaminen.” Hän sanoi: “Nyt olet menossa kotiin ja sanotko, että 
sinulla on kaksi kokousta sunnuntaina?”  

Minä sanoin: “Kyllä vaan.” 

Hän sanoi, Kuinka sinä voit tehdä sen?” 

Minä sanoin: “Minun apuni tulee Herralta.” Ymmärrättehän? 
9 “Hetki on myöhäinen”, niin kuin joku sanoi hetki sitten rukouksessa, kun olin tulossa 

sisälle. Hetki on myöhäinen, ja tarve on suuri, ja me olemme täällä yrittääksemme omalta 
osaltamme auttaa tässä suuressa hetkessä, jossa me olemme. 
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10 Nyt, jos Herra suo, haluan tänä iltana puhua aiheesta: “Onko elämäsi Evankeliumin 
arvoista?” Haluan nauhoittaa sen.  
11 No niin, en tiedä, tulevatko he nauhoittamaan tämän tänä aamuna vai eivät. Näen joitakin 

miehiä siellä huoneessa, joten oletan, että he tekevät niin. Ajattelin, että veli Neville olisi tehnyt 
tämän. Pyysin viime sunnuntaina, että hän olisi saarnannut tänään, ja minä olisin sitten hänen 
jälkeensä sanonut jotakin. Mutta, jos he tahtovat nauhoittaa pyhäkoulutunnin, niin se on hienoa. 
12 Sitten, jos Herra suo, ensi sunnuntaina, eli jos Herra sen sallii, ja me olemme täällä, haluan 

puhua aiheesta, josta olen pitkän aikaa halunnut puhua, ja lupasin, että puhuisin sen kaltaiset 
sanomat ensin Tabernaakkelissa, nuo nauhoitetut sanomat. Haluan ensi sunnuntaiaamuna 
syyttää tätä sukupolvea Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisesta, jos Herra suo.  
13 Nyt, tänä iltana kello seitsemän tai puoli kahdeksan, on sanoma aiheesta: “Onko elämäsi 

Evankeliumin arvoista?” 
14 Sitten joskus, kun puhun sen kaltaisista aiheista, sanon asioita, jotka ovat aika kovasti 

leikkaavia. En itse asiassa todella tarkoita, että se olisi tälle seurakunnalle täällä, tai jotakin 
sellaista. Muistakaa, kun puhun, se menee ympäri maailman. Meillä on ääninauhapalvelu, joka 
menee ympäri maailman, ja he vievät näitä sanomia sinne viidakkojen perukoille ja kaikkialle. 
Ja Pyhä Henki joskus johtaa minua sanomaan jotakin, joka saattaa olla juuri se asia, jonka Hän 
haluaa sanoa jollekin siellä kaukana Australiassa tai jossakin muualla. Niinpä se ehkä koskee 
jotakin asiantilaa, josta te sanotte: “No niin, tuollaista tilannetta ei esiinny täällä. Mitähän varten 
hän sanoo sen?” Ehkä se on jotakin muuta paikkaa varten jossakin muualla, näettehän? Niinpä 
olen varma, että te ihmiset täällä ymmärrätte sen. Nämä sanomat vain ovat osoitettu koko 
Seurakunnalle kaikkialla, mitä tahansa Herra sitten johtaa meitä sanomaan ja tekemään. 
15 Meillä oli loistavaa aikaa Hot Springsissä vanhanaikaisessa helluntaikokouksessa. Olen 

varma, että te tiedätte heidän olleen helluntaikansaa siellä tuossa kokouksessa, te, jotka menitte 
sinne. No niin, en tunne tuota ryhmää. Minun vain piti mennä sinne viikoksi ja käytin siihen 
kaksi tai kolme päivää. Mutta haluan sanoa yhden asian: tuossa kokouksessa heillä todella oli 
usko uskoakseen. Jos jotkut teistä olivat siellä…  
16 Ja tiedän, että tämä rouva täällä nurkassa oli siellä. En tiedä, kuka hän on, mutta hän oli 

siellä. Ja tiedän, että pari veljeä oli siellä, veli Jackson ja veli Palmer. 
17 Sitä ihmiset saavat, kun heillä on uskoa, näettekö. Panitteko merkille tuota 

parahtamisjonoa? Siihen ei tullut tai siitä lähtenyt yhtäkään, jota Jumala ei olisi parantanut. 
Niinpä kun teillä on usko...  
18 Ja toinen asia, jotkut teistä ette ehkä saata ymmärtää tuota mielenliikutusta, tanssimista, 

huutamista. No niin, he vain… He eivät katso mihinkään määrättyyn henkilöön, he vain 
huutavat Jumalan edessä. Siinä kaikki. 
19 Mutta, haluan sanoa, että se on yksi siisteimmän näköinen joukko naisia, mitä koskaan olen 

nähnyt, nuo pitkät hiukset. Ja ihmisiä sieltä takamailta, korvesta, en usko, että näin siellä ketään 
hyvin nykyaikaiselta näyttävää. Tehän tiedätte, mitä tarkoitan. Kaiken kaltaista ehostusta ja 
muuta yllään. Ehkä en ole samaa mieltä kaiken sen kanssa, mitä he opettavat, mutta siinä asiassa 
voin varmasti olla samaa mieltä. Minusta he näyttivät kristityiltä. 
20 Niinpä Herra johti minut eilen päivällä, tai toissapäivänä, puhumaan eräästä aiheesta: Vain 

kerran vielä, Herra. Ja jos seurakunta, jotkut heistä siellä eivät tienneet, että tein sen 
tarkoituksella, koska Herra johti minua tekemään niin. Tuo pieni ryhmä oli ajautumassa 
johonkin, ja Herra auttoi ja salli tehdä niin. Niinpä, se oli ihmeellistä. Minä varmasti...  
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21 Te tiedätte, miten asioita tapahtuu, ja jos teillä ei ole hengellistä silmää, te ette tajua sitä. 
Teidän täytyy odottaa noita asioita. 
22 Tullessani sisälle tämä veli Ungren, on ehkä toinen kerta, kun kuulin tuon miehen laulavan. 

Ollessani juuri tulossa sisälle kuulin hänen laulavan: Minä kävelen ja keskustelen Kuninkaan 
kanssa. Minä ajattelin: “Eikö olekin kaunista! Kuinka Kuningas koskaan... Katsokaahan, 
käveleminen ja keskusteleminen tarkoittaa jatkuvaa seurustelua. Ei vain kirkossa, vaan 
kaikkialla, kävellä ja keskustella Kuninkaan kanssa. 
23 Ja siellä, kun katsoin seinälle, oli kortti, joka oli kiinnitetty jonkinlaiseen pieneen 

maisemamaalaukseen, jonka eräs mies, George Todd, oli maalannut minulle. En tiedä, miksi tuo 
mies koskaan teki sen, mutta hän ei ehkä ajatellut sitä. Se on maalaus vuoresta metsän takana, ja 
siinä virtaa puro alas, ja toisella puolella puroa on naaraspeura vasansa kanssa korvat pystyssä ja 
katsellee yli puron. En tiedä, onko herra Todd täällä, en tunne häntä. Mutta haluan sanoa tämän: 
Herra puhui minulle, kun katsoin tuota maalausta. Ja ehkä tuo mies ei tiennyt sitä, kun hän 
maalasi sen. 
24 Muistatteko pientä kertomustani peurasta ja tuosta miehestä, joka aikoi ampua sen... No 

niin, siinä se oli vasansa kanssa elämän vetten ääressä, näettehän. Inspiraatio siitä, kuinka tuo 
äitipeura ja sen lapsi olivat siellä. Minä ajattelin, kyllä, siellä toisella puolella, missä on 
ikivihreät puut, myös minulla on siellä äiti ja lapsi, jotka odottavat siellä.  
25 Kiitoksia sinulle, veli George Todd, jos tuo mies on täällä tänä aamuna.  
26 Nyt, haluan pitää pyhäkoulutunnin, ja tavallisesti minulta kuluu siihen paljon aikaa.  
27 Eilisen jälkeen on jotakin jatkuvasti liikkunut sydämessäni, en tiedä. Nyt me… jos Herra… 

se on eräs aihe. Olen tulossa vanhaksi, enkä tiedä, kuinka paljon pidempään minun tulee olla 
täällä. Mutta seurakunnassa on eräs suuri kysymys, josta ihmisillä on erimielisyyttä ja erilaisia 
ideoita.  
28 Aivan kuten “omenan” syöminen. Olen saarnannut siitä sanoman ja uskon lujasti voivani 

todistaa sen Kirjoituksilla, ettei kyseessä ollut omenat, näettehän. Se on aiheuttanut paljon 
sekaannusta. 
29 Niinpä ehkä ennen kuin me lähdemme, meidän täytyy nyt mennä takaisin, noin 

kolmenkymmenen päivän kuluttua, tiedättehän, takaisin Arizonaan. Niinpä, ennen kuin lähden, 
jos Herra suo, haluaisin ottaa tämän Kirjoituksen. Ja älkää äänittäkö sitä. Jos teette sen, älkää 
myykö ääninauhaa, älkää antako sen päästä julkisuuteen. Minä haluan selittää todellisen 
Totuuden avioliitosta ja avioerosta. Se on kysymys. Ja nämä ovat viimeisiä hetkiä, jolloin 
kaikkien Jumalan salaisuuksien pitää olla päätetty. Eilen, kun olin tulossa vuorten ylitse, ja 
aamu oli valkenemassa, Pyhä Henki näytti sanovan minulle: “Nauhoita se ja tee se selväksi.” En 
tiedä miksi, mutta todellinen Totuus avioliitosta ja avioerosta.  
30 Jotkut sanovat: “Ihmiset voivat mennä naimisiin, jos he voivat vannoa, että he olivat 

aviorikoksessa.” Toiset sanovat: “Jos he kohtelevat toisiaan väärin eivätkä voi elää yhdessä. On 
parempi elää maan päällä rauhassa, kuin elää maan päällä helvetissä.” Kaikki nuo eri 
kysymykset, ja jotkut vihkivät heitä aivan millä tavoin tahansa. Jotkut tahtovat pirskotella 
heidän päälleen pyhää vettä, muuttavat heidät takaisin ja sanovat, etteivät he ole koskaan 
olleetkaan naimisissa, ja palauttavat heidät seurakuntaan takaisin. On kaikenlaista sekasotkua. 
Mutta jos on niin paljon sekasotkua, silloin siellä jossakin on olemassa Totuus! 
31 Minä uskon ja sanon tämän kunnioituksella: Minä uskon, että Herra on paljastanut sen 

minulle, ja minä… Totuuden. Ja jos se pääsisi seurakuntien keskuuteen, se repisi tuon asian 
palasiksi. Joka ehkä tulisikin tapahtua. Mutta, se on... Haluaisin mieluummin, että vain pastorit, 
vain seurakuntien pastorien voisivat saada ääninauha, ja he voisivat soittaa sitä ja sitten voisivat 
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ottaa johdon siitä eteenpäin. Mutta minä vain haluaisin nauhoittaa sen, jotta voin osoittaa 
todellisen Totuuden sen suhteen. Minä uskon, että tämä on se hetki, jolloin näiden salaisuuksien 
tulee olla päätöksessä, loppuun saatettuja. Ne ovat olleet kanssamme, niin kuin olen sanonut 
kautta ajanjaksojen, kun saarnasimme nuo Seitsemän Sinettiä ja Seitsemän Seurakunta-
ajanjaksoa.  
32 Ja nyt on vastassamme Seitsemän Pasuunan vuoro ja sitten Vihanmaljat. Ja ehkä me 

voisimme järjestää kahden viikon kokoukset ja panna ne molemmat yhteen. Minä haluaisin 
saada sen nauhoitetuksi.  
33 Ja sen lisäksi minä yritän nyt saada sen luetuksi ja tehdä siihen korjaukset ja tehdä siitä, 

Seurakunta-ajanjaksoista, kirjat, seitsemän kirjaa Seurakunta Ajanjaksoista. Ja me yritämme 
tehdä sen mahdollisimman halvalla, että jokainen voi saada sen. Sitten, jos Herra viipyy, ja minä 
menen pois, niin te tulette näkemään, että ne asiat, jotka olen sanonut Herran Nimessä, tulevat 
olemaan, tulevat tapahtumaan, aivan niin kuin ne oli sanottu. Se ei ole vielä koskaan pettänyt, ja 
jotkin niistä täytyy tapahtua myöhemmin. 
34 Ja minä, minä luotan siihen, että Herra sallii meidän tehdä sen samoin tein. Me tulemme 

ilmoittamaan ihmisille ajankohdan, koska monet tahtovat tulla ja kuulla nuo asiat, ja minä 
arvostan sitä. 
35 Jos kukaan ei usko sitä tai kuuntele sitä, niin mitä hyötyä on siitä, että minä seison täällä ja 

sanon sen? Näettekö? Se olisi sama kuin heittäisi leipää veteen. Jos kukaan ei uskoisi sitä, 
silloin ei olisi kyseessä muu kuin helmien heittäminen sikojen eteen. Mutta on tuhansia kertaa 
tuhansia, jotka uskovat sen, ja he pitävät kiinni jokaisesta sanasta, ja me haluaisimme saada niin 
monia kuin mahdollista, kun me, kun pääsemme valmiiksi pitääksemme nämä kokoukset 
Herran kirkkaudeksi. Ja me luotamme siihen, että Jumala on suova sen meille.  
36 Enkä minä halua sitä, ennen kuin olen jumalallisesti innoitettu tekemään niin. Jumalalla on 

aika kaikkea varten, näettehän. Teidän ei tule mennä sen edelle. Jos leikkaatte vehnänne ennen 
kuin… Jos te panette leikkuupuimurin sinne, ennen kuin se on kypsää, te tulette menettämään 
suurimman osan vehnästänne, näettehän. Niinpä kun sirppi on valmiina, tulee Jumala tekemään 
sen. Silloin me alamme korjata satoa. Mutta minä vain…  
37 Kun, tunnen olevani painostettu sillä tavalla. Ajattelin, että voisin ravistella itseni siitä irti 

lyhyessä hetkessä. Koko eilisen päivän aikana en voinut saada sitä pois mielestäni, enkä koko 
viime yön aikana. Menin vuoteeseen noin kello kaksitoista. Edellisenä yönä oli nukkunut noin 
kolme tuntia ja viime yönä en vielä pystynyt nukkumaan. Jokin sanoi: “Nauhoita se Avioliitto ja 
avioero”, näettehän. Joten.. Jos Herra suo, ja jos se pysyy jatkuvasti sydämelläni, ja Herra 
näyttää minulle siitä hiukan lisää, niin silloin minä ehkä nauhoitan sen, näettehän. 
38 Mutta muistakaa, se on vain saarnaajia varten. Tulkaa kuuntelemaan, mutta itse ääninauha, 

antakaa... Näettekö, koska se menee seurakuntien keskuuteen, ja jotkut niistä ovat tällä tavalla ja 
jotkut tuolla tavalla, ja heillä on omat mielipiteensä. Ja haluan, että sananpalvelija-veljilläni on 
tämä omassa työhuoneessaan, ja antaa heidän sitten jatkaa siitä eteenpäin, koska he ovat niitä, 
jotka ovat vastuussa, he ovat niitä. He voivat mennä ja soittaa sen tuomarille, joillekin näistä 
rauhantuomareista. Kyllä.  
39 Niin että he näkevät, mitä Herra on sanonut tästä Avioliitosta ja avioerosta. Se on pyhempi 

asia, kuin mitä ihmiset ajattelevat sen olevan. Ja se sekoittuu suoraan Käärmeen siemenen 
kanssa. Se on aivan sama asia, se vain kulkee eteenpäin, nuo salaisuudet. Muistakaa, 
Seitsemännen Enkelin päivinä kaikki Jumalan salaisuudet tulevat päätökseensä, nuo 
tuntemattomat asiat, jotka Herra tulee kokoamaan yhteen. Nyt, niin pitkälle kuin...  
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40 Muistakaa nyt... Tehän aloitatte kello puoli kahdeksan? [Veli Neville sanoo: “Kyllä.”] Nyt, 
veli Neville, jos sinulla on sanoma täksi illaksi, saarnaa se. Minulta ei mene kuin tunti tai 
neljäkymmentäviisi minuuttia ja nauhoitan siitä lopun.  
41 Minä pidän veli Nevillen kuuntelemisesta. Minä rakastan häntä. Hän on veljeni, ja 

mielestäni hän on ihmeellinen puhuja, hieno sananpalvelija. Ja minä... Yksi asia, mistä pidän 
veli Nevillessä. Kun hän sanoo mitä tahansa, hän elää sen, mistä hän puhuu. No niin, se on 
pääasia.  
42 Tiedättekö, että te voitte elää miehelle saarnan paremmin kuin saarnata sen hänelle? “Sillä 

te olette kirjoitettuja kirjeitä, joita kaikki lukevat.” No niin, ennen kuin me…  
43 Me voimme kääntää sivuja, mutta Jumalan täytyy avata tämä pyhäkoulun oppitunti. Joten 

pyytäkäämme Häntä tekemään se. 
44 Taivaallinen Isä, me katsomme uskossa kohden tulevaisuutta. Minä katselen nyt, Herra, 

uskossa kohti jotakin, joka tulee maan päälle, joka tulee vetämään Sinun kansasi yhteen. Kun 
me näemme kirkkokunnallisten seurakuntien niin jäykistyvän ja tulevan erilaiseksi, se todella 
työntää ihmisiä ulos samalla tavoin niin kuin tapahtui Egyptissä, kun nousi faarao, joka ei 
tuntenut Joosefia.  
45 Niin kuin tapahtui Saksassa ja Venäjällä ja Italiassa ihmisten nostaessa esiin faaraoita: 

Hitlerin, Stalinin, Mussolinin, jotka vihasivat juutalaisia. Heidän täytyi mennä takaisin 
kotimaahansa. Jumala, Sinulla on tapasi tehdä asioita, joita me emme ymmärrä, ja Sinä painostit 
heitä. Ei ollut kotia Saksassa, heiltä oli otettu kaikki pois. Myöskin Italiassa, Venäjällä, ei ollut 
paikkaa, minne mennä, ja heidät lähetettiin takaisin kotimaahansa, vain täyttääkseen Sana. 
46 Oi, Jumalan rakastava käsi. Kuinka joskus näyttää julmalta se tapa, jolla ihmiset kärsivät, 

mutta se on silti Jehovan hellä käsi, joka johtaa pieniä lapsiansa. Me kiitämme Sinua, Herra. 
47 Nyt, minä rukoilen, Jumala, kun näen päivän, jolloin kirkkokunta painostaa uskovaisia ja 

erottaa heitä ja sanoo, että heidän nimensä täytyy olla heidän kirjassaan, tai he ovat kadotettuja, 
eikä heillä ole mitään tekemistä toisen ryhmän kanssa. Se on ainoastaan Jehovan hellä käsi, joka 
johtaa heitä Elämänpuun luo. Minä rukoilen, Jumala, että jokainen. Minä tiedän, että he tulevat. 
Koska kyseessä on Sinun Sanasi, ja Se ei voi pettää. Ja voikaamme tulla johdetuiksi 
Elämänpuun luo voidaksemme olla Iankaikkisen Elämän omistajia ja näkisimme Jumalan käden 
ja uskoisimme silmillämme, katsoisimme ohitse näiden varjojen, joissa me vaellamme tänään, ja 
näkisimme Luvatun Maan aivan edessämme. 
48 Siunaa Sanasi tänä aamuna, Herra, nämä muutamat Kirjoitukset ja muistiinpanot, joita 

minulla on täällä kirjoitettuna. Voikoon Pyhä Henki tulla nyt, kun vihin itseni kielen, ajatuksen 
ja mielen ympärileikkaukseen. Ja seurakunta vihkii korvansa ja sydämensä ymmärtämään, ja 
kun me kaikki yhdessä vihimme, että Sinä puhuisit meille Sanasi kautta, sillä Sinun Sanasi on 
Totuus. Sanan, Jeesuksen Kristuksen Nimessä, me pyydämme sitä. Aamen. 
49 No niin, menkää Raamatuissanne 2. Mooseksen kirjaan. Ja haluan nyt lukea osan 

Kirjoitusta 2. Mooseksen kirjan 3:sta luvusta, jakeet 1-12. Kuunnelkaa mukana tarkasti kun 
luemme. 2. Mooseksen kirja, 3. luku, 1-12. 

Nyt Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, laumaa, ja hän johti lauman 
erämaan takaosaan ja tuli Jumalan vuoren luo, Hoorebille. 

Ja HERRAN enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä pensaan keskeltä, ja hän katsoi, ja 
katso, pensas paloi tulessa eikä pensas kulunut. 

Ja Mooses sanoi: Minä poikkean nyt syrjään ja katson tätä suurta näkyä, miksi pensas 
ei pala poroksi. 
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Ja kun HERRA näki, että hän poikkesi syrjään katsomaan... 
50 Haluan painottaa sitä. 

Ja kun HERRA näki että hän poikkesi syrjään katsomaan, Jumala huusi hänelle 
pensaan keskeltä ja sanoi: Mooses, Mooses. Ja hän sanoi: Tässä olen. 

Ja hän sanoi: Älä tule lähemmäksi. Pane pois kengät jaloistasi, sillä paikka, jossa 
seisot, on pyhä maa. 

Lisäksi hän sanoi: Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala 
ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses kätki kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 

Ja HERRA sanoi: Minä olen tosiaan nähnyt Egyptissä olevan kansani onnettomuuden 
ja olen kuullut heidän huutonsa, joka on heidän päällysmiestensä syytä, sillä minä 
tiedän heidän murheensa. 

Ja minä olen tullut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja tuomaan heidät 
ulos tuosta maasta hyvään maahan ja tilavaan maahan, joka vuotaa maitoa ja 
hunajaa, kanaanilaisten paikkaan ja heettiläisten ja amorilaisten ja perissiläisten ja 
hivviläisten ja jebusilaisten paikkaan. 

Nyt sen vuoksi, katso, Israelin lasten huuto on tullut kuuluviini ja olen myös nähnyt 
sorron, jolla egyptiläiset sortavat heitä. 

Tule nyt sen vuoksi, ja minä tulen lähettämään sinut faaraon luo... 
51 Panitteko merkille? “Minä olen tullut alas, mutta Minä lähetän sinut.” Jumala menee 

miehen hahmossa. “Mene...” Sallikaa minun lukea tämä 10. jae uudestaan. 

Tule nyt sen vuoksi, ja minä tulen lähettämään sinut faaraon luo, että sinä voisit tuoda 
minun kansani Israelin lapset ulos Egyptistä. 

Ja Mooses sanoi Jumalalle: Kuka olen minä, että minun menisin faaraon luo, ja että 
minä toisin Israelin lapset ulos Egyptistä? 

Ja hän sanoi: Varmasti minä tulen olemaan sinun kanssasi. Ja tämä on oleva 
merkkinä sinulle siitä, että minä olen lähettänyt sinut: kun sinä olet tulet… 

52 Suokaa anteeksi. 

…kun sinä olet tuonut kansan ulos Egyptistä, te olette palveleva Jumalaa tällä 
vuorella. 

53 En huomannut sitä aikaisemmin, mutta tuntiessani olevani syvästi Hengen innoittama tänä 
aamuna, minä tajusin sen juuri silloin. Jumala, kun Hän lähetti palvelijansa takaisin sinne, mistä 
hän oli paennut, Hän antoi hänelle vuoren merkiksi. En koskaan huomannut sitä ennen kuin 
juuri silloin. “Tämä tulee olemaan sinulle Iankaikkinen Merkki”, näettekö. 
54 No niin, me tulemme puhumaan tänä aamuna aiheesta Jumalan kansan toinen maastamuutto 

tai Jumalan kansan uloskutsuminen. Exodus [2. Mooseksen Kirjan nimi, joka suomennettuna 
tarkoittaa “maastamuuttoa”.] merkitsee “tuotu ulos, uloskutsuttu, otettu pois jostakin.” Ja minä 
haluan käyttää sitä aiheenani, Jumalan kansan toinen maastamuutto. [Iltakokouksessa veli 
Branham antaa saarnalle nimen Kolmas maastamuutto.] 
55 No niin, on tietenkin ollut monia maastamuuttoja, mutta minä puhun ajasta, jolloin Jumala 

kutsui maastamuuton, erottautumisen sieltä, missä he olivat sillä hetkellä. Tässä Jumala on 
valmistautumassa täyttämään Jumalallisen lupauksen Sanansa, jonka Hän antoi Abrahamille, 
Iisakille ja Jaakobille. Vuosia, satoja vuosia, oli kulunut, mutta silti Jumala ei koskaan unohda 
lupaustaan. Aikanaan, oikeana aikana, Jumala aina toteuttaa lupauksensa.  
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56 Sen vuoksi te voitte levätä varmana siitä, että sen, minkä Jumala on luvannut tässä 
Raamatussa, Hän tulee tekemään. Ei ole mitään tarvetta ajatella mitään muuta ja sanoa: “Ehkä 
profeetta oli väärässä”, tai, “Se ei voisi tapahtua tänä päivänä.” Se näytti silloin melkein 
mahdottomalta, mahdottomammalta kuin nyt, mutta Jumala teki sen joka tapauksessa, koska 
Hän lupasi, että Hän tekisi sen.  
57 Ja katsokaa, kuinka yksinkertaisesti Hän tekee sen. “Minä olen tullut alas, olen kuullut 

huudon, olen muistanut lupaukseni ja olen tullut alas tehdäkseni sen, ja Minä lähetän sinut. Sinä 
teet sen. Minä tulen olemaan kanssasi. Varmasti Minä tulen olemaan kanssasi.” “Minun 
milloinkaan pettämätön läsnäoloni tulee olemaan kanssasi, minne tahansa sinä menetkin. Älä 
ole peloissasi. Minä tulen alas vapauttamaan.” Olen varma, että hengellinen mieli käsittää sen. 
“Minä tulen lähettämään sinut, jotta sinä tuot ihmiset maastamuuttoon, kutsut heidät ulos, ja 
Minä tulen olemaan sinun kanssasi.” 
58 Nyt kuinka, kuinka me voimmekaan levätä. Kuinka usko voikaan tavoittaa tuon toivon 

siellä. Jumala tulee tekemään sen. Hän lupasi sen. Ei ole väliä sillä, millaisia olosuhteet ovat, tai 
mitä joku toinen sanoo, Jumala tulee tekemään sen joka tapauksessa, koska Hän lupasi tehdä 
sen. Ja Hän tekee sen niin yksinkertaisesti, että se menee yli sivistyneen mielen ymmärryksen, 
joka yrittää järkeillä sen: “Kuinka se voisi olla?”  
59 En tarkoita nyt sanoa, että joku mies, jolla on hyvä voimakas mieli ja hieno koulutus, että 

tuo mies ei voisi ymmärtää sitä. Se kyllä sopii, niin kauan kuin hän käyttää sitä sivistystä, joka 
hänellä on, ei järkeilyyn, vaan uskomaan Jumalaa. Jos hän käyttää sitä yksinkertaisesti sen 
kuuntelemiseen ja uskomiseen, mitä Jumala on sanonut, silloin hänen sivistyksensä tulee 
auttamaan häntä. 
60 Huomatkaa, mutta kun mies yrittää järkeillä, ettei sitä voisi tehdä, silloin se jatkuvasti, koko 

ajan, ajaa häntä pois Jumalasta. Kun hän yrittää kuunnella omaa ymmärrystään, näettehän. Jos 
te ette ymmärrä jotakin, ja Raamattu sanoo jonkin määrätyn asian, vain vahvistakaa se 
“aamenella”. Vain antakaa sen olla sillä tavalla. 
61 Nyt, sen sijaan että viittaisimme näihin Kirjoituksiin, te voitte kirjoittaa ne muistiin tällä 

pyhäkoulun oppitunnilla, jos ehkä haluatte katsoa sitä. Mutta ensinnäkin minulla on niin monia 
täällä.  
62 Ennen kuin voimme nähdä, mitä tämä maastamuutto tarkoittaa, tulen pitämään silloista 

maastamuuttoa esikuvana nykyisestä. Ja tarkatkaa, jos ne eivät etenekin aivan rinnakkain. 
Toinen niistä on luonnollinen, ja aivan samat asiat, jotka Hän teki luonnollisen yhteydessä, Hän 
saman esikuvan mukaan tekee uudestaan hengellisen kanssa, hengellisessä maastamuutossa. 
63 On ihmeellistä nähdä Jumalan Sana! Kuinka kukaan voisi sanoa, ettei Se ole innoitettu. 

Tämä tapahtui noin 2 800 vuotta sitten, tiedättehän. Ja kuinka Hän lupasi, että se, mitä Hän on 
tehnyt, on pantu sinne esimerkiksi. Kuinka Hän tekee jostakin varjon, joka on todiste 
positiivisesta. Tulen puhumaan siitä tänä iltana, auringon ja kuun suhteesta, jos Herra suo. 
64 Mutta ensimmäiseksi meidän täytyy katsoa taaksepäin l. Mooseksen kirjaan voidaksemme 

nähdä, miksi he olivat siellä Egyptissä? Miksi Jumalan kansa oli poissa tuosta maasta? Ja 
loppujen lopuksi Jumala lupasi sen alussa siellä Palestiinassa Abrahamille, Iisakille ja 
Jaakobille. Jumala antoi heille tuon maan ja sanoi: “Tämä se on.” No niin, miksi sitten ihmiset 
eivät halua olla paikassa, jonka Jumala on varannut heille?  
65 Se on myös tämän päivän kysymys. Jumala antoi meille Helluntain. Hän antoi meille 

Apostolien tekojen kirjan. Hän antoi meille Pyhän Hengen johtamaan ja opastamaan meitä. Hän 
antoi meille maan, ja miksi me olemme sen ulkopuolella? Miksi seurakunta on sen 
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ulkopuolella? Miksi ei suuri kristillinen seurakunta tänään elä uudestaan samalla tavoin kuin 
Apostolien Teoissa tapahtui ja tuota samoja asioita? Siihen on olemassa jokin syy. 
66 Me kaikki tiedämme olevamme hajotettuja, ja me olemme hirvittävässä tilassa. Kristillisyys 

on tänään kaikkein hirvittävimmässä tilassa, missä se koskaan on elänyt. Ja me olemme aivan 
suuren, pelottavan tuomion partaalla, joka on odottamassa seurakuntaa, ja ennen kuin tämä 
tuomio voi tapahtua, Jumala kutsuu maastamuuttoon aivan niin kuin Hän teki silloin. 
Amorilaisten syntien mitta oli täynnä. Niinpä Hän kutsuu hengelliseen maastamuuttoon. 
Menkäämme nyt taaksepäin hetkeksi nähdäksemme esikuvan. 
67 He menivät Egyptiin veljien kateuden tähden. Siitä syystä Israel oli Egyptissä tuohon 

aikaan, poissa maastaan. Muistakaa, Jumalan lupaukset olivat heitä varten ainoastaan niin 
kauan, kuin he pysyivät tuossa maassa. 
68 No niin, voitteko nähdä, mistä me puhuimme rukouksessa muutama hetki sitten? Miksi 

Jumalan täytyi kovettaa faaraon sydän? Pannakseen ihmiset takaisin luvattuun maahan ennen 
kuin Hän voisi siunata heitä, tuodakseen heille Messiaan. 
69 Miksi Hänen täytyi kovettaa Hitlerin sydän juutalaisia kohtaan, vaikka hän oli puoliksi 

juutalainen itsekin? Miksi Hänen täytyi tehdä se Stalinille, Mussolinille? Katsokaahan, ihmiset, 
jotka eivät ole innoitettuja, kuten kansakunta, he... Jumalan täytyy ottaa ne asiat, joiden mukaan 
he elävät, maan lait, monta kertaa, voidakseen toteuttaa lupauksensa. Niinpä Hänen täytyi 
kovettaa noiden diktaattorien sydämet voidakseen ajaa juutalaiset takaisin luvattuun maahan. 
Sen täytyi olla sillä tavalla. 
70 No niin, me näemme, että Joosef... Me tiedämme tuon kertomuksen 1. Mooseksen kirjassa, 

ja te voitte itse lukea sen, koska aloitin hieman myöhässä tämän pitkän pyhäkouluopetuksen. 
Yritän kiirehtiä. 
71 Huomatkaa nyt. Lukekaa, kun voitte tehdä sen, tuo kertomus Joosefista, joka oli syntynyt 

myöhemmin kuin hänen veljensä, toiseksi viimeisenä. Hengellinen mieli tulee käsittämään sen 
juuri nyt. Hän ei ollut viimeinen lapsista, Benjamin oli. Mutta tarkatkaa Joosefin erottamista 
muista. Joosef ja Benjamin olivat täysiverisiä veljeksiä, ja he olivat ainoat kaksi veljestä. 
Benjamin ei koskaan saanut tunnustusta ennen kuin hän kohtasi Joosefin. Ja ohi toisten veljien, 
Benjaminille annettiin kaksinkertainen osuus kaikesta siitä, mitä Joosef antoi. Hyvä on, 
huomatkaa nyt, me näemme siellä. He olivat…  
72 Hänet oli otettu pois veljien luota, koska hän oli hengellinen. Hän oli suuri mies, vaikkakin 

oli nöyrin joukosta, vähäisin joukosta, ja he vihasivat häntä aiheettomasti. Heidän ei olisi pitänyt 
vihata häntä. Heidän olisi pitänyt kunnioittaa häntä, koska... Miksi he vihasivat häntä? Siksikö 
että hän oli veli? Ei oikeastaan siksi. He vihasivat häntä, koska Jumala toimi hänen kanssaan 
enemmän kuin, mitä Hän toimi heidän muiden kanssa. Jumala antoi hänelle hengellisen 
ymmärryksen. Hän pystyi tulkitsemaan unia täydellisesti ja hän pystyi kertomaan ennalta 
asioita, jotka tulisivat tapahtumaan täydellisesti, juuri tarkalleen niin kuin ne olivat. Eikä hän 
jättänyt sanomatta mitään. 
73 Hän näki unen noista lyhteistä, jotka kumarsivat hänen lyhteensä edessä, ja silloin hänen 

veljensä vihastuivat häneen. Arvelisin heidän silloin sanoneen: “Sinä pieni pyhä kieriskelijä.” 
Toisin sanoen: “Meidänkö täytyisi kumartaa sinua jonakin päivänä?” Mutta sillä tavalla se 
tapahtui. Kuinka voisivat nuo suuret jättiläiset koskaan kumartua tuon pienen vähäpätöisen 
miehen edessä, joka seisoi siellä? Mutta he tekivät niin. Varmasti he tekivät niin ja anoivat 
armoa. Mutta hän ei silloin vielä ollut tullut valtaan, näettehän. Hän oli silloin vain lapsen 
muodossa.  
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74 Ja sitten me näemme, että kun näin tehtiin, otettiin Joosef pois veljiensä, kirkkokuntien, 
keskuudesta ja asetettiin olemaan yksinään, hänen kaikkien veljiensä ollessa tuossa maassa. 
Sitten siellä tuli sellainen suuri asia. Me käsitämme, että Israel… Niin kauan kuin he asuivat 
asuinpaikassansa ja pitivät... No niin, on hyvä asia pysyä paikoillaan. Se on oikein, mutta he 
olivat panneet pois keskuudestaan Hengen. 
75 Fundamentalistit tänään tietävät asemansa perusteella, järkiperäisen käsityksen mukaan 

Raamatusta, millaisia he ovat, mutta heillä ei ole Henkeä. He ovat hylänneet Joosefin, ajaneet 
hänet ulos. He eivät halunneet olla missään tekemisissä sen kanssa, tuon pyhien kieriskelijöiden 
joukon kanssa. Se on... “Me emme halua olla missään tekemisissä sen kanssa.” He ovat 
erottaneet hänet, myyneet hänet maailmaan. He eivät olleet veljesyhteydessä. 
76 Nyt, kun he tekivät sen, he joutuivat pois asemastaan ja tulivat myöhemmin viedyksi 

Egyptiin.  
77 No niin, kertomus näistä kateellisista veljistä on todella suuri vertauskuva asian 

hengellisestä puolesta tänään. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että se on puhdasta kateutta, ei 
puhdasta, vaan likaista, saastaista kateutta, näettehän. Kateudessa ei ole mitään puhtautta, 
näettehän. Se ei ole muuta kuin likaista kateutta. Kun he näkevät saman Raamatun ja saman 
Jumalan luonteen, joka kirjoitti Raamatun, vahvistavan itsensä, ja sitten he hylkäävät sen ilman 
syytä, niin se ei ole muuta kuin puhdasta, tai ei puhdasta, kuten sanoin, vaan likaista kateutta. 
Kun he näkevät Jumalan parantavan sairaita ja herättävän kuolleita. Kyseessä on sama Jumala, 
joka eli apostolien päivinä. Kyseessä on sama Evankeliumi, jonka he kirjoittivat tätä hengellistä 
matkaa varten. Kyseessä on sama Jumala, joka tekee näitä asioita, kunnes se ei ole mitään 
muuta kuin kateutta. He ovat erottaneet sen yhteydestään ja sanovat: “Me emme halua sitä 
kansamme keskuuteen.” Näettekö? He ajavat heidät pois. 
78 Nuo veljet ajattelivat, ettei heillä koskaan olisi mitään käyttöä tuon kaltaiselle miehelle, 

joten: “Miksi ei yksinkertaisesti päästä hänestä eroon?” 
79  Ja tuo sama asia on tapahtunut tänään. He ajattelevat, että “koska seurakuntamme ovat 

tulleet älykkäiksi, että meillä on parhaiten pukeutuneet ihmiset, suurin organisaatio, kaikkein 
älykkäimmät saarnaajat, niin meillä ei ole mitään käyttöä Pyhälle Hengelle samalla tavalla kuin 
Se oli siellä aikaisemmin.” Että, he ovat täysinäisiä. Toisin sanoen: teot puhuvat kovempaa kuin 
sanat. Että heidän seminaarinsa, ja he ovat älykkäitä. Ja heidän yhteen tulemisensa ja asioista 
keskustelemisensa pystyvät paremmin oman älykkään mielensä avulla asettamaan seurakunnan 
järjestykseen, kuin miten Pyhä Henki voisi tehdä sen, joten he eivät enää enempää tarvitse Sitä. 
Se on jotakin, jota me emme tarvitse tänään. Niin tapahtui menneinä päivinä. Eikö nyt olekin 
juuri niin? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] “Me emme tarvitse Pyhää Henkeä parantamaan 
sairaita. Meillä on lääkäreitä.” “Me emme tarvitse Pyhää Henkeä puhumaan kielillä. Me 
olemme kaikki älykkäitä ihmisiä.” Ja kun te teette niin, te otatte sen suoraan pois 
runkorakenteestanne, elämänlinjastanne. 
80 Jeesus sanoi noille juutalaisille heidän aikanansa: “Ettekö ole lukeneet, että tuo Kivi, joka 

hylättiin, on Pääkulmakivi, jonka päällä koko rakennus lepää?” 
81 No niin, näettekö te, mitä minä tarkoitan? Olen varma, että voitte tajuta sen. Sen syynä on 

nyt se, että he eivät ajatelleet koskaan tarvitsevansa sitä. “Me emme tarvitse kielilläpuhujia. Me 
emme tarvitse kielten tulkitsijoita. Me emme enää pidempään tarvitse Vanhan Testamentin 
profeettoja, jotka asettaisivat meitä järjestykseen Pyhän Hengen mukaan. Me ymmärrämme 
sen.” Näettekö, he ovat omaksuneet ihmistekoisen systeemin, jotta se ottaisi Pyhän Hengen 
paikan.  
82 Sen vuoksi on ihmisiä, jotka ovat valittuja, joiden nimi on Karitsan Elämänkirjassa, he eivät 

voi vastaanottaa sellaista. Heillä on hengellinen mieli, eivätkä he voi mennä siihen. He eivät voi 
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sietää sellaista. Ei ole väliä sillä, vaikka heidän isänsä ja äitinsä ovatkin eläneet jossakin 
seurakunnassa tai organisaatiossa.  
83 Kun seurakunta toimii, se ei ehkä sano sitä sillä tavoin. Oi, ei, he eivät halua puhua oikealla 

tavalla, mutta heidän toimintansa todistaa sen. Tässä on Sana. Ja Pyhä Henki todistaa sen heidän 
keskuudessaan, kun Hän saa heidät kootuksi yhteen, että Hän yhä parantaa sairaita, herättää 
kuolleita, puhuu kielillä ja ajaa ulos perkeleitä. Niinpä se riippuu siitä, mitä on henkilön 
sisäpuolella. 
84 Rouva Arganbright siellä, hän ajatteli sitä eräänä päivänä ja istui siellä jalkakäytävällä 

nyhtäen ruohoa, kun hän oli leikkaamassa nurmikkoa. Kuljin hänen ohitseen, eikä hän 
huomannut, joten minä vain annoin hänen jatkaa edelleen. Minä tarkkailin. 

Nyt huomatkaa, Pyhä Henki suuressa työssänsä.  
85 Seurakunnasta tuntuu siltä, että se ei tarvitse Pyhää Henkeä. Kirkot sanovat teille niin. Ja 

joku mies voi seistä ja pitää niin järkevän puheen, että te melkein uskotte sen. No niin, 
pysähtykäämme tässä hetkeksi. Eikö Jeesus sanonutkin, että nuo kaksi tulisivat olemaan niin 
lähellä toisiaan, että se pettäisi jopa valitutkin, jos se olisi mahdollista? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Älykkäät puheet tulevat olemaan niin siloteltuja, että se pettäisi ihmiset. Mies voi 
käsitellä Sanaa, Evankeliumia, sellaisella tavalla, että se voi saada melkein kenet tahansa 
älykkään henkilön, jos te luotatte vain älykkyyteenne, tuomitsemaan Pyhän Hengen ja 
valitsemaan miehen tien. Me näemme sen. 
86 No niin, samalla tavalla he ajattelivat Joosefista ja poistivat hänet keskuudestaan. Ja oi, 

alhaalla Egyptissä, oi, kuinka me voimme ajatella. Kuinka voisinkaan käyttää siihen tuntikausia. 
Te voisitte pysytellä täällä kolme vuotta, ettekä milloinkaan jättäisi tuota aihetta, päivin ja öin, 
ja silti löytäisimme siitä suuria, Pyhän Hengen herkkupaloja. 

86a Hengellinen mieli voi katsoa alas Egyptiin ja nähdä tuon vainon nousevan. Se voi nähdä 
Joosefin otettavan pois, jotta vaino voi nousta. Ja sitten se voi nähdä Jumalan, Pyörä pyörän 
keskellä, kaiken liikkuessa eteenpäin aivan täydellisesti. Se voi nähdä Potifarin hylkäävän 
Joosefin. Se voi nähdä tuon valheen kerrottavan ja se voi nähdä Joosefin vankilassa ja se voi 
nähdä hänen partansa kasvavan, kun hän on erotettuna veljistänsä, mutta sitten äkisti, Jumala 
tuli mukaan! 
87 Kuinka me voimme nähdä tuon Pyörän pyörän keskellä liikkuvan. Jumalan suuri 

suunnitelma liikuttavan kaiken valmiiksi tätä maastamuuttoa varten, tähän aikaan, jolloin Hän 
kutsuisi kansansa takaisin jälleen maahansa, takaisin paikkaansa, asemaansa, jossa Hän voisi 
siunata heitä ja asettaa heidän keskuuteensa Hänet, jonka Hän oli luvannut asettaa heidän 
keskuuteensa. Heidän täytyi olla omassa maassaan. Muistakaa, heidän täytyi tulla ulos siitä 
maasta, jossa he olivat, ja mennä sisälle luvattuun maahan, ennen kuin heidän luvattu 
Messiaansa saattoi tulla.  
88 Ja Seurakunnan täytyy tehdä sama asia. Sen täytyy tulla ulos tuosta hylkääjien joukosta 

sisälle Lupaukseen, ennen kuin Messias koskaan voi olla julkituotu heidän edessään. Näettekö 
sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Messiaan elämä julkituotuna, joka valmistaa Seurakunnan, 
Morsiamen, valmiiksi.  
89 Jos nainen menisi naimisiin miehen kanssa ja olisi eri mieltä hänen kanssaan, niin tulisi 

jatkuvasti olemaan jonkinlaista kiistaa. Mutta kun mies ja hänen vaimonsa, hänen 
tyttöystävänsä, hänen kihlattunsa, kun he ovat täydellisessä sopusoinnussa, kuin yksi sielu ja 
yksi mieli, koska he tulevat olemaan yksi liha.  
90 Sitten kun Seurakunta voi päästä sellaiseen sopusointuun Jumalan kanssa, että Ylkä on 

tuotu julki Morsiamessa, koska he tulevat olemaan Yksi. Oi, kuinka suuri opetus. Hyvä on.  
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91 Muistakaa nyt, hengellinen mieli voi ottaa tämän ja nähdä esikuvan ja nähdä 
samakaltaisuuden. Me voisimme jatkaa siitä tunteja. Tarkatkaa, mitä tapahtuu.  
92 Ja miksi me olemme odottaneet kaikki nämä vuodet tästä ajan keitaasta alkaen? Tiedättekö, 

Raamattu sanoo, että Seurakunta pakeni erämaahan, jossa häntä ruokittiin määrätty aika. Ja 
miksi kaikki tämä on ollut? Että me... Näettekö, se on yhä Jumalan Pyörä pyörän keskellä.  
93 Miksi Jumala ei ole tehnyt tätä kauan aikaa sitten, kun miehet istuivat kynineen, ja naiset, ja 

yrittivät laskea aikoja, kuten tuomari Rutherford, ja monet heistä, että Jeesus tulisi vuonna [tuhat 
yhdeksänsataa] neljätoista. Ja äiti Shipton oli se siellä sitäkin aikaisemmin, ja niin edelleen, 
kaikkina näinä aikoina. Näettekö, kun he ohittivat sen, mitä he yrittivät laskelmoida 
Kirjoituksesta, näettekö, he pilasivat sen. Se on kätkössä, se on itse asiassa kätketty. Ja kuinka 
Kirjoitus voisi olla itseänsä vastaan, kun Jeesus sanoi: “Ei kukaan ihminen tiedä sitä minuuttia 
tai tuntia.” Näettehän, he saavat vain yhden palan Kirjoitusta ja pitävät kiinni siitä.  
94 Teidän täytyy ottaa tuo koko asia. Sitten, jos Jumala on siinä, silloin Jumala tulee 

osoittamaan sen Totuudeksi. Kuten jumalallinen parantaminen, jos se ei ole Totuus, silloin se ei 
ole Totuus, mutta jos Hän selvästi osoittaa, että se on Totuus, silloin se on Totuus. Aivan niin 
kuin Jeesus…  
95 Jumala sanoi: “Jos teidän keskuudessanne on joku profeetta tai hengellinen, Minä tulen 

puhumaan hänelle. Ja jos se, mitä hän sanoo, tapahtuu, silloin kuulkaa sitä.” Siinä se on. Mutta 
jos hänen profetiansa on väärin, niin Jumala ei voi olla väärässä. Hän on ääretön, erehtymätön, 
kaikkivaltias eikä Hän voi olla väärässä. Niinpä, kun mies puhuu, jos hän puhuu omia 
sanojansa, tulee se pettämään. Mutta jos hän puhuu Jumalan Sanoja, se ei voi pettää, koska siinä 
puhuu Jumala. Silloin hänen innoituksensa tulee Jumalalta, ja sen on pakko olla oikein. Sillä 
tavalla Jumala sanoi, että me erotamme sen. Sillä tavalla Raam...  
96 Vanhassa Testamentissa Hän sanoi: “Jos he eivät puhu lain ja profeettojen mukaisesti, niin 

se tapahtuu siksi, että heillä ei ole Elämää itsessänsä”, ei ole Elämää itsessänsä, se on totta. 
Heidän täytyy puhua lain ja profeettojen mukaisesti. Ja profeettojen, tai minkä muun tahansa, 
täytyy olla Sanan mukaisia. Jos se ei ole, se on väärin. Näettekö? 
97 No niin, me näemme, että kaikki tämä on tapahtunut, koska se on odottanut. Herätykset, 

metodistit, baptistit, luterilaiset, campbelliitit, ja kaikki toisetkin, heillä on ollut suuria 
herätyksiä. Nasarealaiset, pyhyyden pyhiinvaeltajat, helluntailaiset, heillä kaikilla oli suuria 
herätyksiä, mutta tuo suuri maastamuutto ei ole tullut. Miksi? Jumala sanoi Abrahamille, että 
Hän tulisi silloin pitämään hänet tuossa maassa, mutta amorilaisten vääryys ei ollut vielä 
täyttynyt. Ja Jumala on odottanut kärsivällisesti. Nuo ihmiset yrittävät laskeskella sitä. He 
näkevät Kirjoituksen johtavan suoraan johonkin ja he sanovat: “Tämä on tuo päivä. Tämä on 
tuo hetki”, mutta te ette ymmärrä, että amorilaisten vääryys ei ole vielä täyttynyt. 
98 He olisivat neljäsataa vuotta Egyptissä ja tulisivat tuoduksi ulos, mutta itse asiassa he 

viipyivät siellä 440 vuotta profeetan hylkäämisen tähden. Heidän täytyi kärsiä toiset 
neljäkymmentä vuotta siellä erämaassa, ennen kuin Jumala toi heidät sieltä ulos. Mooses oli 
erämaassa neljäkymmentä vuotta ennen kuin hän palasi vapauttamaan heidät. Kului 
neljäkymmentä vuotta yliaikaa, koska he hylkäsivät sanoman. 
99 No niin, neljäkymmentä vuotta Jumalan ajassa tekisi suunnilleen puolitoista minuuttia 

meidän ajassamme. Niin paljon siinä on eroa, tuhat vuotta on vain yksi päivä, näettehän, se 
tuskin olisi edes minuuttia. Huomatkaa se siinä. 
100 Nyt me olemme myöhässä. Miksi? Jumala on ollut kärsivällinen ja on odottanut ja 

tarkkaillut. Hän on antanut luterilaisten nousta herätyksessä ja sitten organisoitua. Hän on 
antanut metodistien nousta herätyksessä ja organisoitua. Hän on antanut John Smithin 
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baptistikirkosta nousta suuren herätyksen kanssa ja organisoitua. Hän on antanut helluntailaisten 
nousta lahjojen ennalleen asettamisen kanssa ja organisoitua. Kun vääryys tulee täyteyteensä, 
silloin Jumala väsyy, ja silloin tapahtuu maastamuutto.  
101 Ja me näemme sen. Ihmiset voivat katsoa itse taaksepäin ajan virtaa ja nähdä, että tuo asia 

on kirottu. He ottavat jälleen harkon ja hienon babylonialaisen vaatteen. Ja siitä tulee kirous 
ihmisten keskuudessa, kun joku yrittää tuoda sisälle omia ajatuksiansa näistä asioista. 
102 Meidän täytyy pysyä tuon Sanan kanssa. Jumalan käsky oli olla koskematta mihinkään 

tuossa kaupungissa, tuossa kirotussa kaupungissa. Älkää koskeko siihen, jättäkää se rauhaan. 
103 Ja Aakan ajatteli voivansa ottaa tämän kultaharkon ja tämän hienon babylonialaisen 

vaatteen ja elellä melko mukavasti samalla tavoin kuin muukin maailma. Oi, “aakaneita” 
leirissä! Näettehän? Mutta tuo asia on kirottu, ja se pysyy kirottuna. Se on ollut kirottu aina 
Nikeassa, Roomassa, pidetystä Nikean kirkolliskokouksesta alkaen. Aina siitä lähtien se on ollut 
kirottu, mutta Jumala on sallinut vääryyden täyttyä, kunnes amorilaisten aika on 
täyttymäisillään. 
104 Ja nyt, kuka tahansa, jolla on hengellisen ymmärrys, muistakaa, toistan jatkuvasti “jolla on 

hengellinen ymmärrys”. Te voitte nähdä, että tämän kansakunnan vääryys on täyttynyt. Se on 
organisoitunut ja uudelleen organisoitunut ja organisoitunut ja organisoitunut, ja nyt se on 
liittoutunut ja liittyy yhteen jonkun muun kanssa. Vääryys on täyttynyt. On maastamuuton aika. 
On Luvattuun Maahan uloskutsumisen aika. Se ei ole lupaus vain toiseen maahan menemisestä, 
vaan menemisestä kotiin, Tuhatvuotisvaltakuntaan. On uloskutsumisen aika. Tämän 
kansakunnan vääryys (käsittelen sitä uudestaan tänä iltana, jos Herra suo) on täyttynyt! Se on 
saastainen! 
105 Te sanotte: “Veli Branham, se kansakuntako, jossa sinä elät?” Kyllä vaan! Varmasti! Te 

sanotte: “Yhdysvaltain kansalaisena sinun ei pitäisi sanoa niin.” Silloin Elian ei olisi pitänyt 
kutsua kirousta Israelin ylle, koska hän oli israelilainen! Muiden profeettojen ei silloin olisi 
koskaan pitänyt kirota tuota kansakuntaa, koska he olivat israelilaisia. 
106 Mutta he ainoastaan puhuivat, eivät omia ajatuksiaan, vaan Herran Sanan. Se riippuu siitä, 

mistä te saatte innoituksenne. Se riippuu siitä, miten se tulee. Ja jos se on vastoin Sanaa, jättäkää 
se rauhaan. Ja pyydän ketä tahansa todistamaan, että se on vastoin Sanaa. 
107 Eikö Raamattu sano Ilmestyskirja 13:ssa? Siinä tämä kansakunta ilmestyy näkyviin. Tämän 

kansakunnan luku on kolmetoista, naisten kansakunta. Se on nainen Raamatussa. Nainen on 
meidän kolikoissamme. Se on naisten kansakunta. Siinä naisten mädännäisyys alkaa, ja siinä se 
loppuu. Mädännäisyys alkoi Eedenisssä Jumalan Sanan epäilemisellä. Täällä se on hautonut 
esiin naissaarnaajia ja kaikkea muuta. Maailman saasta tulee ulos Hollywoodista. Tämä on 
pahin kansakunta maailmassa, enemmän avioeroja kuin koko muussa maailmassa yhteensä, 
näettehän. Miksi? Te tulette näkemään sen yhtenä näistä päivistä, jos Herra suo. Te tulette 
näkemään, miksi tämä kirottu asia... Te voitte nähdä tämän avioeroasian sokeuden, jonka 
Saatana on vetänyt näiden ihmisten silmien yli. Me olemme kauhistuttavassa hetkessä. Minä 
uskon, että loppu on nyt melkein käsillä. He ovat mätiä, ydintään myöden mätiä. 
108 Tämä kansa ilmestyy näkyviin Ilmestyskirjan 13. luvussa, ja se on numero 13. Ja muistakaa, 

että se nousi esiin kuin karitsa, uskonnonvapautena, mutta sitten se sai vallan pedolta, sen 
näköisen kuvan. Ja se puhui kaikella samalla arvovallalla ja teki samoja mätiä asioita, joita peto 
teki ennen sitä. Sanokaa sitten minulle, ettei niin ole profetoitu tämän kansakunnan suhteen. 
Amorilaisten tila on melkein kypsä, koska he jo työskentelevät sen kanssa!  
109 Ja jopa meidän uusi paavimme, hänen päätarkoituksensa on yhdistää veljet yhteen! Ja 

luonnolliselle silmälle se on asia, joka tuleekin tehdä! Mutta Jumalan silmissä se on vastoin 
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Pyhää Henkeä! Me emme voi sekoittua yhteen sen kanssa. Ja jokainen kirkko tulee vedetyksi 
tuohon liittoon! Tulkaa ulos tuosta asiasta niin pian kuin voitte! Te tulette ottamaan pedon 
merkin tietämättä, mitä te olette tekemässä! Tulkaa ulos siitä!  
110 Toivon, että hengellinen mieli voi käsittää sen. Olen varma, että te käsitätte, mutta 

ihmettelen, miten on siellä ulkopuolella. Joka tapauksessa te ette voi vierailla jokaisessa 
kansakunnassa, te voitte lähettää ääninauhoja niille. Jumalalla tulee olemaan joku tapa, miten 
tavoittaa tuo mieli siellä ulkona, jonne tämä siemen on kylvetty. Kyllä, niin pian kuin Valo osuu 
siihen [Veli Branham lyö käsiänsä yhteen kerran.], se on mennyt, se saa Elämän! Kuten tuo 
pieni nainen kaivolla, hän sanoi: “Siinä se on.” Hän tajusi sen.  
111 Tulkaa ulos tuosta asiasta. Se on kirottu. “Kirottu!” Kertokaa minulle, milloin yksikin ei 

langennut ja noussut ylös. Kertokaa minulle milloin joku ei olisi noustuaan langennut. Niinpä te 
voitte nähdä, että tuo asia on väärin. Hyvä on.  
112 Amorilaisten vääryys ei ollut vielä täyttynyt, joten heidän täytyi viivytellä ja odottaa ennen 

maastamuuttoa. Mutta kun amorilaisten vääryys oli täyttynyt, silloin siellä tapahtui luonnollinen 
maastamuutto, joka johdatti ihmiset luonnolliseen maahan, jossa luonnolliset amorilaiset olivat 
kerran asuneet ja kutsuneet sitä maakseen. 
113 Ja amorilais-kirkkokunnan vääryys, jotka ovat kutsuneet itseään niin kauan seurakunnaksi, 

kunnes heidän vääryytensä on melkein täyttynyt.  
114 On tuleva maastamuutto, jolloin Jumala tulee osoittamaan, kuka on kuka, jolloin itse 

Seurakunta, Jeesuksen Kristuksen Morsian, tulee olemaan “maastamuutettu” siihen maahan, 
joka on luvattu. “Minun Isäni Talossa on monia palatseja.” Teidän ei tarvitse mennä sinne ja 
taistella, niin kuin he tekivät, se on jo valmistettu. Jos tämä maallinen asunto hajotetaan, meillä 
on toinen jo odottamassa. “Että siellä, missä Minä olen, myös te tulette olemaan.” Suuri 
maastamuutto on käsillä. 
115 Tarkatkaa, miten Jumala teki tuon maastamuuton. Mitä Hän... Minkälaisia valmistuksia Hän 

teki, ja tutkikaa minuutin verran ja sitten katsokaa tätä päivää. Hyvä on, huomatkaa, ennen tätä 
maastamuuttoa siellä nousi esiin faarao, joka ei tuntenut Joosefia, näettekö, faarao, joka ei 
tuntenut Joosefia. Mitä Joosef esitti? Tämän hengellisen maastamuuton hengellistä osaa.  
116 Nyt noustaan ylös: “Meillä on vapaus.” (Tuota naista ravittiin aika, aika ja puoli aikaa.) 

Mutta lopulta siellä nousi esiin faarao, diktaattori, joka ei tuntenut uskonnonvapautta, yhdistäen 
heidät yhteen. Älkää antako sen mennä ohitsenne. Tuli aika, jolloin faaraon ensin täytyi tulla.  
117 Ja organisaatiot ovat eläneet herkutellen, ovat eläneet kuin oksastettu oksa todellisen 

kristillisyyden viinipuussa, mutta yhä kantaen alkuperäistä hedelmäänsä. Naiset ovat 
puolipukeissaan, miehet älykkäitä ja kieltävät Hengen voiman, mutta ovat eläneet kristillisen 
seurakunnan nimen alla. Se on oksastettu viinipuuhun, mutta puutarhuri on nyt tulossa ohitse 
karsiakseen tuon viinipuun, niin kuin Hän sanoi, että Hän tulisi tekemään. Ja kaikki ne, jotka 
eivät kanna hedelmää, leikataan pois ja heitetään tuleen, ja se kuluttaa ne.  
118 On kauhea asia sanoa, mutta Totuus joskus näyttää kauhealta. Se vain osoittaa teille, kuinka 

Jumala vie lapsensa läpi syvien vesien ja upottavan hiekan. Hän tekee sen sillä tavoin. 
Muistakaa, astia täytyy särkeä siruiksi, pieniksi palasiksi, jotta se tulisi muotoilluksi ja hiotuksi 
uudestaan. Sen hävittäminen näyttää hirvittävältä asialta, mutta niin täytyy tapahtua, jotta astia 
voitaisiin tehdä uudestaan, tai maljakko tai mitä te sitten olettekin tekemässä. 
119 Siellä nousi esiin faarao, joka ei tuntenut Joosefia, ja se oli alun alku. Se oli maastamuuton 

alku. Ja kun tuo asia alkoi muodostumaan poliittisen voiman alla, kun se alkoi muodostumaan, 
silloin Jumala alkoi valmistautua. Amorilaisten vääryys oli täyttynyt. Aika, jonka Hän oli 
luvannut Abrahamille, oli täyttynyt, ja vapauttamisen aika oli käsillä.  
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120 Ja Jumala salli nousta esiin faaraon, joka ei tuntenut Joosefia, ja Ramses syntyi. Heti Setin 
jälkeen tuli Ramses, ja Ramses oli se, joka ei tuntenut Joosefin siunauksia. Hän ei tiennyt 
hengellisestä puolesta mitään. Hän oli ainoastaan poliittinen nero, joka pystyi valloittamaan 
Etiopian ja muut maat sotilaallisin voimin, ja kaikki se, mitä hän tunsi, oli sotilasmahti. 
121 Ja uskon, että kuka tahansa hengellinen voi nähdä, mitä on tapahtumassa nyt. Me olemme 

saamassa faaraon, joka ei tunne uskonnonvapautta. Kun presidenttimme otti vastaan virkansa, 
hän ei halunnut vannoa, että hän uskoi uskonnonvapauteen. 
122 Entä tämä kysymys rotuerottelusta, joka meillä äskettäin oli etelässä? Kun tämä Alabaman 

maaherra... Kuinka toivoisinkaan voivani puhua tuolle saarnaajalle, Martin Luther Kingille. 
Kuinka mies voi olla johtaja ja johtaa ihmisiänsä kuoleman ansaan? Jos nuo ihmiset olisivat 
orjia, olisin minä siellä ilman takkia tappelemassa noiden ihmisten puolesta. He eivät ole orjia, 
he ovat kansalaisia. He ovat tämän kansakunnan kansalaisia. Kysymys on kouluun 
menemisestä.  
123 Nuo ihmiset, jos heillä on kova sydän, eivätkä tiedä noita asioita, te ette voi ajaa ihmisiin 

hengellisiä asioita, mitä on hakattu sinne poliittisin voimin. Heidän täytyy vastaanottaa se, olla 
uudestaan syntyneitä, ja silloin he tulevat näkemään nämä asiat. 
124 Mutta tämä mies, jos vain voisin puhua hänelle. Hän johtaa noita ihmisiä uskonnon nimen 

alla kuolemanloukkuun, jossa hän tulee tappamaan tuhansia kertaa tuhansia heistä. He eivät... 
He käsittävät vain luonnollisen puolen. 
125 Tämä mies, tämä värillinen veli, kun tuo suuri kansannousu tapahtui Louisianassa, minä 

olin siellä siihen aikaan. Siellä oli eräs värillinen sananpalvelija, kallis, vanha veli. Hän nousi 
siellä ylös ja pyysi poliisilta: “Voisinko minä puhua heille. He ovat minun kansaani.” Ja tämä 
vanha sananpalvelija nousi puhumaan ja sanoi: “Minä haluan sanoa tänä aamuna, etten ole 
koskaan hävennyt väriäni. Minun Tekijäni on tehnyt minut sellaiseksi, jollainen minä olen.” 
126 Sillä tavalla Hän haluaa teiden pysyvän. Sillä tavalla Hän haluaa jokaisen ihmisen pysyvän. 

Hän tekee valkoisia kukkia, sinisiä kukkia, kaiken värisiä kukkia. Älkää sekoittako niitä. Älkää 
risteyttäkö niitä. Te toimitte vastoin luontoa. 
127 Hän sanoi: “En ole koskaan aikaisemmin hävennyt väriäni ennen kuin tänä aamuna.” Hän 

sanoi: “Kun näen ihmisteni nousevan ja tekevän asioita, joita he tekevät nyt, se saa minut 
häpeämään heitä.”  

Minä ajattelin: “Jumala siunatkoon tuota poikaa.” 

Hän sanoi: “Te tulette vain aiheuttamaan vaikeuksia.” Hän sanoi: “Katsokaa kouluja täällä. 
Jos meillä ei olisi kouluja”, hän sanoi, “se olisi eri asia, mutta kenellä on parhaat koulut täällä 
Louisianassa?” Hän sanoi: “Ottakaamme esimerkiksi Shreveportin kaupunki.” Hän sanoi: 
“Siellä on valkoisten koulu, joka on vanha koulu. He ovat rakentaneet meille uuden. Heillä ei 
ole siellä lapsille yhtään leikkivälinettä. Meillä on niitä piha täynnä. Ja sen lisäksi he ovat 
rakentaneet meille suuren marmorisen uima-altaan lapsiamme varten, ja meillä on parhaat 
opettajat, mitä voidaan saada.” Hän sanoi: “Miksi te haluatte mennä sinne, kun meillä on 
parempaa täällä? Mikä teissä on vikana?” 
128 Ja nuo ihmiset sanoivat: ‘A-a-a-h’. He tukahduttivat hänen äänensä. Siinä se on teille, väärä 

innoitus.  
129 Nuo ihmiset olivat orjia. He ovat veljiäni ja sisariani. Jos he olisivat orjia, minä sanoisin: 

“Liittykäämme heihin ja marssikaamme katujen läpi protestoiden tuota asiaa vastaan.” He eivät 
ole orjia. He ovat kansalaisia, joilla on samat oikeudet, kuin kenellä tahansa muullakin on. 



                              15 
 

Kyseessä on vain helvetistä tuleva innoitus, joka aiheuttaa sen, että heistä miljoona tulee 
tapetuksi. He tulevat aloittamaan vallankumouksen. Tietenkin, näin on. Se ei ole oikein. 
130 Miehillä ja naisilla on omat oikeutensa. Värillisillä veljillämme ja japanilaisillamme ja 

keltaisilla, valkoisilla, mustilla, millaisia tahansa he ovatkin, värillä ei ole merkitystä Jumalalle. 
Me kaikki tulemme yhdestä miehestä, Adamista. Mutta jos Jumala erotti meidät ja muutti 
meidät erivärisiksi, niin pysykäämme sellaisina. Jos olisin keltainen mies, haluaisin pysyä 
japanilaisena tai kiinalaisena. Jos olisin värillinen mies, haluaisin pysyä sellaisena, koska 
Jumala teki minut sellaiseksi. 
131 Suoraan sanoen värillisellä rodulla on paljon sellaista, mitä valkoisella rodulla tulisi olla. 

Heillä ei ole murheita, he ovat hengellisempiä. Heillä on tuhansia asioita, joihin valkoisella 
miehellä ei edes ole kosketusta. Jumala teki heidät sellaisiksi.  
132 Kuka voi koskaan voittaa laulussa värillisen kuoron? Mistä te voisitte löytää sellaiset äänet? 

Olen nähnyt heidän tulevan noista maista siellä, missä he eivät erota oikeaa kättä vasemmasta. 
Kolmesta tai neljästäkymmenestä eri heimosta, ja he laulavat, niin että opettajat seisovat siellä 
ja sanovat: “Minä en yksinkertaisesti voi koskea siihen.” He ovat harjoittaneet kuoroja vuosia, 
ja kun yksi laulaa oktaavia korkeammalta ja toinen alemmalta ja kaikkea sellaista, he sanovat: 
“Kuulkaa tuota.” Aivan täydellisesti, jopa eri kielillä. He ovat lahjakkaita. 
133 Mutta katsokaahan, kaikkien tällaisten asioiden täytyy tapahtua, kaikkien politiikkojen 

tähden, jotka te ihmiset olette valinneet kieroilla koneillanne.  
134 Yhtenä päivänä, kun tuo maaherra seisoi siellä, joka oli vannottu virkaansa ja oli ihmisten 

valitsema, ja perustuslain mukaan kullakin osavaltiolla voi olla oma ajatuksensa 
rotuerottelukysymyksestä. Hän ei välittänyt, mutta hän luki perustuslakia ja sanoi: “No niin, 
tämä koulu seisoo rotuerottelun puolesta.” Heillä on siellä koulu, ja vain kaksi värillistä lasta 
halusi mennä tuohon kouluun, kun heillä on oma yliopistonsa. Mutta hän seisoi siellä ja sanoi... 
Mitä hän teki? Hän luki perustuslakia. 
135 Sitten kun tullaan takaisin tähän mieheen täällä, joka ei tunne Joosefia, vapautta, ja joka 

kalastaa noiden värillisten ääniä, jotka eivät tiedä, että republikaaninen puolue heidät alun pitäen 
vapautti. He myyvät esikoisoikeutensa tuon kaltaisesta asiasta, joka johtaa heidät kuoleman 
ansaan. Se osoittaa, että jokaisen ihmistekoisen järjestelmän täytyy kaatua. Niin se on. Ja herra 
Kennedy kansallisti tuon vartioston ja lähetti heidät takaisin kohtaamaan heidän omien isiensä 
kasvoja, jotka seisoivat siellä perustuslain perusteella. Se jälleen rikkoi perustuslakia.  
136 Hän sanoi: “Me emme tule taistelemaan, ei koskaan.” Ja sanoi: “Toivon kansan näkevän, 

että me emme enää elä demokratian alla, vaan sotilasdiktatuurin alla.” 
137 Te tunnette tuon vanhan sanonnan: “Kerran etelän demokraatti, aina etelän demokraatti.” 

Nyt en oikein ole varma siitä. Varmasti ihmisillä on tarpeeksi järkeä herätäkseen johonkin. 
Jättäkää nuo kalliit ihmiset rauhaan, älkää tappako heitä siellä alhaalla.  
138 Niin kuin tuo kaveri, joka eräänä yönä ampui tuota veljeä selkään, hänen pienten lastensa ja 

vaimonsa ollessa talossa. En välitä siitä, kuka hän on, se on alhaista. Kyllä vaan. Minä haluaisin 
kerran olla tuomarina tuossa tapauksessa. Ampua tuo mies, kun hän tulee kotiin vaimonsa ja 
lastensa luo. Hän on kansalainen, hänellä on oikeus seistä sen puolesta, minkä hän ajattelee 
olevan oikein, hyvä mies. Valokuva Life- lehdessä: tuo pieni poika itkemässä isäänsä, ja joku 
luopio siellä ampui häntä selkään väijytyksestä.  
139 Sen te saatte, kun te hylkäätte Kristuksen. Oikein. Siihen koko kansakunta on tullut, kaikki 

politiikan nimissä. Se on sellainen häpeä, mutta sitä me halusimme. Me todistimme sen näissä 
vaaleissa. 
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140 Pieni poikani sanoi minulle tänä aamuna: “Isä, pyhiinvaeltajaisät, kun he tulivat tänne, 
kuuluivatko he kaikki tähän samaan kirkkokunnalliseen kirkkoon, kun heillä kaikilla oli yllään 
suuret päällystakit.” 
141 Minä sanoin: “Ei, kultaseni, he tulivat tänne uskonnonvapauden tähden. He tulivat tänne, 

jotta he pääsivät pakoon tuon kaltaista asiaa.” Näettekö, mihin se on nyt tullut? Se osoittaa, että 
kaikkien näiden kuningaskuntien täytyy kaatua.  

Minun täytyy pitää kiirettä. 
142 On yksi asia. Rukoilen, että veli Martin Luther King heräisi pian. Hän rakastaa kansaansa, 

siitä ei ole epäilystäkään. Mutta jos hän vain näkisi, mistä hänen innoituksensa tulee. Mitä 
hyötyä siitä olisi, jos te menisitte tuohon kouluun, ja teistä miljoona makaisi kuolleena? Olisiko 
kouluun meneminen sen arvoista? No niin, jos se olisi nälän takia, jos se olisi jotakin muuta, 
orjuutta, mies olisi marttyyri, jos hän antaisi elämänsä senkaltaisen asian puolesta, asian, joka 
on sen arvoinen. ja se olisi kallisarvoinen asia. Mutta vain mennäkseen kouluun, minä en voi 
ymmärtää sitä. En usko, että Pyhä Henki on laisinkaan yhtä mieltä hänen kanssaan sen asian 
suhteen. Se on saanut ihmiset täysin kiihtymään turhan takia, näettehän.  
143 Aivan kuten Hitler teki Saksassa ja johdatti heidät kuolemanansaan, nuo kalliit saksalaiset, 

ja heitä oli siellä miljoonia kasassa toistensa päällä. Kyseessä on tarkalleen sama asia, ja 
muistakaa, minä olen ääninauhalla. Te tulette näkemään sen ehkä sen jälkeen, kun minä olen 
poissa. 
144 Juuri se tulee tapahtumaan. Nuo kalliit ihmiset tulevat kuolemaan siellä kuin kärpäset. Se 

aloittaa vallankumouksen, ja valkoiset ja värilliset tulevat taistelemaan uudestaan ja kuolemaan 
kuin kärpäset. Ja mitä teillä on sitten, kun se kaikki on ohitse? Kasa kuolleita ihmisiä. 
145  “Mutta nousi esiin faarao, joka ei tuntenut Joosefia.” Kyseessä on sama asia tänäänkin. On 

noussut esiin mies, joka otti valan Valkoisessa Talossa, joka ei tahtonut vannoa valassansa, ei 
tahtonut vannoa valassansa, että hän uskoo uskonnonvapauteen. 
146 Mitä tämä uusi paavi sanoo? Yksi niistä neljästä asiasta, joita hänellä on, on yhdistää 

protestantit ja katolilaiset yhteen. Ja kenen tahansa älykkään henkilön mielestä, se on juuri se, 
mitä tulee tehdä. Mutta Raamatun mukaan, se on väärä asia tehdä, ja Raamattu sanoi, että he 
tulisivat tekemään sen.  
147 Menkäämme hieman pidemmälle. Tuona aikana Ramses Egyptissä oli kasvamassa. Hänen 

valtansa oli kasvamassa. Tuo luonnollinen mies, Ramses, oli kasvamassa.  
148 Luonnollinen mies, antikristus on nyt kasvamassa. Politiikan kautta hän on jo päässyt 

Valkoiseen Taloon. Uskonnon alueella hän on saanut kaikki ihmiset niin sekaisin, että itse 
asiassa he tulevat lankeamaan suoraan siihen. Ja kirkkokunnalliset johtajat... Käytännöllisesti 
katsoen jokainen kirkko, mitä maassamme on, on jo kirkkojen liitossa. Ramses on kasvamassa, 
ja he kaikki yhdistyvät yhteen, ja sellainen heillä tulee olemaan. Ja mitä se tekee? Se muodostaa 
vallan, voiman, aivan ensimmäisen pedon kaltaisen pedon. 
149 Sitten tulee vaino kaikkien niiden päälle, jotka eivät yhdisty sen kanssa, ja se on oleva 

boikotti. Silloin tulee olemaan liian myöhäistä, te olette jo ottaneet merkin. Älkää sanoko: 
“Minä tulen tekemään sen sitten.” Teidän on parasta tehdä se nyt. Ramses oli kasvamassa.  
150 Mutta muistakaa, kun Ramses kasvoi vallassa Egyptissä, Jumalalla oli Mooses erämaassa. 

Hän myös oli kasvamassa. Ramseksella oli poliittinen järjestelmä. Jumalalla oli hengellinen 
järjestelmä profeetan alla valmiina tulemaan alas ja puhumaan ihmisille.  
151 Ne ovat molemmat jälleen kasvamassa. Tulee olemaan voimainkoetus yhtenä näistä 

päivistä. Tuo aika ei ole kaukana, kun voimainkoetus on tuleva. Kuten luonnollinen… Niin kuin 
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Kirjoitus sanoo: “Luonnollinen on esikuva hengellisestä.” Te ette pääse siitä mihinkään. Siinä se 
on, se on aivan silmienne edessä. Se on Totuus. Katsokaa Seurakuntaa nyt: uloskutsuminen, 
pääseminen voimaan. Pyhä Henki tulee alas, Jumalan salaisuudet paljastetaan ja asetetaan 
järjestykseen, näettehän. Kirkko on jo Valkoisessa Talossa, ja Seurakunta vetää itseään yhteen, 
ei kirkkokunta, ulos vääryyden kahleista, pois amorilaisista, kansa, joka on vapaa. Oi! 
152 Jumalalla oli Mooses, Hänen tuleva profeettansa, vaikkakin hän oli jo profetoinut ja oli 

todistanut olevansa oikeassa, mutta yhä hän oli erämaan koulussa kätkettynä muulta maailmalta. 
Mutta häntä koulutettiin, harjoitettiin ulkona erämaassa. 
153 Vihollinen tulee aina ehdottamaan omaa systeemiään, ja epäusko tulee vastaanottamaan sen, 

koska vihollisen merkkinä on älykkyys.  
154 Muistakaa nyt, on olemassa vain kaksi. Älkää unohtako tätä. On olemassa ainoastaan kaksi 

voimaa, valtaa. Yksi on Pyhän Hengen hengellinen voima, toinen on perkele, joka työskentelee 
älykkyyden voiman kautta. Sillä siten hän tuli sisälle Eedenin Puutarhassa, älykkyyden voiman 
kautta, ja sai Eevan uskomaan järkiperäisen käsityksen, joka oli Sanaa vastaan. Se on niin 
selvää kuin voi olla, lapsetkin voivat käsittää sen. Ja sillä tavalla se on ollut koko matkan.  
155 Täällä me näemme sen Egyptissä tänä aamuna. Siellä on älyllinen voima, joka työskentelee 

Ramseksessa ja nostaa häntä esiin, ja tuo hänet valtaan, hänet, joka ei tunne vapautta, sitä, mitä 
Joosef oli tehnyt, mitä Seurakunta oli tehnyt alussa. 
156 Ja nyt, me näemme tuon saman asian, älykkyyden voiman, kun se kutoo verkkoa 

seurakuntien keskuudessa, ja se on nostanut esiin kirkollisen pään, joka ei välitä siitä, mitä 
Raamattu sanoo. Heillä on oma systeeminsä, ei sitä, mistä Raamattu puhuu, vaan se, mitä kirkko 
sanoo. Ja protestantit on kudottu siihen mukaan, niin että kaikki tämän kaltaiset pienet ryhmät: 
“Tietenkin minä tiedän sen sanovan niin, mutta sanon teille, että nuo päivät ovat menneet.”  
157  “Jumalisuuden muoto, mutta kieltää sen voiman.” Jokainen Kirjoitus Raamatussa osoittaa 

suoraan siihen. 
158 Nyt te näette, miksi minä halusin nauhoittaa tämän ja lähettää sen ihmisille. Tuo hetki on 

tullut! Totuus täytyy tietää! Maastamuutto on käsillä!  
159 Näettekö, älyllinen puoli näyttää täydelliseltä, ja se on täydellinen. Se on täydellistä, 

tarkalleen, mutta on tarkalleen Saatanan innoitus. 
160 Ja sitten koko ajan, kun tämä älyllinen Ramses oli kasvamassa ja tulossa valtaistuimelle. Ja 

muistakaa, hän kasvoi Mooseksen veljenä, näettekö, Mooseksen veljenä. Yhden heistä täytyi 
ottaa älyllinen istuin, aivan samalla tavoin kuin Joosef oli veljillensä. Ja mitä he tekivät pienen 
Joosefin kanssa? He erottivat keskuudestaan hänet, Sanan. Sana on Jumala. Ja he panivat pois 
Sanan ja vastaanottivat uskontunnustuksen, ja nyt uskontunnustus on kasvanut valtaan.  
161 Oi Jumala, anna ihmisten nähdä se! Kuinka voisin käyttää yhtään enempää ääntä? Kuinka 

voisin tehdä yhtään selvemmäksi Kirjoitusten mukaan Pyhän Hengen innoituksen alla, että me 
olemme täällä?  
162 “Oi”, te sanotte, “hyvä on, jos se tulee Paavi Johannekselta tai Paavi Siltä-ja-siltä, tai Piispa 

Siltä-ja-siltä...” 

Näettekö te, että Jumala otti pienen merkityksettömän erämaan asukkaan?  

Te sanotte: “Kuinka se kaikki voisi olla väärin?”  
163 Jumala toimii yksittäisten ihmisten kanssa, ei ryhmien kanssa, yksilöiden kanssa. Jumala 

antoi hänelle hänen... Ainoa asia, mitä Hänellä täytyy olla, on yksi mies, jonka kansaa Hän voi 
toimia. Siinä on kaikki, mitä Hän haluaa: yksi mies. Hän yritti tehdä sen selväksi jokaisen 
ajanjakson aikana, jos Hän vain saattoi saada yhden miehen. Hän sai yhden miehen Nooan 
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päivinä, yhden miehen Elian päivinä, yhden miehen Johannes Kastajan päivinä. Vain yksi mies 
on kaikki, mitä Hän tarvitsee. Tuomarien päivinä Hän yritti saada yhden miehen, Simsonin. Hän 
antoi hänelle suuren voiman, mutta hän myi sen naiselle, ja hänet sokaistiin. Tuomarit eivät 
olleet sellaisia. Jumala on Tuomari, näettehän. 
164 Te näette tänään. Hän yrittää saada käsiinsä yhden miehen, joka tulisi kertomaan Totuuden, 

joka tulisi olemaan peloton Sen kanssa, joka ei jättäisi mitään sanomatta, joka ei olisi 
dogmaattinen. Yhden miehen, jonka Hän voisi pitää kädessänsä ja osoittaa Sanansa elävän ja 
osoittaa itsensä elävän. Minä uskon, että Hän voi saada sellaisen henkilön valmiiksi. Minä 
todella uskon sen, minä uskon tarpeeksi Raamattuun, jotta uskon sen. Hän voi saada sen, kyllä, 
joka tulisi kertomaan Totuuden. 
165 Jonkin ajan kuluttua me näemme, sen jälkeen kun hän kävi kaikki nämä koulut. Tarkatkaa 

nyt. Vihollinen ehdottaa jotakin älylliselle mielelle, koska vihollinen työskentelee älykkyydessä. 
Ja mieli alkaa järkeillä sitä ja sanoo: “Hetkinen nyt vain. Eikö ole niin, että neuvosto...”  
166 Keskustelin erään miehen kanssa eräänä päivänä, ja hän sanoi: “Katsohan, Billy...” Hän 

työskentelee Public Service Companyssä, hieno mies. Ja hän sanoi: “Haluaisin kysyä sinulta 
jotakin.” Hän sanoi: “Sinähän olet irlantilainen.” 

Minä sanoin: “Kyllä vaan.” Sanoin: “Olen tavallani häpeissäni siitä, mutta kuitenkin 
sellainen minä olen.”  
167 Ja hän sanoi: “No niin.” Hän sanoi: “Etkö tiedä, että todellisuudessa sinun pitäisi olla 

katolilainen.”  
168 Minä sanoin: “Minä olen, minä olen alkuperäinen katolilainen.” Tiedättehän, ensimmäinen 

kirkko oli katolinen kirkko.  
169 Näettekö mihin se on tullut tänään? Se alkoi Helluntaina, mutta organisoituminen on saanut 

sen siihen tilaan, missä se on nyt. Katsokaa helluntailiikettä, he menivät suoraan takaisin ja 
organisoituivat, ja se on tehnyt sen, minkä ensimmäinen katolinen kirkkokin teki. Ja 
viisikymmentä vuotta on tuonut heidät melkein yhtä kauaksi, kuin mitä on tapahtunut 
katolilaisille 2000 aikana. 
170 Tämä mies sanoi: “Etkö usko, että kun ryhmä ekumeenisia mieliä”, siinä se on teille, “istuu 

yhdessä ja järkeilee jotakin, ja koko tuo ryhmä voi olla yhtä mieltä, etkö usko, että he olisivat...” 
Hän sanoi: “Olen kuullut sinun saarnaavan, mutta olen eri mieltä kanssasi.” 
171 Ja minä sanoin: “Ainoa tapa, miten sinä voit todistaa, että erimielisyytesi on loogillista, on 

todistaa se Raamatulla.”  

Hän sanoi: “Raamatulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa.”  
172 Minä sanoin: “Sinun kohdallasi ei ehkä ole niin, mutta minulle se on kaikki, mikä jotakin 

merkitsee”, näettehän. Se on Sana. 
173 Hän sanoi: “Etkö ajattelisi, että ryhmä ekumeenisia mieliä, jotka istuvat yhdessä, voisi olla 

oikeammassa ja olla varmemmin oikeassa, kuin vain yksi pieni kouluttamaton mies kuten sinä?” 
Hän sanoi: “Mikä sinä olet sanomaan mitään meidän kirkkoamme vastaan? Kun kautta ajan on 
ollut... Kun heillä oli ensimmäinen kirkolliskokous, niin kuin sinä puhuit siitä yhtenä iltana. Me 
kuulimme Seurakunta-ajanjaksot ja ekumeenisen neuvoston kokoontumisesta Nikeassa, 
Roomassa, jossa he muodostivat roomalaiskatolisen kirkon.” Hän sanoi: “Etkö tiedä, että siellä 
oli tuhansia hengen miehiä, jotka Jumala lähetti istumaan tuossa neuvostossa? Ja etkö luulisi, 
että heidän mielensä olivat alttiimmat herkempiä tuntemaan Jumalan tahdon, kuin sinun mielesi 
täällä, sen jälkeen kun Jumala on 2 000 vuoden ajan todistanut, että kirkko on oikeassa?” 
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174 Sanoin: “Hän ei ole koskaan todistanut sitä.” Minä sanoin: “Jos tuo Kirkko on Jumalan 
Seurakunta, niin antakaa meidän sitten nähdä sen tuovan esiin sitä, mitä ensimmäinen 
Seurakunta teki. Antakaa meidän nähdä sen tuottavan niitä asioita, joita he tekivät alussa.” Kun 
Raamattu sanoo, ettei edes “yksi rahtunenkaan siitä ole pettävä”. Ja Hän sanoi: “Kuka tahansa 
ottaa yhden Sanan pois Tästä, tai lisää Siihen yhden sanan, hänen osansa tullaan ottamaan pois 
Elämänkirjasta”, olkoon se sitten ekumeeninen neuvosto, tai mitä se sitten onkin. Hän on 
lopussa.  

Hän sanoi: “Billy, sinä olet vain erehtynyt.” 
175 Ja minä sanoin: “Silloin arvelen, että kerran tuossa suuressa arvokkaassa Israelissa, kun he 

olivat eronneet toisistaan samalla tavoin kuin protestantit ja katolilaiset ovat tehneet tänään”, 
Israel halusi pysyä Israelina. Mutta minä sanoin: “Me näemme, että heillä oli siellä kuningas 
nimeltä Joosafat, vanhurskas mies, joka yritti pitää Jumalan lait. Mutta heillä oli siellä myös 
toinen, jonka nimi oli Ahab, joka meni poliittiseen avioliittoon erään naisen kanssa yrittäessään 
ystävystyä toisen kansan kanssa ja hän nai yhden heidän tyttäristään, Iisebelin, ja toi hänet 
Jumalan kansan sekaan ja teki saman asian, jota me olemme tekemässä. Ja tuosta naisesta tuli 
hallitsija, joka sai Ahabin sanomaan tämän ja sai Ahabin sanomaan tuon. Saman asiaa, jota te 
olette tekemässä nyt.” Ja minä sanoin: “Ratkaisun hetki tuli.”  
176 He halusivat yhdistää molemmat seurakunnat yhteen, samalla tavoin kuin he yrittävät tehdä 

nyt. Ja Ahab… Ja jopa Joosafat, tuo organisaation mies, sanoi: “Kyllä, se on hienoa. Sinun 
kansasi on minun kansani. Me olemme kaikki kristittyjä. Me olemme kaikki uskovaisia. 
Tulkaamme yhteen.” Mutta kun ratkaisun hetki tuli, Joosafat sanoi: “Etkö uskoisi, että meidän 
tulisi rukoilla tämän asian puolesta? Meidän tulisi kysyä neuvoa Herralta.”  

Ja hän, Ahab sanoi: “Kyllä.” 

Niinpä hän sanoi: “Minäpä sanon, mitä me teemme. Etsikäämme käsiimme Herran 
profeetta.”  
177 Mutta katsokaahan, Ahabilla oli järjestelmä, jonka hän ajatteli olevan Herralta. Hän sanoi: 

“Minulla on heitä neljäsataa, koulutettuja ja harjoitettuja.” Ja he väittävät olevansa heprealaisia 
profeettoja, aivan samalla tavoin kuin saarnaajaryhmät tekevät tänään. 
178 Ja he toivat heidät sinne ja kysyivät heiltä kysymyksen, joka koski taistelun lopputulosta. Ja 

jokainen heistä tuli yhteen ja he yhdistyivät aivan niin kuin ekumeeninen neuvosto tekee tänään 
ja heidän vastauksensa kysymykseen oli: “Menkää, Herra on kanssanne, sillä tuo maa 
todellisuudessa kuuluu meille, ja työntäkää syyrialaiset tai filistealaiset sieltä ulos. Työntäkää 
heidät ulos, koska tuo maa kuuluu meille.” Se kuulostaa hyvin johdonmukaiselta. 
179 Mutta kuitenkin syvällä Joosafatin sydämessä, se ei kuulostanut oikealta. Hän sanoi: “Minä 

tiedän, että sinulla on siellä 400 hyvin koulutettua ekumeenista saarnaajaa, ja he ovat kaikki 
yksimielisiä.” He jopa valmistivat parin rautaisia sarvia ja sanoivat: “Näin sanoo Herra.” “Mutta 
voisimmeko me löytää vielä yhtä?” 
180 Hän, tuo poliitikko, sanoi: “Älköön kuningas puhuko noin.” “Älköön kuningas sanoko noin, 

sillä nämä miehet ovat koulutettuja miehiä, minä olen itse kouluttanut heidät.” Siinä se juuri 
onkin. “Minä olen kouluttanut nämä miehet, ja on siellä vielä yksi lisää, mutta minä vihaan 
häntä.” Näettekö? “Se on Miika, Imlan poika, mutta”, hän sanoi, “minä vihaan häntä. Hän ei ole 
mitään muuta kuin luopio heidän joukossaan. Hän on aina huutamassa heille asioista. Hän on 
aina sanomassa minulle, että olen väärässä, ja katso, minkälainen kuningaskunta minulla on.” 
Kyllä, katsokaa sitä. Katsokaa, missä sekasotkussa se oli. 
181 Katsokaa kirkkokuntaanne tänään, heillä on jumalisuuden muoto, mutta he kieltävät sen 

voiman. Oi, teillä voi olla miljoona lisää ja tuhat lisää paremmin koulutettuja miehiä, mutta 
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missä te olette Hengessä? Missä on voimanne? On aivan kuin Simsonin kohdalla, joka seisoi 
siellä, niin kuin sanoin eräänä päivänä, koko suuren runkorakenteensa kanssa, ja jokainen säie 
oli siellä, mutta hänessä ei ollut mitään Elämää. Henki jätti hänet, hän oli avuton. Pieni lapsi 
talutti häntä ympäri. Hänellä oli sokaistut silmät, jonkun naisen tähden. Aivan niin kuin 
seurakunta on tänään, politiikan johtamana. On piispat ja vanhemmistot, ja kaiken kaltaiset 
asiat. Miehet vetävät pitkää tikkua saadakseen jotakin hattuunsa ja kaikkea. Missä me olemme, 
niinpä kun me tulimme tähän pisteeseen.  
182 He lähettivät noutamaan Miikaa, Imlan poikaa. Ja he lähettivät noutamaan hänet, ja hän 

profetoi ja kertoi heille, että Ahab tulisi tapetuksi. jos hän menisi sinne.  
183 Ja tuo arkkipiispa läimäytti häntä suulle. Hän oli siinä vilpitön. Hän sanoi: “Minne Jumalan 

Henki meni, kun Se jätti minut?”  

Miika sanoi: “Sinä tulet näkemään sen.” Uh-huh. Uh-huh. 
184 Ahab sanoi: “Pankaa hänet vankilaan. Pankaa hänet sisimpään selliin ja ruokkikaa häntä 

murheen leivällä ja murheen vedellä. Ja kun minä palaan rauhassa”, hän sanoi, “minä tulen 
käsittelemään tämän miehen.” 
185 Ja Imla tiesi olevansa oikeassa Jumalan kanssa... Miksi? Hänen näkynsä oli yhtäpitävä 

Sanan kanssa. Hän oli profeetta, ja hänen Henkensä ja hänen näkynsä olivat tarkalleen profeetta 
Elian mukaiset. Hän sanoi: “Jos sinä laisinkaan palaat, silloin Jumala ei ole puhunut minulle.” 
186 No niin, minä sanoin tälle miehelle: “Kumpi oli oikeassa, tuo ekumeeninen neuvostoko, 

jossa 400 ihmisten valitsemaa miestä istui yhdessä, vai yksi pieni Jumalan valitsema luopio?”  

Hän sanoi: “Mutta, kuinka sen voi erottaa?”  
187 Minä sanoin: “Takaisin piirustuksiin.” Kuinka me tiedämme, miten rakennus tulisi rakentaa, 

ellei ole piirustusta? 
188 Jos he vain olisivat pysähtyneet hetkeksi ja nähneet, että tuo profeetta Elia oli kironnut 

Ahabin. Hän sanoi, että koirat tulisivat nuolemaan hänen verensä, ja ne tekivät niin. Kuinka hän 
olisi voinut siunata sitä, minkä Jumala oli kironnut?  
189 Kuinka te voitte siunata mitään, minkä Jumala on kironnut? Tulkaa ulos tuosta asiasta, 

paetkaa siitä. Tulkaa Kristukseen. Aamen. 
190 Nyt, huomatkaa. Mutta vihollinen on tekevä ehdotuksen. Vihollinen on , tuottava asian, 

valmistava sen, ja älyllinen mieli sanoo: “Se on oikein.”  
191 Siinä oli tämä kallis veli, tämä mies. Hän sanoi: “Katsohan nyt, sinähän tiedät, että jos me 

kaikki olisimme yhdessä yhtenä seurakuntana, niin etkö sinäkin ajattele, että olisi parempi, että 
me emme olisi hajotettuja niin kuin me nyt olemme?” 
192 Eikö se kuulostakin järkevältä, jos kaikki protestantit ja katolilaiset voisivat tulla yhteen 

jollekin keskinäiselle maaperälle? Mutta kuinka voisi kaksi kulkea yhdessä, elleivät he ole siitä 
sopineet. Kuinka te voitte tehdä sen, kun yksi ryhmä täällä ei usko parantumiseen, ja toinen 
sanoo uskovansa siihen. Yksi panee sen jonnekin aikaisempaan aikaan, ja jotkut heistä eivät 
edes usko Raamattuun. Ja kun te panette sen kaiken yhteen, niin mitä teillä on? Jumala ei ole 
epäjärjestyksen alkuunpanija. 
193 Ennen kuin Jumala saattoi asettaa Seurakuntansa järjestykseen, he odottivat kymmenen 

päivää ja yötä, kunnes he kaikki olivat tulleet yhteen paikkaan ja yksimielisyyteen, ja siellä tuli 
Pyhä Henki johtaakseen, eikä joku Ekumeeninen Neuvosto. Näettehän? Toivon teidän tajuavan 
tämän. 
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194 Huomatkaa, sellainen on epäuskoinen, uskoton Jumalan Sanalle, eikä se huomioi sitä, mitä 
Sana on sanonut, vaan se huomioi teidän omat järkeilynne. Niin Eeva toimi alussa. Hän luotti 
järkeilyynsä. 
195 Saatana sanoi: “Katsohan nyt, eikö se ole järkevää? Minä tiedän, että Sana sanoo niin, mutta 

odotahan hetkinen, eikö olisi johdonmukaista, sinulle olisi parempi, jos osaisit erottaa oikean 
väärästä?” 

“No niin, kyllähän...” Sitten Eeva otti sen. Varmasti.  
196 Sillä tavalla se on. He järkeilevät. No niin, epäusko alkaa aina järkeillä, mutta usko ei koske 

siihen!  
197 Olisiko se voinut olla järkevää meidän isästämme, Abrahamista, joka on meidän uskomme 

isä, jonka lapsia me olemme Kristuksessa. Oliko ollut lainkaan järkevää, että 
kuusikymmentäviisivuotias nainen, jonka kanssa hän oli elänyt siitä asti, kun tämä oli vain tyttö, 
voisi saada lapsen? Ja kun hän oli yhdeksänkymmenen, ja hän itse sadan vuoden ikäinen, ei 
heillä vielä ollut lainkaan lasta. Jotkut suuret lääkärit ja tiedemiehet olivat tutkineet Saaran ja 
sanoneet: “Hänen kohtunsahan on kuivettunut. Hänen maitosuonensa ovat kuivuneet 
neljäkymmentä vuotta sitten. Hänen sydämensä tuossa iässä ei kestäisi synnyttämistä.” Sehän 
kuulosti aivan järkevältä.  
198 Mutta Abraham hylkäsi sen! Hän ei epäuskossa horjunut Jumalan lupauksesta, vaikka se 

olikin järjen vastaista. Hän ei horjunut Jumalan lupauksessa huolimatta siitä, mitä se oli, sillä 
hän oli päätellyt, että Jumala kykenisi suorittamaan kaiken sen, minkä Hän oli sanonut tulevansa 
tekemään. 
199 No niin, missä ovat Abrahamin lapset tänä aamuna? Te saarnaajat, jotka pelkäätte leipänne 

puolesta. Te pelkäätte joutuvanne kadulle, jos jätätte tuon Babylonin. Missä on teidän uskonne? 
Daavid sanoi: “Minä olin kerran nuori ja nyt olen vanha, mutta en ole koskaan nähnyt 
vanhurskasta hylättynä, tai hänen siemenensä kerjäävän leipää.” Älkää olko peloissanne. 
Pysykää uskollisina Kristukselle! 
200 Mutta epäusko tarttuu järkeilyyn. Niin se teki. Käsitättekö nyt sen? Epäusko luottaa 

järkeilyyn, nykyhetkeen. Usko ei tee niin.  
201 Usko katsoo Sanaan. Usko asettuu järkähtämättömälle kalliolle, Jumalan Iankaikkiselle 

Sanalle. Aamen! Usko ei katso järkeilyyn. Minä en välitä siitä, kuinka paljon te voitte osoittaa, 
että se on parempaa. Jos Sana sanoo: “Ei”, usko lepää siinä. Se on turvapaikka, jossa usko lepää. 
202 Haluan tänä aamuna kysyä teiltä luterilaisilta, teiltä baptisteilta ja teiltä katolilaisilta ja 

teiltä, mitä tahansa te olettekin, te kirkkokunnalliset ihmiset ympäri maailman. Kuinka te voitte 
asettaa uskonne kirkkokuntanne varaan, kun se on vastoin Sanaa? Minkä kaltainen usko teillä 
on? Teillä on järkeilyn voima, mutta ei uskoa. “Sillä usko tulee kuulemisesta”, ekumeenisen 
neuvostonko kuulemisesta? Voisitteko te... Te voitte löytää sen Vanhojen rouvien 
syntymäpäiväalmanakasta, mutta te ette tule koskaan löytämään sitä Jumalan Sanasta.  
203 “Usko tulee kuulemisesta, ja kuuleminen Jumalan Sanasta.” Aamen! Sanokaa minulle, 

kuinka joku mies voisi puhua jotakin sen vastaisesti ja sanoa, että se on Jumalan Sana, kun 
“taivaat ja maa tulevat katoamaan, mutta tuo Sana ei”.  
204 Usko löytää Sanan, turvapaikkansa, ja lepää Sen varassa. Se menee suoraan tuon 

Iankaikkisen Kallion, Jeesuksen Kristuksen, Sanan päälle ja laskeutuu lepäämään sille. Antaa 
tuulten ulvoa, antaa myrskyjen ravistella, hän on ikuisesti turvassa. Hän lepää siellä, tuolla 
Sanalla. Siinä usko, aito kristillinen usko lepää. Sana on lepopaikka. Sillä hän tietää, että Jumala 
on aina osoittava itsensä paremmaksi kuin jokainen Hänen vihollisensa. Ei ole väliä sillä, 
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kuinka pahalta se näyttää, tai kuinka viholliset tulevat, ja vaikka näyttää siltä, että teidät on 
voitettu, usko yhä tietää sen. 
205 Nyt te sairaat ihmiset, oi, kuinka haluaisinkaan painaa tämän sydämeenne. Kun te tavoitatte 

tuon uskon, että tulette olemaan parantuneita. Silloin kaikki asianhaarat, kaikki muu, kaikki 
merkit, kaikki oireet voivat osoittaa, että te olette kuolemassa. Te ette tule koskaan liikahtamaan 
siltä. Sen lepopaikkana on Jumalan Sanan turvapaikka, kun usko, aito usko, asettaa itsensä sen 
varaan. Eikä nyt mikään teko-usko, vaan usko. Ei toivo, usko. Toivo on täällä ulkopuolella, joka 
toivoo, että olisi sisällä. Usko on jo sisällä, katselee ulos ja sanoo: “Se on tehty.” Siinä on usko! 
Siinä usko ottaa lepopaikkansa, sillä se tietää, että Jumala ei tule koskaan, ei tule koskaan 
antamaan vihollisen ylittää sitä. Hän ei ole koskaan tehnyt niin. Usko tietää sen, joten 
huolimatta siitä, miltä jokin asia näyttää. .. 

Nooa tiesi, että tuo arkki kelluisi. Näettekö? Varmasti tiesi.  

Daniel tiesi, että Jumala pystyisi sulkemaan leijonien suut.  

Nuo heprealaislapset tiesivät, että Jumala pystyi pysäyttämään tulen  
206 Jeesus tiesi, että Jumala herättäisi Hänet jälleen ylös, koska Sana sanoi: “Minä en tule 

jättämään Hänen sieluansa Helvettiin, enkä tule sallimaan Pyhäni nähdä katoavaisuutta.” Hän 
tiesi, että mätäneminen alkaa seitsemänkymmenen kahden tunnin kuluessa, ja Hän sanoi: 
“Kolmen päivän sisällä Minä tulen jälleen nousemaan ylös.” Näettekö, se otti Iankaikkisen 
lepopaikkansa Jumalan Sanan turvapaikassa, ja siellä se seisoi.  
207 Järki yrittää parastaan tajutakseen... “Tämän järjestelmän on pakko olla parempi. Tämä se 

on.” Se näyttää paremmalta, koska te katsotte sitä älyllisellä mielellä. Te voitte todistaa oikeaksi 
järkeilyt.  
208 Mutta te ette voi todistaa uskoa, sillä jos te voisitte todistaa sen, se ei enää olisikaan uskoa. 

Mutta usko tuntee ainoastaan Sanan ja lupauksen ja katsoo siihen asiaan, jota te ette näe. 
“...usko on niiden asioiden aineellistuma, joita toivotaan, todiste asioista, joita ei nähdä.” Te ette 
voi järkeillä sitä. Minä en voi todistaa, kuinka se tulee tapahtumaan. Minä en tiedä, kuinka se 
tulee tapahtumaan. Minä en tiedä sitä, mutta minä uskon sen. Minä tiedän, että se on niin, koska 
Jumala sanoi niin, ja se selvittää sen.  
209 Siitä syystä minä tiedän, että tämä on oikein. Minä tiedän, että Sana on oikein. Minä tiedän, 

että Sanoma on oikein! Sillä se on Sana, ja minä näen elävän Jumalan liikkuvan Sen mukana ja 
todistaen Sen! Me olemme maastamuutossa, se on totta.  
210 Ei edes itse kuolema voi horjuttaa uskoa. Mies voi seistä suoraan kuoleman kasvojen edessä 

ja huutaa voittohuutoa ylösnousemuksessa. Paavali... “Oi, kuolema, missä on sinun pistimesi? 
Hauta, missä on sinun voittosi?” Koska Kristus nousi ylös, ja ne, jotka ovat Kristuksessa, 
tulevat esiin Hänen kanssaan Hänen tulemuksessaan. Näettehän? Kuolema ei muuta sitä. Kyllä.  
211 Usko tekee Jumalan Sanan iankaikkisen leponsa turvapaikaksi. Se lepää Jumalan Sanassa. 

Huomatkaa sitten. 
212 Me tulemme olemaan vain hieman pidempään, noin kaksikymmentäviisi minuuttia, jos 

teille sopii. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Haluan jatkaa tätä ääninauhaa jonkun minuutin. 
213 Huomatkaa, tuo kuningas, tuo uusi kuningas, joka nousi esiin eikä tuntenut Joosefia, mikä 

oli hänen ensimmäinen suunnitelmansa tuhotaakseen Israelin voiman? Se koski heidän 
lapsiansa. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hän yritti tuhota heidän lapsensa. 
Kuunnelkaa nyt tarkasti. Tuo sama perkele erilaisessa kuninkuuden muodossa yritti tuhota 
Jumalan ainoan Pojan. Näettekö, se yritti ensin päästä eroon lapsista, ennen kuin he pääsisivät 
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alkuun. Perkele on todella älykäs, ovela lintu. Hän tietää, kuinka iskeä asiaan, ennen kuin se 
pääsee alulle. Hän tietää sen. Näettehän?  
214 Ja ainoa asia, mitä te koskaan voitte tehdä voittaaksenne hänet, on luottaa Kristukseen ja 

nöyryyttää itsenne ja antaa Hänen johtaa teitä. Te ette tule koskaan tekemään sitä millään 
muulla tavalla. Teidän älylliset voimanne eivät tule koskaan tekemään sitä. Teidän täytyy uskoa 
se ja vain luottaa Häneen. Hän on Paimen. Ei ole lampaiden asia pitää susia loitolla, se on 
Paimenen asia, mutta lampaiden täytyy pysyä Paimenen kanssa voidakseen olla turvassa. Se on 
minun turvavyöhykkeeni, se on Kristuksessa, ja Kristus on Sana. Se on turvavyöhyke. 
215 Pankaa merkille. Perkele Ramseksen, kuninkaan, muodossa. Ensimmäinen asia, mitä hän 

teki, oli päästä eroon lapsista luonnollisen kuoleman avulla, ja niin pian kuin Jumalan Poika oli 
syntynyt, hän muutti pois Egyptistä, koska Jumala tuhosi Egyptin, kirosi sen, eikä se ole 
koskaan sen jälkeen tullut takaisin. Sitten hän oli Roomassa. Saatana muutti istuimensa 
Roomaan. Ja mikä oli ensimmäinen asia, jonka perkele tuossa Rooman järjestelmässä yritti 
tuhota? Jumalan Pojan, alusta alkaen. Sama perkele! 
216 Ja tänään hän on tehnyt saman asian hengen merkin alla, nyt uskonnollisena ja tunnustaen 

kristillisyyttä ja ottaen meidän tyttömme ja naittaen heidät katolilaisille pojille ja saa heidät 
kasvattamaan lapsensa katolilaisiksi murtaakseen voiman toisen puolen. Siinä on teidän 
paholaisenne. Siinä on teidän perkeleenne, joka istuu seitsemällä kukkulalla ja käyttää 
kolminkertaista kruunua. Niin liukkaana ja ovelan älykkäänä, terävä-älyisenä kuin käärme, 
käärmeen siemen, hänen lapsensa, käyttäen samaa järkiperäistä tekniikkaa. Katsokaa.  
217 Silloin, noina kahtena muuna kertana, he tappoivat lapset. Millä he tappoivat lapset? Kaksi 

kertaa... Muistakaa nyt, tarkatkaa tuota kahta ja sitten kolmatta, näettekö. Hän tappoi lapset 
kahdella ensimmäisellä kerralla luonnollisen kuoleman avulla. Ja tällä viimeisellä kerralla hän 
ottaa lapset ja tappaa heidät hengellisen kuoleman kautta, naittamalla, seka-avioliitoilla. 
218 Eikö Daniel sanonut samaa asiaa tästä raudan ja saven kuningaskunnasta, että he tulisivat 

sekoittamaan nuo siemenet ja yrittäisivät murtaa toisten ihmisten voiman? Ja sitä he ovat 
tekemässä. Nyt kun he ovat saaneet sisälle presidentin, ja nyt seuraava asia, mikä täytyy tehdä, 
on panna sisälle joku kardinaali. Täyttää koko hallitus, ja mitä te sitten aiotte tehdä? 
219 Seuraava asia, minkä he tekevät, on se, että he ottavat rahansa ja maksavat pois 

Yhdysvaltain velat, lainaavat sen kirkolta, ja silloin te olette myytyjä. Me elämme tänään ja 
maksamme ulkomaanvelkojamme verorahoilla, joita ei tulla maksamaan sisälle ennen kuin 
vasta neljänkymmenen vuoden kuluttua. Meillä ei ole enää rahaa, mutta kirkolla on sitä. Eikö 
Raamattu sano, että hänet oli koristeltu kullalla ja, oi. Mutta te...  
220 Sillä tavalla se tekee sen, näettehän. He naivat teidän tyttärenne. Heidän tyttärensä naivat 

teidän poikianne ja kasvattavat teidän lapsenne katolilaisiksi, täsmälleen, ja tappavat heidät 
hengellisellä kuolemalla. Eikö Raamattu sano, että hän heittäisi heidät maailmallisuuden 
vuoteeseen ja tappaisi hänen lapsensa, Ilmestyskirja 17, hengellisellä kuolemalla. Nnäettekö? 
221 Se on aina Sana. En välitä siitä, mihin te menette, se on yhä Sana. Sen täytyy sopia kuvaan 

oikein. Jos se ei sovi, se ei ole Sana, se ei ole Sana. Jos te ette saa sitä sopimaan koko matkan 
läpi Raamatun, silloin se on väärin. 
222 Katsokaa. Tänä aikana Jumala oli kouluttamassa palvelijaansa tekemään Hänen työnsä. Hän 

koulutti häntä poissa heidän näkyvistään, ulkopuolella heidän suunnitelmiaan ja juoniaa. 
Alatteko te tajuta sitä? Heidän organisaatiollisten järjestelmiensä ulkopuolella Jumala oli 
kouluttamassa erästä miestä tarkoitustaan varten. Hän vain salli sen jatkua edelleen. Hän antoi 
hänen mennä naimisiin ja saada vaimon ja lapsen, Gersomin. Hän eli melko mukavaa elämää. 
Hän siunasi häntä siellä. Mutta koko ajan Hän oli valmistamassa, kouluttamassa häntä.  
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223 Jumala ja Hänen vihollisensa toimivat luonnollisella tavalla silloin aivan samalla tavoin, 
kuin Jumala ja Hänen vihollisensa tekevät nyt hengellisesti. He tappoivat heitä silloin 
luonnollisella kuolemalla, nyt hengellisellä kuolemalla, näettekö. Jumala oli valmistamassa 
luonnollista miestä, profeettaansa, menemään alas Egyptiin. Ja Saatana oli valmistamassa 
Ramsesta, luonnollista miestään, Miksi? Tappamaan tai yhdistämään kaikki egyptiläiset ja 
heprealaiset yhteen ja tehdäkseen heistä faaraon palvelijoita. 
224 Siksi mielen on niin vaikeata järkeillä koulutuksellista järjestelmää vastaan, joka voi 

todistaa väitteensä. Se on totta, mieli taipuu aina koulutuksen mukaan. Älylliset ja järkeilevä 
mieli eivät edes näe sitä. 
225 Oletteko nähneet Cecil DeMillen Kymmenen Käskyä? Arvelen monien teistä nähneen. Minä 

en usko elokuvissa käymiseen ja kaikkeen sellaiseen, mutta minä suosittelin sitä Seurakunnalle, 
jotta kuka tahansa joka... Jos he eivät näyttäisi mitään muuta kuin sen, ja joku haluaisi nähdä 
sen, niin heidän kyllä sopii katsoa se, koska minä en sallisi... Ensinnäkin, jotkut veljistäni 
menivät katsomaan sitä ja he tulivat ja kertoivat minulle. Minä en ollut ollut elokuvissa moniin 
vuosiin, ja lopulta menin katsomaan sitä, kun se oli täällä Drive-In ulkoilmanäytöksenä. Ja kun 
olin nähnyt, millainen se oli, sanoin Seurakunnalle: “Jos haluatte mennä katsomaan sitä, niin se 
kyllä sopii.” Siellä se oli suloisena ja kauniina.  
226 Tuo perkeleen petollisuus, kuinka ovela hän siellä olikaan. Kuinka hän liikkuikaan siellä 

tappaakseen nuo lapset, ja kuinka älyllinen mieli otti sen ja uskoi sen, koska he saattoivat nähdä 
sen, ja se oli johdonmukaista. Oi, kuinka Jumala koko tuon ajan kouluttikaan tuota profeettaa, ja 
kuinka Egypti koulutti politiikassa tätä Ramsesta ottamaan vallan. Ja sitten yhtenä päivänä tuli 
tuo suuri taistelu älyllisen ja hengellisen voiman välillä. Ja Ramses kaikkien jumaliensa kanssa 
seisoi siellä ja valutti vettä siunatessaan Niilin jumalaa. Jumala löi häntä ja hänestä virtasi verta. 
Oi, minun mielestäni oli silmiinpistävää, näettehän, nähdä, mitä tapahtui. Oi!  
227 Tarkatkaa nyt. Älyllinen menee aina järkeilyyn, eikä voi nähdä hengellistä puolta, koska se 

perustuu järkeilyyn. Eikä se ole voineet tehdä sitä muinakaan kertoina! Eivätkä he voi nähdä 
sitä nytkään. 
228 He eivät voineet nähdä sitä Elian päivinä. Miten tämä takkupartäinen profeetta pystyi...  

Jumala antakoon minulle anteeksi, että sanon tämän kaltaisen asian, mutta vain tehdäkseni... 
Jumala tietää, että yritän tehdä sen niin naurettavaksi kuin voin, niin että te voisitte nähdä 
Jumalan Hengen.  
229 Aivan niin kuin Paavali sanoi: “Minä en koskaan tullut luoksenne puhuen houkuttelevin 

sanoin ja viisaudella, sillä silloin teidän mielenne ajautuisivat pois viisauteen, mutta minä tulin 
Pyhän Hengen voiman kanssa, joka on täällä, että teidän toivonne ja luottamuksenne lepäisi, ei 
ihmisviisaudessa, vaan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoimassa.” 
230 Siksi teen tämän niin naurettavaksi, kun kutsun tuota suurta jumalista profeettaa 

takkuparraksi, koska hän on voinut näyttää kauhealta, kun hän on seissyt siellä jonkun hyvin 
puetun papin vieressä ja kutsunut itseään Jumalan mieheksi.  
231 Ja katsokaa häntä. Älyllisellä mielen kannalta te voitte nähdä tuon papin pyhyyden. Te 

voitte nähdä turbaanin hänen päässään ja rintalevyn rintansa päällä. Te voitte nähdä 
voiteluöljyn, luonnollisen, hänen parrassaan, joka valui alas hänen vaatteittensa helmoihin. Te 
voitte nähdä uhritulien palavan, ja kaikkien rituaalien olevan järjestyksessä. No niin, sen 
luonnollinen mieli olisi valinnut.  
232 Niin he yrittävät tehdä tänään. Silmä on ovi sieluun, mutta katsokaahan, tuo hengellinen 

silmä on tuon silmän takana.  
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233 He katsoivat tätä vanhaa takkupartaista miestä, joka seisoi siellä karvoja rinnassaan. Ja 
hänellä oli suuri lampaannahan palanen kiedottuna ympärilleen. Ja hänen vyötärö oli sidottu 
nahanpalalla. Hän oli luultavasti paljain jaloin. Hänellä oli pienet laihat käsivarret, joista lihat 
roikkuivat tällä tavalla. Ja hänellä oli valkoinen parta kaikkialla kasvojensa peittona, käyrä 
keppi kädessänsä, ja seisoi siellä. Mutta hengellinen silmä saattoi nähdä Jumalan voiman 
liikkuvan siellä, koska se oli tarkalleen Sanan mukaista. Ei sitä, mitä järki näkee, vaan sitä, mitä 
hengellinen silmä näkee.  
234 Ja luonnollinen silmä tänään näkee lumoavan seurakunnan, johon kuuluu 

kaupunginpormestari ja ketkä kaikki, näissä kirkkokunnissa, organisaatioissa. Eivätkä he näe 
Pyhän Hengen voimaa, kun Se voi nostaa ylös kuolleet ja parantaa sairaat. Ja, ja kuinka, 
näettehän.? He katsovat, he tarkkaavat Hollywoodia, ja he katselevat ihmisiä kadulla. 
235 Naiset tänään ajattelevat: “Tämä nainenhan, tämä Susie, hän kuuluu seurakuntaan. Hän on 

leikannut hiuksensa. Hän käyttää ehostusta. Jokainen kaupungissa pitää hänestä.”  
236 Ihmettelenpä, miten on Taivaan kanssa. Kun se on vastoin Sanaa, Jumala ei voi hyväksyä 

sitä. Jos Hän hyväksyisi sen itsensä vastaisesti, Hän kieltäisi oman Sanansa, ja tulkoon 
tiettäväksi, että Jumala ei koskaan tule tekemään niin! Vaikka taivaat ja maa katoavatkin, on 
lyhythiuksinen nainen kirous Jumalan silmissä, tai nainen, joka pukee ylleen miehelle kuuluvan 
vaatekappaleen. Näettekö, hengellinen silmä tavoittaa sen. He elävät tämän jälkeistä varten. 
Luonnollinen mieli elää järkeilläkseen tuon hetken lihallisia asioita.  
237 Huomatkaa nyt, Jumala tekee tämän, ja silti ihmiset eivät tiedä sitä. Lihallinen mieli seurasi 

järkeä. Jumala nyt kutsuu hengelliseen maastamuuttoon. Siinä missä Hän kutsui kansaansa 
luonnolliseen maastamuuttoon, Hän tänään kutsuu hengelliseen maastamuuttoon. Hänen keitä? 
Valittujansa. Ainoastaan Valittujansa!  
238 No niin, Egypti ei voinut nähdä, että Israel oli oikeassa, vaikka Karitsan veri oli oven 

pielissä, ja tapahtui asioita.  
239 Kun Jumalan siellä liikkui profeetassaan ja käytti miehen sanaa. Hän antoi hänen seistä 

siellä ja ottaa sauvan, mihin hän nojasi, ojentaa sen itää kohden ja sanoa: “Tulkoon kärpäsiä 
egyptiläisten kiusaksi.” Hän käveli takaisin.  

Ja jokainen sanoi: “Mitään ei tapahtunut. Mitään ei tapahtunut.” 
240 Mutta jonkin ajan kuluttua, jonkun vihreän kärpäsen on täytynyt alkaa kierrellä ympäri. 

Jonkun ajan kuluttua niitä oli mahdollisesti kilon verran neliömetrillä, kun mies puhui 
luomakuntaa olemassaoloon. 
241 Tässä oli älykäs Ramses, joka seisoi siellä. Hän oli hyvin uskonnollinen mies ja oli Elävän 

Jumalan Henkeä vastaan. Ja luonnollinen mieli voi nähdä vain Ramseksen, mutta hengellinen 
mieli oli nähnyt Lupauksen ja oli nähnyt sen täyttyvän. 
242 No niin, jos Joosua ja Kaaleb saattoivat kutsua noita amalekilaisia, hivviläisiä ja jebusilaisia 

aivan niin kuin heitä ei siellä olisi ollutkaan, vaikka he olivat kaksi tai kolme tai neljä kertaa 
heidän kokoisiaan. Ja kun luonnolliset miehet, nuo vakoojat ja muut, sanoivat Kadesh-
Barneassa: “Ah, me emme voi tehdä sitä. He ovat liikaa meille! Mehän olemme kuin 
heinäsirkkoja heidän rinnallaan.”  
243 Mutta Kaaleb ja Joosua, jotka olivat nähneet Jumalan lupauksen, sanoivat: “Me olemme 

enemmän kuin kykeneviä tekemään sen.” Miksi? He katsoivat siihen, mitä Jumala oli sanonut: 
“Minä annan teille maan.” Näettehän? Lihallinen mieli ei tajua sitä. Hengellinen mieli käsittää 
sen. 
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244  Ja miksi? Minä haluaisin kysyä teiltä jotakin. Miksi eivät egyptiläiset nähneet näitä asioita? 
Koska he eivät olleet valittuja. Jumala puhui siitä Abrahamille, ennen kuin se tapahtui. 
Tajuatteko te sitä, te nukkuva seurakunta? Jumala puhui siitä Abrahamille, ennen kuin se 
tapahtui: “Sinun siemenesi tulee vaeltamaan Egyptissä neljäsataa vuotta, ja Minä tulen tuomaan 
heidät ulos.” Siitä syystä he näkivät sen, koska heidät oli valittu näkemään se. He olivat 
valittuja. Israel oli valittu näkemään Jumalan merkin, ja he menivät ulos Egyptistä, missä 
uskomattomat tuhoutuivat!  
245 Ja tänään, Jumala kutsuu Valittujansa, Abrahamin hengellistä Siementä, sen uskon mukaan, 

joka hänellä oli Jumalan Sanaan. Ettekö te näe tuota hengellistä Siementä tänään? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Se ei näe järkiperäistä seurakuntaa. Se näkee Sanan. Ja Se on kutsuttu noista 
suurista kirkkokunnista Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon. Tuliko se selväksi? Käsitittekö te sitä? 
[“Aamen.”] Hyvä on, sitten menemme eteenpäin. Ainoastaan Valitut!  

Tohtori D.L.Ph., he eivät tule koskaan näkemään sitä. Heitä ei ollut valittu.  
246 Ja muistakaa, tämä maastamuutto, joka on nyt tulossa, ei ole vain menemistä toiseen 

kansakuntaan. Se tarkoittaa menemistä Kirkkauteen, missä heidän nimensä ovat kirjoitettuina 
Karitsan Elämänkirjaan. Ei luonnollisen pienen eläin-karitsan alla, joka toi Israelin ulos, josta he 
saattoivat tulla luopioiksi ja mennä takaisin, mutta tästä ei voida. Tämä on Jumalan Karitsan 
Veren alla, joka oli teurastettu ennen maailman perustamista. Ja heidän nimensä oli pantu 
Karitsan Elämänkirjaan ennen maailman perustamista. Heidän nimensä ovat siellä, valittujen, ja 
kun tuo Valo välähtää heidän ylleen sillä tavalla, tipahtavat kirkkokunnalliset muurit pois 
heidän ympäriltään, ja tässä he tulevat. “Tulkaa ulos heidän keskuudestaan”, sanoo Pyhä Henki 
näinä viimeisinä päivinä. “Älkää koskeko heidän saastaisiin asioihinsa. Minä tulen olemaan 
teidän Jumalanne, ja te olette Minun poikia ja tyttäriä.” Tarkatkaa nyt.  
247 Israel tarkkasi. He tiesivät, että Jumala toimii profeettojensa kanssa. He tiesivät, että Sana 

tuli heille, ja he tulivat katsomaan sitä, ja he näkivät sen.  
248 Ja nyt, älyllinen merkki, me näemme nyt sen, että he uskovat organisaatioihinsa. He ovat 

yhä uskontunnustuksissansa, vaikkakin he... 
249 Aivan kuten Bileamkin oli, joka tuli sinne kukkulalle, missä Israel oli. Siellä oli Israel, ei 

kansakuntana, vain ihmisinä, jotka harhailivat ympäriinsä ja olivat syyllisiä. Ja Mooab, hänen 
veljensä, älykäs, organisaation mies, tuli sinne kukkulan laelle piispan kanssa tai sen profeetan 
kanssa, joka heillä oli, ja pystytti alttarin ja uhrasi saman uhrin, mutta hän ei nähnyt Tulipatsasta 
ja lyötyä Kalliota Israelin keskuudessa. 
250 Niin se on tänäänkin. Älyllinen mieli katsoi kuuluisuutta, joka seisoi siellä. Heiltä jäi 

näkemättä lyöty Kallio. Jopa itse tuo piispakaan ei nähnyt Pyhän Hengen voimaa ja Kuninkaan 
huutoa leirissä. Se jäi heiltä näkemättä. 
251 Niinpä, sillä tavoin se on jälleen tänäänkin, kun Jumala kutsuu valittuja ihmisiänsä, ja he 

ovat valittuja nyt. Mitä varten? Ylösnousemusta varten.  
252 Ja minkä kaltaisen merkin Hän näyttää heille? Ylösnousemuksen merkin. Mitä Hän näytti 

silloin? Vapautuksen merkin, joka vapauttaisi heidät orjuudesta. Se oli voiman merkki, joka 
pystyi sulkemaan taivaat tai pystyi pimentämään taivaat. 
253 Nyt Hän osoittaa. että Hänen Poikansa ylösnousemuksen voima elää heidän keskuudessaan 

nostaakseen heidät ylös tästä hautausmaasta, jossa me olemme, maahan, jonka Hän on luvannut 
meille. Ylösnousemuksen merkin, joka kutsuu ulos hengellisestä Egyptistä ja hengellisestä 
Babylonista, tietäen.  
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254 Sallikaa minun sanoa tämä nyt rauhallisesti, että tulette käsittämään sen. Hän tekee sen 
saman järjestelmän mukaan, miten Hän teki alussa, saman asian. Hän tekee sen sokaisemalla 
uskomattoman silmät ja avaamalla uskovaisen silmät. Ja huomatkaa, politiikka tekee sen 
järkiperäisellä puolella, politiikka ja kirkko, politiikka ja kansat, mutta toinen puoli, hengellinen 
asia, on kätketty heiltä. 
255 Jumala vei yhden miehen erämaahan, koulutti hänet ja toi hänet takaisin ja otti ohjat 

käsiinsä ja toi ihmiset ulos. Näettekö te, mitä minä tarkoitan? Hän ei voi muuttaa ohjelmaansa. 
Hän on Jumala. Hän ei tule koskaan toimimaan jonkun ryhmän kanssa. Hän ei ole koskaan 
tehnyt niin. Hän toimii yksilön kanssa, ja Hän teki niin, ja Hän tulee tekemään niin, ja Hän jopa 
lupasi Malakia 4:ssä, että Hän tulisi tekemään niin. Niin se on. Niinpä, siinä on Hänen 
lupauksensa, millainen Hän oli, lupaus siitä, mitä Hän sanoi tulevansa tekemään, ja tässä me 
olemme! Miten onnellisia ihmisiä meidän pitäisikään olla. Hän antaa heille merkin, lupauksensa 
Sanan mukaisen merkin avulla, luvatun Sanan. Hän lupasi, että Hän tulisi tekemään sen. Ja Hän 
on palauttava ennalleen ihmisten uskon, ihmisten sydämet takaisin alkuperäisten helluntai-isien 
uskoon. Hän lupasi tehdä sen ja näyttää merkkejänsä. 
256 Ja “niin kuin oli Sodoman päivinä, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa.” Minkä 

kaltaisen merkin seurakunnat näkivät Sodomassa? Mitä järkiperäinen kirkko näki? Kaksi 
saarnaajaa. Mitä näki hengellinen Seurakunta, valitut, Abraham ja hänen ryhmänsä? He näkivät 
Jumalan julkituotuna lihan ruumiissa, inhimillisessä lihassa, joka pystyi erottamaan hengen ja 
kertomaan, mitä Saara oli sanomassa Hänen takanaan. “Niin kuin oli Lootin päivinä, niin on 
oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa.” Me näemme Pyhän Hengen tekevän keskuudessamme 
saman asian, toimivan inhimillisessä lihassa. Se on tuo hetki, näettehän. Me olemme juuri tässä, 
ystävät, siinä kaikki. Maastamuutto on meneillään. 
257 Mutta huomatkaa nyt, millä tavoin Hän teki sen silloin? Ja pukekaa nyt yllenne hengellinen 

ajattelunne. Voikoon Pyhä Henki nyt ottaa pois yltämme välinpitämättömyyden, ja katsokaa 
tarkasti. Kun Jumala joskus tekee ratkaisun, että Hän tekee mitä tahansa jollakin tavalla, Hän ei 
voi koskaan muuttaa sitä. 
258 Eedenin Puutarhassa, kun Hän halusi lunastaa ihmiset takaisin yhteyteensä, Hän teki 

ratkaisun, ja se oli Veri. He ovat koettaneet koulutusta, he ovat koettaneet kirkkokuntaa, he ovat 
kokeilleet kansallistamista ja kaikkea muuta, eikä se koskaan toimi. On ainoastaan yksi paikka, 
missä Jumala tulee koskaan kohtaamaan ihmisen, ja se tapahtuu vuodatetun Veren alla, aivan 
niin kuin tapahtui Eedenissä. Se ei ole koskaan muuttunut. Ainoa paikka, missä Jumala kohtasi 
Jobin päivinä, oli uhrikaritsan alla. Ainoa paikka, missä Hän kohtasi Israelin päivinä, oli 
uhrikaritsan alla, aivan niin kuin Hän teki Eedenin Puutarhassa, uhrikaritsan alla. 
259 Ainoa paikka, missä Hän kohtaa tänään, ei ole kirkkokunnissa, he touhuavat turhia ja 

kiistelevät keskenään. Ei kirkollisuudessa, he tekevät yhä saman asian. Ei järkiperäisyydessä, he 
ovat kokonaan sekaisin, vaan Karitsan Veren alla. Siellä jokainen uskovainen voi kohdata 
yhdessäolossa, missä Elämä on. 
260 Jumala teki valinnan, maastamuuton päivinä, Hän kutsui ulos ryhmän. Ja tuosta ryhmästä, 

haluan teidän huomaavan jotakin. Hänellä oli vain kaksi, jotka menivät Luvattuun Maahan. 
Minkä Hän valitsi, jotta Hän sillä ottaisi heidät ulos? Politiikanko? Organisaationko? Hän valitsi 
profeetan yliluonnollisen Tulipatsas-merkin kanssa, jotta ihmiset eivät voisi erehtyä. Se, mitä 
tuo profeetta sanoi, oli Totuus. Jumala tuli alas Tulipatsaassa ja toi julki itsensä, näytti Sanansa. 
Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Niin Hän teki ensimmäisen maastamuuton 
yhteydessä. Hänen toinen maastamuuttonsa...  
261 Jumala toimii aina kolmissa. Hän on täydellinen kolmissa. Te olette huomanneet, kuinka 

minä saarnaan, että aina on kolmet ja seitsemät. Uh-huh. Seitsemän on täydellistäminen. Kolmet 
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ovat Hänen täydellisyytensä. Ensimmäinen, Toinen ja Kolmas Nykäisy. Ja, oi, kaikki, kaikessa. 
Näettehän? Vanhurskauttaminen, pyhittäminen, Pyhän Hengen kaste. Isä, Poika, Pyhä Henki. 
Kaikessa. Näettehän? Huomatkaa.  
262 Mitä Hän teki ensimmäisen maastamuuton yhteydessä? Hän lähetti profeetan, voideltuna 

Tulipatsaalla, ja Hän kutsui ihmiset ulos. Se oli Hänen ensimmäinen maastamuuttonsa.  
263 Ja kun Israelin aika oli lopussa, Hän lähetti jälleen Jumala-Profeetan, Tulipatsaan kanssa. 

Johannes näki sen laskeutuvan Taivaasta kuin kyyhkysen. Ja Hän sanoi: “Minä tulen Jumalasta 
ja Minä palaan Jumalaan.” 
264 Hänen kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa jälkeen, Saulus Tarsolainen, 

matkallaan Damaskokseen, näki tuon saman Tulipatsaan. Ja hän oli heprealainen, hyvin 
koulutettu Sanassa, ja sanoi: “Herra, kuka Sinä olet? Hän tiesi, että se oli Herra, tuo Tulipatsas. 
Hän oli heprealainen. Hän sanoi: “Kuka Sinä olet?” Ja Hän sanoi: “Minä olen Jeesus.” 
265 Toisen maastamuuton yhteydessä Hän toi voidellun Profeetan, joka oli Hänen Poikansa, 

Jumala-Profeetta. Mooses sanoi, että Hän tulisi olemaan Profeetta, ja oli Tulipatsas, ja teki 
merkkejä ja ihmeitä. Ja tuo sama Profeetta sanoi: “Kuka tahansa, joka uskoo Minuun, myös hän 
on tekevä niitä tekoja, joita Minä teen.” 
266 Ja tässä Hän lupasi tuon saman asian maastamuuton viimeisissä päivissä, ja Hän ei voi 

muuttaa sitä. Tieteellisen todistuksen mukaan, Hengen todistuksen mukaan, Hengen tekojen 
mukaan, me näemme sen tänään, kuinka tuo suuri Tulipatsas liikkuu keskuudessamme. Ja 
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ihmeet ja merkit kutsuvat ihmisiä 
kirkkokunnallisuudesta Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon elääkseen, mennäkseen maahan. Siinä 
ei ole erehdystä, ystävät. Ei ole kyse vain siitä, mitä minä sanon, minä olen vain veljenne, vaan 
on kyse siitä, mistä Jumala todistaa teille. Se tekee sen Totuudeksi. Sama Tulipatsas, jota Hän 
käytti kahdessa muussa. Hän on tuonut sen keskuuteenne tänään ja todistanut sen tieteellisesti. 
Kuten tiedätte, Life-lehti kirjoitti siitä viime kuussa. Kuinka siellä...  
267 Kuinka monet olivat täällä ja kuulivat minun kertovan, mitä tapahtuisi, ennen kuin se 

tapahtui? Luullakseni jokainen seurakunnassa.  
268 Siinä se on teille. He eivät tiedä, mitä se kaikki on. Tiedemiehet yrittävät...’’Jos jollakin on 

siitä valokuva, soittakaa: “Neljäkymmentä yksi kilometriä korkea pilvi pyramidin muodossa.” 
Seitsemän Enkelin olivat edustettuna siinä, ja toivat teille Jumalan sanan innoituksen alla. Se 
kertoo teille mihin hetkiin te olette tulossa ja joissa te elätte. Hengellinen mieli tulee 
tavoittamaan sen juuri nyt ja käsittämään sen. On kyseessä maastamuutto! Me tulemme 
lähtemään yhtenä näistä päivistä. Kiitos olkoon Jumalalle. Muistakaa.  

Tulen nyt lopettamaan hetken kuluttua. Minulla on noin kymmenen minuuttia. 
269 Huomatkaa, tuo Tulipatsas, joka kutsui heidät ulos, johti heidät luvattuun maahan profeetan 

voitelun alla. Tulipatsas, jonka he saattoivat nähdä, johti heidät luvattuun maahan voidellun 
profeetan johdolla. Ja jatkuvasti he hylkäsivät hänet. Onko se oikein? Varmasti. 
270 No niin, tiedän, että teillä tulee olemaan kastekokous. Minulla on noin kuusi sivua lisää 

täällä, luulisin, mutta tulen lopettamaan nyt minuutin kuluttua. 
271 Tarkatkaa sitä, me olemme uloskutsumisessa. “Tulkaa ulos Babylonista, te Minun kansani”, 

sanoi tuon Enkelin ääni. Ulos mistä? Sekaannuksesta. Ovatko metodistit oikeassa? Tai baptistit? 
Tai katolilaiset? Tulkaa siitä ulos! Jumala on oikeassa. Kuinka te sen tiedätte? “Olkoon jokaisen 
ihmisen sana valhe, ja Minun Sanani Totuus.” Tulkaa siitä ulos! Mistä te sen tiedätte? Tuo sama 
Tulipatsas, sama voiteleva Henki, joka johtaa luvattuun maahan.  
272 Huomatkaa, johtaa heitä, tuo heidät ulos, johtaa heidät, Israelin kansan, luvattuun maahan.  
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273 Ja tuo sama Jumala, sama Tulipatsas! Tuo ainoastaan… “He sanovat, että... että tuo 
kamera...” Kun te luette George J. Lacyn, ei nyt minun, vaan George J. Lacyn lausunnon, joka 
tutki tuon valokuvan ja on FBI:n sormenjälki- ja asiakirja-osaston päällikkö. Jotkut heistä 
sanovat: “Kaksoisvalotettu kuva.” Kymmenet tuhannet ihmiset katsoivat sitä omin silmin. Me 
olemme seisseet täällä ja katsoneet sitä. Te olette katsoneet sitä. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
Se ei ole. He sanoivat, että se oli optinen aistiharha. Mitä herra Lacy sanoi? “Tämän kameran 
mekaaninen silmä ei ota vastaan psykologiaa.” Se ei ollut mikään optinen aistiharha. Se oli 
siellä, tuo sama Tulipatsas.  

Sitten he sanoivat: “Oi, se oli vain aistiharha.”  

No niin, kamerat kaikkialla, satojen mailien päässä Tucsonista. 
274 Me kerroimme sen teille Pyhän Hengen mukaisesti kuusi kuukautta, ennen kuin se tapahtui, 

että minä tulisin olemaan siellä noutamassa uutisia. Koska pyramidin kirjoitus oli ulkopuolella. 
Niin kuin veljellä oli uni, ja minä tulkitsin sitä teille. Se on koko tulkinta. No niin, kaikki 
vanhurskauttamisen, pyhittämisen ja Pyhän Hengen kasteen salaisuudet ovat selitetty. No niin, 
keräten irtonaiset päät, jotka ovat kätkettyinä Seitsemässä Sinetissä. Ei Seitsemän Seurakuntaa, 
vaan Seitsemän Sinettiä paljastivat Salaisuudet. Ja sitten Hän avasi tämän asian [pyramidin] 
huipun, jonka sisällä oli valkoista kiveä, johon ei ollut koskaan mitään kirjoitettu. Se oli 
Salaisuus. 
275 Mene Tucsoniin, kerro se ennalta, ennen kuin se tapahtuu. Seisoin pohjoiseen Tucsonista, 

täällä seisoo sen todistajia, kun tuli tuo räjähdys, joka ravisteli melkein vuoret irti maasta. Ja 
samaan aikaan tuo valokehä riippui siellä ilmassa, josta tiedemiehet ottivat valokuvia, 
neljäkymmentäyksi kilometriä korkeana. Noin viisi kertaa se etäisyys, missä sumua tai mitään 
sellaista voisi olla. Eivätkä he voi edes saada selville, mikä sen teki.  
276 “On oleva valoisaa ehtooaikana, polun Kirkkauteen tulette varmasti löytämään.” Jos te 

olette valittuja. Kun tuo Siemen putoaa kuivaan maahan tai kivien joukkoon, se ei tule koskaan 
saamaan aikaan mitään. Koviin, kivisiin sydämiin, jotka tahtovat olla välinpitämättömiä. Mutta 
jos Se putoaa pehmeään, kypsään uskon maaperään, tulee Se tuottamaan kristityn, joka kantaa 
Hengen hedelmiä. 
277 Huomatkaa, miten Jumala teki sen. Nyt Hänellä on tuo sama Tulipatsas, se on vahvistettu.  

Joku sanoi: “Miksi et mene kertomaan noille tiedemiehille siitä?”  
278 Luulisitteko heidän uskovan sen? “Älkää heittäkö helmiänne sikojen eteen.” Jeesus sanoi, 

ettei niin tule tehdä. Minulla ei ole johdatusta tehdä sitä. Vaikka asuinkin tuossa kaupungissa, 
missä he pyysivät tietoja siitä, ajattelin, että menisin, mutta Pyhä Henki sanoi: “Pysy poissa. Se 
ei ole heitä varten. Mene takaisin ja kerro tabernaakkelille.” 
279  “Hyvä on, ja on tapahtuva. Jos se, mitä he sanovat, tapahtuu, niin muistakaa silloin, että 

Minä olen puhunut”, sanoi Herra. Näettehän? Ennen kuin se tapahtuu. Siellä se tapahtuu. 
Kuunnelkaa Raamattua. On kyseessä Jumalan Ääni, joka kutsuu teitä tänä päivänä. 
280 No niin, haluan teidän huomaavan, että tämä sama Tulipatsas on jälleen johtamassa ihmisiä 

Luvattuun Maahan, Tuhatvuotisvaltakuntaan, niin kuin me totesimme tästä Kuudennesta 
Sinetistä innoituksen alla. Asian, jota koskaan aikaisemmin ei ole opetettu, kuinka maa täytyy 
puhdistaa Tuhatvuotisvaltakuntaa varten. Tulipatsas on johtamassa heitä 
Tuhatvuotisvaltakuntaan. 
281 Ja huomatkaa, Tulipatsas, joka johti Israelin orjuudesta tuohon maastamuuttoon, tuo 

Tulipatsas, Jumalan johtajuuden alla. Jumala oli Tuli, ja tuo Tulipatsas ainoastaan voiteli 
profeetan. Tulipatsaan tuli olla taivaallisena todistajana siitä, että Mooses oli kutsuttu ulos. 
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282 Te muistatte Daatanin ja heidät, kuinka he sanoivat: “Meidän tulisi aloittaa organisaatio. 
Mooses painottaa itseään liian paljon. Sinä yrität sanoa, että olet ainoa pyhä keskuudessamme. 
Koko Herran seurakunta on pyhä. Kuinka sinä voit ottaa tämän itsellesi?” 
283 Ja Mooses lankesi kasvoilleen ja alkoi itkeä. Jumala sanoi: “Erota itsesi hänestä. Minä tulen 

avaamaan maan ja nielemään hänet pois. Esikuva. Kuinka pystyi… Mooses sanoi heille, että 
hän puhuu heille sen, mitä Jumala oli sanonut hänelle, ja Jumalan vahvistaessa, että Se on 
Totuus. 
284 Jopa Mirjam, joka itsekin oli profetissa, ja Aaron nauroivat Moosesta siksi että tämä oli 

nainut tuon etiopialaisen tytön ja tekivät pilaa hänestä. Ja Jumala tuli vihaiseksi, kun he 
puhuivat Hänen palvelijaansa vastaan. Mitä Hän teki? Hän kutsui heidät sinne ilmestysmajan 
ovelle. Myös Mirjamin, vaikka hän olikin profetissa, mutta Mooses oli enemmän kuin profeetta, 
enemmän kuin profeetta. Hän sanoi: “Ettekö te pelkää Jumalaa? Jos teidän keskuudessanne on 
profeetta, niin Minä, Herra, tulen puhumaan hänelle näyissä ja tekemään itseni tunnetuksi 
hänelle unissa, mutta”, Hän sanoi, “niin ei ole Mooseksen kanssa.” Hän sanoi: “Ettekö te pelkää 
Jumalaa?” Ja Mirjam oli puolikuollut spitaalista sillä hetkellä. Te tiedätte sen. 
285 Eikö Hän sanonut: “Johannes Kastaja. Menittekö te katsomaan profeettaa? Kyllä, hän on 

enemmänkin kuin profeetta.” Miksi, miksi hän oli enemmän kuin profeetta? Hän oli Liiton 
sanansaattaja, arkki, jossa nuo kaksi ajanjaksoa sulautuivat yhteen. 
286 Ja tänään meillä on keskuudessamme tämä suuri Pyhä Henki, joka on enemmän kuin 

profeetta. Se on Jumala julkituotuna keskuudessamme, Hänen Sanansa vahvistaessa sen. 
Tehden enemmän kuin joku profeetta, tuhat kertaa enemmän, kuin mitä profeetat tekevät. 
287 Elia, yksi aikansa suurimmista profeetoista, teki vain neljä yliluonnollista asiaa koko 

kahdeksankymmentä vuotisen elämänsä aikana. Ja Elisa, jolla oli kaksinkertainen osuus, teki 
kahdeksan.  
288 Ja me olemme nähneet tuhansia kertaa tuhansia omin silmin! Katsokaa tuota Herran Enkeliä 

Tulipatsaassa. Tiede on vienyt sen maailmaan, tietäen sen, että heidät tullaan tuomitsemaan sen 
mukaan. Mitä tuo Karitsa teki? Tuo Herran Enkeli, joka oli Kristus. Uskotteko te sen? 
[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
289 Johannes 6, he kaikki joivat tätä vettä Kalliosta, ja heillä oli hienoa aikaa ja he iloitsivat. 

Hän sanoi: “Minä olen Elämän Leipä, joka tulee Jumalan luota Taivaasta. Minä olen se Kallio, 
joka oli erämaassa.” 
290 He sanoivat: “Nyt me tiedämme, että sinä olet hullu. Sinä olet hullu, sinun ylläsi on paha 

henki. Sinä olet hullu mies, jossa on perkele.” Tiedättekö, ihmiset saavat jonkun hengen ylleen, 
ja tulevat joskus hyvin aktiivisiksi, uskonnollisiksi. He sanoivat: “Sinä olet perkele. Sinun ylläsi 
on perkele. Sinä olet samarialainen, ja sinun ylläsi on paha henki.” He sanoivat: “Ja tässä sinä, 
joka et ole edes viisikymmentävuotias, sanot nähneesi Abrahamin.”  
291 Voin nähdä Hänen astuvan taaksepäin pari askelta. Hän sanoi: “MINÄ OLEN TUO MINÄ 

OLEN. Ennen kuin Abraham oli, MINÄ OLEN.” Se oli tuo palava Tuli, Tulipatsas siellä 
pensaassa.  
292 Kun Hän kuoli ja nousi kolmantena päivänä, ja Saul kohtasi Hänet tiellä, Hän oli jälleen tuo 

Tulipatsas. Hän sanoi: “Minä tulen Jumalasta ja Minä menen Jumalaan.”  
293 Kun Pietari oli vankilassa, tuo Tulipatsas tuli ja avasi ovet ja vei hänet sieltä ulos. Kyllä. 

Minne tuo Tulipatsas johti heidät?  
294 Muistakaa nyt, Mooses ei ollut Tulipatsas. Hän oli voideltu johtaja tuon Tulipatsaan alla, ja 

tuo Tulipatsas vain vahvisti hänen Sanomansa merkein ja ihmein.  
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295 Ja tuo Tulipatsas johti heidät maahan, jonka Jumala lupasi heille, jossa Hän itse tulisi 
olemaan lihaksi tehtynä jonakin päivänä heidän keskuudessaan. Onko se oikein? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Mitä he tekivät? Napisivat ja kinastelivat ja kaikkea muuta, ja se osoitti, että 
se tapahtui tavallisen karitsan veren alla. 
296 Mutta tällä kerralla (kunnia Jumalalle) tuo Tulipatsas, jonka me näemme keskuudessamme, 

tuo Tulipatsas tulee johtamaan meidät Tuhatvuotisvaltakuntaan, jonne Hän tulee palaamaan 
kansansa luo tuossa suuressa Tuhatvuotisvaltakunnan hallitusajassa tämän maastamuuton 
jälkeen, missä me tulemme elämään iankaikkisesti Hänen kanssaan. Hänellä aina on Isän Sana, 
todistaen aina, että Se on oikein. 
297 Me olemme maastamuutossa. Ja lähtiessämme Ja lopettaessamme äänityksen hetken 

kuluttua, oi ystäväni, veljeni sekä läsnä olevat että te, jotka tulette kuulemaan ääninauhat, 
sallikaa minun sanoa veljenänne ja Jumalan Valtakunnan kansalaisena: “Tulkaa ulos tähän 
maastamuuttoon.” Sillä kaikki jäljelle jääneet tulevat kantamaan Pedon Merkkiä. Tulkaa ulos 
Babylonista, tulkaa ulos tästä sekaannuksesta, tulkaa ulos näistä järjestelmistä ja palvelkaa 
Elävää Jumalaa. Antakaa… 
298 Tämä suuri Liiton Enkeli! “Jeesus Kristus, joka oli Jumalan muodossa, eikä katsonut 

saaliikseen olla tasavertainen Jumalan kanssa.” Nyt Hän on Tulipatsaana samassa muodossa, 
missä Hän oli siellä, kun Hän toi tuon ensimmäisen maastamuuton, kun Hän toi toisen 
maastamuuton, ja täällä Hän on kolmannen maastamuuton kanssa. 
299 Ensimmäinen maastamuutto, mitä Hän teki? Hän toi heidät ulos luonnollisesta maasta 

luonnolliseen maahan.  
300 Toinen maastamuutto, Hän toi heidät ulos hengellisestä tilasta hengelliseen Pyhän Hengen 

kasteeseen.  
301 Nyt Hän on tuomassa heitä hengellisestä Pyhän Hengen kasteesta suoraan takaisin 

Tuhatvuotisvaltakunnan Iankaikkiseen Maahan ja tuohon suureen Tuonpuoleiseen. Sama 
Tulipatsas, saman voidellun systeemin kanssa, sama Jumala, joka tekee samoja asioita. Ja sama 
Sana, joka ilmoitti ensimmäisen, ilmoitti toisen. Sama Sana, joka ilmoitti toisen, on ilmoittanut 
kolmannen, ja täällä me näemme sen keskuudessamme. 
302 Tulkaa ulos. Oi! Tulkaa ulos tästä kaaoksesta! Tulkaa Elävään Jumalaan! Tulkaa Sanaan! 

“Ja Sana oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme.” Ja nyt, Hän on meidän lihassamme ja asuu 
keskuudessamme. Tulkaa ulos ja palvelkaa Elävää Jumalaa.  
303 Kun päämme ovat kumarrettuina. [Veli seurakunnassa puhuu kielillä. Toinen veli antaa 

selityksen.] 
304 Kun päämme ovat kumarrettuina. Sielunne syvyyksistä, kaikesta syvyydestä, mitä teissä on, 

oletteko valmiit lopettamaan kaikki maailman asiat ja elämään Jumalalle? No niin, jos et 
tarkoita sitä, niin älä tee sitä, mutta jos tarkoitat sitä koko sydämestäsi, että nyt olet vakuuttunut, 
niin kuin Jeesus sanoi palvelutehtävänsä lopulla: “Nytkö te uskotte?” Oletko vakuuttunut siitä, 
että nämä asiat ovat oikein, ne ovat Jumalan vahvistamia, ja me olemme lopun ajassa, ja sinä 
todella haluat tulla nyt Kristuksen luo, tulla tähän maastamuuttoon, tulla kutsutuksi ulos 
kirkkokunnallisuuden välinpitämättömyydestä, maailman ideoista ja asioista, ja haluat antautua 
kokosydämisesti Hänelle ja tulla ulos maastamuutossa siunattuun luvattuun maahan, tahtoisitko 
kohottaa kätesi rukoillessamme? Oletko todella varma siitä, että haluat tulla ulos? Jokainen. 
305 Taivaallinen Isä, nuo, joiden kädet ovat ylhäällä, anna heidän nyt tulla ulos, Herra. Tulkoon 

Pyhä Henki, Sanan lupauksen mukaisesti, heidän sydämiinsä. Seurakunnan keskellä oli noin 
kaksikymmentä kättä, luulisin, Isä, jotka ovat vakuuttuneita ja tietävät, että tämä on totta, ja he 
tahtovat tulla ulos. 
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306 Jos siellä Israelin ulostulemisen päivinä, kahdesta ja puolesta miljoonasta vain kaksi 
saavutti tuon maan.  
307 Jeesuksen Kristuksen päivinä siellä oli noin 120, jotka saavuttivat sen.  
308 Ja nyt, maailman lopun päivinä, Sinä sanoit: “Ahdas on portti ja kaita on tie, mutta 

muutamat siellä tulevat löytämään sen. Mutta leveä on se tie, joka johtaa tuhoon, ja monet 
tulevat kulkemaan sitä pitkin.” Nuo sanat eivät voi pettää. He ovat Sinun. 
309 Minä rukoilen nyt heidän puolestaan, Herra. Minä rukoilen, että Sinä tulisit tällä hetkellä ja 

Pyhällä Hengelläsi ympärileikkaisit heidän sydämensä. Ota ulos kaikki maailman asiat. 
Ympärileikkaa heidän korvansa kuulemaan selvästi Jumalan Ääni, joka kutsuu Hänen Sanansa 
kautta ja tämän päivän Valon kautta. Ja suo Herra, että heidän silmänsä tulisivat avatuiksi, niin 
että he voisivat nähdä Jumalan kirkkauden näinä viimeisinä hetkinä. Sinä sanoit: “Kaikki, jotka 
Isä on antanut Minulle, ovat tuleva, ja Minä tulen nostamaan heidät ylös viimeisenä päivänä.” 
310 Herra, ehkä täällä on monia, jotka eivät vielä ymmärrä. Minä rukoilen, että Sinä 

työskentelisit heidän kanssaan ja antaisit heille vielä toisen tilaisuuden, Herra, niin että he 
voisivat olla kykeneviä ymmärtämään. He kuulevat Sinun puhuvan Sanasi kautta, kun tuot julki 
itsesi, ja sitten kuulevat Sinun puhuvan meille yliluonnollisella Äänellä ja sitten tulkitsevan sen, 
jott me näkisimme Sinun suurten tekojesi todistavan sen todeksi Raamatun mukaisesti. Minä 
rukoilen, Jumala, että Sinä antaisit anteeksi meille meidän syntimme, ja nyt kun lasken itseni 
tämän Sanan ylitse.  
311 Minä ajattelen, että vain viikko sitten minä laskin itseni kuolleen miehen ylitse täällä 

lattialla ja näin suuren Pyhän Hengen tuovan hänet takaisin elämään. Hänen silmänsä olivat 
kääntyneet ympäri hänen päässään, ja hän makasi kuolleena, ja vain kutsua Sinun Nimeäsi 
muutamalla pienellä sanalla, ja näin, että hän elää. Täällä hän on tänään, yhä elossa. Herra, Sinä 
olet sama Jumala kuin Sinä olit silloin, kun Paavali laski itsensä tuon pojan ylle, joka putosi alas 
ikkunasta, kun hän oli kuunnellut hänen saarnaavan niin pitkään. Sinä olet sama Jumala, joka 
voi palauttaa elämän. Me kiitämme Sinua Isä. Uskomaton ei ehkä usko, mutta me uskomme, 
Herra. Sinä olet todistanut itsesi meille. 
312 Nyt, salli sydämeni mietiskelyjen, mieleni ajatusten, voimani ja kaiken sulautua tähän 

Sanaan. Ja, Herra, salli Sanan ja minun yhdessä ihmisten kanssa marssia Jumalan Valtakuntaa 
kohden. Suo se, Herra. Anna anteeksi syntimme, paranna sairautemme ja tee meidät Sinun 
Kuningaskuntasi alamaisiksi. 
313 Ja nyt, kun nämä ihmiset tulevat, Herra, ja vesi on valmiina, ja kastaminen alkaa muutaman 

minuutin kuluttua, me muistamme, kun tätä samaa Evankeliumia saarnattiin. Raamattu sanoo: 
“Niin moni kuin uskoi, heidät kastettiin.”  
314 Tässä lepää nenäliinoja, Herra, jotka minä siunaan Jeesuksen Kristuksen Nimessä, sairaiden 

parantumiseksi. Sitten kun…  
315 Meidän kokouksemme ovat pitkiä, venähtäneitä, sillä hetki on myöhäinen. Meidän täytyy 

kylvää Sana niin kauan kuin on maata, mihin panna se, sillä kylmä talvi on tulossa. Me näemme 
sen. Lehdet ovat tippumaisillaan, ja me tiedämme, että talvi on hyvin lähellä. Meidän täytyy 
raaputtaa pintaa ja haudata siemen. Niinpä minä rukoilen, taivaallinen Isä, että Sinä puhuisit 
jokaiselle sydämelle.  
316 Ja Raamattu sanoo: “Niin moni kuin uskoi, heidät kastettiin.” Ja Herra, jos täällä on 

joitakin, jotka ovat uskoneet, eikä heitä vielä koskaan ole kastettu, Sinun rakastetun Lapsesi, 
Jeesuksen, Nimessä, voikoot he tulla tänä aamuna suloisesti ja nöyrästi ja tunnustaa syntinsä ja 
kuolla ulos maailman asioista, voidakseen olla haudattuja, ottaakseen Jeesuksen Kristuksen 
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Nimen, elääkseen jumalisesti tämän jälkeen Pyhän Hengen avulla. Me jätämme heidät Sinulle 
nyt, Herra, tätä tarkoitusta varten, Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen. 
317 Nyt me annamme kokouksen veli Nevillelle, ja mitä hänellä sitten onkin sanottavana, kun 

me valmistaudumme kastekokoukseen.  
318 Ja tänä iltana kello puoli kahdeksan, jos Herra suo, haluan nauhoittaa tämän toisen 

sanoman. Jumala siunatkoon teitä siihen asti. 

 

 


