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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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Ajattelevan miehen suodatin 

1 Kiitos, veli Mann. Huomaan, että toit mukanasi veljen. Jumala siunatkoon sinua. “Kaikki on mahdollista sille, joka 
uskoo.” Rukoilkaamme. 

Oi Jumala, meidän sydämemme halu on tänään vain uskoa. Kun olemme kokoontuneet tähän tabernaakkeliin tänä 
iltana auringon laskiessa länteen, me rukoilemme, rakas Jumala, että Sinä antaisit meidän huomata, kuinka lähellä on 
auringon laskeutuminen ajan ylle, aika on loppumassa. Päivä on pitkälle kulunut. Ja me muistamme tuon kerran, 
jolloin päivä oli pitkälle kulunut, ja nuo kaksi matkamiestä pyysivät Sinua tulemaan sisälle ja viipymään heidän 
kanssaan. Ja sitten Sinä paljastit itsesi heille selittämällä Sinun Sanasi ja antamalla heidän nähdä, että Kristuksen täytyi 
ensin kärsiä kaikki nämä asiat. 

2 Niinpä me rukoilemme, Jumala, kun päivä on pitkälle kulunut, että Sinä tulisit sisälle meidän huoneisiimme ja 
eläisit meidän kanssamme ja selittäisit meille Sanaa, Herra, jota me pidämme niin armollisena aarteena Sinulta, lahjana 
meidän sydämissämme. Älkäämme me milloinkaan astuko Sen ylitse. Voikaamme me aina kunnioittaa sitä koko 
sydämestämme. 

3 Me kiitämme Sinua siitä, mitä Sinä teit noille siellä sairaalassa tänä aamuna, ja mitä Sinä teit veli Cappsin pienelle 
pojalle, joka oli melkein kuolemassa. Ja täällä hän on kuulijakunnan keskellä tänä iltana. Kuinka me kiitämmekään 
Sinua, Isä, kaikista näistä asioista. 

4 Suo, Herra, että voisimme tietää, kuinka meidän tulisi ylistää Sinua. Me emme voi ymmärtää, kuinka meidän tulisi 
ylistää Sinua. Mutta, Herra, ota vastaan meidän sydämemme merkkinä kiitollisuudesta, että me rakastamme Sinua. Ja 
kun me haluamme tehdä sitä mikä on oikein, näytä meille mitä tulisi tehdä. Me pyydämme Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.  

Voitte istuutua. 
5 Hyvää iltaa tälle suurelle täyteen ahdetulle kirkolle, ja teille siellä ympäri maan, jotka olette puhelinyhteyksien 

päässä. He sanovat, että he ovat jälleen yhteydessä kanssamme tänä iltana. Toivon vaimoni kuuntelevan. Minulla ei 
ollut tilaisuutta soittaa hänelle, joten teen sen kokouksen jälkeen. 

6 Meillä on täällä paperilappu, jossa sanotaan, että veli Jacksonin isässä, joka on ollut sellaisessa tilassa, hänessä on 
tapahtunut käänne niin paljon parempaan suuntaan, että hän ehkä pääsee kotiin huomenna. 

7 Veli Cappsin pieni poika, jonka luokse minut kutsuttiin eräänä iltana, en tiedä onko veli Capps kuulijakunnassa 
vaiko ei, ja hänen pieni poikansa oli hyvin sairas.  

Ja sattui niin, että veli Joseph ja minä olimme ampumaradalla kohdistamassa minun pienoiskivääriäni. Kerroin 
teille kaiken siitä viime viikolla. Ja hänestä tulee todellinen ampuja. Niinpä hän halusi olla varma, että minä varmasti 
kerron Garylle ja Larrylle, mitä hän teki. Ja hän pyysi minua tulemaan takaisin, Minä sanoin: “Sinun tulisi pysähtyä ja 
kertoa veli Gene Normanille siitä.”  

Hän sanoi: “Pysäytetään ja kerrotaan Billylle ensin, hänen veljellensä.”  

Sen jälkeen kun hän oli näyttänyt hänelle, miten hyvin hän oli ampunut, hän sanoi: “No niin, sinun on parasta 
pysytellä poissa minun jaloistani.” Näettehän? 

8 Ja juuri kun pääsimme sinne, puhelin soi, ja Billy juoksi sisälle vastaamaan. Minä sanoin: “Se saattaa olla 
sairaskutsu.” Me menimme sisälle, ja se oli veli Capps. Ja tuolla pienellä pojalla oli vatsakalvontulehdus ja vain hyvin 
vähän toivoa eloonjäämisestä. Ja Herra on parantanut hänet. Eräänä iltana rouva Woods kertoi minulle, että poika kärsi 
jonkinlaisista kivuista. Olin lähdössä pikaisesti, mutta sitten sanoin: “Rouva Wood, nyt on myöhäistä, kello on 
kymmenen. Epäilen, etteivät he päästä minua sinne sairaalaan. Minä mene kotiin ja sulkeudun huoneeseen.” Ja minä 
menin ja rukoilin, ja he sanoivat, että tuo pieni poika on yleisön joukossa tänä iltana. Joten me olemme hyvin kiitollisia 
siitä. 

9 No niin, me odottelemme, emmekä me ole kuulleet vielä... Jos veli Leo Mercier ja sisar Mercier kuuntelevat, niin 
me emme ole vielä kuulleet sinun isästäsi. Toivomme kuulevamme, kuinka hänen asiansa ovat. Mutta olen melkein 
varma, että hänen kohdallaan kaikki on hyvin, ja niinpä me luotamme asian Kaikkivaltiaan Jumalan haltuun, että 
Jumala tulee huolehtimaan tuosta kalliista vanhasta, pyhitetystä miehestä, vanhasta veteraanista Evankeliumin 
palveluksessa. 

10 Oi, on niin monia asioita, joita tulisi tehdä, ja on niin vähän aikaa tehdä niitä, joten meidän täytyy yrittää 
kaikkemme nyt tehdäksemme kaiken, minkä voimme tehdä meidän Herrallemme. 

11 Tulin tänne hieman aikaisin enkä ole tuntenut oloani mitenkään erikoisen hyväksi. Olen väsynyt, todella väsynyt, 
joten minä lepäsin tämän iltapäivän. En ole edes syönyt päivällistä vielä. Niinpä minä menin sisälle ja paneuduin 
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pitkäkseni koko iltapäiväksi, minulla oli huono olo. Niinpä kun lepäsin siellä, minä aloin rukoilla, ja minusta tuntui 
paremmalta, joten puin vaatteet ylleni ja tulin kirkkoon. 

12 Niinpä me nyt luotamme Herraan Jeesukseen, että Hän tulee siunaamaan yhteisen vaivannäkömme tänä iltana 
ympäri maata, kun yritämme liittyä yhteen tämän Kristuksen Ruumiin osan kanssa, ja jota varten minulle on annettu 
oikeus ruokkia Hänen Lampaitaan. Ja minä kaikkein parhaimman tietoni mukaan annan oikeaksi tietämääni ruokaa 
Lampaille.  

Ja minä suurella innolla odotan hetkeä, että me kaikki voisimme jossakin kokoontua yhteen paikkaan 
saarnatakseni noista Seitsemästä Vitsauksesta ja Seitsemästä Maljasta ja Pasuunoista, ja niin edelleen. Ne kaikki 
tapahtuvat yhtenä rykelmänä. Tästä syystä meiltä menisi noin viikko, kymmenen päivää tai enemmän, jotta 
pääsisimme yhdellä kertaa kaiken sen lävitse. 

13 Monet teistä matkustavat kaukaa. Ja katsoessani hetki sitten huomasin ihmisiä Tucsonista. Rouva Sothmann, 
huomasin, että veli Fred on saapunut. Näin hänet yleisön joukossa tänä aamuna. Ja luulen, että tuo tuolla, joka istuu 
hänen vieressään, on veli Don Ruddell. Olen iloinen nähdessäni sinut, veli Don. Onko Junior täällä, vai onko hän 
omassa kirkossaan? Oletan hänen kuuntelevan puhelimella kirkossaan tänä iltana.  

Joten me olemme hyvin onnellisia siitä, että kaikki te veljet olette täällä meidän kanssamme tänä iltana, ja me 
luotamme Herraan, että jonakin päivänä, kun elämämme päättyy, tämän kuolevaisen elämän alkaessa himmetä, me 
emme pelkää pahaa, sillä mennen lävitse… 

14 Sain juuri ilmoituksen, että siellä ylhäällä Arizonassa, Prescottissa, veli Coggins on päässyt pois sairaalasta. Joten 
me olemme hyvin kiitolliset siitä. Hyvä. Se on hienoa. Joten me olemme hyvin kiitolliset siitä. Sisar Mercier, sinun 
isäsi on tuleva kuntoon juuri nyt. Sen jälkeen kun olimme rukoilleet, minä vain tunsin, että hän tulisi kantoon. He ehkä 
kuuntelevat nyt, toivon ja luulen heidän tekevän niin. Niinpä me olemme kiitollisia siitä, että veljemme on nyt 
kunnossa, ja kaikki on tuleva hyväksi. Niinpä me kiitämme Herraa kaikista näistä asioista. 

15 Meillä oli pyyntö kalliilta veljeltä täällä. Luulen, ettei hän ole kanssamme tänään. Veli alhaalta Kentuckystä soitti 
minulle koskien tytärtään, mukava perhe. Tyttö joutuu leikattavaksi. Nuori äiti, syöpä selässään. Niinpä me 
rukoilemme, että Jumala vapauttaisi tämän nuoren naisen. Minä uskon, että Hän tekee sen, jos me vain…  

Koko seurakunta, kaikki yhdessä, liitämme rukouksemme yhteen näiden ihmisten puolesta. Se meidän tulee tehdä, 
yhtenä joukkona. 

16 Kun päivät vähenevät ja vähenevät, ja polku tulee kapeammaksi, me haluamme päästä lähemmäksi toisiamme. 
Meidän pitää olla vain yhtä, yksi ruumis. Meidän täytyy liikkua eteenpäin yhdessä unohtaen toinen toistemme synnit ja 
eroavaisuudet, ja vain vetäytyä lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi nähdessämme tuon päivän lähestyvän ja 
kokoontua kaikki yhteen, yksimielisesti, yhdestä sydämestä. Ja jos veli tai sisar menee pois tieltä mistä syystä tahansa, 
niin älkää tehkö mitään muuta kuin rukoilkaa tuon henkilön puolesta aina ajatellen rakkaudella toinen toistenne 
parasta. Älkää, älkää milloinkaan antako yhdenkään teistä mennä pois. Pysykää yhdessä. Ja jos te voitte, lisääntykää 
siinä jatkuvasti koko ajan. 

17 Veli Neville, minulla on täällä pyyntösi, joka koskee veli Wrightia, veli George Wrightia, joka istuu täällä. 
Olemme iloisia, että veli ja sisar Wright ovat täällä. Pikku Edith haluaisin jonakin päivänä pitää pienen 
muistotilaisuuden täällä.  

En päässyt takaisin, silloin kun Edith kuoli, mutta sisar Wright, sinä muistat tuon unen, joka hänellä oli noin pari 
vuotta sitten. Ja minä kerroin sinulle silloin, sanoin, että pikku Edith ei enää tule olemaan kovin paljon pidempään 
meidän kanssamme, koska Herra oli jo tuossa unessa kertonut, minkä lävitse hän tulisi menemään. Ja tuon unen 
tulkinta oli, että hän menisi kohtaamaan Jumalaa. Noin kaksi vuotta myöhemmin hän meni kohtaamaan Jumalan, nyt 
hän vain odottaa, että isä ja äiti ylittävät tuon erottavan linjan kuolevaisen ja kuolemattomuuden välillä.  

18 Jumala siunatkoon sinua! Minä yritän tavata sinua niin pian kuin mahdollista. Niinpä Jumala olkoon sinun 
kanssasi. Ja Shelby ja kaikki muut... Luulin nähneeni Shelbyn tänä aamuna, en ole varma.  

Te ette voi nähdä hyvin täältä, kun katto on noin vinossa, ja valaistus tällä tavalla. Voitte nähdä paikan, mutta ette 
ihmisiä kovin hyvin. 

19 Nyt suoraan sanomaan. Haluan lukea tämän sanoman teille 4. Mooseksen kirja 19:9 ja Efesolaiskirjeen 5:26. Nyt 
te ihmiset, jotka teette muistiinpanoja, voitte kirjoittaa ne ylös. 

20 Ja nyt muistakaa, jos tämä nauhoitetaan… En tiedä sitä. En näe siellä ketään. Kyllä sittenkin, näen veli Terryn 
siellä äänityshuoneessa. Jos tämä nauhoitetaan, niin ketkä tahansa saarnaajat, missä hyvänsä ja milloin hyvänsä, tätä ei 
ole osoitettu piittaamattomuudeksi sinun opetustasi kohtaan. Tämä ei ole edes osoitettu sinun lampaillesi. Tämä 
sanoma ja kaikki muut sanomat, jotka minä puhun, ovat osoitetut minun seurakunnalleni. Sitä ei ole tarkoitettu sinun 
seurakunnallesi, elleivät he halua vastaanottaa sitä. Se on osoitettu vain näille ihmisille täällä. 
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21 Ihmiset ostavat näitä nauhoja. Ihmiset ympäri maailman ostavat ja soittavat niitä. Monesti he kirjoittavat minulle, 
ja minä aina ohjaan heidät, jos he ovat jonkun seurakunnan jäseniä: “Menkää tapaamaan pastorianne.” 

22 Nyt, pastori, minä haluan sinun tietävän, että minä puhun näitä asioita vain omalle seurakunnalleni. Ja minulla on 
oikeus tehdä se, koska Pyhä Henki on asettanut minut vartioimaan näitä lampaita. Ja voi minua, jos en kerro heille sitä, 
minkä ajattelen olevan Totuuden, ja sillä tavalla kuin se tulee. Mutta se ei ole maailmaa varten eikä muille kirkoista. Te 
teette, mitä tahansa Jumala käskee teidän tehdä. Minä en voi vastata teistä, ettekä tekään voi vastata minusta, vaan 
meidän jokaisen täytyy vastata Jumalan edessä omasta palvelustehtävästämme. Sen vuoksi, jos minun täytyy vastata 
omasta palvelustehtävästäni, minun täytyy saarnata se sillä tavalla kuin minä näen sen, sillä tavalla kuin se on 
paljastettu minulle. Joten olkoon tämä nyt kaikkien tiedossa. 

23 Nyt 4. Mooseksen kirja l9:9. Haluamme lukea tämän raamatunpaikan: 

Ja miehen, joka on puhdas, tulee kerätä hiehon tuhkat ja asettaa ne leirin ulkopuolelle puhtaaseen 
paikkaan, ja se tulee pitää Israelin lasten seurakuntaa varten (Tarkatkaa nyt), erotuksen vedeksi, 
puhdistukseksi syntiä varten. 

24 Pankaa merkille, se ei ole jokaista varten, vaan Israelin lasten seurakuntaa varten, erotuksen vesi. Nyt 
Efesolaiskirjeen 5. lukuun alkaen 22. jakeesta. 

Vaimot, olkaa alamaiset omille aviomiehillenne kuten Herralle. 

Sillä aviomies on vaimon pää, aivan kuten Kristus on seurakunnan pää, ja hän on ruumiin pelastaja. 

Sen vuoksi, niin kuin seurakunta on alamainen Kristukselle, niin olkoot vaimot alamaisia omille 
aviomiehillensä kaikissa asioissa. 

Aviomiehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen puolesta 

Tässä on nyt se, mitä minä haluan sanoa nyt. 

…,että hän voisi pyhittää ja puhdistaa sen vedellä pesten Sanan kautta. 
25 Ja nyt tämä pieni teksti tänä iltana, jos voin kutsua sitä tekstiksi... Ja minä luotan siihen, että ihmiset täällä, ja 

myöskin puhelinyhteyksien päässä, eivät jätä huomioimatta tätä ja ajattele, että se on tarkoitettu jonkinlaiseksi 
pyhyydenloukkaukseksi. Vaikkakin tämänkaltaisen tekstin ottaminen voi kuulostaa pyhyydenloukkaukselta. Aihe, 
jonka otan tänä iltana, on: Ajattelevan miehen suodatin. Kuulostaa kovin radikaalilta aiheelta saarnaajalle, joka on 
tupakointia vastaan, ottaa tämänkaltainen teksti: Ajattelevan miehen suodatin. 

26 Tapahtui eräänä aamuna, kun olin metsästämässä oravia, että... Teidän ihmisten siellä puhelin- ja radioyhteyksien 
päässä olisi pitänyt nähdä tämän seurakunnan kasvojen ilmeet, kun ilmoitin tekstini. Se olisi saanut teidät nauramaan: 
Ajattelevan miehen suodatin. 

27 No niin, se tapahtui siellä, missä Herran Enkelit ilmestyivät minulle eräänä aamuna, ja missä nuo oravat puhuttiin 
olemassaoloon. Te kaikki muistatte, kun se tapahtui. Ja myöskin juuri siellä mäen harjalla, missä olin seisonut 
aikaisemmin, juuri ennen Seitsemän Seurakuntajakson saarnaamista, kun menin metsästämään eräänä aamuna, siellä 
seisoi... Minä ajattelin auringon nousevan, koska se oli noin kello neljä aamulla. Epätavallista, mutta minä näin tuon 
Valon ja käännyin ympäri, ja siellä seisoi Seitsenhaarainen Kultainen Kynttilänjalka, olleen siellä ylhäällä mäen 
harjalla, ja ikään kuin sateenkaari olisi tullut sen putkien lävitse ja ruokkien sitä. 

28 Välittömästi sen jälkeen Herra Jeesus ilmestyi meille. Ja juuri silloin minä kuulin Äänen, joka sanoi: “Vanhan 
Testamentin Jehova on Uuden [Testamentin] Jeesus!” Ja siellä Hän ilmestyi noiden Seitsemän Kultaisen Kynttilänjalan 
takana. Sitten huomatkaa tämä. Kuinka monet muistavat tuon tekstin? Kirjoitin sen tuon ammuslaatikon taakse, joka 
minulla oli taskussani: “Vanhan Testamentin Jehova on Uuden [Testamentin] Jeesus.” Jumala Taivaassa tietää, että se 
on totuus. 

29 Kun olin kulkenut tuon paikan ohitse, missä Hän ilmestyi minulle vähän myöhemmin noiden oravien tullessa 
olemassaoloon. 

30 Sitten kun soitin hyvälle ystävälleni Jack Moorelle muutamia kuukausia myöhemmin kysyäkseni alkaessani 
saarnaamaan Seitsemästä Seurakuntajaksosta, Ilmestyskirjan 1. Kuinka Hän seisoi siellä kokonaan valkoisena, ja 
Hänen hiuksensa olivat niin kuin villa. Kuinka voisi Hän, joka oli vain kolmekymmentäkolmevuotias, olla kokonaan 
valkoinen? Ja veli Moore, hyvin hieno, sivistynyt, kristitty herrasmies ja oppinut, yksi parhaista tuntemistani, ja hän 
sanoi: “Veli Branham, tuo oli Jeesus kirkastetussa tilassaan, sellaisena kuin Hän näyttää nyt.” 

31 Mutta se ei tuntunut minusta oikealta. Ja minä jatkoin rukoilemista, kunnes eräänä päivänä, ennen kuin aloitin 
Seitsemää Seurakuntajaksoa, en voinut saada ensimmäistä lukua tulemaan esiin oikealla tavalla. Kuinka voisi 
kolmekymmentäkolmevuotias mies, joka oli nostettu ylös samassa ruumiissa... Opetuslapset tunsivat Hänet, he tiesivät 
Hänen olevan... Ja kuinka Hän nyt voisi näyttää kahdeksan- tai yhdeksänkymmentävuotiaalta villanvalkoisine 
hiuksineen ja partoineen? 
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32 Minä luin Danielin kirjasta, missä Hän tuli Vanhaikäisen tykö, jonka hiukset olivat villanvalkoiset. Sitten minä 
näin tuon Vanhaikäisen. Hän oli tuo Vanhaikäinen, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Minä näin, että se oli esikuva.  

Sitten miksi se oli villanvalkoinen? Pyhä Henki näytti puhuvan minulle eräästä kuvasta, jonka kerran näin 
vanhaikäisestä tuomarista. Sitten tutkin historiaa, menin takaisin Raamatun historiaan ja kaikkeen muuhun löytääkseni 
sen. Ja vanhat tuomarit, kuten ylipappi Israelissa, hänellä täytyi olla tuo valkoinen, harmaantunut villan kaltainen tukka 
ja parta, koska valkoinen hänen yllään kuvasi sitä, että hänellä oli korkein valta Israelin tuomareiden ylitse. 

Ja jopa tänä päivänä, ja ehkä noin kaksisataa vuotta sitten tai ehkä vähän myöhemminkin, englantilaiset tuomarit, 
ei väliä sillä, kuinka nuoria he olivat, tai kuinka vanhoja he olivat, he mennessään tuomitsemaan käyttivät valkoista 
peruukkia osoittaakseen, että valtakunnassa ei ollut toista heidän sanaansa ylittävää valtaa. Heidän sanansa on 
lopullinen. Mitä he sanovat, se on lopullista. 

33 Sitten minä näin, että siellä Hän seisoi vaikkakin nuorena miehenä, mutta valkoinen peruukki päässään. Hän oli 
täydellinen, ylin Valtias, Hän oli Sana. Ja Hänellä oli valkoinen peruukki päässään. 

34 Sitten myöhemmin kun olimme käyneet sen lävitse ja menneet länteen, ja kun Herran Enkelit ilmestyivät siellä 
Seitsemää Sinettiä varten, ja se kohosi ylös ilmaan, (josta meillä on tuo kuva täällä, niin kuin muuallakin maassa), niin 
siellä Hän yhä seisoi peruukki päässään ylimpänä arvovaltana. Hän on Seurakunnan Pää. Hän on Ruumiin Pää. 
Missään ei ole mitään Hänen kaltaistaan. Hän itse on tehnyt kaikki asiat. Hän valmisti kaikki asiat itsensä kautta, ja 
ilman Häntä ei ole syntynyt mitään. Hänellä on kaikki valta Taivaissa ja maan päällä, ja kaikki kuuluu Hänelle. 
Hänessä asuu Jumaluuden Täyteys ruumiillisesti. Ja Sana oli Jumala, ja se tehtiin lihaksi meidän keskuuteemme, ja 
Hän oli tuo Yksi, joka paljasti koko pelastussuunnitelman koko salaisuuden kaikille profeetoille ja viisaille miehille, 
jotka puhuivat Sen. Hän yksin oli tuo, jolla oli peruukki ja ylin valtius. 

35 No niin, minä pysähdyin tuolla mäen harjalla eräänä aamuna. Näytti siltä, niin kuin jotkut oravat olisivat kaivelleet 
siellä. Ja minä istuuduin alas. Olin ollut siellä vain hetken, kun pensaikko vierelläni lakoutui, ja sieltä käveli esiin 
valtavan suuri kaveri kaksipiippuisen haulikon kanssa, ja se säikytti minut perinpohjin. Minä kumarruin alas. Pelkäsin 
liikahtaa. Pelkäsin, että hän ampuisi minut. Pensaikko liikkui, ja minä istuin tosi hiljaisesti. 

36 Orava alkoi juosta mäkeä ylös, ja hän ampui molemmilla piipuilla sitä, ja ampui ohitse. Joten orava jatkoi 
matkaansa mäen ylitse, ja minä ajattelin: “Nyt minä lähden pois kaiken tämän melun kaikuessa ympärinsä. Hän on 
ampunut aseensa tyhjäksi.”  

Ja minä lähdin menemään mäkeä alas, ja tuo kaveri ampui suoraan minun eteeni. Se sai minut kääntymään 
takaisin tähän suuntaan. Ja lähdin menemään tännepäin, menemään alas toista kautta, kun pienoiskiväärillä alettiin 
ampua. Luodit vinkuivat yläpuolellani. Sanoin: “Nyt olen tukalassa tilanteessa.” 

37 Niinpä käännyin ympäri ja menin alas joen rantaan ja ajattelin: “Minä menen tänne alas ja piiloudun niin pitkäksi 
aikaa, kuin he lopettavat, ja sitten minä lähden pois.” Ja matkatessani alaspäin huomioni kiinnittyi oikealle puolelleni, 
ja tehdessäni niin näin siellä tuon tyhjän savukerasian, jonka joku oli heittänyt sinne juostessaan mäkeä alas, oravien 
mennessä pensaikon lävitse. 

38 Ja minä nostin ylös tuon savukerasian ja... En nostanut sitä ylös, suokaa anteeksi, minä katsoin sitä. Minä en 
nostanut sitä ylös, koska alunpitäenkään en pidä sen hajusta. Katsoin sitä, ja se oli erään määrätyn tupakkatehtaan 
tuote, ja luulen, että minun ei tule sanoa sen nimeä, tiedättehän. Ja siinä luki: “Ajattelevan miehen suodatin ja 
tupakoivan miehen maku.”  

Katsoin sitä ja ajattelin: “Ajattelevan miehen suodatin!” Ajattelin: “Jos mies kykenee lainkaan ajattelemaan, niin 
hän ei myöskään polta. Kuinka se voisi olla ‘ajattelevan miehen suodatin’? Ajatteleva mies ei alunpitäenkään polta. 

39 No niin, minä ajattelin: “Kuinka pettävää se onkaan?” Tuon tupakkatehtaan oletetaan olevan amerikkalainen. Ja 
jos me eläisimme periaatteemme mukaisesti, meidän tulisi työskennellä auttaaksemme toinen toistamme, jos meillä on 
lainkaan myötätuntoa toinen toisiamme kohtaan. Millaista teeskentelyä... Syy siihen, miksi en maininnut tehtaan 
nimeä, on se, että minun täytyy sanoa niistä pahoja asioita. Ja kuinka tekopyhä joku voikaan olla tehdäkseen rahaa? 

40 Ajatteleva mies ei ensinkään polta, mutta kuinka Amerikan kansa lankeaakaan siihen. He ajattelevat, että se on 
ihmeellistä. 

41 Katsokaahan, te ette voi, ja voitte kysyä sitä keneltä hyvänsä tiedemieheltä, teillä ei voi olla savua ilman tervaa. Jos 
vain vähänkin savua tulee lävitse, se on tervaa. Ja jos te ette saa siitä lainkaan savua, niin silloin te ette saa tervaakaan, 
ja silloin te ette saa yhtään mitään. Aivan kuin imisitte umpinaista tikkua. Mutta niin kauan kuin te saatte vähänkin 
savua, te imette itseenne syövän, nikotiinin. 

42 Jos te olisitte voineet olla minun kanssani viime vuonna, tai uskoisin sen olleen toissa vuonna, Maailman 
Näyttelyssä, kun Yul Brynner ja kaikki muut heistä olivat siellä mainostamassa, olisitte nähneet, kuinka he ottivat 
savukkeen, panivat sen johonkin ja vetivät sitä marmoripalasen päälle. Ja tuo tohtori otti pumpulitukon ja pyöritti sitä 
siinä ja otti tuota nikotiinia siihen ja pani sen valkoisen rotan selkään ja sulki sen häkkiin. Ja aina seitsemän päivän 
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jälkeen he ottivat sen ulos. Ja tuo rotta oli niin täynnä syöpää yhden savukkeen nikotiinista, ettei se kyennyt 
kävelemään. 

43 Sitten hän sanoi: “Tiedättehän, kuinka he sanovat, että voitte vetää sitä suodattimen lävitse. Ei voi olla 
suodatinta… Mikä tahansa suodatin, joka ottaa nikotiinin pois, ottaa savunkin pois”, hän sanoi, “mutta savun 
muodostamiseksi täytyy olla tervaa, ja juuri terva saa aikaan teille syövän.” 

44 Sitten hän veti sitä veden lävitse ja sanoi: “Joskus te ajattelette voivanne suodattaa sitä. Eikä ole väliä sillä, minkä 
lävitse te sen vedätte. Sanotaan: ‘Minä en vedä sitä keuhkoihin’, ja he vetävät sitä vain suuhunsa ja puhaltavat ulos.” 
Sitten hän otti sen ja pyöritti sen rullalle ja pani sen sinne jonkin alle ja osoitti, että se oli yhä syöpää. Te vain nielette 
sen alas kurkustanne, näettehän? Eikä ole väliä sillä, mitä te sen kanssa teette, se on yhä kuolema. 

45 Ja ajatella sitten, että tehdas yrittäisi pettää omaa kansaansa. Se on kuin korppikotka, joka elää syömällä omaa 
lajiaan. Se on rahastusta, kuoleman myymistä maalle ja nuorille miehille, jotka menevät taistelurintamalle kuollakseen 
heidän puolestaan. Sitten he kääntyvät ympäri ja myyvät tuonkaltaista asiaa väärillä verukkeilla. “Ajattelevan miehen 
suodatin, mutta tupakoivan miehen maku.” Teillä täytyy olla savua, jotta te saisitte maun aikaan. Ymmärrättekö? 
“Tupakoivan miehen maku?” 

46 Kuinka ihmiset lankeavatkaan siihen. He vastaanottavat sen. Nyt, se vain pettää teitä enemmän. Näettehän, se on 
perkeleestä. He eivät välitä teidän elämästänne. Heillä ei ole mitään tunteita teitä kohtaan. He myyvät teille sitä vain 
nähdäkseen teidän kuolevan, niin kauan kun he vain saavat rahaa. 

47 Samoin on politiikassa ja sodassa. En usko sotaan. Minä en usko, että meillä milloinkaan tulisi olla sotaa.  

Minä uskon suureen Valtakuntaan, jonka Jumala on tuova, suureen sivilisaatioon, joka on oleva Hänen valtansa 
alainen, jossa ei koskaan enää ole sotaa. Kansa ei nosta keihästä toista vastaan. He elävät kaikki rauhassa, 
iankaikkisessa rauhassa. 

48 Joten tämänlaatuinen sivilisaatio aikaansaa sotia, ja mitä sivistyneemmäksi me tulemme, sitä enemmän meillä on 
sotia. Toinen yrittää olla sivistyneempi kuin toinen saaden aikaan vain enemmän sotia. 

49 Ja katsokaa, mitä tämän sivilisaation alaisuudessa tapahtuu, kun joku saattaa tehdä jotakin tällaista. Ja ainoa asia, 
mitä se saa aikaan, on se, että se pettää sinut ostamaan enemmän savukkeita. Sillä jos mies polttaa… Minä uskon, että 
se on perkeleestä, se on nikotiini-paholainen miehessä tai naisessa. Ja jos yksi savuke tyydyttää tuon nikotiini-
paholaisen, niin että hän jättää teidät rauhaan eikä vainoa teitä, ja sitten te otatte suodattimen, joka päästää vain 
kolmanneksen savusta lävitse, tai kolmanneksen tuosta nikotiinista lävitse, silloin te tarvitsette kolme savuketta tuon 
yhden sijasta, joten te poltatte kolme kertaa enemmän. 

50 Näettekö, se on vain juoni, petos, juoni myydä enemmän savukkeita. Sillä tavalla he voivat myydä enemmän, kuin 
jos mies polttaisi vain tavallisia savukkeita tai tupakkaa piipussaan. No niin, te näette että se on perkeleestä. 

51 Kun seisoin siellä katselemassa sitä ja ajattelin, kuinka pettävää se oli, mieleeni tuli kysymys ja kumarruin 
katsoakseni tuota savukerasiaa uudestaan, ja näytti siltä kuin jokin olisi sanonut minulle: “Tuo iskulausehan on aivan 
oikein: ‘Ajattelevan miehen suodatin, tupakoivan miehen maku.”’ Sitten mieleeni tuli, että tuo petollisuus, joka 
luonnollisessa alueella on tupakassa, on samalla tavoin  seurakunnissa tänään, ymmärrättekö, petollista. 

52 On tultu siihen, että koko maailmasta on tullut suuri petos, eikä voida erottaa oikeaa väärästä. Se on jopa 
politiikassa, sosiaalisessa elämässä, kouluissa ja kaikessa, niistä on tullut niin petollisia. 

53 Eräs nuori mies kertoi minulle kerran, että hänen ollessaan armeijan leirillä, eräs nuori sotamies joutui tankin 
yliajamaksi, hänen keuhkonsa ja vatsansa olivat murskana. Ja he menivät sairaalaan. Heillä oli siellä kolme neljä 
lääkäriä jonossa, ja kaikki seisoivat siellä jonossa. Ja kaksi kolme sotilasta piti kaveriaan pystyssä, joka tuskin saattoi 
hengittää. Joka kerta hänen hengittäessään kylkiluu painui suoraan hänen keuhkoihinsa ja se sai aikaan sisäisen 
verenvuodon. Ja he antoivat tuon nuoren miehen seistä siinä jonossa, aivan sen loppupäässä, ja antoivat noiden muiden 
kaverien, joilla ei ollut muuta kuin korvasärkyä tai jotakin sellaista, mennä edelle. 

54 Ja kun tuli hänen aikansa mennä sinne, joku eversti tuli sisälle pienen lapsen kanssa, jolla oli syylä, pieni poika tai 
tyttö, jolla oli syylä kädessään. Ja hän pysäytti tuon jonon ja otti everstin lapsen ensin sisälle, tuon pojan edelle, joka 
oli murskaantunut ja oli kuolemassa. Sellaista se on. 

55 Oi, jos tuolla everstillä olisi ollut jonkin verran todellista tunnetta veljeänsä kohtaan, hän olisi sanonut: “Tämä 
lapsi voi odottaa, ottakaa tämä mies tästä nopeasti ja tehkää jotakin hänen puolestaan! ” 

56 Mutta jokainen mies haluaa tuoda esille arvovaltansa. Kaikki eivät kuitenkaan ole sellaisia. Ei, eivät kaikki. Mutta 
on liian monia senkaltaisia kuin tämä. Ainoa asia, mitä tuo mies ajatteli, oli hänen pikku poikansa, jolla oli syylä 
kädessään, eikä hän ajatellut tuota poika raukkaa, joka seisoi siellä tankin murskattua hänet. Ehkä tuo sama tankki ja 
sama poika tulisi pelastamaan hänen elämänsä jonkin päivänä taistelurintamalla. Näettehän, he eivät pysähdy 
ajattelemaan muuta kuin itseään.  

“Ajattelevan miehen suodatin.” 



6          AJATTELEVAN MIEHEN SUODATIN 
 

57 Minä katselin sitä ja ajattelin: “Se on jotenkin samanlainen kuin kirkkokunnat ovat tänään, nuo seurakunnat, joita 
meillä on.” Jokaisella niistä on heidän oma suodattimensa, heillä on kullakin oman tyyppinen suodattimensa, joka 
päästää sisälle vain sen, mitä he haluavat, ja estää sen, mitä he eivät halua, minkä he suodattavat heidän omalla 
suodattimellaan. He päästävät juuri tarpeeksi maailmaa tulemaan sisälle tyydyttääkseen siellä olevat epäuskoiset. He 
ottavat heidät sisään riippumatta siitä, millaisia he ovat, jos heillä vain on rahaa. He ottavat heidät sisään riippumatta 
siitä, millaisia he ovat, jos he vain ovat suosittuja.  

Mutta yksi asia sitä koskien: te ette voi päästä sisälle Jumalan Seurakuntaan sillä tavalla, en puhu nyt 
kirkkokunnasta, vaan tarkoitan todellista aitoa Jumalan Seurakuntaa. 

58 Kuten tupakkayhtiöillä tänään, näillä ihmisillä, jotka tulevat näihin niin kutsuttuihin seurakuntiin tai kirkkokuntiin, 
heillä on maku, ja tuo maku on tämän maailman mukaisuus. Ja jokaisella kirkkokunnalla on heidän oma 
suodattimensa, ja he suodattavat ulos kaikki todelliset kristityt, jotka sanovat: “Aamen!”, kun saarnataan, ja tuovat 
sisälle kaikki lyhythiuksiset, maalattukasvoiset Iisebelit, joita maassa on, niin kauan kun he vain ovat suosittuja kansan 
keskuudessa.  “Se-ja-se tulee meidän... Filmitähti, suuri henkilö…” Tämänkaltaista suodatinta he käyttävät. 
“Meidän kirkkokuntamme. Presidentti se-ja-se, tai eversti tai joku muu kuuluu meidän kirkkokuntaamme.” Näettekö 
minkälaista suodatinta he käyttävät? Tuo suodatin tietenkin on maailmasta, maailman ihmiset. 

59 He tietävät, mitä ihmiset haluavat. Joten jos heidän täytyy saada, mitä he haluavat, silloin heillä täytyy olla 
määrätynlainen suodatin, joka päästää tarpeeksi maailmaa lävitse tyydyttääkseen heidän maailmallisen makunsa. 
“Ajattelevan miehen suodatin, tupakoivan miehen maku. Uskonnollisen maailman suodatin, maailmallisen miehen 
maku.” 

60 He haluavat olla uskonnollisia. He ajattelevat, että heidän täytyy olla uskonnollisia, koska heillä on sielu. 
61 Kun me ensimmäisen kerran tulimme tähän maahan, me löysimme intiaanit palvomassa aurinkoa ja niin edelleen. 

Minkä vuoksi? Koska hän on inhimillinen olento. Jos me menemme Afrikan viidakoiden perukoille, me löydämme 
alkuasukkaat palvomassa jotakin. Miksi? He ovat ihmisolentoja, ja heidän täytyy palvoa. 

62 Niinpä, ihmisolento, ei väliä sillä, kuinka langennut hän on, hän yhä tietää, että on jotakin jossakin, mutta hänellä 
on sellainen maku maailman asioihin, että hän ei voi valita oikeata suodatinta. Hänellä täytyy olla hänen omatekoinen 
suodattimensa. Jokainen valmistaa itsensä kaltaisensa suodattimen. 

63 Jokainen tupakkatehdas ylpeilee omastaan, siitä, mitä he voivat saada aikaan: “Todellinen suodatin, tämä on paras 
suodatin. Edistyksellinen!” Ja kaikkea sen kaltaista. Sanotaan: “Maku tulee siitä, mitä on etuosassa.” Oi, hyvänen aika 
sentään. “Etuosasta!” Mitä onkaan sen kaiken takaosassa? Aivan varmasti siellä ei ole ajattelevaa miestä tai naista. 
Mutta tällaista he puhuvat vain yksinkertaisesti pettääkseen ihmisiä. 

64 Nyt voimme todeta tästä päivästä, että ihmisillä on maku. Ja miksi mies polttaa? Tyydyttääksensä makuaan. Minkä 
vuoksi nainen polttaa? Tyydyttääksensä makuaan. 

65 Ja sitten jos seurakunta, uskonnollinen ryhmä, on ajatellut, minkälainen sen tulee olla saadakseen ihmisiä sinne, 
heillä täytyy olla määrätynlainen suodatin antaakseen ihmisille sen maun, mitä he haluavat. Niinpä jos he eivät saa sitä 
makua, mitä he haluavat, he eivät halua savuketta. Ja jos heillä ei ole antaa sitä makua, mitä he haluavat uskonnossa 
olevan, he eivät ota sitä uskontoa. Aivan niin yksikertaista kuin vain olla voi. 

66 Naiset shortseissa, lyhyine hiuksineen, maalattuine kasvoineen, seksikkäästi pukeutuneena. Sitä he haluavat, he 
rakastavat sitä. 

67 Kuten puhuin viime sunnuntaiaamuna tuosta pyörästä pyörän keskellä, tai tuosta pienestä sisäisestä sielusta hengen 
sisäpuolella, kuinka henki, joka on ulkopuolella sielun ja ruumiin välissä, voi ehdottomasti olla voideltu Pyhän 
Hengellä. Ymmärsittekö te kaikki sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

68 Nyt seurataksemme kuinka se jatkuu näiden sanomien kanssa: Tämän pahan ajan jakson Jumala ja Lopunajan 
voidellut. Tällä ulkopuolisella, ensimmäisellä renkaalla on inhimilliset aistit, toisella renkaalla on hengen aistit: tahto ja 
niin edelleen. Mutta sisäpuolella on sielu. Ja tuo sielu oli ennalta määrätty. Niinpä he voivat olla voidellut tässä 
hengessä, niin että se saa ulkopuolisen ruumiin tulemaan alamaiseksi hengelle. “Mutta sielu, joka syntiä tekee, tuo 
sielu tulee kuolemaan.” Sielu, joka epäuskossa kieltää Jumalan Sanan, tulee iankaikkisesti.... 

69 Minä uskon iankaikkiseen kuolemaan, samoin kuin iankaikkiseen Taivaaseen, mutta en iankaikkiseen helvettiin. 
Ei ole olemassa iankaikkista helvettiä. On iankaikkinen kuolema ihmisille, jotka ovat... Useat heistä ovat uskonnollisia 
tämän päivän maailmassa, mutta he ovat olleet aina kuolleita. 

70 Nainen, joka elää hekumassa lyhyine hiuksineen ja maalattuine kasvoineen, on jo eläessään kuollut! Raamattu 
sanoo niin. Näettehän, hän voi olla uskonnollinen, mutta hän ei ollut koskaan pelastunut. Hänellä on ulkonaiset eleet. 
Hän voi laulaa kuorossa tai tanssia Hengessä, hän voi puhua kielillä ja hänellä voi olla muita Hengen 
ilmenemismuotoja, mutta jos ei tuo sisäpuolella oleva sielu ole Jumalan tytär, hän on mennyttä huolimatta siitä, mitä 
hän tekee. 
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71 Israel oli kokonaan ulkonaisesti hengellinen, kaikki täytettyjä Jumalan hyvyydellä, ja kuinka he kunnioittivatkaan 
Jumalaa ja niin edelleen, mutta se ei auttanut. Heidän sisäpuolensa ei tuntenut itse Sanaa. 

72 Mutta kun te olette syntyneet Jumalan Hengestä, silloin te olette Jumalan poika, ja te olette aina olleet Jumalan 
poika, ja te tulette aina olemaan Jumalan poika. Ei ole mitään tapaa erottaa sitä, koska teillä on iankaikkinen elämä. Ja 
iankaikkinen elämä ei ole koskaan alkanut eikä se tule koskaan päättymään. 

73 Oi tuota Jumalan armoa, kun Hän on antanut meille ymmärryksen sellaisesta suuresta salaisuudesta. Kuten Paavali 
puhui tässä hiukan edempänä efesolaisille, kun hän puhui miehestä ja vaimosta. Hän sanoi: “Tämä on salaisuus”, miten 
naisten tulee kunnioittaa aviomiehiään. Ja toisessakin paikassa, minä uskon sen olevan, koko Raamattu puhuu 
kunnioittamisesta, jossa sanotaan, että nainen kunnioittakoon aviomiestään, kunnioittakoon aviomiestään. Sitten 
aviomiehen tulisi elää sellaista elämää vaimonsa edessä, että hänen vaimonsa voi kunnioittaa häntä kuten Jumalan 
poikaa. Ja jos hän ei elä tällaista elämää, silloinhan hän ei tietystikään voi kunnioittaa häntä, koska hän tietää 
minkälainen hänen miehensä on. Mutta jos mies on kunnioitettava mies, kunnioitettava ja puhdas vaimonsa kanssa ja 
perheensä edessä, todellinen Jumalan palvelija, silloin naisten, lasten, kaikkien heidän tulisi kunnioittaa häntä 
kunnioituksen ansainneena Jumalan palvelijana. 

74 Pankaa nyt merkille. Naiset, he haluavat katkaista hiuksensa. He haluavat käyttää shortseja ja maalata kasvonsa, ja 
käyttää näitä pieniä bikineitä ja muita, mitä he nykyään käyttävätkään. He haluavat tehdä niin, ja yhä silti he haluavat 
mennä kirkkoon. Te näette, että tuo voitelu on hengen yllä, eikä sielun yllä. 

75 He haluavat olla kristittyjä ja tehdä myös näitä muita asioita. Ja pastori antaa suostumuksensa sille. Sitten jos hän 
sanoo, että se ole oikein. “Sinä voit olla jäsen. Sinun nimesi voi olla minun seurakuntani kirjoissa täällä. Kaikki on 
hyvin!” Hän antaa hänelle hänen kirkkokunnallisen suodattimensa, joka soveltuu maailmallisen naisen makuun. Hän 
rakastaa maailmaa, hän rakastaa sen makua. Niinpä pastorilla on suodatin häntä varten, mutta hän on kaukana 
ajattelevasta naisesta. Mutta juuri siitä tämä minun tekstini puhuu. 

76 Ei, hän ei ole ajatteleva nainen. Jos hän ajattelisi, hän tietäisi, ettei seurakunta ole tuomitseva häntä viimeisenä 
päivänä. Seurakunta tuomitsee hänet nyt hänen jäsenyytensä perusteella, hänen uskollisuudestaan niitä sosiaalisia 
piirejä kohtaan, joihin hän kuuluu. He tuomitsevat hänet nyt tällä. Mutta Jumala tulee tuomitsemaan hänet viimeisenä 
päivänä. Joten hän ei ajattele. 

77 Samoin on tupakoivan miehen kanssa. Hän rakastaa tupakkaa niin paljon, että hänen ajattelukykynsä turtuu 
nikotiinista. Ja naisen ajattelukyky on niin turtunut, että hän tekee kaikkia näitä asioita, jotka ovat pahoja Herran 
silmissä. Tietenkin hän haluaa tehdä niin, koska se tyydyttää maailmallisen naisen maun. Niinpä hän valitsee 
maailmallisen seurakunnan suodattimen. Hän kulkee suoraan sen lävitse. Mikään ei estä häntä. 

78 No niin, me voimme nähdä, että se on Totuus. Pastori sanoo: “Me emme tuomitse naista, joka tekee sellaista. Sillä 
ei ole mitään merkitystä. kaikki on kunnossa.”, Siinä on tarpeeksi syntiä. Se kulkee hänen suodattimensa lävitse. Se 
osoittaa, että he ovat kulkeneet jumaluusopillisen suodattimen lävitse, ja heillä on jumaluusopillinen maku. Mutta 
tietenkään se ei kulkisi Jumalan suodattimen lävitse. Ei, ei! 

79 No niin, on olemassa jumaluusopillinen suodatin jumaluusopillisesti ajattelevaa varten, ja on olemassa 
seurakuntasuodatin seurakunnallisesti ajattelevaa varten, ja on savukkeen suodatin savukkeita ajattelevaa varten, 
samoin täytyy myös jossain olla todellinen suodatin todellista ajattelijaa varten. Ja Jumalalla on olemassa suodatin, ja 
se on hänen Sanansa. Se on Erottaja, sillä se on erottamisen vesi syntiä varten. No niin, tämä on ajattelevan miehen 
suodatin pyhän miehen makua varten. 

80 Ja jos mies kulkee tämänkaltaisen maailman suodattimen lävitse, silloin hänellä on maailmallinen maku. Ja 
samalla tavoin tupakkatehdaskin hän saa enemmän jäseniä seurakuntaansa puskiessaan heidät tällaisen suodattimen 
lävitse. Te sanotte: “Kirkossa käy enemmän naisia kuin miehiä.” Saattaa olla niin. Se voi olla totta, koska hän saa tehdä 
kaikkea, mitä hän vain haluaa. Kyllä! Nainen tulee liittymään mihin hyvänsä, mutta hän kulkee tuon seurakunnan 
suodattimen lävitse. Jos hän kulkisi Jumalan suodattimen lävitse, hän tulisi ulos erilaisena kuin tuo. Näettekö? Hän ei 
voi kulkea Jumalan suodattimen lävitse ja tulla ulos leikatuin hiuksin. Sellainen ei ole mahdollista. 

81 Nyt tämä voi ehkä olla hieman katkeraa jollekin, mutta kun hän alkaa kulkea Jumalan suodattimen lävitse, ja se 
sanoo siellä heille, etteivät leikkaisi hiuksiaan, niin silloin (mitä?) hän siirtyy toiselle puolelle. Jos Se sanoo, että on 
syntiä, jos nainen tekee niin, ja että on häpeällistä, jos hän tekee sillä tavalla.  

Sanotaan sitten: “Ajakoon sitten tukkansa pois.”  Ja sanotaan: “Me tiedämme, että on häpeällistä, jos nainen 
ajattaa tukkansa pois.” Sanotaan: “Siksi nainen peittäköön päänsä.” Hänen hiuksensa ovat hänen peitteensä, ei hattu, 
hyvät naiset. Raamattu sanoo, että hänen hiuksensa ovat hänen peitteensä. Se osoittaa, että hän on erottautunut 
Herralle. Naisen pitkä tukka merkitsee sitä, että hän on Herran nasiiri. 

82 Me tiedämme, että se on totta. Mutta me voimme huomata, että jos niin kutsuttu ajatteleva maailman mies voi 
tupakoida ja silti saada siitä maun, niin hänellä tulisi olla tarpeeksi järkeä ymmärtää, että hän saa tervaa tuosta 
tupakasta. Mutta se on tehty niin, jotta se myisi enemmän, että hän ostaisi enemmän savukkeita. 
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83 Mutta Seurakunnan suodattimella saadaan enemmän jäseniä, kun annetaan heidän päästä lävitse kaiken kanssa, ja 
yhä edelleen annetaan heidän kuulua seurakuntaan, jotta saataisiin lisää jäseniä. Mitä jos me menisimme kirkkoihin 
tänä iltana ja suodattaisimme jokaisen ulos, joka ei olisi aito, Sanasta syntynyt kristitty? Heillä olisi monessa paikassa 
tänä iltana tyhjiä saarnoja tyhjille seinille. Totta! Koska olisi käytetty Suodatinta. 

84 Ja jos minulla olisi yksi halu sydämessäni, ja toivon, että jokainen kuuntelijani ajattelisi samalla tavoin: “Jumala, 
vedä minut Sinun Suodattimesi lävitse!” Kuten Daavid sanoi: “Tutki minua ja koettele minua ja katso onko minussa 
mitään pahaa, ja ota se sitten pois, Herra.” Näettehän, minä haluan Jumalan Suodattimen. Minä en välitä siitä, mitä 
maailma tekee, tai mitä seurakunnalla on, minä haluan olla ajatteleva mies ajatellakseni kenen puolella minä tulen 
seisomaan yhtenä näistä päivistä, kun tullen tuomituksi. 

85 Pankaa merkille, että tupakkatehdas tekee sen myydäkseen enemmän savukkeita, ja seurakunta tekee sen 
saadakseen enemmän jäseniä. Lyhythiuksinen nainen shortseissa jäisi kiinni Jumalan Suodattimeen. Hän ei voisi 
kulkea sen lävitse lyhyillä hiuksilla, koska Raamattu sanoo, että hänen ei tulisi tehdä sitä. Hän häpäisee päänsä, kun 
hän tekee sen. Meidän tulisi tietää se. Mutta hän kulkee hienosti seurakunnan suodattimen lävitse, kuten kaikki 
muukin. 

86 En kohdista tätä keneenkään erikoisesti. Minä en koskaan puhu henkilökohtaisesti kenestäkään henkilöstä vaan 
synnistä seurakunnassa. Te olette minun todistajiani siitä. Minä en ole sanonut: “Neiti se-ja-se on niin-ja- niin, tai herra 
se-ja-se, tai saarnaaja se-ja-se on niin-ja-niin!” Ei koskaan! Minä sanon synnin synniksi. Jos se on minun perheessäni, 
jos se on minussa, kenessä tahansa se onkin, se on yhä syntiä. En puhu yksilöitä vastaan. Minä puhun syntiä vastaan. 
Enkä välitä siitä, onko se minussa tai kenessä hyvänsä, joka aikoo mennä Jumalan Suodattimen lävitse, kaikki synti 
tulee pysäyttämään teidät juuri sinne. 

87 Huomatkaa. Nainen, joka haluaa pitää lyhyttä tukkaa, käyttää shortseja ja maalata, ja kaikkea, kulkee yhtä helposti 
kuin piirakka helluntailais-suodattimen lävitse suoraan kuolemaan. Siitä ei sanota mitään. Suoraan kuolemaan. Nainen 
sanoo: “No niin, eihän siitä mitään vahinkoa ole.” Jos te rakastatte maailmaa tai maailman asioita, se tapahtuu siksi, 
että Jumalan rakkaus ei edes ole teissä. 

88 Sitten tuon hengen kautta nainen voi imeä sieluunsa asioita, jotka eivät ole Jumalasta, ja jotka ovat vastoin 
Jumalan Sanaa, jos se on hänen sielunsa maku. Se voi tulla makuaistin kautta, ymmärräthän. Se voi tulla ajattelun ja 
järkeilyn kautta. “Eihän siitä mitään vahinkoa ole. Minulla on makuni. Minulla on tunteet. Ja minusta tuntuu, että tässä 
ei ole mitään pahaa.” Se tulee suoraan sen lävitse hänen sieluunsa, jos hänen sielunsa on sitä tyyppiä. Se osoittaa, ettei 
hän ime sitä Jumalan Suodattimen lävitse.  

Mutta jos hänellä on lyhyet hiukset, käyttää ehostusta, shortseja, pitkiä housuja ja näyttää mieheltä, kaikki nämä 
pitkät housut, ja miksi he sitten niitä kutsuvatkin, sanoen tuonkaltaisia asioita ja tehden tuollaisia asioita ja eläen 
maailman tavalla, hän tulee pysähtymään sinne. Hän ei voi päästä sen lävitse. Ei koskaan! Se tulee pysäyttämään hänet 
jo heti alussa. 

89 Huomatkaa, kun mies katsoo hänen kauniita punaisia huuliansa ja maalattuja kasvojansa ja shortsejaan ja 
bikinejään, ja mitä hänellä onkin... Todellinen ajatteleva mies ei katso häntä. No niin, mies, joka on seurakunnan jäsen, 
on katsova häntä, ihaileva häntä. Mutta minä en välitä siitä, miltä hän näyttää, ajatteleva mies on kääntävä päänsä pois. 
Miksi? Hän on mennyt Jumalan Suodattimen lävitse, ja hän tietää, että, jos hän katsoo häntä, hän tekee aviorikoksen 
sydämessään. Hänen mielestään sellainen nainen ei ole kaunis.  

Sanotaan: “Eikä hän olekin kaunis?”  

Ei, hänelle hän ei ole sitä. Hän on ajattelevan miehen mielestä likaisen näköinen, kurja Iisebel raukka. Jumalan 
poika katsoo häntä häpeissään siitä, että hän kuuluu saman perheeseen kuin hänkin. Kyllä! Kuinka hän voi olla minun 
sisareni ja toimia sillä tavalla? 

90 Sellainen nainen on tullut yhdenlaisen suodattimen lävitse ja tämä Jumalan poika toisenlaisen lävitse. Hän ei 
ajattele hänen olevan kaunis. Sellainen ei ole kauneutta todelliselle Jumalan miehelle. 

91 Muistakaa, kerran ennen kuin Jeesuksen Kristuksen Verestä tuli Suodatin, niin kuin tulemme menemään siihen 
hetken kuluttua, Jumalan pojat katsoivat ihmisten tyttäriä ja näkivät, että he olivat kauniita, ja ottivat heitä 
vaimoikseen. Jumala ei koskaan unohtanut sitä. Se tapahtui uudelleen Israelin ollessa matkalla, eikä Jumala 
milloinkaan unohtanut sitä. Jokainen heistä kuoli.  

Ajattelevan miehen suodatin.  

Kerran lähtiessäni ulos kokouksesta täällä, kolme tai neljä vuotta sitten, siellä oli pieni Ricky, siellä kirkon takana 
eräänä iltana, ja hän sanoi minulle: “Syy siihen, miksi sinä sanot niin, on se, että sinä olet vanha mies. Minusta he 
näyttävät kauniilta.”  

Minä sanoin: “Voin kuvitella sen.” Jo hänen ulkomuotonsa perusteella saattoi sanoa, mikä tuon miehen mielestä 
näytti hyvältä. Minä sanoin: “Annahan kun sanon sinulle jotakin. Kuinka vanha olet?”  
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“Noin kolmekymmenvuotias.” 
92 Minä sanoin: “Kun minä olin viisitoista vuotta sinua nuorempi, minä silti ajattelin samalla tavoin.” Oikein! Se on 

yhä saastaa! “Ajattelevan miehen suodatin.” 
93 Ja pankaa merkille, jos hänen mielensä on suodatettu Jumalan Sanan lävitse, hän ei katso häntä. Hän ei pidä häntä 

kauniina. Hän ajattelee hänen olevan Iisebel. Hän ajattelee, että noiden punaisten huulten takana on myrkkyhampaat, 
jotka purevat häntä. Ja Raamattu sanoo: “Hänen porttinsa ovat helvetin portit, ja mies menee sinne kuin härkä 
teuraaksi.” Siinä on ajattelevan miehen suodatin. 

94 Mitä te haluatte? Kun nainen kävelee kadulla pukeutuneena sillä tavalla, ja kun te miehet käännätte päänne ympäri 
katsoaksenne, te ette käytä ajattelevan miehen suodatinta. Koska tehdessänne sen te teette aviorikoksen, sillä suodatin 
sanoo: “Kuka tahansa, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” Ajatteleva mies. 
Käännä pääsi pois! Pysy poissa hänestä. Hän ei ole kaunis. Hän on käärme. Oikein. Taivutellen itseään ja toimien 
kuten käärme, ja purren samalla tavoin. Pysykää kaukana hänestä! 

95 Oi kyllä, Jumalan Sana on ajattelevan miehen Suodatin. Jokainen tietää, että tämä Jumalan Sana on se, jonka 
lävitse teidän sielunne suodatetaan. Ja kun ajatteleva mies tulee Jumalan Suodattimen lävitse, Se antaa hänelle pyhän 
miehen maun. Kyllä. Kun te tulette Jumalan Suodattimen lävitse, silloin teidän makunne on pyhän miehen maku. Siitä 
tulee vanhurskaan miehen maku. Tuo iskulause pitää paikkansa. 

96 Nyt me tulemme toteamaan, kuinka tämä tapahtui esikuvana Israelissa, Israelin seurakunnassa. Tämän takia minä 
puhun tästä nyt. Jos saarnaajat ovat eri mieltä jostakin, mitä minä sanon, tämä on minun seurakuntaani varten, jonka 
Herra on antanut minulle saarnatakseni sille? 

97 Pankaa merkille 2. Mooseksen kirja l9. Minä haluan että luotte sen kotiin tultuanne, kun teillä on enemmän aikaa. 
Huomatkaa, kun Israel oli tehnyt syntiä, niin ensiksi he ottivat punaisen hiehon, jonka kaulassa ei ollut koskaan ollut 
iestä. Se merkitsee, että sitä ei ollut koskaan iestetty minkään kanssa.  

98 Ja sen täytyi olla punainen. Punainen väri on sovituksen väri. Tehän tiedätte, että tiede voi osoittaa, että jos te 
katsotte punaisen lävitse punaista, se on valkoinen? Katsokaa punaista punaisen lävitse, niin se on valkoinen. Hän 
katsoo Jeesuksen Kristuksen punaisen Veren lävitse, ja meidän punaiset syntimme tulevat valkoisiksi kuin lumi, 
punainen punaisen lävitse. Ja koko Israelin seurakunta tappoi hiehon ehtooaikana, ja sen verellä piirrettiin seitsemän 
raitaa sen oven yläpuolelle, josta koko seurakunnan täytyi mennä sisälle, esikuva Verestä Seitsemässä 
Seurakuntajaksossa. 

99 Sitten hiehon ruumis poltettiin. Se poltettiin sorkkineen, nahkoineen, sisälmyksineen ja lantoineen. Kaikki 
poltettiin yhdessä, ja puhtaan miehen täytyi ottaa se ja panna se puhtaaseen paikkaan seurakunnan ulkopuolelle. Sen 
vuoksi, jos Israel vain voisi nähdä tämän esikuvan! Tätä Jumalan Sanaa ei saa käsitellä epäuskon likaisilla käsillä. Sen 
täytyy olla puhdas mies, ja jos hän on puhdas, hänen on täytynyt tulla Jumalan Suodattimen lävitse. Puhdas mies ja 
puhtaat kädet! Ja se täytyi pitää puhtaassa paikassa, ei jossakin, jossa iisebelit ja rickyt ottavat osaa ehtoolliseen ja 
juoksentelevat ympäriinsä toisten vaimojen ja aviomiesten kanssa, ja on kaikenlaista saastaa, ja käydään tansseissa ja 
juhlimassa leikatuin hiuksin ja pukeudutaan shortseihin, ja kaikenlaista muuta, ja he kutsuvat itseään kristityiksi. Se 
täytyy pitää puhtaassa paikassa ja sitä tulee käsitellä puhtain käsin. 

100 Kun sitten Israel oli tehnyt syntiä, ja he olivat huomanneet tehneensä väärin, heidän päälleen pirskoteltiin hiehon 
tuhkaa. Ja tuo vesi oli erottamisen vesi, puhdistus synnistä. 

101 Huomatkaa, tässä se on! Ennen kuin Israel saattoi tulla yhteyteen palvonnassa, sen täytyi ensin käydä erottamisen 
vesien lävitse. Vanhurskauttaminen uskon kautta tulee kuulemisen kautta, Sanan kuulemisen kautta.  

Sitten he menivät sisälle noiden seitsemän verijuovan alitse osoittaakseen, että jotakin oli kuollut ja käynyt heidän 
edellään heidän syntiensä puolesta. Sanan kuuleminen erotti heidät, erotuksen Vedet, ja sen jälkeen he kävivät sisälle 
yhteyteen. 

102 Se oli ainoa tapa, miten Jumala kohtasi ihmisen, tuossa järjestyksessä. Hän ei kohdannut häntä millään muulla 
tavalla. Hänen täytyi tulla tuon järjestyksen mukaisesti. Oli vain yksi paikka, jossa Jumala kohtasi Israelin.  

Ja Jumala kohtaa teidät tänään vain yhdessä paikassa, ja se on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Hän on Sana, joka on 
erottava vesi. Ja Hänen Verensä vuodatettiin kaikkien Seitsemän Seurakuntajakson puolesta. Ja sitten Pyhän Hengen 
kautta me käymme sisälle tuohon yhteyteen, joka on annettu vain Seurakunnalle. Oi, kuinka suuri Hän onkaan. 

103 Me haluamme nyt katsoa myös Efesolaiskirjeen kohtaa 5:26, joka kutsuu sitä vedellä pesemiseksi Sanan kautta, 
erottaviksi Vesiksi. Mitä Se tekee? Jumalan Suodatin on Sana, “erottamisen vedet, erottamisen vesillä peseminen 
Sanan kautta”, Jumalan Suodatin. 

104 Silloin te ette voi tulla Kristukseen seurakunta-suodattimen kautta. Te ette voi tulla kirkkokunnallisen 
suodattimen kautta tai uskontunnustuksen suodattimen kautta. On vain yksi Suodatin, jonka kautta te voitte tulla sisälle 
pyhään paikkaan, ja se on “vedellä pestynä Sanan” kautta. Jumalan Sana on ajattelevan miehen suodatin. 
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105 Seurakunta täällä tuomitsee teidät sen mukaisesti, että oletteko te hyvä jäsen vai ette. He antavat teille hyvän 
hautauksen, laskevat liput puolitankoon kuollessanne ja lähettävät haudallenne suuren kukkaseppeleen ja tekevät 
kaikenlaista teille, mutta kun tulee kysymys siitä, kun teidän sielunne kohtaa Jumalan kasvoista kasvoihin, niin sillä 
[sielulla] täytyy olla Iankaikkinen Elämä ! Ja jos sillä on Iankaikkinen Elämä, niin silloin se on osa Sanasta.  

Minun oma käteni ei voi kieltää minun kättäni. Minun silmäni ei voi kieltää kättäni, jalkaani, varvastani tai mitään 
muuta osaa minusta. Se ei voi kieltää niitä. Niin ei myöskään mies tai nainen, joka on osa Jumalan Sanasta, ei voi 
kieltää yhtään osaa Jumalan Sanasta. Sitten, te naiset, te ajattelette voivanne käyttää lyhyitä hiuksia ja tulla Jumalan 
läsnäoloon, te olette väärässä! Näettekö te sen? Te olette väärässä! Te ette voi tulla Jumalan Suodattimen lävitse, jossa 
teidät pestään Sanan vedellä. Sitten te ajattelette olevanne yhteydessä. Te luulette olevanne, mutta te ette voi olla ennen 
kuin olette tulleet Sanan lävitse. Ja jokainen pieni osakin Jumalan Sanasta... “Mies ei tule elämään yksin leivästä vaan 
jokaisesta Sanasta.” Sen täytyy tulla tuon suodattimen lävitse. Ja se antaa vanhurskaan miehen maun, koska tätä hän 
haluaa. Hän haluaa jotakin, joka puhdistaa hänet. 

106 Sana, Jumalan Sana, on ajattelevan miehen suodatin, ja Se antaa vanhurskaan miehen maun. Me tiedämme, että se 
on totta. Se suodattaa kaiken epäuskon synnin pois. Te ette enää ole epäuskoinen tultuanne tuon Suodattimen lävitse, 
koska se on todellisen uskovaisen maun mukainen. 

107 Todellinen uskovainen haluaa olla oikeassa välittämättä mistään muusta. Hän ei halua ainoastaan sanoa: “Minä 
kuulun sosiaaliseen seurapiiriin. Minä kuulun kaupungin suurimpaan kirkkoon.” Minä en välitä siitä, onko se kokous 
kadunkulmassa tai jossakin satamassa, ajatteleva mies tietää, että hänen täytyy kohdata Jumala. Ja huolimatta siitä, 
mitä kirkko tai kuka hyvänsä muu sanoo, hänen täytyy tulla Jumalan ehtojen mukaisesti. Ja Jumalan ehdot ovat 
Jumalan Sana.  

He sanovat: “Jumalan Sana!” 

Varmasti, he kaikki uskovat, että Se on Jumalan Sana, mutta voitko sinä tulla suodatetuksi Sen lävitse. Kuinka te 
voisitte saada lyhythiuksisen naisen tulemaan Sen lävitse? Kuinka voitte tehdä sen? Kuinka te voitte saada miehen, 
joka riippuu kiinni jossakin opissa, tulemaan Sen lävitse? Näettekö?  

Sellainen ei ole ajattelevan miehen maun mukaista. Ei! Ajatteleva mies tulee ajattelemaan kahdesti ennen kuin hän 
hyppää johonkin senkaltaiseen. 

108 Pankaa merkille, että Sana ei voi kieltää itseänsä. Sitten sen tyydytetty, tai sen on halu. Haluta mitä? Mikä sai 
teidät alun pitäen haluamaan Sitä? Koska syvällä sielussanne oli ennalta määrätty siemen, joka oli Iankaikkinen Elämä, 
ja joka oli aina ollut siellä. “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, tulevat tulemaan Minun luokseni. Yksikään heistä ei 
tule kadotetuksi.” 

109 “Ajattelevan miehen maku.” Kun ajatteleva mies kuulee Jumalan Sanan: “Minun lampaani kuulevat Minun 
Ääneni, ja vierasta he eivät tule seuraamaan…” Koska siellä sisimmässä on Elämä, ja Elämä yhdistyy Elämän kanssa.  

Synti yhdistyy synnin kanssa, ja synti on niin tekopyhä, että se ajattelee olevansa pelastettu, silloin kun se ei sitä 
ole. Se on tekopyhyyden kaikkein syvintä olemusta. 

110 Kirkon jäsenet haluavat kirkkokunnallisen suodattimen, niin että he voivat pitää omat halunsa, ja heidät voidaan 
yhä luokitella uskonnollisiksi ihmisiksi. Te kuulette kuinka he sanovat: “Oi, hän on niin uskonnollinen.”’ 

111 Eräänä päivänä ollessani Afrikassa, he puhuivat siitä, kuinka jotkut noista lapsista kuuntelivat näitä rock’n’roll 
lauluja, joita Elvis Presley ja muut heistä laulavat, kuten Pat Boone ja Ricky Nelson ja muut heistä. Ja minä sanoin: 
“He ovat joukko uskonnollisia luopioita.”  

Joku pieni tyttö sanoi: “Miksi, hänhän on niin uskonnollinen.” 
112 Minä sanoin: “Niin oli Juudaskin. Juudas sai vain kolmekymmentä hopearahaa, mutta Elvis Presley on saanut 

useita miljoonia dollareita. Näettekö? He molemmat myivät esikoisoikeutensa.” Näettekö? Minä sanoin: “He eivät ole 
muuta kuin.. He ovat pahin taakka, mitä tällä kansakunnalla on.” Aivan yhtä pettäviä kuin savukkeen suodatin. Nämä 
kirkkokunnat antavat tuollaisten jäsenien tulla sisälle. Heidän ei tulisi olla... Tulisi olla laki, niin että he eivät voisi 
laulaa uskonnollisia lauluja. Sen tulisi olla lain vastaista, että he toimivat tuolla tavalla.  

Mutta koko asiasta on tullut yksi valtavan suuri kasa teeskentelyä, ja siihen he pitäytyvät tänään. Todellinen sielun 
Suodatin sanoo: “Jos te rakastatte maailmaa tai maailman asioita, Jumalan rakkaus ei edes ole teissä.” 

113 Näettekö, te ette voi erottaa onko rock’n’roll maailmasta vai Jumalasta. Rock’n’roll on maailmasta. Kaikki nämä 
tanssit ja ilkeät, likaiset asiat ovat maailmasta. Se on kaikki maailmasta.  

Te ette voi sanoa, että lyhythiuksinen nainen on Jumalasta. Raamattu sanoo, että niin ei ole, niinpä se on maailman 
saastaa. Ja jos te hiukankin rakastatte maailmaa, Jumalan rakkaus ei edes ole teissä. Näettekö? 

114 Mitä se on? Mikä siinä vetää? Siinä on jotakin syvällä sisäpuolella, joka vetää. Teidän sielunne imee teidän 
tarpeenne ulkopuolenne lävitse ja henkenne lävitse sieluun. Ja se on kuollut. “Sillä hän, joka rakastaa maailmaa tai 
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maailman asioita, Jumalan rakkaus ei edes ole hänessä!” Ei väliä sillä, kuinka uskonnollinen hän on, sielu, joka 
rakastaa maailmaa, on kuollut. Minä en välitä siitä, kuinka paljon sen ulkopuoli on voideltu, ja kuinka vanhurskaalta 
ulkopuoli näyttää, kuitenkin syvällä sisimmässä se on kuollut. “Sillä hän, joka rakastaa maailmaa tai maailman asioita, 
Jumalan rakkaus ei edes ole hänessä!” Ei ole väliä sillä, kuinka uskonnollinen hän on. 

115 Todellinen Suodatin suodattaa kaikki nuo asiat pois ja päästää lävitse vain Jumalan totuuden, Sanan, sisälle 
todelliseen totiseen sieluun. 

116 He ovat Eesaun kaltaisia. Ulkopuoli näyttää hyvältä. Eesau oli uskonnollinen ulkonaisesti. Ja kun on puhe 
uskonnollisuudesta, hän näytti enemmän uskonnolliselta kuin Jaakob. Hän näytti paremmalta mieheltä, kuin mitä 
Jaakob oli, mutta hänen sisäpuolellaan oli se, mitä hän oli. Hän oli ulkonaisesti uskonnollinen, mutta hänen ajatteluaan 
ei oltu suodatettu. Hän ei ajatellut oikein esikoisuudestaan. Hän ei ajatellut esikoisuuden merkitsevän niin paljoa, kuin 
mitä Jumala sanoi sen olevan. Siellä hän oli ja sanoi:“Minä olen nälkäinen. Mitä tuolla vanhalla esikoisoikeudella on 
väliä. Sinä voit saada sen, jos haluat.” Oi, oi! Kyllä.  

“Minä käyn kirkossa. Minä olen aivan yhtä hyvä kuin sinäkin! Minun kirkkokuntani on suurin maailmassa. Minun 
äitinikin kuului siihen. Minun isäni kuului siihen. Minun pastorini on koulutettu. Hän on se-ja- se.” Se asettaa hänet 
juuri niin paljon kauemmaksi Jumalasta. Se ei ole ajattelevan miehen suodatin.  

Jos niin olisi, niin kuinka saattoi Pietari koskaan olla se, mitä hän oli, kun hän ei edes osannut kirjoittaa omaa 
nimeään. Mutta hänellä oli ajattelevan miehen suodatin. 

117 Pankaa merkille. Eesau ei ajatellut tuon esikoisuuden merkitsevän sitä, mitä Jumala oli sanonut sen merkitsevän, 
ja että se merkitsisi eroa kuoleman ja elämän välillä. Ja samalla tavoin Eeva ja Juudaskin myivät esikoisoikeutensa 
sivilisaation tiedon tyydyttävän maun vuoksi. Tästä syystä Eeva myi esikoisuutensa. Hän myi sen saadakseen hieman 
tieteellistä makua, hiukan maailmallisen tiedon makua, vähän paremman kirkon vuoksi tai parempiluokkaisten 
ihmisten vuoksi, niin kuin sitä tänään kutsuttaisiin.  

Ja Juudas myi esikoisoikeutensa kolmestakymmenestä hopearahasta, saadakseen muutaman ylimääräisen dollarin. 
“Seurakunta täällä voi maksaa minulle paremmin, joten minä tulen saarnaamaan täällä.” Näettekö? “Niinpä, jos minä 
alan saarnaajaksi, niin...” 

118 He sanoivat: “Veli Branham, me uskomme tuon Sanoman olevan totta, mutta me emme voi vastaanottaa sitä. Jos 
tekisimme sen, niin missä me voisimme saarnata?” Veli, maailma on seurakunta. Tietystikin. “No niin, kukaan veljistä 
ei tukisi minua.” Minä en tarvitse veljiä tukemaan itseäni. Minä haluan Jeesuksen Kristuksen tukevan minua, koska 
Hän seisoo sen kanssa. Hän on Se, joka on sanonut sen. 

119 Ja kun todellinen Veren esikoisoikeus, ja kun Sana on suodattanut pois kaiken synnin ja maailman, seurakunnan 
ja kirkkokunnat on jätetty ulkopuolelle... Koulutus, sivilisaatio, seurakunta, kirkkokunta ja synti kaikissa muodoissaan 
on jäänyt ulkopuolelle, kun ajatteleva mies ottaa ajattelevan miehen Suodattimen Jumalan kunnioituksessa. 

120 Siitä ei ole mitään jäljellä, kun mies on vetänyt elämänsä Jumalan Suodattimen lävitse. Huomatkaa! Täällä teidän 
elämänne oli kokonaan sekaisin synnin kanssa, koska te olitte syntyneet synnissä, muodostuneet vääryydessä ja tulleet 
maailmaan puhuen valheita.  

Tulen sanomaan jotakin, kuten veli McCullylla oli tapana sanoa. Kuunnelkaa minua! 
121 Kun te tulette tähän maailmaan, te olette syntyneet synnissä. Te olette tulleet ilman minkäänlaisia 

mahdollisuuksia. Te olette syntyneet synnissä, muodostuneet vääryydessä ja tulleet maailmaan puhuen valheita, 
omassa hengessänne halu syntiin, rakastaen syntiä, koska te olitte syntyneet synnissä. Teillä ei ollut minkäänlaisia 
mahdollisuuksia.  

Mutta syvällä teidän sisällänne, jossain siellä, teidän tullessa, siellä oli jotakin, joka alkoi vetää. Jokin kertoi teille, 
että jossakin oli Jumala, ja te luitte Hänen Sanansa, ja sen jälkeen te menitte kirkkoon ja otitte heidän ideansa, kun 
teille kerrottiin enemmän, niin silloin te ette käyttäneet ajattelevan miehen Suodatinta. Mutta kun te käytätte Jumalan 
Suodatinta, joka on ajattelevan miehen Suodatin, koska “kaikki muut suodattimet tulevat katoamaan, mutta Minun ei 
katoa!” Ja kun te otatte Jumalan Suodattimen ja vedätte oman elämänne ja omat halunne... Jos te vedätte omat halunne 
Jumalan Suodattimen, ajattelevan miehen Suodattimen lävitse, niin jäljelle jää vain Pyhä Henki. 

122 No niin. Jos te haluatte todisteen Pyhästä Hengestä, niin siinä se on. Kun sielunne asettuu kaikessa samaan linjaan 
Jumalan Sanan kanssa, se osoittaa, että te olette vetäneet elämänne ajattelevan miehen suodattimen Jumalan 
Suodattimen lävitse. 

123 Pankaa merkille, onko se Jumalan suodatin? Hän sanoi, että meidät on pesty Sanan vedellä.  

Ja kun Jumala antoi Adamille ja Eevalle Suodattimen Eedenin Puutarhassa, Hän sanoi: “Älä vedä itseesi mitään 
tästä täällä.” Mutta Saatana puhkaisi siihen reiän ja sanoi: “Oi, vain vähäsen, siitä ei ole haittaa.” Ja yksi tippa oli 
kaikki se, mitä tarvittiin tuomaan kuolema ihmissuvulle. 

124 Siinä on kaikki, mitä tarvitaan, vain kerran maistaa nikotiinia, niin silloin he ovat mennyttä. 
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125 Ei ole mitään muuta jäljellä kuin Pyhä Henki. 
126 Ja sitten se osoittaa, että teissä oli tuo ennalta määrätty siemen sisimmässänne, joka sai teidät isoamaan Jumalaa. 

“Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, antanut Minulle lunastettavaksi, he kuolivat Minun kanssani Golgatalla, he 
nousivat Minun kanssani ylösnousemuksessa. Kaikki, mitä Hän on antanut Minulle, on tuleva Minun luokseni. Heidät 
tullaan asettamaan paikalleen ruumiiseen, olkoon se jalka, käsi, nenä, suu tai mitä se onkin. Heidät tullaan asettamaan 
sinne, ja he tulevat tulemaan Minun luokseni heille määrättynä aikana.” 

127 Oi niin, siinä on tuo todellinen suodatus. Kaikki maailman synti ja maailman rakkaus on kuollut, ja tämä sielu 
vetää itseensä vain yhtä asiaa. Tässä se on. Älkää unohtako sitä! Kaikki te siellä puhelinyhteyksien päässä, kätkekää 
tämä syvälle mieleenne. Kun ajatteleva mies alkaa ajatella sitä, kenen edessä hän tulee seisomaan, ja mitä Jumalan 
Sana on, ja kun hän alkaa ajatella, hän alkaa vetää tämän lävitse, niin silloin ei sinne voi tulla mitään muuta kuin Pyhä 
Henki.  

Mikä se on ? Se on elämänitu, Sana-siemen, alusta alkaen, se olit sinä Jumalassa alussa seisoen nyt tässä vetäen 
itseenne siemenen elämää. Siemen on sinun sydämessäsi ennalta määräämisen perusteella, hallelujaa! Siemen on jo 
siellä, Jumalan ennalta tietämisen perusteella, ennalta määrättynä. Ja kun se vetää, se ei voi vetää minkään muun kuin 
Sanan lävitse!  

Ja sitten se on ajattelevan miehen, vanhurskaan miehen, pyhän miehen maku, joka näkee Raamatun, että Jeesus 
Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mikä tulee tuonne sisimpään siellä? Tuo sana, joka on sydämessä. 
“Minä olen kätkenyt Sinun Sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä Sinua vastaan.”  

Mikä on se, joka tulee Sanan lävitse? On vain yksi asia, joka kulkee Sanan lävitse, ja se on Pyhä Henki. Ainoa 
asia, mikä voi kulkea Sanan lävitse, on Pyhä Henki, ja ajattelevan miehen suodatin antaa pyhälle miehelle sopivan 
maun. 

128 Hän on maistanut taivaallisia asioita. Hänellä on Jumalan Sana sydämessään. Hän näkee Sen ilmituotuna 
edessään. Ja Se on kaikki kaikessa hänen sielulleen, niin että maailma ja kaikki muut asiat ovat kuolleita hänelle. 

129 Ajattelevan miehen uskonnon Suodatin, ja ajattelen suodattavani uskontoa juuri nyt. Kun ajattelevan miehen 
suodatin antaa pyhälle miehelle sopivan maun, se tyydyttää hänen makunsa. Hän näkee, että Jeesus Kristus on sama 
eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siinä se on! Näkee kuinka Hän suoraan edessämme tekee samoja asioita, joita Hän teki. 
Se tyydyttää pyhän miehen maun, hänen ajatuksensa. 

130 Silloin hän tietää siirtyneensä kuolemasta elämään. Ja hän haluaa Sanan olevan vahvistettu ja oikeaksi todistettu. 
Jokaisessa ajanjaksossa hän odottaa Sitä, sillä hän on pyhä mies, ja hänellä on pyhän miehen halu nähdä Jumala. Toiset 
haluavat ainoastaan liittyä kirkkoon. Tämä mies taas haluaa nähdä Jumalan. Hän ei voi nähdä Häntä 
uskontunnustuksissa. Hän ei näe Häntä suurissa, hienoissa pilliuruissa tai tuomio kirkoissa ja korkeissa risteissä tai 
hiotuissa oppineissa miehissä, joiden kaulukset ovat käännetty ympäri. Hän ei näe Häntä teologiassa, vaan hän näkee 
Hänet Hänen Sanansa vahvistamisessa. 

Olen nähnyt Hänet vartiotulissa... 
Silmäni ovat nähneet Herran tulemuksen Kirkkauden. 
Hän polkee viinikuurnan, jonne vihan viinirypäleet ovat säilötty. 
Hän on päästänyt irti uskollisen salaman, kauhealla ja nopealla miekallaan.  
Hänen Totuutensa marssii eteenpäin. (Se on jatkava loppuun asti.) 

131 Näettekö tarkoitukseni. Ajattelevan miehen Suodatin. Miehen, joka haluaa seistä Jumalan läsnäolossa. Mikä oli 
Jumalan Suodatin? Hänen Sanansa. “Sinä päivänä, jona te siitä syötte, te kuolette.” En välitä siitä, mitä tapahtuu tuolla 
ulkopuolella. Älkää ohittako tuota Sanaa. Pestyt Sanan vedellä, ajattelevan miehen Suodattimella. Ei kirkkokunnalla, ei 
uskontunnustuksella, ei seurakunnalla, eikä tuomiokirkolla, vaan ajattelevan miehen Suodattimella, sillä teidät tullaan 
tuomitsemaan Sanalla. Ajatteleva mies ajattelee sitä. Tyhmä mies tai maailmallinen maku tulee ottamaan mitä tahansa 
Sen tilalle. Miksi ottaa korviketta, kun on olemassa todellinenkin? 

132 Ajatelkaa! Ajatelkaapa vain hetkinen. Nainen puhuu kielillä leikatuin hiuksin ja maalatuin huulin, ja sitten 
seurakunta pitää yhä kiinni siitä, että se on todiste Pyhästä Hengestä. 

133 Tai saarnaaja seminaarista, tai jostakin raamattukoulusta, joka käyttää kolminaisuuden mukaista kastetta ja 
vaihtaa Sanan jonkun kirkkokunnan uskontunnustukseen. Onko se ajattelevan miehen Suodatin? Ei niin kuin minä sen 
näen, veli! Se on tyhmä mies, joka vetää tuollaisen lävitse. Kyllä! Voisitteko kuvitella sellaista? Sen sijaan että hän 
käyttäisi Jumalan Sanaa sielunsa Suodattimena, hän antaa tuon vanhan kirkkokunnallisen uskontunnustuksen tulla 
ylleen tuolla tavalla sen sijaan, että ottaisi Suodattimeksi Jumalan Sanan. Ja sitten hän on kokonaan saastunut, kun hän 
on antanut ruiskuttaa itsensä ihmisten opeilla ja tekee asioita, jotka pettäisivät jopa valitutkin. Ja laiminlyö Sanan, 
jonka hän voisi imeä sieluunsa. jos siellä on mitään, jonka lävitse voisi imeä. Mutta jos tuo ennalta määrätty siemen, 
älkää kulkeko tämän ohitse, jos tuota ennalta määrättyä siementä ei ole siellä, se ei tule vetämään mitään sinne. Koska 
se on vetävä itseensä vain omia halujaan. 
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134 Jos tupakoiva mies haluaa tupakoivan miehen maun, ja jos hän saisi otteen tikusta… Sanoisin hänelle: “Ime 
sormeasi!” ja sitten hän seisoisi siellä ja imisi sormeaan. [Veli Branham imee sormeaan.] 

135 Hänhän sanoisi: “Tämä on hassua!” Miksi? Hänen makunsa haluaa nikotiinia. Niinpä hän ei ole ajatteleva mies. 
Mutta te sanotte: “Minä en tunne mitään makua. Minä haluan maistaa maailmaa. Haluan maistaa tupakkaa. En tunne 
mitään makua.”  

136 Antakaa hänelle pyykkipoika ja antakaa hänen imeä sitä. Varmastikin, antakaa hänen imeä sitä. Hän on sanova: 
“Minä en tunne mitään makua.” Miksi sitten imet sitä? Sinulla on halu maistaa nikotiinia.  

Ja kun te imette seurakunnan uskontunnustusta, ja te naiset yhä leikkaatte hiuksenne ja maalaatte kasvonne ja 
pukeudutte seksikkäästi, ja te miehet katsotte heitä, ja kaikkia näitä muita asioita, ja jatkatte niin kuin te teette, niin 
mitä se on? Mitä siellä sisällä on? Maailma on yhä siellä, ja teillä on makunne, ja te imette sitä tyydyttääksenne 
makuanne. 

137 “Minä voin mennä tähän seurakuntaan. He eivät koskaan puhu tuollaisesta asiasta. He eivät sano mitään tästä 
eivätkä tuosta. Mistään tällaisista asioista ei puhuta. Meidän saarnaajamme on vapaamielisempi eikä toimi sillä tavoin. 
Me emme puhu tuollaisista asioista.” Mitä se on? Teillä on maailman maku, jota te imette. Oikein. 

138 Mutta ajatteleva nainen ei voi ottaa tuollaista asiaa. Hän tietää, että hänen täytyy olla pyhä! Ja ainoa asia, jonka te 
voitte vetää Jumalan Sanan lävitse, on Pyhä Henki, eläväksi tekevä Voima, saadaksenne Sanan itsensä, joka on teissä, 
elämään ja tuomaan ilmi Jeesuksen Kristuksen siinä ajanjaksossa, jossa te elätte! Hallelujaa! Veli, jos tämä ei ole 
Totuus, niin silloin en tiedä, mikä Totuus on. Olen menettänyt järkeni, jos tämä ei ole Totuus. 

139 Tuo itse Sana teidän sydämessänne, ennalta määrätty olemaan siellä, se on se, joka imee. Ja Se sylkee ulos tuon 
maailman. Se ei halua sitä. Mutta kun tulee kysymys tästä Sanasta, niin Se alkaa vetämään. Ja kun Se vetää Sanan 
lävitse, niin mikään muu kuin Pyhä Henki ei voi tehdä eläväksi tuota Sanaa. 

140 Niinpä ajattelevan, uskonnollisen miehen suodatin on Sana, ja se tyydyttää tuon pyhän maun, joka on hänen 
sydämessään. “Ajattelevan miehen suodatin, pyhän miehen maku.” Oi, niin, mihin me olemmekaan tulossa. 

141 Sen sijaan että hän käyttäisi Jumalan Suodatinta sieluaan varten, ihminen antaa Saatanan pettää itseään jollakin 
kirkkokunnalla tai uskontunnustuksella, aivan kuten tupakkatehtaatkin pettävät teitä ihmisiä, jotka tupakoitte. Te vain 
saatte enemmän jäseniä, ja siinä kaikki.  

Oi, antakaa minun nyt lopettaa hetken kuluttua sanomalla tämä. 
142 Sokea Laodikea! Kuinka sokeiksi me voimme tulla. Sokea Laodikea, joka johtaa tämän ajanjakson sokeita 

väärillä perusteilla, valheellisilla uskontunnustuksilla, uskonkappaleilla, jotka ovat valheellisia, petollisilla 
kirkkokunnilla ja petollisilla uskontunnustuskirjoilla. Oi sokea Laodikea, joka johdat sokeita, te olette kaikki menossa 
kuoppaan. 

143 Vaihda suodattimesi tänä iltana, saarnaaja. Älä ime tuota kirkkokunnallista uskonkappaleiden ja 
uskontunnustusten nikotiinia itseesi. Jeesus sanoi: “Kuka hyvänsä lisää yhden sanan siihen, tai ottaa yhden sanan pois 
siitä.” Kun sinä kerrot seurakunnallesi, että on oikein, että nuo naiset voivat tehdä tehdä tuolla tavalla, ja nuo miehet 
voivat tehdä tuolla tavalla, ja kaikkia näitä asioita, tuota tai tätä, niin kauan kun he vain pysyvät uskollisina tälle ja 
tekevät tuota, ja pitävät kiinni näistä uskontunnustuksista ja muista asioista, etkö sinä ole häpeissäsi itsestäsi? 

“Sokeat fariseukset”, sanoi Jeesus.  
144 Niin kuin Jeesus huusi: “Sokeat fariseukset”, samoin Pyhä Henki minun omassa sydämessäni tänä iltana huutaa: 

“Sokea Laodikea, kuinka usein Jumala olisikaan halunnut antaa sinulle herätyksen, mutta nyt sinun hetkesi on tullut. 
Nyt se on liian myöhäistä. Kuinka sinä nauroitkaan ja teit pilaa ihmisistä, jotka Jumala lähetti sinun luoksesi? Mutta 
nyt on tullut sinun aikasi. Oi Yhdysvallat, Yhdysvallat, kuinka Jumala olisikaan halunnut hoivata sinua, niin kuin kana 
hoivaa poikasiaan, mutta sinä et ole tahtonut.” No niin, tämä ääni menee rannikolta rannikolle, pohjoisesta etelään ja 
idästä länteen. Kuinka Jumala olisikaan halunnut hoivata sinua, mutta sinä et ole tahtonut. Nyt on tullut sinun aikasi. 

145 Kansakunnat särkyvät. Maailma on hajoamassa. Tuhannen viidensadan mailin lohkare siitä, kolme-neljäsataa 
mailia leveänä, tulee uppoamaan ehkä neljäkymmentä mailia alas tuohon siellä olevaan suureen halkeamaan yhtenä 
näistä päivistä, ja aallot tulevat pyyhkäisemään sinne Kentuckyn osavaltioon asti. Ja kun se tapahtuu, se tulee 
ravistelemaan maailmaa niin voimakkaasti, että kaikki sen pinnalla tulee ravistelluksi alas! 

146 Oi, kätke minut Ikiaikojen Kallioon. Jumala anna minun, anna minun. Hengitä minun ylleni, Herra. Elävän 
Jumalan Henki, hengitä minun ylleni. Anna minun ottaa Jumalan Suodatin ja elää sen alaisuudessa, Herra. Anna minun 
hengittää Pyhän Hengen tuoretta ilmaa keuhkoihini ja sieluuni joka päivä, niin että en tee syntiä sinua vastaan, oi 
Herra. Hengitä minun ylleni Pyhä Henki. Hengitä minun ylleni. 

147 Anna minun istuttaa Jumalan Sana sydämeeni ja tehdä siellä päätös, että en tule kääntymään oikealle enkä 
vasemmalle poispäin Siitä, vaan elän uskollisena Sille kaikki elämäni päivät, oi Isä Jumala. Sitten lähetä minun ylleni 
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elämän Pyhä Henki tekemään nuo Sanat eläväksi minulle, jotta voisin tuoda ilmi Jeesuksen Kristuksen noiden edessä, 
jotka ovat minun edessäni ja odottavat sen tapahtumista. Se on minun rukoukseni. 

148 Oi, pankaa merkille, mitä he tänään tekevät noissa seurakunnissa. He imevät ihmiset noiden kirkkokunnallisten 
suodattimien lävitse Kirkkojen [maailman]neuvostoon. Miksi? Miksi? Sillä se antaa heille organisaation, joka on 
heidän sydämensä halun mukainen. He ovat päässeet organisaation makuun. He tulevat tekemään sen. 

149 Joka kerta kun Jumala lähetti heille herätyksen, niin mitä he tekivät? He organisoivat sen. Eikö olekin niin? Joten 
heillä on heidän kaltaisensa suodatin, koska heillä on sen kaltainen maku. Ja Jumala tulee antamaan heille sen, mitä 
heidän makunsa haluaa. He imevät heidät suoraan Kirkkojen [maailman]neuvostoon, ja sitten he tulevat todella 
saamaan organisaation maun. Sen he tulevat saamaan. 

150 Oi Laodikean seurakunta, älkää antako heidän petollisuutensa pettää itseänne tässä ajassa. Oi helluntailaiset, te, 
jotka olette menneet Laodikeaan, te, jotka olette osa Laodikeaa. Seurakunta on kuollut metodistien, baptistien ja 
presbyteerien kautta. Siitä on tullut vain rituaalinen muoto. Mutta te helluntailaiset, jotka vielä silloin tällöin voitte 
sanoa: “Aamen!” Te, joilla on paljon musiikkia ja lyhythiuksisia naisia tanssimassa joka paikassa, ja te, jotka vielä 
uskotte Jumalalliseen Parantumiseen. Kuinka usein Jumala olisikaan tahtonut ottaa sinut, mutta sinä olet tahtonut 
toisenlaisen suodattimen, kirkkokunnallisen suodattimen. Kuinka usein Jumala olisikaan tahtonut ottaa teidät. 

151 Kuinka pettävää se onkaan? Matteus 24:24 Jeesus sanoi, että se voisi pettää jopa valitutkin, jos se olisi 
mahdollista. Samalla tavoin kuin Eeva te olette lähellä ja jätätte pois yhden tai kaksi pikku asiaa, joita hän ei voinut 
vastaanottaa, koska te olette organisoituneet, ettekä voi vastaanottaa sitä. Siinä kaikki mitä tarvitaan. Voisitte aivan 
yhtä hyvin ottaa koko asian, sillä, joka rikkoo pienimmässä asiassa, on syyllinen kaikessa. Oi! 

152 Helluntai, helluntai, vetäkää ajatuksenne Jumalan Suodattimen lävitse eikä omien kirkkokunnallisten unienne 
lävitse, niin te tulette ulos pyhän miehen maun kanssa, ja tulette oikeaan Pyhän Hengen kasteeseen. 

153 Voitteko te kuvitella, että mies voisi antaa vaimonsa leikata hiuksensa ja käyttää shortseja ja pitkiä housuja ja 
saattaisi sanoa, että hän on kulkenut ajattelevan miehen suodattimen lävitse! Voisitteko te kuvitella miehen tekevän 
jotakin sellaista kuin tuo! 

154 Voitteko te kuvitella saarnaajaa seisomassa saarnastuolissa vain siksi, että hänen seurakuntansa maksaa hänelle 
hyvin ja taputtaa häntä selkään ja kutsuu häntä: “Tohtori, veli, saarnaaja”, ja ottaa hänet mukaansa kaikenlaisiin 
tilaisuuksiin ja juhliin, miesten ja naisten yhteisiin kylpyihin yleisillä uimarannoilla, ja kaikkeen muuhun. Voisitteko 
kuvitella tuollaisen miehen väittävän, että hän on kulkenut ajattelevan miehen Suodattimen lävitse! 

155 Ja jotkut noista naisista puhujanlavalla polvien yläpuolelle ulottuvissa puvuissa, jotka ovat niin tiukkoja, että 
jokainen muoto näkyy heidän liikkuessaan, ja alusvaatteet näkyvät heidän pukujensa lävitse. Se on aivan yhtä paha asia 
kuin käyttäisi shortseja tai bikinejä tai jotakin muuta! Te helluntailaiset, sokeat, Laodikean saarnaajat, kuinka pitkään 
Jumala tulee kärsimään teitä, en tiedä. Olkoon Jumala armollinen teidän sokeille silmillenne. Hänellä on silmävoidetta 
tänä iltana avataksensa teidän silmänne, niin että voisitte nähdä. 

156 Kuten sanoin tänä aamuna, me olemme näkemisen ajassa, huipulla. Ei ole mitään aistia silmien yläpuolella. 
Nenällänne voitte haistaa, huulillanne voitte puhua, käsiänne ja jalkojanne te voitte liikuttaa, mutta silmien yläpuolella 
ei ole enää mitään. 

157 Malakia 4 on täällä! Kyllä. Ehtooaikana tulee olemaan Valo. Oi, vaeltakaa Valossa! 

Me vaellamme Valossa, kauniissa Valossa, 
Joka tulee sieltä, missä armon kastepisarat ovat kirkkaita. 
Loista kaikkialla ympärilläni päivin ja öin, 
Jeesus (Sana), maailman Valo. 

158 Kulje sen lävitse, veli, ja sinä olet tuleva ulos pyhän miehen maun ja Pyhän Hengen kanssa. 
159 Oi nainen, vedä sen lävitse nykyaikaiset ajatuksesi pukeutumisesta. Vedä sen lävitse nykyaikaiset ajatuksesi 

ennen kuin menet ulos kadulle miesten eteen. Te nuoret naiset ja te vanhat naiset, tehkää se ennen kuin menette kadulle 
tiukoissa vaatteissanne, jotka pursuavat ulos taka- ja etupuolelta. En halua arvostella. Plen teidän veljenne. Minä seison 
elävien ja kuolleiden välissä ja käsitän mistä minä puhun. Ennen kuin menette ulos, ja tietäkää, että teidän ruumiinne 
on määrätty olemaan pyhitetty, tai pyhitetty säädyllisyys, jonka Jumala on antanut sen teille, ennen kuin te menette 
kadulle tuolla lailla pukeutuneena, niin vetäkää mielenne ajattelevan naisen Suodattimen lävitse. Ja muistakaa aina, että 
kuka tahansa katsoo himoiten sinua, niin sinä olet jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Muista se, sisar! 

160 Ja veli, ennen kuin sinä käännät pääsi katsoaksesi häntä toisen kerran, vedä mielesi ajattelevan miehen 
Suodattimen lävitse. Sinä olet tuleva ulos pyhän miehen maun kanssa ja tekevä sitä, mikä on oikein. 

161 Pankaa merkille. Jos te vedätte mielenne ajattelevan naisen Suodattimen lävitse, te tulette tulemaan ulos pyhän 
naisen puvussa. Kyllä vaan! Ja sinä, veli, sinä tulet ulos katsellen pyhän miehen tavalla. No niin, tämä oli vain yksi 
asia.  
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Kaikki mitä te teette, vetäkää se ensin Jumalan Sanan Suodattimen lävitse nähdäksenne onko se oikein tai väärin. 
162 Te tulette tulemaan ulos pyhän naisen puvussa, pitkien hiusten kanssa ja säädyllisesti pukeutuneena, hiljaisena, 

nöyrässä hengessä, ei juosten ulkona ja tapellen ja rähisten, vaan hiljaisessa, nöyrässä hengessä, joka on suuri aarre 
Jumalalta. Raamattu sanoo niin.  

Nyt haluan kysyä jotakin teiltä siellä puhelinyhteyksien päässä. Tulemme nyt hetkisen kuluttua lopettamaan. 
163 Tarkistakaamme nyt, jokainen meistä, halumme tänä iltana, jotta voisitte nähdä minkälaisen suodattimen lävitse te 

olette imeneet. Tarkistakaamme se, jokainen meistä, täällä ja kaikkialla maassa. Tarkistakaa halunne, mitä te todella 
haluatte elämässä. Tarkistakaa, minkä puolesta te taistelette. Tarkistakaa, miksi te olette täällä. Tarkistakaa, miksi te 
käytte kirkossa. Mikä saa teidät... On hyvä käydä kirkossa, mutta älkää jättäkö sitä vain kirkkossa käymiseen. Se ei 
pelasta sinua. Tarkistakaa sitä nyt muutaman minuutin ajan. Kysykää: “Onko minun tavoitteeni... Minkälaisen 
suodattimen lävitse minä yleensä imen?”  

Jos te ette kestä vertailua Jumalan Sanan kanssa, ja sielunne ei tee Sen mukaisesti, niin silloin siinä on jotakin 
väärää, koska se osoittaa, mikä teidän makunne on, minkälainen elämä teissä on. Jos se on pyhä, hienovarainen ja 
kunnioitettava, niin silloin se on tuleva sen lävitse. Jos se ei ole, niin teillä on toinen maku, jota te imette itseenne. 
Tarkalleen näin on. Jos makunne on Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon mukainen, silloin te tiedätte, mikä teissä on 
imemässä tuota makua. Se osoittaa, että te olette osa tuosta Sanasta. Tuo Sana on teissä imien Sanasta. 

164 Mitä se imee? Se imee Sanan lävitse, koska te olette osa tämän ajanjakson Kristuksen Ruumista. Ja jos tuo Sana 
on teissä, se voi imeä Sanan lävitse vain Hengen, joka tekee eläväksi tuon Sanan, joka on teissä. Vain Sana yksinään 
tulee elämään. Tämän takia: “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, tulevat tulemaan Minun luokseni, ja kun minut 
nostetaan ylös, niin Minä olen vetävä kaikki ihmiset luokseni.” Näettehän? Kristuksen Ruumiin osa, joka on 
maailmassa, ennalta määrätty, pantu sydämeen. 

165 Kuka hyvänsä mies, joka on todellinen kristitty, on tänään uudestisyntynyt, tietää pienestä pojasta tai tytöstä 
alkaen, että teissä on ollut jotakin, joka on isonnut Jumalaa. Ja te yrititte liittyä kirkkoon ja kaikkea muuta, eikä se 
auttanut. Mikä se oli? Se oli tuo Sana. Te etsitte Suodatinta, ja eräänä päivänä Se leimahti edessänne. Te näitte, että 
Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tämä tyydytti makunne. Näettekö?  

Koska se oli elämä teissä, joka oli imemässä. Näettekö, elämä teissä on se, joka imee. Se kertoo sen maun, joka 
teillä on täällä. Te vedätte. Te ette voi vetää tämän, tuon tai jonkin muun lävitse. Teidän täytyy löytää tuo oikea 
Suodatin, koska te olette ajatteleva henkilö. 

166 Jos te olette ajatteleva henkilö, teidät on ennalta määrätty, tai suodatettu, ennen maailman perustamista. 
167 Ja jos kirkkokunnallinen saarnaaja kuulee tämän, niin minä toivon että hän ottaisi ajattelevan miehen suodattimen, 

jos hän on kirkkokunnallinen saarnaaja. Silloin hän tulee heittämään pois tuon kirkkokunnallisen asian, joka varmasti 
tulee katoamaan, koska se on ihmisen sana, ja vastaanottamaan Jumalan suodattaman Sanan, joka ei voi koskaan pettää 
eikä kadota, ja joka on sovelias pyhän miehen maulle. Ja Jaakobin tavalla hän tulee uhraamaan koko maailman ja 
jokaisen kirkkokunnallisen ruokahalun tai maailmassa olevan kuuluisuuden, jossa te voisitte olla piispa tai kardinaali, 
tai te voisitte olla ylivalvoja tai jonkun suuren seurakunnan pastori, te tulette uhraamaan kaiken sen. Ei niin kuin Eesau, 
tulemalla osaksi maailmaa, vaan niin kuin Jaakob te tulette antamaan kaiken sen, mitä teillä on saadaksenne 
esikoisoikeuden, ajattelevan miehen Suodattimen, koska Se tulee antamaan teille pyhän miehen maun. Ja se tulee 
olemaan tyydyttävää ja tulee pyhittämään Jumalan pyhän hyvyyden iankaikkisella maulla. 

168 Muistakaa, Saatana puhkaisi ensimmäisen reiän Eevan ajatuksiin antaakseen hänen viisautensa ja tietonsa maun 
päästä lävitse. 

169 Ajatelkaa nyt tätä, kun lopetan. Saatana puhkaisi ensimmäisen reiän, sillä kaikki, mitä Eeva saattoi imeä, oli Sana. 
Ja se oli Henki, Jumalan Sanan kautta, koska hän [nainen] sanoi: “Niin kauan kuin hengitätte tämän Suodattimen 
lävitse, te ette tule kuolemaan, mutta jos te hengitätte tästä täällä, te kuolette.” Näettehän? 

170 Ja Saatana sanoi: “Mutta te ette tiedä mitään tästä, mutta maistakaapa hieman tätä, täällä, niin silloin te tulette 
tietämään. Te tulette olemaan Jumalan kaltaisia. Näettekö, hän tietää oikean ja väärän, mutta te ette. Ja jos te vain 
vähän maistatte tätä...” Ja Eeva antoi hänen puhkaista reiän siihen. Vain yhden pienen reiän. 

171 Nyt te näette, miksi minä sanon... Te sanotte: “Miksi sinä et opeta naisille, kuinka vastaanottaa lahjoja ja muita 
sellaisia asioita?” 

172 Minä sanoin: “Kuinka te voisitte opettaa heille algebraa, kun he eivät edes halua opetella aakkosiaan?”  

Tarvittiin vain yksi pieni reikä. Hän otti maailman viisauden, ja kun se tapahtui, se toi kuoleman koko perheelle. 
Hän halusi maistaa viisautta. 

173 Katsokaa nyt tuota suodatinta, ja aivan varmasti se kuvasi Eevan makua. Hänen makunsa oli maailman mukainen, 
ja sitä hän sai. Näin on tänäänkin. He rakastavat maailmaa ja maailman asioita sen jumalisine muotoineen, mutta 
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kieltävät sen voiman. Näettekö? Saatana tulee antamaan heidän puhua kielillä, hän antaa heidän huutaa, hän antaa 
heillä olla jumalallisia parantumiskokouksia. Hän on antava heidän tehdä kaikkia näitä asioita. 

174 Hän on sanonut: “Moni on tuleva Minun luokseni tuona päivänä ja sanova: ‘Herra, enkö minä ole ajanut ulos 
riivaajia? Enkö minä ole tehnyt monia asioita ja tehnyt tämän?’” Hän tulee vastaamaan: “Minä en edes tuntenut teitä, te 
laittomuuden tekijät.” Kun Sana oli asetettu suoraan teidän eteenne, ja te yhä imitte tuota vanhaa maailman suodatinta, 
se osoitti sen maun, joka oli sydämessänne. 

175 Kyyhkyset eivät syö raatoa. He eivät voi syödä sitä. Heillä ei ole lainkaan sappea. Korppi voi syödä siemeniä 
kyyhkysen tavalla, ja se voi myös syödä raatoa korpin tavalla, koska se on tekopyhä. Mutta kyyhkystä ei ole rakennettu 
samalla tavalla kuin muut linnut, ja siitä syystä Jumala kuvaa itseään Kyyhkysenä, joka laskeutuu alas Taivaasta. 
Näettehän? Se ei voi kestää raadon hajua. Se ei ole korppikotka. Syynä on se, että hänellä ei ole sappea. Se ei voisi 
sulattaa sitä. Se tappaisi sen, jos se söisi siitä.  

Eikä kyyhkysen koskaan tarvitse kylpeä. Kyyhkysen ruumiista tulee sisältäpäin öljyä, joka pitää sen puhtaana. 
Elämä, joka on kyyhkysen sisällä, tuottaa siellä öljyä, joka pitää höyhenet puhtaina. Ja niin on kristityn kanssa. Heidän 
sisällään on Elämä, joka pitää heidät puhtaina. Se on suodatettu. 

176 Oi, pankaa merkille! Katsokaa tuota suodatinta ja te voitte varmasti nähdä sen maun, mitä he tekevät tänään. 
177 Katsokaa tätä nykyaikaista seurakuntaa. Katsokaa heidän suodatintaan. Te voitte nähdä, mitä he rakastavat. Te 

näette, mitä heillä on. Mitä he rakastavat? Neiti Laodikea, joka on menossa Jumalan tuomiolle. Niin se on. Seurakunta 
tänään rakastaa Laodikeaa, suuria organisaatioita, suuria järjestelmiä, suuria, suosittuja asioita, hienosti pukeutuneita 
ihmisiä, korkeasti oppineita, täynnä viisautta, täynnä perkelettä, pettäen sanomalla olevansa Kristuksen seurakunta. On 
ainoastaan yksi sana kuvaamaan sitä, ja se on “antikristus”, sillä he ovat käytännöllisesti katsoen kaikkea Kristuksen 
opetusta vastaan. Oikein! Heillä on sitä vain sen verran, että he voivat kutsua itseään sellaisiksi. 

178 No niin, jos te nyt olette ajattelevia ihmisiä tänä iltana, täällä ja siellä puhelinyhteyksien päässä, minne tämä 
sanoma menee, kun teidän halunne on oleva Raamatun mukainen, ei kirkkokunnallisen maun mukainen, sillä teidät 
tullaan tuomitsemaan juuri samalla Raamatulla, Sanalla, jonka lävitse minä pyydän teitä suodattamaan sielunne. Ja 
hyljätä yksi sana Siitä merkitsee sitä, että sielunne ei kulje sen lävitse tuon yhden sanan vuoksi, vaan teidät tullaan 
hylkäämään. Sillä mies ei tule elämään, hengittämään, yksin leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee ulos Jumalan 
suusta. 

179 Ja se on tuleva teihin ennalta määrättynä. Ja kun Herra henkäisee teidän yllenne, Hänen Henkensä tulee 
elävöittämään tuon Sanan ja se tulee tekemään sen todellisuudeksi, ja te tulette näkemään, että Jeesus Kristus on sama 
eilen, tänään ja iankaikkisesti. Oi! 

180 Jätä maailman kirkkokunnat uskonnollisine asioineen. Anna sen maata siellä, niin kuin tuo savukerasia metsässä. 
Anna sen mädäntyä ja rappeutua, se on väärä suodatin, ja ota Sana, joka on Kristus, joka antaa ja riittää säilyttämään 
Iankaikkisen Elämän maun jokaiselle, joka tahtoo ottaa sen, Iankaikkisen Elämän. 

181 Jos te olette ennalta määrättyjä, te tulette näkemään Sanan. Ei ole mitään keinoa kätkeä sitä teiltä. Te katsotte 
sinne ja sanotte: “Mitä, sehän on niin selvästi kasvojeni edessä, kun katson Sitä. Siinä Se on. Minä katson suoraan Sitä. 
Minä näen Sen. Tässä Se on, jokainen Sana, eläen aivan Sanasta Sanaan.” Silloin siellä on Iankaikkisen Elämän maku, 
jota te haluatte.  

Ja kun te hengitätte Sen lävitse, niin mitä voi päästä tuon Jumalan Suodattimen lävitse? Ei mitään muuta kuin 
Henki, ei yhtään maailmaa eikä epäuskoa. Se on Jumalan Suodatin. Ja kun te hengitätte Sen lävitse, niin mikään muu ei 
voi päästä Sen lävitse kuin Pyhä Henki. 

182 Nyt teillä on todiste Pyhästä Hengestä. Näettekö? Pyhän miehen tai naisen maku. He haluavat elää ja heillä on 
Iankaikkinen Elämä. Ja koska tämä Sana on tehty heille eläväksi, he elävät. Ajattelevan miehen suodatin ja pyhän 
miehen maku. 

183 Älkää ottako maailmaa, joka on petollinen niin kuin nuo savuketehtaat, vaan ottakaa todellinen ajattelevan 
miehen Suodatin. Suodatin, joka on henki, jota te hengitätte, ja ruoka, jota te syötte. Kaikki, mitä te olette, hengittäkää 
Jumalan Sanan lävitse, ja teillä tulee olemaan pyhän miehen maku, sillä Sana on tuottava sen, koska Hän on sama 
eilen, tänään ja iankaikkisesti. 

184 Ja minä tiedän, että joko me olemme tai emme ole, ja minä uskon meidän olevan. Mutta jos me emme ole sitä, 
niin jossain maailmassa on joku, joka on osa Kristuksen Ruumiista, ja Se tulee elämään ainoastaan Jumalan Sanasta, 
jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta tätä ajanjaksoa varten, jossa me nyt elämme. 

185 Enkä voi nähdä missä kirkkokunnassa… Noiden sanojen niin selvästi ollessa Raamatussa, jotka sanovat sen 
tulevan tapahtumaan, ja ne puhuvat asioista, joita tulee olemaan, ja tässä me elämme siinä juuri nyt. Minä en voi 
nähdä, miten se voisi olla mitään muuta kuin tämä. 
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186 Seurakunta, minä käsitän, että minun on seistävä teidän kanssanne tuomiolla jonakin päivänä. Olkoon minusta 
kaukana se, että kertoisin teille jotain väärää vain ollakseni suosittu. Minä en halua sitä. Jos voisin noudattaa omaa 
halujani, pelkästään inhimillistä halujani, ottaisin kiväärini ja menisin metsään ja rakentaisin itselleni mökin ja 
metsästäisin lopun elämääni. Olen tulossa vanhaksi, väsyneeksi ja kuluneeksi. Mutta en voi lopettaa. Minussa on 
jotakin, joka saa sen aikaan. Voi minua, jos en kerro Totuutta ja koko Totuutta. Voi minua, jos en seiso täällä 
viimeiseen henkäykseen asti. Minun on seistävä huolimatta siitä, mitä kuka hyvänsä muu sanoo. Minulla on 
velvollisuus Jumalan edessä. 

187 Ja minä totisesti uskon, että meidän saarnaamamme asiat ovat Totuus. Ei siksi, että minä saarnaan sitä. Ei, veljeni. 
Ei koskaan! Jumala tuntee minun sydämeni. Minä haluaisin istua seurakunnassa ja kuunnella voideltua saarnaajaa. 
Kuinka paljon helpompaa se olisikaan minulle. Tietenkin! Koska minulla olisi Iankaikkinen Elämä aivan samoin kuin 
miehelläkin, joka on puhujanlavalla. Minä olen osa siitä samalla tavoin kuin hänkin on. Minä tulisin menemään 
samaan Taivaaseen ja minulla olisi samat etuoikeudet. Kuinka helppoa olisikaan minulle istua siellä enkä ottaisi 
vastaan kaikkia näitä iskuja ja lyöntejä. Kuinka helppoa se olisikaan. Koko yö siellä ulkona ilman unta, puolitoista tai 
kaksi tuntia vuoteessa painiskellen näiden esiin tulevien asioiden kanssa. Kuinka helppoa olisikaan minulle, jos voisin 
aamulla ottaa pyssyni tai onkeni ja mennä metsästämään tai kalastamaan. Kuinka helppoa se olisikaan! Mutta veli, se 
on langennut minun osakseni, ja voikoon Jumala auttaa minua, niin etten koskaan jätä velvollisuuttani täyttämättä, 
vaan että seison uskollisena ja totisena ja tuon teille ajattelevan miehen suodattimen, joka tulee antamaan teille pyhän 
miehen maun. 

188 Ajattelevan miehen suodatin on erotuksen vedet. Se puhdistaa synnistä, ja se on Jumalan Sana. Ja ajatteleva mies, 
mies, joka tietää, että hänen täytyy seistä Jumalan edessä, tietää, että hänen täytyy vastata jokaisesta Raamatun Sanasta. 
Se tulee tyydyttämään tuon maun, joka on teidän sydämessänne. Auttakoon Jumala meitä vastaanottamaan se, kun me 
kumarramme päämme. 

189 Rakas Jumala, tunti tai kaksi on kulunut. Kello on liikkunut eteenpäin. Sanoma menee nyt historiaan, ja se 
kirjoitetaan kirjaan. Meidän kaikkien täytyy nyt vastata tästä, jokaisesta tekemästämme liikkeestä, jokaisesta 
sanomastamme sanasta ja jokaisesta mielemme lävitse kulkevasta ajatuksesta. Se yhä nauhoitetaan. Ja se tulee 
menemään nauhalle siihen asti, kunnes tämä elämä on ohitse, ja sitten me tulemme vastaamaan siitä tuomion päivänä. 

190 Oi Jumala, suuri taivaiden ja maan Luoja, johon me uskomme. Minä rukoilen näiden ihmisten puolesta tänä 
päivänä. Minä rukoilen myös omasta puolestani heidän kanssaan, että Herra Jeesus, että Sinä pitäisit voimassa Sinun 
Suodattimesi. Ja jos minä sanon jotakin pyhyyttä loukkaavaa, Herra, niin sydämessäni minä en ole tietoinen siitä. Minä 
rukoilen, että jos on väärin, että  olen ottanut Sinun Sanasi ja verrannut sitä sellaiseen esineeseen kuin tuo on, niin anna 
se minulle anteeksi. 

191 Mutta Herra, minä ajattelin, kun Sinä puhuit minulle siellä metsässä. Sinä tiedät, että tuosta aamuhetkestä alkaen 
en ole saanut sitä pois mielestäni. Otin sen vastaan Sinulta tulevana. Niinpä Isä Jumala, minä olen jo puhunut sen, ja 
minä rukoilen, Jumala, että Sinä antaisit sen olla sillä tavalla kuin minä ajattelin sen olevan. Että ajatteleva mies, jos 
hän pystyy lainkaan ajatelemaan, tulisi tietämään, että hänen täytyy seistä Jumalan läsnäolossa, ja että hän ei ottaisi 
sieluunsa mitään, joka saastuttaisi tai on vastoin Jumalan Sanaa. 

192 Ja Isä, me käsitämme, että minä olen verrannut sitä näiden tämän päivän organisaatioiden kanssa, en ollakseni 
jotain erikoista, Herra. Sinä olet eräänä päivänä tuomitseva minut sydämeni mukaan. Ja minä rukoilen Jumala, että 
Sinä näet, että se ei ollut vain ollakseni jotain erikoista, vaan se oli ollakseni rehellinen ja yrittääkseni olla vilpitön ja 
käsittäen, että pidän kädessäni sitä, minkä Sinun Veresi on ostanut, rannikolta rannikolle. Ja monet heistä ovat 
uskoneet saarnan. 

193 Ja Taivaan Jumala, älköön yksikään heistä tulko kadotetuksi. Minä vaadin jokaista heistä pitämään edessään 
synnin Suodatinta, erottavia Vesiä, Jeesuksen Kristuksen Verta, Sanaa, joka tehtiin lihaksi. Suo se Herra. Ja voikoon 
Pyhä Henki vuodattaa jokaisen lupauksen meidän sieluihimme. Ja voikaamme olla eläviä Jeesuksen Kristuksen 
Morsiamen edustajia silmiemme edessä olevassa ajassa nähdäksemme ehtoovalon, sillä me annamme sen Sinulle 
Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen. 

194 Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Uskotteko te sen? [“Aamen.”] Jos minä sanoin jotakin 
väärää puhuessani ajattelevan miehen suodattimesta, niin minä en voi sanoa sitä paremmin, koska minulla ei ole 
koulutusta. Minun vain täytyy sanoa se, niin kuin se minä sen saan. Ja kun näin sen makaavan siellä, minä ajattelin: 
“Minkälaista teeskentelyä!”  

Ja jokin sanoi: “Aivan samalla tavoin kuin seurakuntakin on.” 
195 Ajattelevan miehen suodatin. Oi! Siinä on paljon enemmän kuin vain se. Ajatteleva mies ei käyttäisi sitä 

ensinkään. Tietenkään ei! Ja se vaatii tupakoivan miehen maun, kyllä, koska hänen täytyy saada sitä tyydyttääkseen 
makuansa. Mutta todellinen ajatteleva mies, joka tietää, että hänen sielunsa tulee tuomittavaksi, suodattaa makunsa 
Jumalan Sanan lävitse: “Sillä kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, tulevat tulemaan Minun luokseni.” Ja hän on elävä 
jokaisesta Sanasta, joka lähtee ulos Jumalan suusta, joka on erotuksen Vedet, joka erottaa meidät synnistä. Sillä kun se 
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tulee Sanan lävitse, niin me näemme, että on synti olla uskomatta Sitä, joten me vain uskomme Sen ja menemme 
eteenpäin. Se on erottautuminen synnistä. Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

Minä rakastan Häntä, minä. 

Kohottakaamme nyt kätemme Hänelle! 

Koska Hän ensin rakasti minua, 
Ja osti pelastukseni Golgatan puulla. 

196 Mitä Hän sanoikaan? “Tästä kaikki miehet tuntevat, että te olette Minun opetuslapsiani, kun te rakastatte, kun te 
rakastatte toinen toistanne.” No niin, puristakaa nyt jonkun kättä, kun laulamme sen uudestaan, ja sanokaa: “Minä 
rakastan sinua myös, veli.” 

Minä rakastan Häntä, minä.. (Tämä on antaakseni sinun tietää sen) 
Koska Hän ensin rakasti minua, 
Ja osti pelastukseni 
Golgatan puulla. 

197 Mitä te pidätte ajattelevan miehen Suodattimesta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Kun te huomenna kävelette 
kadulla rinta rinnan maailman kanssa, niin onko teillä ajattelevan miehen Suodatin? Veli, sisar? Kun joku mies kutsuu 
sinua pyhäksi kieriskelijäksi, niin käytätkö silloin ajattelevan miehen Suodatinta? Kun joku sanoo jotakin pahaa sinua 
vastaan, niin onko sinulla silloin ajattelevan miehen Suodatin? Näettehän, vastatkaa pahaan hyvällä. Rukoilkaa niiden 
puolesta, jotka keinoista huolimatta käyttävät teitä hyväkseen, ja noiden puolesta, jotka vainoavat teitä, niin silloin te 
hengitätte ajattelevan miehen Suodattimen lävitse. 

198 Sillä jos te rakastatte vain niitä, jotka rakastavat teitä, niitä, jotka puristivat teidän kättänne ja ovat rakastettuja 
Herrassa, joka on hyvä asia, mutta voitteko te myös rakastaa niitä, jotka eivät ole rakastettavia? Siinä on ajattelevan 
miehen Suodatin. Se on Kristuksen Henki teissä, kun te rakastatte noita, jotka eivät rakasta teitä. Siitä te saatte palkan 
Jumalalta. Mutta jos te teette sen vain velvollisuudentunnosta, niin silloin teillä ei vielä ole ajattelevan miehen 
Suodatinta. Te olette vasta toisella kierroksella. Mutta jos te sydämestänne todella rakastatte häntä, niin silloin te 
hengitätte ajattelevan miehen Suodattimen lävitse, ja Se tyydyttää pyhän miehen maun, kun tiedätte sydämestänne 
antaneenne anteeksi jokaiselle, kaiken, ei väliä sillä, mitä on tapahtunut. Eikö Hän olekin ihmeellinen? 

...ensin rakasti minua 
Ja osti pelastukseni 
Golgatan puulla. 
 

Me vaellamme Valossa. 
Se on kaunis Valo. 
Se tulee sieltä missä armon kastepisarat ovat kirkkaat. 
Loista kaikkialla ympärillämme päivin ja öin, 
Jeesus, maailman Valo. 
Me vaellamme Valossa. 
Se on niin kaunis Valo. 
Ja se tulee (Suodatettuna!) armon kastepisarat ovat kirkkaat. 
Oi loista kaikkialla ympärillämme päivin ja öin. 
Jeesus, maailman Valo. 
Tulkaa kaikki Valon pyhät julistamaan, 
Jeesus maailman Valo. 
Silloin tulevat Taivaan kellot soimaan. 
Jeesus, maailman Valo. 
Oi, me vaellamme Valossa. 
Se on niin kaunis Valo. 
Se tulee sieltä, missä armon kastepisarat ovat kirkkaat. 
Oi, loista kaikkialla ympärillämme päivin ja öin, 
Jeesus, maailman Valo. 

Rakastatteko te sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

Oi, me vaellamme Valossa. 
Se on niin kaunis Valo. 
Ja se tulee sieltä, missä armon kastepisarat ovat kirkkaat. 
Loista kaikkialla ympärillämme päivin ja öin, 
Se on Jeesus, maailman Valo. 
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Minä rakastan tätä niin kovasti. 

Minun uskoni katsoo ylös Sinuun, 
Sinä Golgatan Karitsa, oi jumalallinen Pelastaja. 
Kuule nyt minua kun rukoilen, 
Ota kaikki minun syntini (Suodata minut, Herra, Sanan lävitse!) 
Ja anna minun tästä päivästä alkaen olla kokonaan Sinun! 

Ajatelkaahan vain sitä! Suodatetut Sanan lävitse, “kokonansa Sinun”. 

Kulkiessani elämän pimeissä sokkeloissa, 
Ja kun surut ympärilleni leviävät, 
Ole Sinä minun Oppaani. 
Käännä pimeys päiväksi, 
Pyyhi murheen kyyneleet pois, 
Äläkä anna minun koskaan eksyä 
Sinun sivultasi pois. 

[Veli Branham alkaa hyräillä laulua Minun uskoni katsoo sinuun.] 

…minun nääntyvälle sydämelleni, 
Innoita minun intoni; 
Oi käännä pimeys päiväksi, 
Ja pyyhi murheen kyyneleet pois, 
Oi anna minun tästä päivästä alkaen, 
Olla kokonaan Sinun. 

199 Rakas Jumala, me rakastamme laulaa Sinulle, sillä siinä me tuomme ilmi tunteemme ja mielenliikutuksemme 
seurakuntana, kun Sinä hengität yllemme Elämän Sanan. Me olemme niin kiitolliset, Herra. Tuon laulun mukaisesti 
vastaanota meidät. Teethän sen, Herra. Meidän halumme on tulla suodatetuksi Sanan Suodattimen lävitse ja vaeltaa 
joka päivä Valossa, Evankeliumin Valossa. 

Ja täytä meidän tiemme joka päivä rakkaudella, 
Vaeltaessamme taivaallisen Kyyhkysen kanssa, 
Menkäämme koko ajan, 
Laulun ja hymyn kanssa. 
Täytä meidän tiemme joka päivä rakkaudella. 

200 Suo se, Herra. Siunaa meitä yhdessä nyt. Anna armosi ja laupeutesi olla meidän kanssamme. Paranna sairaat ja 
kiusatut kaikkialla maassa. 

201 Me kiitämme Sinua veli Cogginsin puolesta tänä iltana, että Sinä päästit hänet pois sairaalasta ja annoit hänen 
mennä kotiin terveenä. Kiitos Sinulle kaikista asioista, joita Sinä olet tehnyt ja voimasta, jota Sinä olet meille antanut, 
niin että meistä tuntuu paremmalta nyt. 

202 Me kiitämme Sinua pienestä katkonaisesta sanomasta tänä iltana, Herra. Minä en tuonut sitä oikein, mutta minä 
rukoilen, Herra, että Sinä tekisit sen oikeaksi ihmisten silmissä, jotta he voisivat nähdä ja tietää, mitä varten se oli 
tarkoitettu. Anna sen olla kunniaksesi, Herra, ja voikoon meillä olla tämä ymmärrys, että ei ole mitään muuta, josta 
meidän tulee elää kuin Jumalan Sanan Leivästä, suodatettuna Jumalalta vain ainoastaan Hänen lapsiaan varten. Se on 
erotettu seurakunta. Se ei ole ketään muuta varten. Se on vain noille, Sinun valituillesi, aivan kuten punaisen hiehon 
erottamisen vedet olivat vain Israelin seurakuntaa varten. Niinpä Isä, me tiedämme, että Leipä on vain Lampaita 
varten.  

“Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää sitä koirille”, sanoi Jeesus.  

Ja nainen sanoi vastaukseksi: “Kyllä, Herra, se on totta, mutta minulle kelpaavat murutkin.”  

Ja meistä tuntuu siltä tänä iltana, Herra. Me haluamme kaiken sen, minkä Sinä voit antaa meille, Isä, sillä me 
isoamme ja janoamme saada enemmän Sinua. 

203 Suo meidän nälkämme tulla tyydytetyksi ja meidän halumme tulla tunnetuksi, sillä Isä me haluamme, että meillä 
olisi vanhurskaan miehen halu. Ja vanhurskas Mies oli Jeesus Kristus, ja Hänen halunsa oli tehdä Isän tahto, joka oli 
Sana. Suo se meille, Isä. Me pyydämme sitä Hänen Nimessään, Aamen.  

Nouskaamme nyt seisomaan, kun laulamme lopettajaislaulumme: Jeesus nimi ota myötäs. 
204 Kaikkialle ulkopuolella oleviin paikkoihin, minne tämä sanoma on mennyt tänä iltana: olkoon Jumala teidän 

kanssanne nyt, kun lopetamme rukouksessa. Voikoon jokainen teistä siellä ulkopuolella... Toivon, että te olette 
nauttineet yhtä paljon kuuntelemisesta, kuin minä sen puhumisesta teille. Ja luotan siihen, että Jumala on asettava sen 
teidän sydämiinne ja antava teille sen oikean tulkinnan. 



20          AJATTELEVAN MIEHEN SUODATIN 
 

205 Te ihmiset täällä kokouksessa, joille nämä nenäliinat kuuluvat. Minä olen lasken nyt käteni niiden ylle. Rukoilen, 
että Jumala parantaisi jokaisen teistä, niin että keskuudessamme ei olisi yhtään sairasta ihmistä. Te tulette näkemään, 
kuinka meidän Jumalamme vastaa rukouksiin.. 

206 Kun me olemme kokoontuneet yhteen: “Kun ihmiset, jotka ovat kutsutut Minun Nimelleni, kokoontuvat yhteen ja 
rukoilevat, silloin Minä olen kuuleva Taivaasta!” Hän on luvannut tehdä sen. 

207 Joten me emme ole jakaantuneita, vaan me olemme yksi henkilö. Me olemme kaikki yhtä Kristuksessa 
Jeesuksessa. Ja jokainen rukoilee jokaisen puolesta. Te rukoilette minun puolestani, kun minä rukoilen teidän 
puolestanne. Ja Jumala siunatkoon teitä, kunnes jälleen tapaamme. 

208 Ja minä luotan siihen, että te jotka asutte täällä lähistöllä, tulette jatkuvasti vierailemaan täällä tabernaakkelissa 
meidän hyvän pastorimme, veli Nevillen, luona. Hän tekee teille hyvää, veli Mann ja muut hienot ihmiset, joita heillä 
on täällä tabernaakkelissa. 

209 Jos asutte lähellä veli Junior Jacksonia, tai jotakin muita heistä ympäri maan, New Yorkissa ja muissa paikoissa, 
missä heillä on kokouksia, ympäri Arizonaa ja Kaliforniaa, niin vierailkaa noissa kirkoissa, jos satutte olemaan siellä 
päin. Me rukoilemme, että te tulisitte uudestaan ja antaisitte pastorin auttaa teitä tietämään enemmän Herrasta 
Jeesuksesta. 

210 Jumala siunatkoon teitä nyt, kun laulamme Jeesus Nimi ota myötäs. 

...Jeesus Nimi otat myöstä 
murheen laakson matkamies 
Se tulee antamaan ilon ja lohdutuksen sinulle. 
 

[Veli Branham puhuu jollekin puhujanlavalla.] 

...kun menet. 
Kallis Nimi (rakas nimi), oi kuinka ihana! (Oi kuinka ihana!) 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 
Kallis Nimi, oi kuinka suloinen. 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 

211 Katseltuani tänä iltana seurakunnan ylitse näin veli Estle Beelerin siellä takana veli Palmerin ja veli J.T:n ja niin 
monia saarnaajia seisomassa täällä ympärillä. En voi kutsua heistä jokaista nimeltä. Toivoisin jokaisen teistä voivan 
olla täällä lavalla tehdäksenne jotakin tälle seurakunnalle. Te ymmärrätte, eikö niin? Minä tiedän, että teillä on kristityn 
sydän ja tiedätte, että meidän tulee olla… tiedätte millaisia me olemme. Me olemme kaikki yhdessä yksi henkilö 
Kristuksessa Jeesuksessa. 

212 Muistakaamme nyt tätä seuraavaa säkeistöä, kun laulamme sitä veli Martin tullessa tänne loppurukousta varten. 
Tämä on veli Earl Martin, muistaakseni Arkansasista tai Missourista [Veli Earl Martin sanoo: “Missourista.”], jostain 
sieltä Arkansasin ja Missourin liepeiltä. Heillä on seurakunta siellä. 

213 Huomasin tuon veljen siellä alhaalla, en voi muistaa hänen nimeään, Brewer. Hän oli täällä tänä aamuna, ja uskon 
hänen yhä olevan täällä. Kyllä, näen hänet seisomassa täällä, veli Brewer. Olen niin monesti luvannut käydä siellä 
vihkimässä heidän kirkkonsa. Pääsen sinne jonakin päivänä, Herran avulla. 

Laulakaamme nyt tämä seuraava säkeistö. 

Jeesuksen Nimessä kumartuen 
Langeten maahan Hänen jalkojensa juureen. 
Kuningasten Kuninkaaksi me tulemme Hänen kruunaamaan, 
kun matkamme on päättynyt.  

Laulakamme se nyt. 

Jeesuksen Nimessä kumartuen 
Langeten maahan Hänen jalkojensa juureen. 
Kuningasten Kuninkaaksi me tulemme Hänen kruunaamaan, 
kun matkamme on päättynyt. 
Kallis Nimi (rakas nimi), oi kuinka ihana! (Oi kuinka ihana!) 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 
Kallis Nimi, oi kuinka suloinen. 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 
Oi, ota Jeesus Nimi mukaasi 
Kilveksi jokaista ansaa varten 
Oi, kun kiusauksiet kerääntyvät ympärillesi (mitä sinun tulee tehdä?) 
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Hengitä tuota pyhää Nimeä rukouksessa. 
Kallis Nimi (rakas nimi), oi kuinka ihana! (Oi kuinka ihana!) 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 
Kallis Nimi, oi kuinka suloinen. 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 

Kumartakaamme päämme. 

Kallis Nimi (rakas nimi), oi kuinka ihana! (Oi kuinka ihana!) 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 
Kallis Nimi, (kastettu Siinä, rukoile Siinä). 
Oi kuinka ihana! 
Toivo maan ja ilo Taivaan. 

Veli Martin. [Veli Martin rukoilee.]   

 

 


