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muodossa. Tulkaa nyt, sillä aikaa kun laulamme uudestaan, niin että voimme 
olla varmat, että olemme tehneet sen. 
217. Muistakaa nyt, jos nämä henget... Te Helluntailaiset varmasti uskotte 
kielilläpuhumi- sen ja tulkitsemisen lahjojanne; Joe ette voi uskoa sitä mitä 
Hän on tehnyt täällä, niin uskokaa silloin omia kieliänne ja tulkintojanne, jotka 
kutsuvat teitä alttarille. Tul koon jokainen. Jos te näette tämän toimivan, tämän 
toimivan, Jumalan toimivan, silloinhan se on Jumala! Mitä muuta vielä? Tässä 
on Sana, tässä Sen vahvistaminen, sanoen että Se on Totuus. Tulkaa. 
Laulamme vielä kerran, ja tulkaa nyt, (Sama säkeitö lauletaan vielä kerran.) 
218. Tulkoon nyt ne jotka uskovat Jumalaan, todella pyhitetyt saarnaajat ja 
Kristuksen 
palvelijat, tulkaa näiden ympärille täällä alttarilla, sillä aikaa kun laulamme 
uudestaan. 
Ja rukoilkaamme heidän kanssaan, yhdessä. Tulkaa. Tahtoisitteko tulla 
lähemmäksi? En voi 
ulottua heihin jokaiseen, käsilläni. Haluan teidän tulevan. Jotkut teistä 
saarnaajaveljis- 
tä, menkää heidän joukkoonsa siellä ja laskekaa kätenne heidän päälleen. Hyvä 
on. Te jotka tunnette Jumalan, tulkaa, siirtykää tänne ympärille, jotkut teistä 
naisista näiden naisten viereen ja te miehet näiden miesten viereen. Siirtykää 
tänne nyt. Tämä on Jumalan järjestys. Tulkaa tänne nyt, te ihmiset. Juuri niin. 
Jotkut teistä jumalisista äideistä, Ja jotkut teissä jumalisista veljistä, siirtykää 
nyt tänne heidän ympärilleen niin että voitte laskeskätenne heidän päälleen, 
vahvistuksena, että he saavat Pyhän Hengen. Hyvä on. Juuri niin. Sillä tavalla. 
219. Miksi te nyt olette tulleet? Koska te uskotte. Te olette vakuuttuneita siitä 
että Jumala on keskellämme. Hän on täällä tänä iltana, toimien suurissa 
merkeissä ja ihmeissä. 
220. Siirtykää lähemmäksi jokainen,, niin että ihmisillä voi olla enemmän 
tilaa, heitä on tulossa lisää käytävillä, naettehän, joten siirtykää lähemmäksi. 
221. Rukoilkaamme nyt kaikki yhdessä kohottaen kätemme Jumalalle. 
Taivaallinen Isämme, me tuomme Sinulle tänä iltana tämän kuulijakunnan, 
Pyhän Hengen ollassa läsnä keskellämme nyt, saaden Sanansa jälleen elämään 
uudestaan. Täytä jokainen sydän, Herra. Tule Hengen voimassa. Suo se, Herra. 
Aja kaikki pelko ulos, jokainen perkele. Liiku Jumalan voimalla ja ota valta 
näiden sielujen ylitse. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, minä jätän heidät Sinulle 
Sinun kunniaksesi. 

 

JEHOVAH-JIREH, OSA II 
 

1.
 Kii
toksia, veli Roy. Jääkäämme seisomaan hetkeksi kun rukoilemme. Me 
tahdomme kumartaa päämme. Ja ajatelkaamme nyt, jos sydämessänne on jokin 
halu johon haluatte Jumalan vastaavan teille tänä iltana, jokin pyyntö, tehkää 
se vain tunnetuksi kohottamalla kätenne ja sanomalla, “Minulla on pyyntö 
Jumalan edessä.” Kumartakaamme nyt päämme kun rukoilemme. 
2. Taivaallinen Isämme, me pidämme tätä niin suurena etuoikeutena, tulla 
Sinun tykösi; tietäen että jos me tulemme Herran Jeesuksen Nimessä, meille 
on luvattu että me saisimme sen mitä pyydämme. Me emme nyt tule Tuomion 
Valtaistuimen tykö. Varmastikaan me emme haluaisi tulla sinne, Tuomion 
Valtaistuimen tykö. Vaan me tulemme Armon Valtaistuimen luo, jossa 
olemme varmasti saava pyyntömme täytetyiksi. Sillä me emme voisi kestää Si-
nun tuomiotasi, emmekä me myöskään voisi elää Sinun oikeutesi mukaan, 
vaan Sinun laupeutesi on se mitä me anomme. Anna meille anteeksi sitten, 
Herra, meidän syntimme. Me rukoilemme että Sinä soisit sen ja että Sinä olisit 
kanssamme tänä iltana, vastaten jokaiseen pyyntöön mitä nuo kädet edustivat, 
kun ne kohotettiin ylös. Sinä tiedät mitä oli tuon käden alla sydämessä. Ja 
Jumala, epäilemättä se oli sairauksien ja rakkaiden pelastuksen puolesta. Me 
rukoilemme tänä iltana, Isä, erikoisesti niiden puolesta, että Sinä soisit heidän 
pyyntönsä. 
3. Me olemme nyt puhuneet Sinun uskollisesta palvelijastasi, Abrahamista, 
ja jatkamme hänen kanssaan tänä iltana, hänen matkallaan. Me rukoilemme 
että Sinä tulisit siunaamaan meitä, kun me kuljemme tiellä uskollisen 
palvelijan kanssa joka uskoi Sinun Sanasi, monia satoja vuosia sitten. Olkoon 
se esimerkki, niinkuin Paavali sanoi Hebrealaisten Kirjassa siitä kuinka 
Abraham oli esimerkki. Ja minä rukoilen että se usko joka hänellä oli, 
paljastettaisiin meille tänä iltana; uskomaan Jumalan Sana ja olemaan 
epäilemättä Sitä, yhtään Sanaa Siitä, vaan uskomaan Sen kaiken, ja uskomaan 
kaiken mitä Hän on sanonut. Ja voikaamme olla kykenevät pitämään kiinni 
niistä lupauksista jotka Hän on antanut meille, ja olemaan Abrahamin lapsia 
olemalla Kristuksessa. Me pyydämme Jeesuksen Nimessä. Aamen. (Voitte 
istuutua.) 
4. Veli Borders on vähän pidempi kuin minä, joten minun täytyy laskea 
mikrofoonia vähän alemmaksi. Ja on etuoikeus olla jälleen tässä kokouksessa 
tänä iltana ja rukoilla sairaiden puolesta, ja tehdä mitä tahansa Pyhä Henki 
käskee meitä tekemään. Haluan sanoa tämän kiitoksena. Kaikista matkoistani 
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halki Yhdysvaltojen ja Kanadan - eilen illalla näin jotakin joka sävähdytti 
minua enemmän kuin kaikki se mitä olen nähnyt;pyörätuolien tyhjentyvän, 
kainalosauvoja laskettavan maahan, sokeiden näkevän, kuurojen kuulevan, 
mykkien puhuvan, kuolleiden nousevan ylös, lääkärin allekirjoitettua 
lausunnon että “tuo henkilö oli kuollut, ja on noussut ylös.” Ne ovat kaikki 
olleet jännittäviä elaymyksiä. Mutta eilen illalla, kun näin ihmisten jotka ovat 
seurakuntien jäseniä, vastaanottavan Totuuden ja nousevan seisomaan 
ihmisten keskellä, tunnustaakseen että ovat väärässä ja halukkaat tekemään 
oikein, se oli parasta mitä tiedän. 
5. Tuo Seurakunta, ehkäpä Morsian on jo valittu. Se on, saada Hänet 
valmiiksi nyt. Saada Hänet... 
6. Herätys on ohitse. Me tiedämme sen. Ei ole enää mitään herätys henkeä. 
Jos kokous kestää kaksi tuntia, jokainen valittaa. Herätyksessä, on päivä tai yö, 
se on koko ajan, koskaan lakkaamatta. Herätys on ohitse. Ja niinpä me olemme 
vain tekemässä poimintaa. 
7. Abrahamin (Elieserin) täytyi hikoilla siihen asti kunnes hän löysi tuon 
luonteen. Ja sitten löydettyään tuon luonteen, oli seuraava asia valmistaa hänet 
kohtaamaan ylkää. Se on seuraava asia. Muistatteko milloin hän löysi hänet? 
Ehtooajassa, ehtoovalossa. 
8. Se kosketti sekä miehiä että naisia eilen illalla ja me näimme heidän 
Sanan kunnioituksessa nousevan seisomaan ja myöntävän olevansa väärässä ja 
haluavan Jumalan anteeksiantoa ja jatkaa eteenpäin. Tämä on paikka pitää 
herätys. Jos olisi mitään herätystä, tapailtuasi se juuri täällä missä on rehellisiä 
sydämiä. Miksi? Teillä on jotakin missä toimia, näettehän. Jotakin... Useimmat 
heistä tulevat röyhkeiksi, he eivät halua teidän sanovan heille siitä; muistakaa 
vain, sentyyppinen siemen on kirkkokunnallinen siemen, ei Abrahamin 
Siemen. Abrahamin Siemen näkee Sanan ja uskoo Sanan, nopeasti. 
9. Kun tuo pieni prostituoitu siellä kaivolla tuona iltana, tuo nainen 
kaivolla... Siellä oli pappeja ja rabbeja ympärillä, katsomassa Jeesuksen 
toimintaa, Hänen antaessaan Messiaanisen merkkinsä heille, 
Kirjoituksenmukaisen merkin, ja he sanoivat, “Hän on Bel-sebuli, perkele, 
ennustaja.” 
10. Mutta niin pian kuin tuo Valo välähti tuolle pienelle naiselle, kun Hän 
kertoi hänelle mitä hän oli tehnyt, hän sanoi, “Herra, minä tajuan että Sinä olet 
Profeetta. Ja metiedämme että Messias on tuleva, ja kun Hän tulee, Hän tulee 
kertomaan meille nuo asiat.” Näettekö, tuo ennaltamäärätty siemen käsitti sen 
nopeasti, se oli Abrahamin Siemen, totisesti. Ja hän näki tuon Valon, se oli 
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saamme sävelen; joku tulee johtamaan laulamista. Pyhä Henki on puhunut. 
Jumala siunatkoon sinua, sisar. Oikein. Astuisiko joku muu tänne tämän naisen 
viereen. Tulkaa suoraan tänne eteen jos teillä on...Jumala siunatkoon sinua, 
sisar. läsnäolossa, kun Raamattu, Sana, vahvistus, lahjat, kaikki toimivat, eikö 
se olekin ihmeellistä juuri nyt? Tulkaa suoraan alttarille. Tulkaaalas sieltä 
parvekkeilta. Te jotka olette ilman Jumalaa ja jotka ette ole täytetyt Hengellä, 
tulkaa nyt sillä aikaa kun laulamme. 
 Jeesus on kulkemassa “tätä kautta, Tätä kautta, tänään, Jeesus on 
kulkemassa tätä kautta, Hän on kulkemassa tätä kautta tänään. 
 Jeesus on kulkemassa tätä kautta, (Ettekö tulisi nyt, Hänen ollessaan 
kulkemassa ohitse, Hänen Henkensä liikkuessa, sanoen, “Tule”?) Jeesus on 
kulkemassa tätä kautta, Hän on kulkemassa tätä kautta tänään. 
214. Ettekö haluaisi tulla Hänen ollessaan kulkemassa ohitse? Katsokaa mitä 
Hän tekee keskuudessanne, osoittaen että Hän on sama. Siirtykää suoraan 
tänne eteen, jokainen sielu joka ei tunne Häntä, joka ei ole syntynyt uudestaan. 
Ettekö haluaisi tulla nyt etsimään Häntä? Muistakaa, tuo sama Pyhä Henki 
tuntee teidät. 
 Jeesus on kulkemassa tätä kautta, Tätä kautta,tänään, 
 Oi, Jeesus on kulkemassa tätä kautta, Hän on kulkemassa tätä kautta 
tänään. 
215. Tulkoon jokainen sielu nyt joka ei tunne Jumalaa, joka ei ole varma 
asemastaan. Tul 
kaa alas. Älä omaa järkiperäistä käsitystä siitä, veli, sisar. Älä tee sitä. Sinulla 
on voinut olla monen kaltaisia aistimuksia. Sinulla on saattanut olla verta 
käsissäsi, kasvoissasi, sinulla on voinut olla kylmänväreitä ja niin edelleen. Ei 
nyt mitään sitä vastaan, se kyllä käy päinsä. Olet saattanut puhua kielillä, olet 
saattanut tanssia Hengessä, ja yhä olla kadotettu. Se on totta. Sen täytyy olla 
Elämä joka on syntynyt sinussa, joka ottaa tämän Sanan ja saattaa Sen elämään 
uudestaan. Katsokaahan, Kristus on Sana. Ja jos sinulla ei vielä ole uskoa 
mennä sisälle tuohon Sanaan ja uskoa Se, niin etkö haluaisi tulla nyt. 
216. Kun Jumalan Seurakunta, kun ehtoo Valot alkavat loistaa ja tuo puu on 
tulossa kypsyy teen; Jumala sanoi että Hän ennaileenasettaisi tuon puun, tuon 
helluntaipuun, samankaltai seen Uskoon, kaikkeen samaan mitä heillä oli, tuo 
puu tulee olemaan ennallistutettu uudestaan; ilman kirkkokuntaa, ilman 
mitään, se on tuleva yksinkertaisessa Pyhän Hengen voimassa, opettaen 
Raamattua aivan tarkalleen sillä tavalla kuin Se teki sen. Meille on luvattu 
sellainen viimeisissä päivissä, tiedättehän, tulevaksi ja ennalleen asettamaan 
tuon Uskon. Niinpä minä uskon että Hän on täällä tänä iltana Pyhän Hengen 
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“Kyllä.”) Kysykää heiltä nyt, menkää ja kysykää heiltä onko se oikein. Jos se 
ei nyt olekin tuo sama Jumala joka oli siellä juuri ennen Sodoman polttamista, 
niin en tiedä mikä olisi. 
206. Uskokoon joku muu nyt tässä osastossa koko sydämellään. Herraan 
Jeesukseen. Siellä aivan takanani istuu eräs nainen. Hänellä on syvällinen 
kaipaus. Hän rukoilee Jumalaa antamaan hänelle jotakin. Se on lapsi jota hän 
rukoilee. Hän on suoraan tässä minun takanani. Mrs. Holm, nouse ylös ja usko 
Herraan Jumalaan. Ja jos uskot sen koko sydämelläsi, sinä voit saada sen 
lapsen jota rukoilet. 
207. Eräs nainen tulee esiin, ja hän on rampa. Hän istuu pyörätuolissa. Hän on 
takanani. Hän ei ole tästä osasta maata. Hän on Sakramentosta, Pohjois 
Sakramentosta. Hän on ollut kovasti sairas. Lääkärit eivät voi auttaa häntä. 
Hän on ollut sairaalassa. Hänellä on ollut useita leikkauksia. Hänellä on 
munuaisvaiva, vikaa luustossaan. Hän on niin hermostunut että hänellä on 
komplikaatioita» Hän on hyvin huonossa kunnossa. Mrs. Beeler, siellä, pidä 
ylhäällä kätesi ja usko että Herra Jeesus... ja ole paran... Jumala siunatkoon 
sinua. 
208. Uskotteko te? Jumala yhä elää ja hallitsee. Jos uskotte sen koko 
sydämellänne! 
209. Tässä on eräs pieni nainen, katselen häntä istumassa täällä. Hän kärsii 
paksunsuolen vaivasta. Hänen nimensä - en tunne häntä. Mutta uskotko 
Jumalan voivan kertoa minulle kuka sinä olet, rouva? Mrs. Berglund. Usko 
koko sydämelläsi ja ole parantunut. Usko. 
210. Tässä istuu eräs rouva rukoillen ystävän puolesta, jolla juuri on ollut 
autokolari. Usko koko sydämelläsi, niin voit saada mitä olet pyytänyt. 
211. Siellä istuu eräs nainen joka kärsii päänsäryistä. Uskotko koko 
sydämelläsi. Sinä voit olla parantunut. Älä epäile sitä. Vain usko se. Jos Hän ei 
olekin tuo sama Jumala, niin silloin en tiedä kuka Hän on. Hän on täällä 
tehdäkseen sen, jos vastaanotat sen ja uskot sen. 
212. (Eräs sisar puhuu toisella kielellä. Eräs veli antaa tulkinnan.) Aamen. 
Ylistys Herralle. 
213. Ettekö voi käsittää ole vanne Jumalan Läsnäolossa. Tehkää se. Uskon 
että se mitä meidän pitäisi tehdä juuri nyt, senjälkeen kun Henki on puhunut, 
sanoen, “Tulkaa Minun tyköni, uskokaa Minua, Minun kansani,” uskon että 
meidän tulisi antaa alttarikutsu juuri nyt ja antaa niiden jotka eivät tunne 
Kristusta, tulla tänne alttarin ympärille ja vastaanottaa Hänet Pelastajanaan. 
Jos ette ole vastaanottaneet Pyhää Henkeä, tulkaa te myös, saadaksenne Pyhän 
Hengen, koska juuri se tulee tapahtumaan. Ettekö tulisi nyt, sillä aikaa kun 
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Sana. Hän tiesi Sanan lupaavan sen, että kun Messias tulee, Hän tekisi nuo 
asiat, ja hän tunnisti sen. 
 Jeesus sanoi, “Minä olen Hän joka puhuu sinulle.” 
11. Hän juoksi kaupunkiin ja yritti saada toisia vakuuttuneiksi. Hän sanoi, 
“Tulkaa katsomaan Miestä joka on kertonut minulle ne asiat jotka olen tehnyt. 
Eikö tämä olekin itse Messias?” Näettekö? 
12. Nyt vain sana sisarillemme. Minua on aina pidetty naistenvihaajana, 
mutta minä en ole. Näettehän? Kun olin pieni lapsi, minulla oli happamia 
kokemuksia; mutta olen aina suuresti kunnioittanut naista joka oli todellinen 
nainen, hieno nainen. Mutta niitä kohtaan minulla ei ole mitään kunnioitusta 
jotka väittävät olevansa, eivätkä ole. Minä pidän nähdä hienon naisen, 
todellisen aidon naisen, hän on jalokivi. 
13. Tässä päivässä kun naiset ovat vääristyneitä, kaikkein vääristyneimpiä 
näissä viimeisissä päivissä. Kirjoitus sanoo niin. Miksi? Se on aikakauden 
loppuminen. Muistatteko mikä oli tuo ensimmäinen vääristely? Se oli nainen. 
Oikein. Ja näissä viimeisissä päivissä ! Meillä ei ole koskaan ollut tätä; meillä 
on ollut kuusituhatta vuotta aikaa jolloin naiset ovat yrittäneet pysyä naisina. 
Nyt he yrittävät toimia kuin miehet, pukevat ylleen vaatteita kuin miehet, 
leikkaavat hiuksensa pois aivankuin miehet, ja niin edelleen. He eivät koskaan 
telineet sitä missään toisessa ajanjaksossa. Raamattu ennustaa tämän, että he 
tekisivät tämän viimeisissä päivissä. Ja täällä se on teille, naisten vääristynei-
syys. Ei ihme että Raamattu sanoo, “Ne jotka Siionissa pääsevät pakenemaan 
sitä, ovat ihania Herran silmissä, tuona päivänä.” Näettekö, kuinka nuo ihmiset 
ovat jotka pääsevät pakoon? 
14. Te sanotte, “Ei sillä ole mitään väliä.” Sillä on väliä. Joku sanoi minulle 
äskettäin, “Veli Branham, tuolla pikkuasialla ei ole merkitystä.” 
15. Minä sanoin, “Sillä oli Paavalille. Ja Paavali sanoi, ‘Jos enkeli 
Taivaasta tulee ja opettaa mitään muuta, olkoon hän kirottu.’ Olkoon hän 
saarnaaja, enkeli, piispa, paavi, tai mikä tahansa hän onkin, olkoon hän kirottu, 
jos mikä tahansa on vastoin Tätä.’” Näettehän, se on tarkalleen niin. Se on 
Galattalaisten 1:8, jos haluatte lukea sen. 
16. Ja hän sanoi, “Minä en usko että... Olen nähnyt naisten lyhyin hiuksin 
olevan aivan yhtä nöyriä ja suloisia.” 
17. Minä sanoin, “Se on tarkalleen totta, minä olen myös nähnyt heitä. 
Mutta sitä se ei ole. Katsohan, teidän täytyy tulla siihen mitä Raamattu sanoo!” 
18. Mitä jos Mooses, kun Jumala sanoi hänelle, “Ota pois kenkäsi,” olisi 
sanonut, “Herra, minä otan sensijaan pois vain hattuni”? Näettekö? Teidän 
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täytyy tehdä mitä Jumala käskee tehdä! Ja vaikeutena on se, minun mielestäni, 
mikä saa minut niin huolestuneeksi siitä, että saarnaajat kärsivät sen kaltaisia 
asioita! Mitä se on? Se osoittaa että se on nykyaikainen Adam joka 011 
mennyt vaimonsa mukaan. Näettekö? Jumala haluaa toisen Adamin joka 
seisoo Sanan kanssa, ja yksin Hänen kanssaan, yksin Sanan kanssa. Sana on 
oikein, mistään huolimatta! Älkää menkö sitä tietä. 
19. Koskaan kuudentuhannen vuoden aikana ei ole ollut niin että naiset 
olisivat halunneet leikata hiuksiaan, pukeutua kuin miehet, olla vääristyneitä. 
Me olemme lopunajalla. Ja Amerikkaa, jokainen joka tuntee profetiaa, tietää 
että Amerikkaa esittää nainen. Tätä kutsutaan “naisten vapaudeksi.” Vapaus 
mihin? Tehdä syntiä niinkuin hän haluaa. 
20. Nainen ei voi tehdä mitä hän haluaa tehdä. Raamattu sanoo ettei hän 
voi. Nainen on sivutuote miehestä. Hän ei ole edes alkuperäisessä luomisessa. 
Se on täsmälleen oikein. Hänet otettiin miehestä. Mies oli molempia, sekä 
naisellinen että miehekäs. Hän otti tuon naisellisen hengen ja pani sen siihen 
kylkiluuhun joka tuli miehen kyljestä. Kuunnelkaa! Panitteko merkille kun 
Rebekka meni kohtaamaan Iisakkia, kun hän hyppäsi pois kamelin selästä, hän 
verhosi kasvonsa? Miksi? Hän tuli päänsä luo. 
21. He eivät tiedä sitä. Heidän täytyy tehdä se, joka tapauksessa. Oletteko 
panneet merkille että nainen, kun hän menee naimisiin, panee hunnun 
kasvoilleen? Miksi? Hän tulee päänsä luo. Ja Seurakunnan, ollen Morsian, 
pitäisi hunnuttaa itsensä kaikille uskontunnustuksille, tullessaan Päänsä, Sanan 
luo. Kristus on Sana, ja Hän on Pää. 
22. Nyt, ystävät, en halua aloittaa puhumaan siitä. Katsoin täällä tänään 
tekstejäni ja minulla on vähän yli viisisataa tekstiä Raamatun syvällisistä 
opetuksista. Mutta jostakin syystä minä vain haluan pysytellä Abrahamin 
kanssa näissä kokouksissa. 
23. Tiedättekö, uskon että Herra voisi - jos veljillä eikä kellään ole mitään 
sitä vastaan, haluaisin tulla tänne takaisin ja pitää herätyksen jossa te todella 
viipyisitte jonkin aikaa, näettehän, jossa voisimme todella mennä syvälle 
asioihin ja nähdä. (Seurakunta taputtaa käsiään.) Kiitoksia. Kyllä. Kiitoksia. 
Kiitos teille. Tiedän että täällä on kaloja, minä tiedän sen. Ja minä rakastan 
kalastamista. Ja on hyvää työskentelymateriaalia, joitakin jotka ovat rehellisiä. 
Kuka tahansa voi olla väärässä. Te ette tiedä; minä kuolen päivittäin 
vääryyksistäni ja yritän elää Kristuksen edessä. Ja kuka tahansa on tarpeeksi 
suuri ja hänellä on tarpeeksi Jumalan Henkeä kävellä esiin ja myöntää olevan-
sa väärässä, sanoen, “Minä haluan oikean asian” minulla on paljon luottamusta 
juurisiinä, sillä, se on todellinen Abrahamin Siemen. He tahtovat tietää Sen. 
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197. Nyt selkäni ollessa käännettynä, minä haluan jonkun... Sallikaa minun 
muuttaa se, se on kaikkialla ympärillä. Sallikaa minun kääntää selkäni tälle 
osalle ensin, ja sitten toiselle. Nyt, joku siellä takana tällä suunnalla; siellä on 
liian monia jotka rukoilevat. Takana tällä suunnalla, rukoilkoon joku nyt siellä 
joka haluaa uskoa Jumalaa. Vain uskokaa koko sydämellänne, täällä takana 
jossakin. 
193. Nyt, Taivaallinen Isä, minä arvostan Sinua kaikissa sanomissasi, 
kaikkea mitä olet tehnyt. Auta minua nyt, Herra. Uskon kautta minä uskon 
Sinua, Sinun Sanasi. Minä uskon että se oli Sinun Henkesi, joka kutsui minut 
tekemään tämän. Tulkoon se nyt tiettäväksi, että minä olen puhunut Totuuden. 
Minä pyydän sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen. (Eräs sisar puhuu toisella 
kielellä.) 
199. Isä Jumala, me odotamme sen tulkintaa. Sinä sanoit Raamatussa, että 
olkoon niitä enintään kolme ja yksi kerrallaan, ja se on kolmas. Me 
rukoilemme nyt, että Sinä tekisit sen tiettäväksi jollekin jolla on tulkinnan 
lahja. Minä jätän sen sinulle, Kristuksen Nimessä. (Eräs veli antaa profetian.) 
Kiitos Sinulle, Herra. 
200. No niin, se oli nyt profetia, eikä tulkinta. Näettehän, hän sanoi enemmän 
kuin mitä tuo nainen sanoi. Siellä on tulkinta tulossa esiin. Näettekö, tuo mies 
oli profeetta. 
201. (Eräs veli antaa tulkinnan.) Kiitos Sinulle, Herra. Suoraan takanani... 
202. (Eräs sisar seurakunnassa alkaa rukoilla.) Jumala, suo tuolle naiselle se 
siunaus jota hän pyysi. Vain... 
203. Olkaa nyt todella kunnioittavat, ja uskokaa se koko sydämellänne. No 
niin, Pyhän Hengen mukaan - minä yritän tuoda esiin Sanan jonka olen 
saarnannut, jonka Hän on todistanut tulevan tapahtumaan. Nyt uskokaa koko 
sydämellänne. 
204. Nyt edessäni on seisomassa joku, joka istuu takanani. Ja se on eräs 
nainen. Ja hän kärsii sydänviasta. Ja hänellä on allergia joka vaivaa häntä. Hän 
on aivan takanani. Jos tuo nainen ei vielä ole noussut seisomaan... 
Kuulijakunta katselee; minulla on silmäni suljettuina. Hän on myös huolissaan 
eräästä rakkaastaan, se on, aviomiehestään joka istuu jonkin matkan päässä 
hänestä; hän on halvaantunut, hänellä on kävelykeppi. Tuon naisen nimi on 
Mrs. Brummach. Usko koko sydämelläsi. Nouse seisomaan ja vastaanota mitä 
olet rukoillut, ja tulet saamaan mitä olet pyytänyt. Nouse seisomaan. Onko hän 
seisomassa? (Seurakunta sanoo, “Kyllä.”) 
205. Jumala siunatkoon sinua. Minä en tunne tuota naista, en ole koskaan 
elämässäni nähnyt häntä. Olemmeko me vieraat toisillemme? (Nainen sanoo, 
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190. Muistakaa, he olivat menossa taisteluun erään kerran, eivätkä tienneet 
miten mennä tähän suureen taisteluun. Daavid oli seisomassa siellä ja jakoi 
heidän kanssaan palan lihaa ja viiniä. Mutta Henki lankesi erään miehen päälle 
ja hän profetoi ja kertoi heille missä kohdata vihollinen, ja se oli niin. 
191. “Me kohtaamme suuressa taistelussa, veli. Ja me olemme suuressa 
taistelussa juuri nyt. Henki on langennut jonkun ylle, ja sanonut teille 
tarkalleen mitä tehdä, “Uskoa.” Hän yrittää saada teidän mielenne pois siitä 
että se olisin minä. Näettekö? Joidenkin teistä on täytynyt ajatella että se on 
veli Branham, joka yrittää tehdä jotakin. Se en ole minä; se on Hän. Minä 
vain... Lahja on vain luovuttaa itsensä, aivankuin vetäisitte päälle vaihteen 
itsessänne. Aivankuin tämä mikrofooni, te panette sen päälle, ja jonkun täytyy 
puhua sen kautta. Se on vain pieni vaihde jonka panen päälle, pieni asia. Pyhä 
Henki. Minä en pane sitä päälle; Hän panee sen päälle. Ja sitten Hän puhuu; se 
en ole minä. Olkaa nyt kunnioittavat ja uskokaa, jokainen teistä, ja vain 
rukoilkaa. 
192. No niin, jokainen tietää Raamatun sanovan, että, “Jeesus Kristus juuri 
nyt on Yli Pappi joka voi olla kosketettu heikkouksiemme tunnolla.” Jos se on 
oikein, sanokoon seurakunta, “Aamen.” (Seurakunta sanoo, “Aamen!”) Onko 
Hän sama Yli Pappi? Sanokaa, “Aamen.” (“Aamen.”) Jos Hän on tuo sama Yli 
Pappi, Hän toimisi samalla tavalla. Onko se oikein? (“Aamen!”) Aamen. Mitä 
te nyt tekisitte? 
193. Minun koskettamisellani ei olisi mitään merkitystä; minä olen ihminen. 
Mutta koskettaa Häntä, ja Hän on Pyhä Henki joka on täällä, silloin Hän reagoi 
takaisin ja käyttää inhimillisiä huulia. Koska, Hän on Viinipuu, me olemme 
oksat; Hän ei kanna hedelmää, Hän vain antaa energian oksalle. 
194. Minä vain käännän selkäni, niin että voitte nähdä ne asiat jotka olen 
sanonut. 
195. No niin, nämä saarnaajat täällä korokkeella, he rukoilevat. Te voitte 
katsoa minuun jos tahdotte. Se kyllä sopii» Voidaksenne nähdä, voidaksenne 
tietää, että he vain... koska te olette paimenia, te olette se joka paimentaa näitä 
lampaita» Niinpä vain, jotta te voisitte tietää. Haluan teidän rukoilevan 
puolestani, veljet. Koska, näettekö mikä minä olen? Minä edustan juuri sitä 
Kristusta jota te palvelette. Ja minä olen teidän veljenne, Valtakunnan kanssa 
kansalainen, teidän veljien kanssa. Ja minä olen täällä vain... 
196. Katsokaahan nyt, juuri nyt se Sana jonka saarnasin, on pantu peliin. 
Epäonnistuminen juuri nyt, se on mitä Saatana haluaisi nähdä. Se on kaikki 
mitä hän odottaa. Mutta Jumala ei epäonnistu. Vain olkaa kunnioittavat. 
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He eivät tiedä Sitä ennenkuin kuulevat Sen. Mutta Se täytyy olla kuultu ensin, 
sanotaan, “Kuinka mekuulisimme ilman saarnaajaa? Ja kuinka saarnaaja voisi 
saarnata ellei Jumala häntä lähetä?” Se on tarkalleen Totuus. Ho niin, 
huomatkaa nyt. 
24. Me menemme nyt takaisin Abrahamiin. Meidän on parasta mennä 
takaisin häneen ja jatkaa siitä edelleen. Voitteko kuulla minua hyvin siellä 
ylhäällä parvekkeella? Me olemme...Mukavaa nähdä tänä iltana niin mukava 
joukko. Te olette niin mukavia ihmisiä täällä. 
 Minä varmasti... 
25. Puhuin eräälle ystävälle tänään, joka tulee Kanadasta. Jumala oli 
johtanut minut erääseen tiettyyn paikkaan, jossa minun täytyi tarkata jotakin 
tapahtuvaksi. Ja sitten seistessäni... Tämä ystävä, tapasin hänet ja hän puhui 
siitä kuinka Amerikkalaiset olivat ystävällisiä. Ja minä sanoin, “Kyllä, ja täällä 
jossakin on Jumalan ennaltamäärätty Siemen, näissä paikoissa ja niiden 
ympärillä ja tämä on kaikkein pahin paikka.” Minä en tarkoita teidän 
kaupunkianne täällä. Minun kaupunkini, josta tulen, on aivan yhtä paha kuin 
teidänkin. Mutta koko maailma on paha, ja kaikki nämä maineettomat ihmiset 
ovat ajautuneet länteen. Me tiedämme sen. Sivilisaatio on kulkenut sen 
mukana. Ja missä sivilisaatio on, siellä on synti. Kyllä, katsokaa sitä, minne 
tahansa täällä. Tämä on saarnaajien hautausmaa. Se on totta. Katsokaa Los 
Angelesia. Kaikki ja jokainen kultti menee suoraan sinne ja jokainen jolla on 
joku uskontunnustus, joku oppi. Saada Sana sisälle sinne, te ette voi tehdä sitä. 
Se on niin saastunutta! Se on totta. Demoonit, perkeleet, se on suoranainen 
Saatanan istuin! Mutta kuitenkin, kaiken sen keskellä, myös siellä on joku 
Siemen. Ja ainoa asia jonka voitte tehdä on levittää Valoa. Ja jos jotakin tuosta 
Valosta... Jos Siemen on siellä, se on tuleva Elämään niin pian kuin Valo osuu 
siihen. Teidän täytyy vain näyttää Valoa, siinä kaikki. Ja Hän on ehtoo Valo, 
me tiedämme sen, Hänen Sanansa. 
26. Ho niin, eilen illalla me jätimme Abrahamin - aloitin 22:sta luvusta, 
mutta en päässyt sen lävitse, koska menin takaisinpäin siihen mitä Abraham 
oli alussa. Ja me jätimme hänet eilen illalla siihen missä Jumala oli 
valivistamassa liiton hänen kanssaan. Oi, minä pidän siitä. Repien sotajoukot; 
tehden liiton Abrahamin kanssa. Ja kuinka me tulimme siihen kuinka Hän 
kutsui Abrahamin, ja vahvistaisi liiton hänelle, käskemällä häntä ottamaan 
kolme kolmivuotiasta eläinta, ja halkaisemaan ne. Ja me otimme nuo kolmet. 
Meillä ei ole aikaa mennä siihen. Mutta juuri tuossa aiheessa siellä voitaisiin 
viipyä aamuun asti, eikä se tulisi selitetyksi. Mutta me koskettelemme vain 
kohokohtia ja odotamme Pyhän Hengen paljastavan loput siitä tällä kerralla. 
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27. No niin, kuinka tuo täydellisyys, tuo täydellinen Uhri, täydellinen, 
Jumala täydel-listytettynä inhimillisessä elämässä, mitä Hän tulisi tekemään. 
Me tiedämme että meillä oli... Meillä oli Jumala, Isä, joka oli Kaikkivaltias 
Jehova. Silloin Se oli Valopatsaas-sa, vieden Israelin erämaan halki. Ja tuo 
sama Jehova tuli lihaksi ja asui keskuudessamme ainutsyntyisen Poikansa 
muodossa, luoden Tabernaakkelin Itseään varten asua - Jumala julki tuotuna 
lihassa. Jumaluuden täyteys ruumiillisesti asui Hänessä, tuo täydellinen 
julkituleminen. Sitten (liiton kautta) tuo inhimillinen osa Hänestä otettiin pois, 
irroitettiin, että Hän voisi (tämä liitto) erottaa tuon Ruumiin joka kuoli, Veri 
oli vuodatettu syntien asteeksi saarni seksi - ja Hän nosti Sen ylös ja asetti 
oikealle kädellensä, ja lähetti Hengen takaisin Helluntaipäivänä. Ja tuon saman 
Elämän,joka eli Kristuksessa Jeesuksessa, täytyy olla eletty liiton ihmisissä, 
sama Elämä tehden tuon saman asian. Jeesus sanoi Joh.14:12, “Joka uskoo 
Minuun on myös tekevä niitä tekoja joita Minä teen.” No niin, se on nyt joko 
oikein tai väärin! Minulle, jokainen Sana Siitä on oikein. Jokainen Sana on 
täydellisesti oikein. Pankaa merkille kuinka ihanasti Jumala toimii. 
28. Ja sitten kuinka nuo Isä... Kuten Matteus sanoi, “Menkää senvuoksi ja 
opettakaa kaikkia kansoja, kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
Nimessä.” Näettekö? Nyt, Isä.. Se ei merkitse että meillä olisi kolme jumalaa. 
Meillä on yksi Jumala kolmessa tehtävässä, Isänä, Poikana, Pyhänä Henkenä, 
sama Jumala eilen, tänään ja iäti. Niin se on tarkalleen. 
29. Huomatkaa nyt kuinka ihanasti se oli julkitu Abrahamille ja kuinka 
Jumala tässä Valossa meni näiden puolikkaiden väliin, erottaen ne toisistaan. 
Aivan niinkuin... Me puhuimme eilen illalla siitä kuinka he tekivät liiton, 
sopimuksen, kirjoittivat sen ja repivät halki. Tuon sopimuksen puolikkaiden 
täytyi sopia toisiinsa. 
30. Nyt te näette, ystävät, se on se mitä yritän sanoa. Jopa meidän 
Helluntailaisten keskuuteen on tulossa tämä älykkyyden perkele, yrittäen saada 
ihmisiä... Nyt, minä uskon kaikkiin Jumalan lahjoihin. Minä uskon 
huutamiseen. Minä uskon kielilläpuhumiseen. Minä uskon kaikki ne asiat jotka 
Jumala on sanonut. Mutta kuitenkaan te ette voi luottaa siihen että mikään 
noista asioista olisi merkki siitä että teillä on Pyhä Henki. Katsokaahan, teidän 
elämänne täytyy olla sen mukaista. Ymmärrättehän? Teidän... “Teidän 
hedelmistänne teidät tunnutaan.” Näettekö? Ja ne ovat nuo asiat jotka 
huolestuttavat minua tänä päivänä, koska näen oman seurakuntani, 
Helluntaiseurakunnan tulevan “jumalisuuden muodoksi,” menevän pois 
Totuudesta. Ja kun tuo Totuuden Sanan heille, he vetäytyvät pois Siitä. Sitten 
kun pyytää heitä “Tule, ja keskustele kanssani,” he eivät halua tehdä sitä. 
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olet yhä Jehova Jumala. Sinä olet sama eilen, tänään ja iäti. Ja se olit Sinä joka 
puhuit Abrahamille tuona päivänä teltalla. 
 Se olit Sinä joka voit erottaa mitä tuo nainen ajatteli teltassa ja kerroit 
sen hänelle. Ja juuri silloin kun hän kielsi sen, Sinä olisit ottanut hänen 
elämänsä, ellei hän olisi ollut osa Abrahamista, hänen morsiamensa. Herra, 
Sinä olisit ottanut meidän elämämme, meidän epäuskomme tähden, mutta me 
olemme osa Kristuksesta. Sinä et voinut ottaa Saaraa, vahingoittamatta 
Abrahamia. Etkä Sinä voi ottaa Seurakuntaa, vahingoittamatta Kristusta. Auta 
minua, Herra. Minulla ei ole mitään koulutusta. Itinä vain...Herra, minulla ei 
ole mitään, minä vain uskon Sinua. Ja minä uskon. Auta siinä, Herra. 
186. (Eräs sisar puhuu toisella kielellä. Toinen sisar antaa tulkinnan.) Aamen. 
Kiitos olkoon elävälle Jumalalle. Hän on nyt läsnä. Olkaa kunnioittavia. 
187. Te voitte nostaa päänne jos haluatte. Nyt ei vain... Katsokaahan, 
Raamattu sanoo että kielillä puhuminen on vain itsensä rakentamista, ellei ole 
tulkintaa. Ja jos tulkinta tulee, on se profetia Seurakunnalle. Ja se miten sitten 
ymmärsin tuon tulkinnen, oli, Uskokaa Herraa, että että se on Hän joka on 
lähettänyt Sanan.” Ja minä en ole koskaan tullut omassa nimessäni, minä tulen 
Hänen Nimessänsä. Ja Hän tekee sitten tekonsa minun kauttani, saarnaamalla 
Sanansa, ja vahvistamalla Sanansa. Varmasti. Minä uskon sen. Us-Kotteko te 
samoin? (Seurakunta sanoo, “Aamen.”) Kuinka monet uskovat sen nyt, 
ennenkuin Hän....? Jumala siunatkoon teitä. No niin, se on tapa miten tehdä se, 
sillä tavalla. Pitäkää se tasapainossa, niin tulette näkemään jotakin tapahtuvan. 
188. Tulen kääntämään selkäni kuulijakunnalle, koska se oli Pyhä Henki joka 
juuri antoi todistuksen sille. Näettekö? Käskien olemaan luja ja mitä tehdä. 
Uskokoon nyt joku siellä kuulijakunnassa. Ei ole yhtään henkilöä jonka voisin 
nähdä... Kuinka monet siellä ovat sairaita ja vaivattuja, tai jolla on jokin vaiva 
tai jotakin minkä puolesta rukoilette, ja tiedätte että minä en tiedä siitä mitään, 
kohottakaa kätenne. Hyvä on, arvaan sen olevan käytännöllisesti katsoen 
kaikkialla. No niin, vain uskokaamme nyt. Älköön kukaan lähtekö, antakaa 
minun vain... Se on kahtatoista vaille kymmenen. Tahtoisitteko antaa minulle 
kaksitoista minuuttia? Alkoon kukaan liikkuko. Älköön kukaan lähtekö, ei 
kukaan. Vain istukaa todella hiljaa nyt. Vain yhden kerran, avatkaa 
sydämenne. 
189. (Eräs veli puhuu toisella kielellä. Toinen veli antaa tulkinnan.) Aamen. 
Kiitos Sinulle Herra, kiitos Sinulle. Kunnioittavasti me arvostamme sitä koko 
sydämellämme. Se on lahja Seurakunnassa. Vain olkaa rukouksessa, 
kunnioittavasti. 
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179. Hän sanoi ensin, “Saul, Saul, miksi sinä vainoat Minua?” Hän sanoi, 
“Kuka Sinä olet, Herra?” Hän sanoi, “Minä olen Jeesus.” Hän oli mennyt 
takaisin! 
180. Täällä Hän on tänä iltana, Seurakuntansa todistamana, tieteellisesti ja 
kaikkea. Ui, ystävät, miksi me olemme niin tylsiä? Miksi me istumme niin 
nuokuksissa? Antakaa Jumalan joka puhui Sanan, antakaa Jumalan joka... 
Niinkuin Elisa sanoi, jolla oli kaksinkertainen osa Elian hengestä, hän kääri 
kokoon manttelin ja sanoi, “Missä on Elian Jumala?’ Vahvistakoon Jumala 
Sanan, Jumala joka kirjoitti Sanan! Jos Tämä on Hänen Sanansa, seis-köön 
Hän Sen takana! Hän lupasi tehdä sen. Häntulee tekemään sen, jos me 
uskomme sen. 
181. Sallikaa minun nyt selvästi tehdä tämä tiettäväksi. Minä en ole tuo 
Persoona. Minä olen tuon Persoonan palvelija. Ja myös te olette, jos olette 
Abrahamin Siemen. 
182. Mutta minä saarnaan Hänen Sanaansa ja seison päivänä , jona jokainen 
kirkkokunta on kääntänyt minut pois ja organisaatiot potkaisevat minut ulos 
eri paikoista. Ja vain ne kalliit veljet noissa organisaatioissa, jotka näkevät 
Valon, tulevat pitämään kiinni Siitä, huolimatta mistään mitä päämajat 
sanovat. Jumala siunatkoon sen kaltaisia miehiä. Jumala siunatkoon naisia ja 
miehiä jotka seisoivat täällä eilen illalla. Mitä voin tehdä puolestanne? 
Pyytäkää minulta jotakin. Pyytäkää minua tekemään jotakin puolestanne, teen 
mitä tahansa vain voin. Te olette Jumalan kansaa. Itinä kunnioitan ketä tahansa 
miestä tai naista, joka haluaa seistä sillä tavalla tämän ristiriitaisuuden 
keskellä. 
183. Nyt jos tuo Enkeli... Jos Jeesuksen Kristuksen Sana on ennustanut, että 
juuri ennen ihmisen Pojan tulemusta, tuo sama asia,joka tapahtui Sodoman 
ajalla, tapahtuisi Seurakunnalle, niin antaa Hänen tulla näyttämölle. 
184. Minä käännän selkäni. Kumartakaa te päänne ja rukoilkaa. Minä en 
missään tapauksessa sanoisi tätä jos en tuntisi johdatusta tehdä sitä. Olisin 
typerä antaessani jonkun senkaltaisen lausunnon» Mutta, uskon Kristukseen 
Jumalan Poikaan, uskoen että Hän on Sana! Ja Sana on tehty todellisuudeksi 
lihassamme, kun otamme Sanan, koska se on Hänen lupauksensa, “Minä tulen 
olemaan teissä maailman loppuun asti, ja niitä tekoja joita Itinä teen tulette te 
myös tekemään.” 
185. Olen kääntänyt selkäni kuulijakunnalle, Taivaallinen Isä, jolle olen 
saarnannut, tällä Sanomalla. Minä rukoilen Sinua, Jumala, olkoon se 
tiettäväksi tänä iltana, että Sinä olet yhä Jeesus Kristus Jumalan Poika, ja Sinä 
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Näettekö, se osoittaa että jotakin on vialla. Se huolestuttaa minua. Ja se ei nyt 
ole sitä että olisin seurakuntaani vastaan. Minä olen... 
31. Jos rakastan Kristusta, on minulle parempi kerskata Hänen 
Seurakunnastaan, kuin kerskata Hänestä. Koska minä itse* mieluummin 
kerskaisin omista lapsistani kuin itsestäni. Ja muistakaa, olen usein ajatellut, 
että jos minulla olisi kaksi tippaa kirjaimellista Jeesuksen Verta pikarissa, 
kuinka pitelisinkään Sitä niin etten läikyttäisi Sitä. Astelisin todella varovasti. 
Mutta tänä iltana minulla on jotakin suurempaa kuin se, Hänen silmissänsä, 
minun käsissäni on mitä Hänen Verensä on ostanut. Näettehän, Hän vuodatti 
Verensä teidän edestänne. Ja täällä minä tänä iltana, palvelijana, olen 
osoittamassa teitä Iankaikkiseen määränpäähänne. Niinpä minä en tule 
viittaamaan mihinkään uskontunnustukseen tai mihinkään opinkappaleeseen; 
sen täytyy olla Sana, koska se on asia joka tulee kestämään. Uskoni on 
rakennettu Sanalle, ja Kristus on Sana. Ja jos Kristus on tehty Sanaksi, silloin 
Sana on julkituotu aivan keskuudessamme. Näettekö, sen on oltava! 
32. Nyt, senvuoksi minä uskon että Vanhan Testamentin Jumala, kaikki 
mitä Hän oli, Hän vuodatti Poikaansa Jeesukseen. Ja kaikki mitä Uuden 
Testamenti Jeesus oli, Hän vuodatti Seurakuntaan jonka Hän osti Omalla 
Verellään. Näettekö? “Pieni hetki eikä maailma,” tuo kosmos siellä, 
maailmanjärjestelmä, “tule Minua enää näkemään. Kuitenkin te olette näkevä 
Minut,” t e , Seurakunta, “sillä Minä tulen olemaan teidän kanssanne ja teissä, 
maailman loppuun asti.” Silloin tuo Elämä, tuo Sopimus, tuo Henki joka 
otettiin ulos Kristuksesta Golgatalla, on tuotu takaisin ja vuodatettu ihmisten 
päälle, Abrahamin Siemenen päälle, jolle Jumala antoi lupauksen. Muistakaa, 
ei sanottu että se olisi kaikille hänen siemenilleen, vaan “Siemenelle.” 
33. No niin, on olemassa eräs oppi ennaltamääräämisestä, mikä on 
hölynpölyä. Mutta siellä todella on todellinen ennaltamäärääminen. Jumala, 
ennaltatietämisellä voi ennaltamäärä-tä, koska Hänellä on ennaltatietäminen. 
Jumala ei halua että kukaan tuhoutuisi, mutta, ollen ääretön Jumala, Hän tiesi 
kuka tulisi tuhoutumaan ja kuka ei. 
34. Se on syy miksi Hän sanoi ennenkuin Jaakob ja Eesau olivat syntyneet, 
että Hän vihasi Eesauta ja rakasti Jaakobia. Hänen ennaltatietämisensä antoi 
Hänen tietää että Eesau oli roisto ja antoi Hänen tietää että Jaakob kunnioitti 
esikoisoikeutta; huolimatta siitä kuinka hän sen saisi, hän halusi sen. Nyt, 
molemmat pojat syntyivät samasta pyhästä äidistä ja isästä, mutta yksi oli 
luopio ja toinen uskovainen. Nyt, Jumala ennaltatietämi-sell&än tiesi sen. 
35. Nyt Jumala ennaltatietämisellä - Hän ei istu hoitamaan asioitaan sillä 
tavalla, te ette hoitaisi liikeasioitanne sillä tavalla sattumanvaraisesti. Jumala 
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tiesi, ennaltatietämisellä, kuka tulisi pelastumaan, joten Hän lähetti Jeesuksen 
tavoittamaan ne joiden. Hän ennaltanäki pelastuvan. Lukekaa Efesolaisten 1. 
luku, niin näette sen. Näettekö? Siellä se on. 
36. Sitten Hän lähettää alas Evankeliuminsa ja kylvää Sen, lähettää alas 
Henkensä tekemään Sen eläväksi. No niin, ne tulevat molemmat kasvamaan 
samalla pellolla, Hebrealaisten 6. luku sanoo että “Sade tulee usein maan 
päälle,” sanoi Jeesus, ja pankaa se merkille siellä, “valmistamaan ja antamaan 
kasvun maalle; mutta orjantappurat ja ohdakkeet, jotka ovat lähellä 
hylkäämistä, joiden loppu on olla poltettu.” Näettekö sen? Muistakaa nyt. 
37. Ottakaamme vehnäpelto. Te ihmiset kasvatatte täällä vehnää. Ja tässä 
tulee kuivuus. Ja täällä pellolla kasvaa kaikenlaisia rikkaruohoja joita teillä on 
täällä, köynnöskasveja ja ohdakkeita. Ja myös vehnää on pellossa. Ne ovat 
molemmat janoisia» Eikä sade tule rikkaruohoille, vaan vehnälle, mutta tuo 
pieni rikkaruoho nousee pystyyn ja iloitsee aivan yhtä paljon kuin vehnäkin. 
38. Mutta heidän hedelmistään heidät tunnetaan. Tuo sama Henki lankeaa 
tekopyhän ylle, ja hän huutaa ja toimii aivankuin muutkin heistä, mutta hänen 
elämänsä todistaa mikä hän on. Näettekö? Ja me luotamme liian paljon 
aistimuksiin» Ja tänä päivänä pelto on täynnä kaiken kaltaisia aistimuksia, 
kaiken kaltaisia eikirjoituksenmukaisia aistimuksia ja kaikkea muuta. Aivan 
varmasti. Mutta meidän on tultava takaisin Sanaan, Sanan Totuuteen. Siihen 
mitä Sana sanoo! 
39. No niin, Jumala sanoo Abrahamille, että hänen kauttaan on tuo kolmas 
liitto, ja ainoa liitto. Jeesus oli vain tuon liiton vahvistus, jonka Hänteki 
Abrahamin kanssa, tuo kuninkaallinen Siemen, Hengen Siemen. 
40. Ja te kalliit Katoliset ystäväni, kun te sanotte, “Terve, Maria, Jumalan 
äiti,” ettekö te häpeä? Kuinka voisi Maria olla Jumalan äiti? Hän ei voisi olla. 
Te sanotte... 
41. Puhuin jonkun kanssa eräänä päivänä ja he sanoivat että Jeesus oli 
Marian siemen. Jos Hän oli Marian siemen; ennenkuin siemen voi tulla alas 
munaputkea, täytyy olla tunne-aistimus tuomaan se alas. Silloin te saatatte 
Jehovan... Näettekö mitä te saatatte Hänet tekemään? 
42. Jumala, Luoja, loi sekä munanettä Verisolun ja toi esiin tuon 
Tabernaakkelin. Ja miehellä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa! Se oli 
Jumala yksin! Oikein. 
43. Hän oli hyvä nainen, varmasti oli. Monia hyviä naisia istuu täällä tänä 
iltana. Ja kun Jumala lopettaa käyttämästä jotakin, on se poissa näyttämöltä. 
Eikä Maria ole mikään välittäjä. Hän ei ole Jumalan äiti. Hän on hyvä, 
pyhitetty nainen, Kirkkaudessa, koska hän palveli Jumalan tarkoitusta. Ja 
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vuotta, aivan... Muistakaa, se oli aivan Abrahamin odotusajan lopulla. Se oli 
tuon luonnollisen siemenen Messiaan odotusajan lopulla, koska Messias oli 
siellä. 
174. Tämä on kuninkaallisen Siemenen odotusajan loppu. Hän on täällä, 
tämä Kristuksen ilmestyminen. Oletteko koskaan yrittäneet jakaa... Siellä on 
eräs paikka Raamatussa, tiedättehän, minulla ei ole aikaa mennä siihen, jossa 
sanotaan “Kristuksen ilmestyminen,” ja sitten “Kristuksen Tuleminen.” Ne 
ovat kokonaan kaksi eri asiaa, tuo “ilmestyminen” ja tuo “Tuleminen.” Hän 
ilmestyy nyt, toimien kanssamme Pyhän Hengen muodossa, tehden sen aivan 
täydelliseksi, Seurakunnan. Sen täytyy. 
175. Kuten jos teillä on dollarin seteli taskussanne, ottakaa se esiin ja 
katsokaa. Yhdellä puolella on Amerikan sinetti; toisella puolella on 
Egyptiläinen sinetti, tuo pyra-miidi jonka huippukivi on kaukana sen 
yläpuolella, katsoen kuin silmä. Ja miksi Amerikan dollarissa lukee sen alla, 
“Suuri Sinetti”? Näyttäisi kuin Amerikan sinetti olisi tuo suuri sinetti täällä. 
Mutta Yhdysvaltain hallitus tunnustaa sen, tahtoivat he tai eivät, tuon suuren 
sinetin. 
176. Tarkatkaa tuota pyramiidia, Seurakuntaa, sen ottaessa muotoa. 
Vanhurskauttaminen, pyhittäminen, Pyhän Hengen kaste, ja sitten se täytyy 
olla niin hiottu että... Tuo Huippukivi ei koskaan tullut tuohon pyramiidiin, Se 
hylättiin, aivan niinkuin Kulmakivikin. 
 Mutta kun tuo Huippukivi tulee... Olen ollut tuon pyramiidin luona; se 
on niin täydellisesti sovitettu, ettei kivien väliin saisi mahtumaan 
partakoneenterää. Ja kun tuo Seurakunta tulee, ‘se on... Kun Kristus 
tuleeottamaan Seurakuntansa, Seurakunnalla tulee olemaan palvelustehtävä 
aivan tarkalleen sen kaltainen ja sen kautta armo tulee kasvattamaan tuon koko 
asian, sitten se menee. Pääkiven(Huippukiven) tuleminen; huutaen, “Armo, 
Herralle!” 
177. Minulla on jotakin mielessäni. Halleluja’ Meidän Jumalamme on yhä 
Jumala. Hän paljastaa salaisuutensa palvelijoillensa. Puhuin tuosta Enkelistä, 
joka selkänsä käännettynä telttaan päin, sanoi mitä Saara ajatteli siellä 
sisäpuolella. Minä ennustan että tuo Enkeli on täällä nyt, Pyhä Henki, tuo sama 
Tulipatsas, tuo sama joka oli Kristuksessa. Tuo Tulipatsas joka johti Israelin 
lapsia. Tuo Tulipatsas oli tehty lihaksi ja asui keskuudessamme. Hän sanoi, 
“Minä tulen Jumalasta, Minä menen Jumalaan.” 
178. Kuolemansa, hautaamisensa, ylösnousemuksensa ja 
taivaaseenastumisensa jälkeen, Hän kohtasi Saulin tiellä Damaskoon. Ja Valo 
löi hänet maahan. Ja hän sanoi, “Herra, Herra!” 
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viimeinen kerta. Ehkä Sinä puhuit toisilla kerroilla, etkä enää koskaan puhu 
uudestaan. Minä en tiedä. Mutta Taivaallinen Isä, minä rukoilen että Sinä 
soisit pelastuksen jokaiselle joka uskoo. 
167. Olkoon Sinun Pyhä Nimesi tuotu kunniaan kansan edessä. Voikoon 
rakkautesi olla vuodatettu jokaiseen sydämeen Pyhällä Hengellä. Siunaa näitä 
saarnaajaveljiä, Herra. Säitä kalliita miehiä täällä, jotka kaikesta 
ristiriitaisuudesta huolimatta ovat kutsuneet sinut tänne, joka tapauksessa. 
Siunaa ihmisiä jotka osallistuvat kokouksiin. 
168. En tarkoita olla röyhkeä, en tarkoita olla erilainen, Herra; vain 
totuudellinen. Se tm ainoa asia jonka Sinä tulet tunnustamaan, totuuden 
henkilössä, sillä Sinä olet Totuus. Kuule nyt Isä, minä rukoilen. Suo se monille 
niistä tänä iltana, jotka eivät ehkä kohottaneet käsiään, että he tulisivat 
pelastumaan, joka tapauksessa. Suo se , Jeesuksen Ni-uessä. Aamen. 
169. Nyt kun istumme kunnioittavasti hetken. Uskon että olemme hieman 
myöhässä kutsuak-semme rukousjonon, mutta tulemme tekemään sen. 
Jokainen henkilö, kun te... jos teillä on kortti, pitäkää korttinne. Jos teillä ei ole 
korttia, te saatte sellaisen. Vaikka meidän täytyisi viipyä täällä viisi 
ylimääräistä päivää, me tulemme rukoilemaan jokaisen heidän puolestaan. 
Kyllä. 
170. Minä vain yritän saada Sanoman annetuksi ihmisille. Yritän saada teidät 
näkemään tuon pääasian. Jos te parannutte; niin ehkä jos te elätte tarpeeksi 
pitkään, te sairastutte uudestaan. Mutta jos te koskaan pelastutte, silloin teillä 
on Iankaikkinen Elämä. Näettekö? Te voitte parantua ja mennä omaa tietänne 
ja kadottaa pelastuksenne, tai mieluumminkin te voitte kadottaa elämänne; 
mutta kun olette pelastunut, silloin teillä on Iankaikkinen Elämä, koskaan 
ollaksenne sairas. 
171. Ihmettelenpä ymmärsittekö te sitä mistä puhuin tänä iltana, kuinka 
Jumala ilmestyi siellä Abrahamille ja Saaralle, tuo Enkeli, ja antoi heille tuon 
viimeisen merkin, ennenkuin hävitys tuli ja luvattu poika annettiin. 
Seurakunnalle, se, tuo merkki, oli tuleva Poika. Maailmalle, se oli hävitys. 
Nyt, mitä Hän teki Abrahamille, neolivat esimerkkejä. 
172. Jeesus, tuo Abrahamin kuninkaallinen Siemen tuli maan päälle ja teki 
tuon saman merkin. Kuinka moni tietää sen olevan niin, sanokoon “Aamen.” 
(Seurakunta sanoo, “Aamen!”) Varmasti. Ja he hylkäsivät sen. Onko se 
oikein? 
173. No niin, Hän ei koskaan tehnyt sitä Pakanoille, koska tuo 
kuninkaallinen Siemen ei ollut lähtenyt, Seurakunta ei ollut vielä syntynyt. 
Mutta kun tuo Seurakunta oli syntynyt, ja nyt siitä on kulunut kaksituhatta 

JEHOVAH-JIREH, OSA II 9 
 
jokaisella naisella täällä on sama tilaisuus palvella Jumalaa, vaikka ei enkä 
samalla tavalla. Näettekö? Jumala tahtoo käyttää teitä. 
44. Jumala käytti häntä hautomakoneena, mutta tuo Lapsi kuului Jumalalle. 
Kyllä, Hän oli molempien sekä munan että hemoglobiinin Luoja. Ja 
hemoglobin tietenkin tulee miespuolisesta; ja Hän oli sen Luoja. Ja Maria 
synnytti tämän Lapsen ilman mitään aistimuksia, ei muuta kuin Pyhä Henki 
varjosi hänet ja loi hänen kohtuunsa tämän Verisolun ja munan, josta syntyi 
tuo Mies, Kristus Jeesus. 
45. Ja se oli tuo liitto jonka Jumala kirjoitti, kun Jumala oli tehty 
inhimilliseksi olennoksi keskuuteemme ja sitten Hänet reväistiin halki. 
Näettehän nuo kolme, kolmevuotiaat, Sitten Hänet reväistiin ja Jumala otti 
yhden osan Siitä Kotiin kanssaan, ja lähetti toisen osan tänne alas. Nyt kun 
Ruumis jälleen tulee yhteen, täytyy tuon saman Elämän,joka hallitsi tuota 
Ruumista, hallita tätä Ruumista. Ja Hän oli Sana. Ja Hän on Sana! Näettekö? 
Ja niitä tekoja joita Sana teki silloin, tekee Se tänä päivänä. Hän on Sana, 
Iankaikkinen Sana. Ja Jumalan Sana on Iankaikkinen. Hyvä on. 
46. Mitä Hän oli tekemässä? Valmistamassa tietä, osoittaen kuinka Israel, 
tuo luonnollinen siemen hylkäisi Hänet; vaan tietäen että tuo kuninkaallinen 
Siemen, joka ei ollut mistään sukupuolisesta toiminnasta Saaran kanssa, vaan 
siitä uskosta joka Abrahamilla oli, joka toi esiin Kristuksen,se on tuo 
kuninkaallinen Siemen sekaisin kaikista kansakunnista, Morsian joka tulee 
kaikista kansakunnista. Abraham on kansakuntien isä, ei siksi että hän olisi 
elänyt vaimonsa Saaran kanssa ja saanut pojan, vaan koska hän uskoi Sanan. 
Aamen. Siinä se on. 
47. Nyt tämän kokemuksen jälkeen me tulemme 17:sta lukuun. Me 
tulemme yrittämään päästäksemme 22. lukuun, jos mahdollista. 17. luku. 
Rakastatteko te tehdä matkaa Abrahamin kanssa? Minä rakastan tarkkailla sitä. 
Minkävuoksi? Kaikki mitä hän teki oli täydellinen esikuva Seurakunnasta. 
Uskotteko te sitä? Huomatkaa, kaikki Kirjoitukset ovat esikuva siitä. 
48. Katsokaa Joelia, hän sanoi, “On tapahtuva viimeisissä päivissä, että 
Jumala vuodat-laisi Henkensä.” Ja kuinka tulisi syöpämato ja söisi Hänen 
seurakuntansa! Mitä toiselta madolta jäi, toinen mato söi ja mitä toiselta jäi, 
toinen söi, mutta se on tuo sama elukka, sama hyönteinen, neljässä vaiheessa. 
Kukin söi oman osansa. Tässä tulee tuo syöpämato ja syö kuoren pois, ja 
toinen syö hedelmän pois, ja sitten tulivat toiset ja imivät elämän ulos siitä. Se 
on kun... 
49. Kristus, tuo Puu joka oli Eedenin Puutarhassa! Siellä oli kaksi puuta 
Eedenin Puutarhassa. Nämä kaksi puuta oli asetettu sinne syntymistarkoitusta 
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varten Ja kun... Eeva, hän oli tuo kuolemanpuu, jos häneen koskettiin. Ja 
Kristus oli tuo Elämän Puu. Nyt naisen kautta tulee kuolema; Miehen kautta 
tulee Elämä. 
50. Kun Jeesus seisoi siellä puhumassa Juutalaisille, Hän sanoi, “Minä... 
teidän...” 
51. He sanoivat, “Meidän isämme söivät mannaa erämaassa neljäkymmentä 
vuotta.” 
52. Hän sanoi, “He ovat, joka ainoa, kuolleita! Mutta Minä olen Elämän 
Leipä, Elämän Puu, joka tulee Jumalalta Taivaasta, niin että jos ihminen tästä 
Leivästä syö, ei hän koskaan kuole.” 
53. Jumala pani sinne Serafit vartioimaan tuota Puuta, ettei kukaan koskisi 
Siihen. Nyt Hänellä on Serafit ulkona, yrittäen ajaa heidät tuolle Puulle. Silloin 
he näkivät näyn, he halusivat tuolle Puulle, päästä takaisin ilman sovitusta. 
Mutta nyt senjälkeen kun sovitus on tehty, sokaisee Perkele heidät, kääntäen 
heidät poispäin tuolta Puulta. Huomatkaa. 
54. Kun Kristus tuli maan päälle, oli Hän Jumalan täydellinen Puu. Daavid 
näki Hänet ensimmäisessä Psalmissa, hän sanoi, “Se on Puu joka on istutettu 
vesivirtojen ääreen.” Monia virtoja, yksi Vesi; monia lahjoja, sama Henki. 
“Hänen lehtensä eivät kuihdu.” 
55. Mutta kun Hän tuli maan päälle, mitä tapahtui? Rooman valta katkaisi 
tuon puun ja ripusti Hänet ihmistekoiselle puulle. Sitten Jumala nosti ylös tuon 
Puun ja asetti Sen oikealle kädelleen, ja lähetti Hengen takaisin valmistamaan 
Morsiamen Häntä varten, aivan niinkuin Adamilla olisi pitänyt olla Eedenin 
Puutarhassa. Ja kun tuo puu alkoi kasvaa, oli se helluntaipuu. 
56. Me kuulemme paavin sanovan, “Kaikki kirkot, tulkaa takaisin äitikirkon 
luo, alkuun. Tulkaa takaisin Roomaan!” 
57. Haluan yhdenkin historioitsijan, yhdenkin saarnaajan, tai jonkun muun 
seisovan, katsovan minua kasvoihin, ja näyttävän minulle että seurakunta olisi 
alkanut Roomassa. Seurakunta alkoi Jerusalemissa, Helluntaipäivänä! Se on 
missä Se alkoi. Organisaatio alkoi Roomassa, hieman yli kolmesataa vuotta 
myöhemmin. Mutta Seurakunta alkoi Helluntaina; Jumala kasvattaa Morsian 
puun Kristukselle, tuon saman Hengen kanssa joka oli Kristuksessa, Hän 
kasvattaa Morsianpuun. Ja mitä tapahtui? Kun se alkoi kasvaa, tuli siihen 
Rooma-lainen toukka ja alkoi syödä sitä. Mitä toinen mato jätti, toinen mato 
söi, kunnes siitä ei ollut jäljellä kuin tynkä. 
58. Mutta Jumala sanoi, “Minä tulen asettamaan ennalleen, sanoo Herra.” 
Tuo puu on tuleva jälleen esiin, sillä Ylkäpuu tulee noutamaan Morsianta. 
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 Rukoilkaamme. 
160. Onko täällä ketään tänä iltana joka haluaisi kohottaa kätensä hetkeksi 
nyt, ja sanoa, “Veli Branham, muista minua rukouksessasi. Minä niin kaipaan 
olla yksi noista Abrahamin Siemenistä. En halua jäädä pois Taivaasta. 
Rukoile, veli Branham. Olen aina syvällä sydämessäni tuntenut että siellä on 
ollut jotakin,jota olen tavoitellut.. En olekoskaan kyennyt saamaan sitä. 
Rukoile puolestani, Veli Branham, että Jumala] tulisi antamaan sen minulle”? 
Jumala siunatkoon teitä. Vain katsokaa noita käsiä, jotka kaikkialla nousevat 
ylös. 
161. Entä miten on siellä parvekkeella? Muistakaa nyt, Jumala on aivan yhtä 
suuri siellä parvekkeella, kuin täällä alhaallakin. 
162. Oletteko todella vilpittömiä, tarkoitatteko sitä? Kohottakaa kätenne. 
Jumala siunatkoon teitä. Minä vain tarkkaan hetken. Vain jatkakaa 
rukoilemista, pitäkää päänne kumarrettuina. 
163. Syntiset täällä tänä iltana, haluaisitteko kohottaa kätenne ja sanoa, 
“Muista minua, Herra. Minä en kohota kättäni tuolle saarnaajalle; minä 
kohotan käteni Sinulle. Minä totisesti uskon että Sinä olet elossa tänä päivänä, 
että Sinä et koskaan kuollut; tai mieluumminkin, kun Sinä kuolit, Sinä nousit 
ylös jälleen. Ja Sinä olet elossa aina ja ikuisesti, sama eilen, tänään ja iäti. 
Minä kohotan käteni Sinulle, koska uskon että Sinä olet täällä”? Kohottakaa 
kätenne ja sanokaa, “Muista minua, Herra.” Vain jatkakaa rukoilemista. 
Uskokaa Jumalaan. 
 Joku luopio, sitten? Jumala siunatkoon teitä. Hän näkee kätenne. 
164. Taivaallinen Isämme, Sinä näet nuo kädet. Sinä tiedät mitä niiden 
takana on. Sinä sanoit, “Kylväjä lähti kylvämään Siementä. Jotkut putosivat 
tienoheen, niistä ei tullut mitään; jotkut putosivat kiviseen maahan; jotkut 
orjantappuroiden sekaan; jotkut tuottivat satakertaisesti.” Kylväjä oli vastuussa 
vain Siemenen kylvämisestä. Tavoittakoon 
 Pyhä Henki nuo Siemenet juuri nyt. Herra, me... Minä uskon, Herra, 
me... 
165. Kukaan ihminen ei tiedä milloin Sinä tulet. Me emme tiedä sitä. Sinä 
sanoit, “Uivat edes Enkelit tietäisi; vain Isä yksin.” Jeesus väitti ettei Hän 
tiennyt. “Vain Isä yksin.” 
166. Nyt Isä, Minä rukoilen että täällä ne jotka kohottivat kätensä, minä 
uskon että he tarkoittivat sitä. Siellä oli Jokin heidän takanaan, Henki, joka 
käski heitä kohottamaan kätensä ja he tekivät sen. He ovat vilpittömiä. Ehkä 
tämä on ensimmäinen kerta kun Sinä olet koskaan puhunut heille ja se voi olla 
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156. Kuinka Rebekka juotti tuon kamelin illan viileydessä. Elieser ei löytänyt 
häntä aamulla. Hän ei löytänyt häntä keskipäivällä; hän löysi hänet 
ehtoovalossa. “On oleva Valo ehtooajassa!” Oikein! Se oli missä hän löysi 
hänet. Hän verhosi kasvonsa. Hänellä ei ollut “päätä; hän oli menossa päälleen. 
Aamen. Nainen, se on naisen luonne, antautua miehelle. Ja se on seurakunnan 
luonne antautua Kristukselle, antautua Hänen tahtoonsa. Vain antautua! 
Hänellä ei ole mitään omia ajatuksia; hän ottaa Hänen Sanansa, eikä jonkun 
muun. Jos Eeva olisi tehnyt sen, ei meidän koskaan olisi tarvinnut kuolla; 
mutta hän kuunteli järkeilyjä. Mutta todellinen Kristuksen Morsian ottaa 
Kristuksen Johtajuuden, Sanan ja uskoo ainoastaan Jumalan Sanan. Se on 
todellinen, ennalleen asetettu Morsian. Halleluja! Se on lähes sen aika, ystävät, 
on myöhäisempää kuin luulettekaan. Me olemme ehtooajalla. Pyhä Henki on 
täällä tänä iltana. Minä tiedän että se on pienen pieni ryhmä. 
157. Te ajattelette, “Oh, jos jotakin sen kaltaista tapahtuisi, Jumala julkitoisi 
sen Koomassa, piispoille ja paaveille. Hän tulisi Methodistipiispan luo. Hän 
menisi Baptisti seminaariin. Hän menisi...” Kyllä, niin te ajattelette. Mutta Hän 
ei koskaan tehnyt sitä sillä tavalla. 
158. Hän tulee nöyräsydämisille, niille jotka odottavat Häntä. Ja täällä Hän 
on tänä iltana, Pyhä Henki, Jumala, tuo sama Enkeli; täällä tiedemiesten 
edessä, siellä Hän antoi ottaa tuon valokuvan Itsestään. George J. Lacy, FBI:n 
sormenjälki ja asiakirjaosaston johtaja sanoi, “Tuo Valo osui linssiin.” Hän 
sanoi, “Mr. Branham, sanoin monta kertaa että se oli psykologiaa, että sinä luit 
noiden ihmisten ajatukset. Mutta” hänsanoi, “tämän kameran mekaaninen 
silmä ei ota psykologiaa. Tuo Valo osui linssiin. Se oli siellä!” Siellä Se on. 
Yksi niistä riippuu Washington D.C:ssä, “Ainoana yliluonnollisena Olentona 
mitä koskaan on tieteellisesti valokuvattu ja todistettu.” 
159. Miksi? Jos minä kuolen tänä iltana, enkä tule tähän saarnatuoliin 
huomen illalla, ovat minun sanani Totuus. Koska se ei ole minun sanojani, se 
on Hänen. En ole koskaan sanonut “minäitse.” Se en ole minä. Minä en voisi 
tehdä mitään. Minä olen ihminen kuten tekin, armosta pelastettu syntinen. 
Mutta Jumala, näissä viimeisissä päivissä, lupasi nämä asiat, ja täällä ne ovat! 
Se on Sana. Jos se olisi jotakin mielikuvitusta, se voisi olla eri juttu. Mutta se 
on Sana todistaen Sanan Sanalla, vahvistettuna, kautta Raamatun. 
Tiedemiesten vahvistamana! Hengen vahvistamana! Seurakunnan 
vahvistamana! Jumala meidän keskellämme! Halleluja. Olen niin iloinen siitä. 
Ettekö tekin ole iloiset eilenillasta, kun nousitte seisomaan ja otitte tuon 
asenteen? Eikö se saanutkin teistä tuntumaan erilaiselta? Se tulee aina 
tekemään niin, kun seisotte Jumalan Sanan puolesta. Seisokaa Kristuksen 
puolesta! Älkää olko näpeissänne siitä. 
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 Esiin tuli Luther, mitä hän teki? Seurasi vanhurskauttamista. 
59. Se on tarkalleen tapa miten seurakunta tuli sisälle, Johannes saarnasi 
vanhurskauttamista. Sitten tuli Kristus, saarnaten pyhittämistä. Johannes 
17:17, “Pyhitä heidät Totuutesi kautta, Isä. Sinun Sanasi on Totuus.” Ja Hän 
oli Sana. Kyllä. Hän oli Uhri. Sitten Helluntaipäivänä, Pyhä Henki. 
Vanhurskauttaminen; pyhittäminen; ja kun tuo puu oli saanut Pyhän Hengen 
kasteen, oli se täysi Morsianpuu! 
60. Roomalaiset söivät sen alas. Ja aivan niinkuin se meni alas, se tulee 
ylös! Ja kun se alkoi nousta ylös Lutherin kautta, mitä tapahtui? Lutherin 
kuoleman jälkeen he organisoivat sen. Mitä Viinitarhuri teki? Karsi vanhat 
kuolleet viinipuun oksat pois. 
61. Se meni pidemmälle, puun sydämen kasvaessa. Se on ennaltamäärätty 
puu! Tuo Siemen lepää siellä, sen täytyy tulla! Jälleen se nousi ylös, alkoi 
Wesleyn herätys. Ja heillä oli suuri herätys pyhittämisen kanssa. Mitä 
tapahtui? Hän karsi sen pois jälleen, kun he organisoivat sen. Milloinkaan ei 
mikään organisaatio ole koskaan noussut uudestaan» Koskaan ei yksikään 
kaaduttuaan ole tullut takaisin uudestaan. 
62. Sitten tulivat mukaan Helluntailaiset, lahjojen ennalleen asettamisen 
kanssa. Mitä Helluntailiike teki? Organisoi! Mitä Jumala teki? Karsi sen pois! 
63. Mutta mitä Hän sanoi? “Minä tulen asettamaan sen ennalleen, sanoo 
Herra.” Hän on tuova tuosta sotkusta ulos Seurakunnan joka on Verellä-pesty, 
Raamatun-oksa, Sanan-luja, Morsian! Ehtoo Valot ovat tulossa esiin. Missä 
hedelmä kypsyy? Aivan puun latvassa. Tässä minä jälleen menen toisiin 
asioihini 
64. Menkäämme takaisin Abrahamiin, takaisin Abrahamiin. Tässä Hän 
tulee, ehtooajan ku-ninlcaallinen Siemen, tulossa sisälle. 
Kansakunnat...Huomatkaa nyt, 17. luvun jälkeen.... Me näemme täällä 17. 
luvussa kuinka Jumala ilmestyi Abrahamille Kaikkivaltiaan Jumalan Nimellä. 
65. Abraham oli nyt yhdeksänkymmentä yhdeksän vuotias, ja koko tänä 
aikana hän ei ollut koskaan horjunut, vaan uskonut Jumalan Sanan; ja kutsunut 
niitä asioita joita ei ollut, ikäänkuin ne olisivat, koska Jumala oli sanonut niin, 
yhä uskoen että lapsi tulisi, pitäen kiinni lupauksesta. Mikä mies! Mikä veli! 
“Abraham, joka vastoin toivoa...” Saaran kohtu oli kuollut. Hän itse oli 
hedelmätön. Hänen ruumiinsa oli kuollut. Raamattu sanoo että hänen 
ruumiinsa oli yhtä hyvä kuin kuollut. Ja Saaran kohtu oli kuollut, ja hän oli nyt 
lähes neljäkymmentä vuotta ohi vaihdevuosien, ja yhä Abraham uskoi että 
Saara saisi lapsen, koska Jumala oli sanonut niin. Siinä se on teille. Pitäen 
kiinni Sanasta koska Jumala oli sanonut niin! Ei ollut väliä kuinka 
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uskontunnustukset peittivät Sen, yhä tuo Sana lepäsi siellä! Sen täytyi tulla. Ja 
tuo Sana lepäsi Abrahamin sydämessä! 
66. Ei ole väliä kuinka monet sanovat, “Häiden päivät ovat menneet ja 
noiden siellä.” Niin kauan kuin tuo Sana lepää siellä, se on oleva luova Sana, 
koska se on hedelmöitetty Sana. Sillä, Jumala on Sana, ja Jumalan Elämä on 
Sanassa. Pankaa nyt merkille kun tuo Sana putoaa Jumalan Elämään, jotakin 
tapahtuu, Se toteutuu. Huomatkaa se nyt. 
67. Sitten Hän ilmestyi hänelle Kaikkivaltiaan Jumalan Nimessä. Nyt, 
Jumalalla on seitsemän lunastavaa yhdys-nimeä. Ja Hän ilmestyi hänelle siellä 
Kaikkivaltiaan Jumalan muodossa, joka merkitsee “El Shaddai.” 
Tuo...Shaddai, Hebrean kielessä - E 1 merkitsee “väkevä.” S h a d merkitsee 
“rinta,” niinkuin naisen rinta. Ja nyt sensijaan että se olisi ollut “shad” 
yksikkömuodossa; se oli “Shaddai” monikossa. Se oli nyt suloinen lohtu 
vanhalle satavuotiaalle miehelle, joka piti Jumalan Sanaa sydämessään, kun 
Jumalan Ääni täällä tulee hänelle ja sanoo, “Minä olen El Shaddai. Minä olen 
Rintava-Jumala.” 
68. Oi mikä lohtu meillä onkaan! Muistakaa nyt, ei vain “rinta” vaan 
“rinnat.”! “Haavoitettu meidän rikkomustemme tähden; Hänen haavoillansa 
me olemme parannetut.” 
69. No niin, mitä äiti tekee pienelle lapselle kun tämä on sairas ja levoton? 
Hän nostaa hänet ylös ja pitää häntä rintaansa vasten ja hän imee äidin voiman 
omaan ruumiiseensa rinnasta. Eikä hän ole vain tyytyväinen, vaan hän on 
rauhoittunut. Hän kirkuu koko voimallaan ja on häiriintynyt; mutta kun äiti 
poimii hänet ylös ja panee hänet rinnalleen ja alkaa hyräillä ja keinutella häntä 
edes takaisin, tuntee hän äitinsä, hänen päänsä on äidin rinnalla, ja hän alkaa 
imeä, vetäen voimaa äidistään omaan ruumiiseensa. Hän rakentaa itseään, 
kasvattaen voimaa; ja on myös tyytyväinen, kasvaessaan päivä päivältä 
voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi. 
70. Mikä kokemus Abrahamin Siemenelle! Hän on yhä Kaikkivaltias 
Jumala, El Shaddai! 
 Me voimme tarttua mihin lupaukseen tahansa minkä Hän on antanut 
Raamatussa. Hänen Siemenensä, Hänen lapsensa, jos olette sairas, ottakaa vain 
ote Sanan lupauksen rinnasta ja sanokaa, “Hänen haavoillansa me olemme 
parannetut.” Se tyydyttää! Ja me imemme jatkuvasti moimamme Väkevästä, 
El, Voimakkaasta, Iankaikkisesta, imien Hänestä Hänen Elämänsä, Hänen 
lupauksensa kautta. 
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 Hän sanoi, “Se on tuon miehen vaimo.” 
150. Hän sanoi, “Sinä tiedät sydämeni rehellisyyden, Herra. Hän sanoi, ‘Se 
on veljeni.’ Ja tämä sanoi, ‘Se on sisareni.’” 
151. Hän sanoi, “Kyllä, Minä tiedän sydämesi vilpittömyyden ja se on syy 
miksi estin sinua tekemästä syntiä Minua vastaan.” Mutta kuunnelkaa! “liatta 
sinä olet aivan yhtä hyvä kuin kuollut ja koko kansasi on mennyttä. Hänen 
aviomiehensä on Minun profeettani. Minä en välitä kuinka pyhä olet ja kuinka 
paljon rukoilet, Minä en tule kuulemaan rukouk-3iasi. Mutta hänen 
aviomiehensä on profeetta! Mene ja vie hänen vaimonsa takaisin ja anna hänen 
rukoilla puolestasi. Jos et tee sitä, tulet kuolemaan.” Halleluja! 
152. Mitä se oli? Jumala teki Saaran ja Abrahamin valmiiksi 
vastaanottamaan luvatun pojan. Osoittaen että seuraava asia senjälkeen kun 
tämä Jumalan Enkeli, Pyhä Henki on näyttänyt viimeisen merkkinsä, seuraava 
asia on, että tämä kuolevainen ottaa ylleen kuolemattomuuden ja meidät 
temmataan ylös kohtaamaan luvattu Poika, Abrahamin kuninkaallinen Siemen, 
ilmassa. Kunnia Jumalalle! Halleluja! “Sillä me tulemme olemaan muutetut 
hetkessä, silmänräpäyksessä, ja meidät temmataan ylös yhdessä kohtaamaan 
Hänet ilmassa. Niin me saamme aina olla Hänen kanssaan, tuon luvatun 
Pojan.” Halleluja! 
153. Oh, minä en tule pääsemään... Ehkä minä huomenillalla pääsen 22. 
lukuun, näettehän. 
154. Oi, minä rakastan sitä, ettekö tekin? Olen niin iloinen kaikista näistä 
asioista! Raamattu on aivan täynnä näitä armon kultakimpaleita. Vain 
ojentakaa kätenne alas ja poimikaa ne esiin, pyyhkikää päly pois niistä ja 
katsokaa niitä. Jokainen niistä esittää Jeesusta Kristusta, jokainen mies, silla 
Hänessä asui Jumalan täyteys. Kaikki osoittaa Häneen. Kaikki Vanhassa 
Testamentissa osoitti ristiin; ja Uudessa Testamentissa ne osoittavat takaisin 
ristiin. Oikein. Se on kaikki siellä. Oi! 

Siunattu olkoon side joka sitoo 
Sydämemme yhteen Kristillisessä rakkaudessa; 
Sukulaismielten yhteys 
On tuon ylhäälläolevan kaltainen. 

155. Kuinka rakastankaan Häntä! Kuinka haluankaan nähdä Hänet! Kuinka 
kalpaankaan ja odotankaan tämän vanhan hakatun, runnellun, 
särjettysydämisen, alasrevityn ruumiin muutetuksi tulemista yhtenä näistä 
aamuista! Pasuuna tulee soimaan ja kuolleet Kristuksessa nousevat. Meidät 
temmataan yhdessä heidän kanssaan, kohtaamaan Herra ilmassa.  
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142. Itinä tiedän mitä se oli pureskella siannahkoja kaiken yötä ja syödä 
maissileipää shorgham-siirapin kanssa ja sitä samaa myös päivälliseksi ja 
illalliseksi. Minä tiedän mitä oli elää vaikeuksissa, ja nyt voin syödä 
paremmin. Kiitos Herralle. Mutta ei ole väliä kuinka paljon syön, kuitenkin 
tulen yhä heikommaksi ja vanhemmaksi. Ja lopulta olen kuihtuva ja kuoleva. 
Miksi? Miksi? Niin on Jumala määrännyt. Oikein. Kyllä. 
143. Ja pankaa merkille Abraham ja Saara, he tulivat takaisin noin 
kaksikymmentä kaksi tai kaksikymmentä viisi vuotiaiksi. 
144. “Oh.” te sanotte, “hölynpölyä, veli Branham!” Hyvä on, istukaa nyt 
hetki hiljaa ja lukekaamme kerran rivien välistä. 
145. Kohta noiden Enkelien lähdön ja Sodoman polttamisen jälkeen, 
Abraham ja Saara lähtivät pitkälle matkalle aina Gerariin asti. Se on melkoinen 
matka vanhuksille. Mitatkaa se kartalta. He menivät alas Gerariin. Ja siellä 
Saara oli nyt isoäidin iässä, yhdeksänkymmentä vuotiaana, pieni huivi 
päässään auringon suojana, vavisten. Ja Abraham pitkine partoineen. Raamattu 
sanoo että he olivat molemmat hyvin iän murtamat. Älkää yrittäkö sanoa että 
he elivät pidempään. Raamattu sanoo että heidän molempien ruumiit olivat 
kuolleet, iän murtamat. Ja tässä he menivät Gerariin. Ja siellä eräs nuori 
kuningas, nimeltä Abimelek, etsi vaimoa ja nähtyään Saaran hän rakastui 
häneen. Onko se oikein? Isoäitiinkö? 
146. Abraham sanoi, “Sinä olet kaunis katsoa.” Aamen. “Pyydän sinua 
sanomaan hänelle että olet sisareni.” Halleluja! Jumala osoitti siellä mitä Hän 
tulisi tekemään koko Abrahamin Siemenelle. Saara oli kaunis. Abraham oli 
nuori. Voin kuulla Abrahamin sanovan, “Saara, kultaseni, tiedätkö mitä, kaikki 
harmaa on poissa hiuksistasi.” 
147. “Abraham, kaikki kumaraisuus on poissa selästäsi, sinä olet 
suoraselkäinen.” He palasivat takaisin nuoreksi mieheksi ja nuoreksi naiseksi. 
Jumala osoitti sen siellä! Oi! 
148. Ja Abimelek rakastui häneen, otti hänet ja olisi mennyt naimisiin hänen 
kanssaan. Voin nähdä kuinka hän otti kylpynsä ja laskeutui levolle 
pyjamassaan, ojensi varpaansa ylös, ja iltarukouksensa jälkeen hän sanoi, 
“Huomenna menen naimisiin tuon kauniin satavuotiaan kanssa” ? Naurettavaa! 
“Tuon kauniin Hebrealaistytön kanssa! Oi, tuo nuori mies on hänen veljensä! 
Ja kuinka kaunis hän onkaan!” 
149. Ja Jumala ilmestyi hänelle unessa ja sanoi, “Sinä olet aivan yhtä hyvä 
kuin kuollut.” 
Hän sanoi, “Herra, miksi niin?” 
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71. Minkä tunteen se antaakaan henkilölle, hänen maatessaan El Shaddain 
rinnalla, uskoen, tietäen että olemme imemässä Kristuksen voiman, Hänen 
lupauksestaan, itseemme! 
72. Kun El Shaddai pani Abrahamin nojaamaan rintaansa vasten, 
kaksikymmentä viisi vuotta aikaisemmin; vanhana miehenä, 
seitsemänkymmentä viisi vuotiaana ja hänen vaimonsa ollessa kuusikymmentä 
viisi vuotias; hän ei koskaan jättänyt tuota Rintaa. Hän kulki suoraan vieraan 
maan halki, vieraiden ihmisten joukossa jotka eivät tunteneet Jumalaa, mutta 
jatkuvasti hän todisti ja oli luja uskossa, antaen ylistyksen Jumalalle, koska 
hän tiesi että hän oli imemässä tuosta lupauksesta. 
73. Mikä toivo se onkaan Seurakunnalle tänä iltana, tässä pimeyden, 
taikauskon, sensaatioiden ja älykkyyden hetkessä. Pyhä Henki sanoi, 
“Viimeisissä päivissä on tuleva älyllinen seurakunta. Henki puhuu 
nimenomaan,” 1.Tim. 3, “että viimeisinä aikoina jotkut menevät pois Uskosta, 
kuuntelevat houkuttelevia henkiä ja perkeleiden oppeja,” varmasti, “omaten 
jumalisuuden muodon.” Mitä he tekisivät? Ulisivat “Itsepäisiä, ylpeitä,” 
Tohtori, Ph.D., LL.D., QST; ja kaikki näm tittelit. “Mutta, Tohtori Se-ja-se on 
meidän pastorimme.” 
74. Mieluummin haluaisin jonkun miehen, perheeni, tai lapseni, tuntevan 
Kristuksen, vaikka hän ei tietäisikään mitä eroa on halkaistun pavun ja kahvin 
välillä! Kyllä. ‘viedä hänet sinne jonnekin, jonkun vanhan kannon viereen, 
jossa hän polvistuu ja rukoilla hänen kanssaan kunnes Pyhä Henki tulee 
häneen. Mieluummin haluan sen kuin kaiken sen psykologian jonka voitte ajaa 
häneen jollakin tohtorinarvolla. Kertoa hänelle Jumalan Sanan! Kyllä. 
75. Mutta he ovat “itsepäisiä, ylpeitä, naitintoja enemmän kuin Jumalaa 
rakastavia, rau-hanrikkojia, vääriä syyttäjiä, tyytymättömiä, ja niitä halveksivia 
jotka elävät oikein.” 
76. “Oh,” te sanotte, “Ne ovat kommunistit.” Ei, ei! Ne ovat niin-kutsutut 
Kristityt. 
77. “Heillä on jumalisuuden muoto, mutta kieltävät sen Voiman, 
senkaltaisista kääntykää pois. Sillä nämä ovat sen sorttisia jotka menevät 
talosta taloon, johtaen typeriä naisia, jotka ovat erilaisten himojen 
johdettavissa, koskaan kykenemättä tulemaan Totuuden tuntemiseen. “ Niin se 
on. Se on mitä se on. Ja me näemme sen tänään. 
78. Ja mikä lohdutus se onkaan uskovaiselle erottaa itsensä kaikesta 
epäuskosta, kaikista heidän jumalattomista uskontunnustuksistaan, kaikista 
heidän jumalattomista opeistaan, ja katsoa suoraan Kristukseen ja ottaa Sana, 
ja pitää kiinni tuosta Sanasta, kunnes näette Sen julkituoduksi. Ei väliä kuinka 



14 
 
kauan teidän täytyy odottaa, pysykää siinä! Jumala lupasi sen. Hän johti teidät 
siihen, pitäkää kiinni siitä! Pysykää siinä! Älkää peräytykö. Pysykää juuri 
siinä! jos olette varma siitä, te pysytte siinä. Mutta jos horjutte, saa mikä 
tahansa pikkuasia teidät päästämään irti. Apina kahmaisee kiiltäviä esineitä, 
mutta karhu pitää otteensa. Niinpä pysykää siinä! Kyllä pitäkää hyvä tiukka 
ote! 
79. El Sahddai! Hän sanoi, “Minä olen El Shaddai. Abraham, Minä olen 
Vahva. Sinä olet vanha mies. Sinä olet nyt satavuotias, sinun voimasi ovat 
menneet; mutta Minä olen sinun Voimasi! Sinun toivosi on kaikki mennyt; 
mutta Minä olen sinun Toivosi! 
80. Oh, te jotka nyt kärsitte täällä syövästä ja asioista, ettekö voi nähdä 
mistä Voimanne tulee? Ei kirurgin veitsestä, vaan Jumalan Sanasta! “Minä 
olen sinun Osuutesi! Minä olen sinun Voimasi! Vedä voimasi Minusta!” 
81. Ei nyt mitään kirurgia vastaan; hän tekeeoman osansa, se on hänen 
asiansa. Mutta Jumala on Parantaja. Mikään kirurgi, lääkäri tai lääke ei 
koskaan paranna. Ei, heillä ei ole mitään lääkettä joka parantaisi. Jokainen 
lääkäri tulee sanomaan sen teille. Heillä on asioita jotka auttavat, mutta Jumala 
on Parantaja. He voivat leikata haavan käteenne, mutta Jumalan täytyy 
parantaa se. Heillä ei ole mitään millä rakentaa kudosta. Jos he voisivat tehdä 
sen, he voisivat rakentaa ihmisen. Niinpä te näette että Jumala on Parantaja. 
“Minä olen Herra joka parannan kaikki sinun sairautesi.” Ettekä te voi saada 
Jumalan Sanaa valehtelemaan; se on tuleva suoraan takaisin Totuuteen joka 
kerta, vain suoraan takaisin. Te ette voi saada Sitä valehtelemaan. 
82. Nyt he sanovat että Raamattu on ristiriidassa Itsensä kanssa. Olen 
pyytänyt, ja sanonut miehille, että antaisin heille vuoden palkkani kentällä, jos 
voisin, kaiken mitä voisin tehdä, jos he osoittaisivat minulle yhdenkin sanan 
Raamatussa joka on ristiriidassa toisen kanssa. Kyllä. Sitä ei ole siellä. Se 
johtuu vain siitä että teidän lihallinen mielenne katsoo sitä sillä tavalla kuin 
tekee. Pyhä Henki on tuon Sanan Tulkki. Tuo Sana on totta, sopien yhteen. Se 
on kaikki siellä kuin palapelissä, mutta tarvitaan Pyhä Henki kokoamaan Se 
yhteen, muodostamaan Siitä kuvan Jumalan lunastuksesta ja Hänen siuna-
uksistaan Hänen kansalleen. Aamen. Se ei ole ristiriidassa Itsensä kanssa! 
Siellä ei ole yhtään Kirjoitusta, ei yhtään jaetta, joka olisi ristiriidassa toisen 
kanssa. Jos se on niin, silloin se ei ole sen paperin arvoinen jolle se on 
kirjoitettu, jos se on pettävää. Eikä Jumala petä. Jumala on totuus, 
oikeudenmukainen, pyhä, rehellinen. Hän on Jumala. 
83. Nyt, kun Abraham sai tämän sanan, että “Minä olen El Shaddai. Minä 
olen sinun Voiman-Antajasi! Sinun vaimosi kohtu on kuivettunut, hän on 
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Abrahamin Siemenelle. Ei väliä kuinka vanha ja murtunut olette, päivä on 
tulossa kun te olette jälleen oleva nuori ja kaunis, kyllä, elämän ku-
koistuksessa» 
133. Minä kysyin eräältä lääkäriltä äskettäin, “Sanohan minulle. Joka kerta 
kun syön, minä uusin elämäni.” Hän sanoi, “Kyllä, se on oikein.” 
134. Itinä sanoin, “No niin, Jumala sanoi että meidät on ‘tehty maan 
tomusta.” 
135. Hän sanoi, “Se on totta. Vihannekset ja liha ja se mitä syöt on tomua. Se 
on mistä saat potassiumin ja kalsiumin ja vitamiinit ja niin edelleen, ne tulevat 
maasta. Ja sinut on tehty maan tomusta.” 
 Minä sanoin, “Hmm. Jumala loi sen ensin sillä tavalla.” 
136. Hän sanoi, “Siitä minä en tiedä mitään, mutta” hän sanoi, “sen tiedän 
että kun nyt syöt ruokaa, niin se rakentaa ruumiisi.” 
137. Minä sanoin, “Minä kysyn sinulta.” Minä sanoin, “Kyseletkö sitten 
minulta neitseellisestä syntymästä?” Hän sanoi, “Kyllä.” 
138. Minä sanoin, “Haluaisin kysyä sinulta jotakin, tohtori, selittäisitkö sen 
minulle.” 
139. Hän sanoi, “Mikään mitä ei voida tieteellisesti todistaa ei ole oikein.” 
140. Minä sanoin, “Minä otan vastakkaisen kannan, niin että mikä tahansa 
voidaan tieteellisesti todistaa ei ole niin, siinä ei ole mitään.”. Ja minä sanoin, 
“Ainoat todelliset asiat mitä elämässä on, ovat ne joita ei voida tieteellisesti 
todistaa: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, kärsivällisyys, usko. 
Voitko todistaa sen minulle tieteellisesti? Kuitenkin se on todellisuutta! 
Jumala, Pyhä Henki, Enkelit!” Aamen! “Usko tekee nuo asiat. Kaikki minkä 
näet on maasta, se tulee maaemosta ja menee takaisin samalla tavalla.” Itinä 
sanoin, “Haluan kysyä sinulta jotakin. Kun olin kuusitoistavuo-tia, söin samaa 
ruokaa kuin nytkin. Söin papuja, perunoita, leipää ja lihaa. Ja joka kerta 
syödessäni kasvoin suuremmaksi ja voimakkaammaksi.” Hän sanoi, 
“Varmasti, sinä uusit elämääsi.” 
141. Itinä sanoin, “Miksi sitten on niin, että täytettyäni koksikymmentä kaksi 
vuotta, niinkuin kuka tahansa muukin, ei väliä kuinka paljon syömme, me 
tulemme heikommiksi ja vanhemmiksi? Ajattelehan sitä,” minä sanoin, “että 
jos minulla olisi tässä kannullinen vettä ja juomalasi; ja alkaisin kaataa vettä 
tästä suuresta kannusta tähän juomalasiin, ja se alkaisi täyttyä, kunnes tulisi 
puoliväliin; ja sitten ilman mitään syytä, mitä enemmän siihen kaataisin, sen 
alemmaksi se menisi. Ei ole väliä kuinka paljon syön tai kuinka hyvin; syön 
paremmin nyt kuin mitä minulla oli tapana, sata kertaa paremmin.” 
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tuon saman asian jonka Hän tela. siellä aikaisemmin, tehden ja osoittaen että se 
on sama. 
 Ja tuon valokuvan tieteellisellä tutkimuksella, maailma tietää ja 
tieteellinen maailma tietää että se on totta. 
 Seurakunta maailman laajuisesti tietää että se on totta. 
127. Ja minä uskon että jokainen ennaltamäärätty Siemen on melkeinpä 
sisällä, ovi on sulkeutumaisillaan, ja tuomio on valmiina iskemään. Oikein. 
Jumala ei aina taistele ihmisen kanssa. Hän tekee kaiken minkävoi. Mutta tuo 
hetki on lähestymässä, ystävät. 
128. Huomatkaa - tulen nyt antamaan teille jotakin joka auttaa teitä. 
Muistakaa, mikä oli seuraava asia joka tapahtui? Ennenkuin he voivat 
vastaanottaa tuota siementä, täytyi ihmeen tapahtua sekä Abrahamille että 
Saaralle, fyysillisesti, ennenkuin tuo siemen voi olla syntynyt. “Abrahamin 
ruumis oli yhtä hyvä kuin kuollut,” sanoo Raamattu. Eikö sanokin? “Ja Saaran 
kohtu oli kuollut,” Raamattu sanoo niin. Siellä täytyi nyt jotakin fyysillis-tä 
tapahtua, ennenkuin tuo siemen voi ilmestyä, tuo luvattu poika. Ennenkuin tuo 
luvattu poika voi ilmestyä, siellä täytyi jotakin fyysillistä tapahtua heidän 
ruumiissansa, ennen luvatun pojan ilmestymistä. Tarkatkaa mitä Jumala teki. 
Tulen antamaan teille vähän jotakin. 
129. Nyt, Raamattua luettaessa, Se on Rakkauskertomus jonka Jumala 
kirjoitti Seurakunnalleen. Se on Jumala. Jumala on rakkaus. Uskotteko sen? Ja 
Raamattu on kirjoitettu niin, etteivät koulutetut ja älykkäät voi koskaan 
ymmärtää Sitä. Teidän täytyy olla rakastuneita Jumalaan, ymmärtaoksenne 
Sen. Teillä täytyy olla Jumala itsessänne. Hän tulkitsee Itsensä teille. 
130. No niin, se on aivankuin minun vaimoni. Oh, kuinka rakastankaan 
häntä! Minä rakastan häntä koko sydämelläni. Ja ollessani jossakin meren 
takana, hän panee lapset nukkumaan ja kirjoittaa minulle kirjeen ja sanoo, 
“Rakas Bill, istun täällä tänä iltana, ajatellen sinua. Minäkirjoitan...” Näettekö, 
tiedän mitä hän kirjoittaa paperilla. Mutta tunnen hänet ja rakastan häntä niin 
paljon, että voin tuntea hänen luonteensa, ja tiedän mitä hän tarkoittaa, joten 
voin lukea rivien välistä. Näettekö? 
131. Ja Jumala haluaa Seurakuntansa lukevan rivien välistä. Ei nyt niin että 
Siitä luettaisiin ulos mitään! Teidän täytyy lukea rivien välistä nähdäksenne 
mitä se merkitsee. Tarkatkaa nyt ja nähkää eikö niin ole. 
132. Nyt se mitä Jumala teki Abrahamin ja Saaran kanssa, Hän osoittaa 
heissä esimerkin Seurakunnastansa. Mitä Hän teki heille, Hän muutti heidät 
molemmat takaisin nuoreksi mieheksi ja naiseksi. Varmasti Hän teki sen, teki 
heidät jälleen nuoriksi, aivan niinkuin Hän tulee tekemään jokaiselle 
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neljäkymmentä vuotta ohi vaihdevuosien ja sinun ruumiisi on yhtä hyvä kuin 
kuollut; mutta Minä olen El Shaddai.” Ja hänelle syntyi Ismael,tiedättehän; 
mutta Jumala sanoi, “Se ei ole hän. Ei, hän tulee olemaan suuri mies. Hän tulee 
siittämään monia ruhtinaita. Mutta se josta annoin lupauksen, tulee sinusta ja 
Saarasta.” Siinä se on! Aamen. Abrahamista tuntui todella hyvältä. 
84. Hän sanoi, “Haluan nyt sanoa sinulle jotakin, Abraham. Minätulen 
muuttamaan nimesi.” 
 Hän sanoi, “Sinua ei enää kutsuta Abram, vaan Abraham.” A b r a m 
merkitsee “korkea isä.” Mutta Abraham merkitsee “kansojen isä.” “Ja vaimosi 
ei enää ole S a a -r a i; hän on. Saara, ‘prinsessa.’”Hän muutti heidän nimensä! 
Mikä muuttunut nimi! Jotakin tapahtui, koska he... Katsokaahan, täytyy olla 
muutos, ennenkuin asioita tapahtuu. Hän ei voinut antaa heille tuota lasta niin 
kauan kuin heidän nimensä pysyi entisenä. 
85. Ja te ette voi olla syntynyt uudestaan niin kauan kuin teidän nimenne 
pysyy poissa Taivaan Kirjasta. Te voitte panna sen jokaisen kirkon kirjaan, 
Methodisteihin, Baptistei-hin, Presbyteereihin, kuljettaen sen paikasta 
paikkaan, touhuten kaikkien niiden kanssa; mutta sen täytyy olla pantuna 
Taivaan Kirjaan ennenkuin mitään voi tapahtua, ja uusi luomus voi tulla. 
Ennenkuin uusi elämä voi tulla, täytyi heidän nimensä olla muutetut. Teidän 
ehkä täytyy myös muuttaa omanne pois joistakin näistä ihmistekoisista 
kirjoista, Taivaan Kirjaan. 
86. Ja siellä sanottiin, “Sinun nimesi ei enää ole Abram, ‘korkea isä’; vaan 
se on Abraham , ‘kansojen isä.” Eikä hän enää ole Saarai; vaan Saara, ‘prin-
sessa. ‘“ 
87. Oh, tässä me tulemme nyt 18. lukuun. Menkäämme suoraan 17.luvusta 
18., koska se on vain... En halua mennä liian kauas siitä tänä iltana, 
pidäteliakseni teitä täällä, koska haluan teidän tulevan takaisin huomen illalla. 
Huomatkaa nyt. Ja me tulemme menenmään niin nopeasti kuin voimme 22:een 
lukuun. Tarkatkaa nyt. Ja kaksi tai kolme päivää sen jälkeen Abraham ja Saara 
olivat teltoillaan. 
88. Voin kuvitella kuinka Mrs. Loot siellä alhaalla kaupungissa, käytti 
kaikkia uudenaikaisia pukuja joita heillä oli siellä. Ja hänellä oli kaiken 
kaltaisia kampauksia ja kaikkea mitä heillä oli. Hän eli ylellisesti ja kaikki 
hänen tyttärensä samalla tavalla. Aivan samoin on vanha äitiportto tehnyt 
tänään, ja on saattanut kaikki tyttärensä tekemään samoin. 
89. Mutta Saara, vaikkakin kaikkein kaunein nainen koko maasaa, istui 
siellä hedelmättömässä maassa, koska hän piti kiinni hänestä jolla oli tuo 
lupaus. Minun on nyt parasta jättää se asia siihen, koska menisin, olisin... 
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pitäisin teitä täällä keskiyöhön asti. Saara piti kiinni Abrahamista. Niin se oli. 
Hänellä oli lupaus. 
90. Pitäkää kiinni Kristuksesta. Hän on Se jolla on lupaus! Hänellä on 
lupaus! Hän on tuo Lupaus! Huomatkaa. 
91. Yhtenä päivänä auringon ollessa todella kuuma, Abraham oli istumassa 
telttansa varjossa siellä tammen alla. Sen on täytynyt olla noin kello 
yhdeltätoista, kun hän katsoi ja näki kolmen miehen olevan tulossa, kävellen, 
tomua vaatteissaan. Ja Abraham juoksi ulos. Hänen sydämessään oli jotakin 
joka sai hänestä tuntumaan todella hyvältä ja hän juoksi heitä vastaan ja 
lankesi heidän jalkoihinsa. Ja tarkatkaa mitä hän sanoi, “Minun Herrani!” Eikö 
olekin outoa? Heitä oli kolme, mutta hän sanoi, “Minun Herrani!” 
92. Katsokaa Lootia. Kun kaksi heistä meni hänen luokseen, vain nuo kaksi, 
hän sanoi, “herrat.” Loot kutsui heitä “herrat.” Loot kutsui kahta, “herrat.” 
93. Ja Abraham kutsui komea heistä, “Herra! Minun Herrani!” Aamen! Oi, 
tuo aika on käsillä! Huomatkaa, hän sanoi, “Minun Herrani, jos olen löytänyt 
armon Sinun silmissäsi, tule ja istuudu tammen alle. Salli minun tuoda vähän 
vettä ja pestä jalkasi ja tuoda vähän leipää syödäksesi. Sillä tämä on ainoa syy 
miksi Sinä olet tullut tapaamaan minua.” Ja he poikkesivat hänen luokseen. 
94. Hän meni nopeasti telttaan ja sanoi, “Saara, valmista taikina nopeasti ja 
leivo joitakin kakkuja.” Hän meni ja otti pienen vasikan, antoi tappaa ja 
valmistaa sen ja toi vähän voita ja maitoa ja asetti ne maahan tuon Miehen 
eteen, ja he söivät. 
95. Ja yksi heistä oli Itse Jumala! Se on mitä Raamattu sanoo. Jos nyt 
haluatte kiistellä Sen kanssa, niin voitte tehdä niin. Hän kutsui Häntä, “Elohim, 
Jumala.” Hänen tuli tietää:hän oli se joka puhui Hänelle. Huomatkaa, “Herra 
Jumala!” No niin, Yksi heistä oli Jumala. Ja Abraham katsoi Häntä. Hiin 
tunnisti sen. Katsokaa sitä nyt siellä. 
96. Eräs saarnaaja sanoi minulle kerran, hän sanoi, “Veli Branham, 
tarkoitatko sanoa minulle että sinä uskot tuon Miehen olleen Jumalan?” 
97. Minä sanoin, “Abraham sanoi että Hän oli. Kaikki kääntäjät ovat 
kääntäneet sen samalla Tavalla, suurella H-e-r-r-a. Ja jokainen Raamatunlukija 
tietää että Herra suurella kirjaimella kirjoitettuna on H-e-r-r-a, Elohim. Tullen 
samasta sanasta, Elohim! ‘Alussa Jumala loi, Elohim, Kaikkivaltias, itsestään 
olemassa oleva, ‘loi Taivaat ja maan.’ Ja siellä Hän oli, seisomassa Abrahamin 
edessä.” 
98. Hän sanoi, “Mutta, tiedätkö, se oli vain joku mies.” Minä sanoin, 
“Varmasti Hän söi lihaa, Hän söi, joi maitoa ja söi leipää.” Minä sanoin, 
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124. Ja aivan niinkuin Israel teki silloin, yhdeksänkymmentä... Katsokaa 
kuinka monta, katsokaa kuinka monet Israelissa vastaanottivat Sen. Kun aika 
tuli heidän mennä sinne ylähuoneeseen, oli heitä siellä noin 
satakaksikymmentä, noin neljästä miljoonasta. 
125. Tarkatkaa nyt tuota kuninkaallista Siementä. Näettekö, sen täytyy tulla 
nuo kolme kertaa, katsotte sitä mistä tahansa. Haaroin, Semin ja Jaafetin 
jälkeläisille. Tuo Abrahamin kuninkaallinen Siemen! Siellä on Abraham; 
luonnollinen siemen; ja kuninkaallinen Siemen. Kaikessa! Tuo kuninkaallinen 
Siemen on Kristuksen kautta.... Me tulemme Abrahamin lupaukseen,jonka 
Jumala antoi hänelle,Kristuksen, kuninkaallisen Siemenen kautta. Ja tämä on 
tuo kuninkaallinen Siemen, tämä Herran Jeesuksen Seurakunta, jonka Hän 
asettaa entiselleen viimeisissä päivissä. Tuo kuninkaallinen Siemen! Pankaa 
merkille, Abraham sai tuon merkin! Ja tuo kuninkaallinen Siemen Itse sanoi, 
ollessaan täällä, että, “Niinkuin se oli Lootin päivissä,, niin se on oleva 
ihmisen Pojan tulemuksessa.” Siellä oli tuo kuninkaallinen Siemen, 
Abrahamin Siemen, uloskutsuttu; myös Loot, joka oli hänen veljestänsä, 
penseä, alhaalla Sodomassa; ja sitten Sodomalaiset, maailma. Tänään on, maa-
ilma; seurakuntamaailma; ja tuo kuninkaallinen Siemen. Tarkalleen, neovat 
asemissaan ja kaikki on tarkalleen järjestyksessä. Ja Jumala, lupauksensa 
mukaisesti, on tullut alas, julkituoden tuon saman asian Aamen. Jos se ei ole 
aivan täydellistä, niin en tiedä mitä täydellinen on. Se on Kirjoitus! 
126. Teillä on ollut kielilläpuhuminen, Hengessä tanssiminen. Teillä on ollut 
kaikki nämä aistimukset ja te olette nähneet parantumisihmeitä, pyörätuoleista 
ja niin edelleen. Me olemme nähneet kaiken siitä. Mutta täällä on tuo 
viimeinen merkki nyt tullut esiin. Abraham näki kaiken kaltaisia asioita joita 
Jumala teki hänelle matkan varrella, varmasti, mutta tässä tulee tuo viimeinen 
merkki, juuri ennen luvatun pojan tuloa. Ja nyt kuninkaallinen Siemen odottaa 
luvattua Poikaa. Halleluja! Olemmeko me, odotammeko me luvattua Poikaa? 
Jumalan Poikaa palaavaksi! Halleluja! Oi, se saa minusta tuntumaan siltä että 
haluaisin huutaa. Kuulkaa! Kuninkaallinen Siemen odottaa luvattua Poikaa. 
Niinkuin Abraham teki kautta vuosien, tarkaten, pitäen kiinni tuosta Sanasta, 
niin myös kuninkaallinen Siemen. Ja tuo Siemen tarkkaa tämänPojan 
tulemusta, Herran tulemusta, yhdestä vartiosta toiseen vartioon ja kolmanteen 
vartioonja edelleen seitsemänteen vartioon asti, ja täällä me yhä odotamme 
tuota kuninkaallista Siementä. Ja mitä me näemme juuri ennen Herran 
Tulemusta? Mitä tapahtuu? Jumala tulee alas keskellemme, näyttäen 
kuninkaalliselle Siemenelle merkin niinkuin Hän teki Abraham n siemenelle; 
Abrahamille; Abrahamin siemenelle; ja täällä se on kuninkaalliselle 
Siemenelle. Jumala asuen keskuudessamme Pyhän Hengen muodossa, tehden 
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114. Pankaa merkille, siellä Saara oli teltassa, hän pysyi siellä ja käyttäytyi 
oikein. Abraham oli se joka seurusteli näiden Enkelien kanssa. Ja Hän sanoi, 
“Minä tulen vierailemaan luonasi.” 
115. Ja Saara oli kuuntelemassa. Ja hän nauroi hihaansa, sanoen, “Minäkö, 
vanha nainen, niin vanha kuin olen, ja siellä Herrani myös on vanha ja 
sanooko Hän että meillä jälleen tulisi olemaan nautinto niinkuin miehellä ja 
vaimolla?” Ja hän nauroi. 
116. Ja tuo Enkeli, selkänsä käännettynä sanoi, “Miksi Saara nauroi?” 
117. Muistakaa, se oli viimeinen merkki, jonka Abraham itse, joka oli 
esikuva Seurakunnasta, sai. Kaikista niistä merkeistä joita hän sai, se oli 
viimeinen, ennenkuin Sodoma pyyhkäistiin pois. Oikein, eikö niin? Tuo 
viimeinen merkki! 
118. Kun Israel, tuo siemen joka seurasi Abrahamia, ja Samarialaiset, jotka 
olivat sekarotuisia, odottivat Häntä; tuo nainen Sykarin kaivolla sanoi, 
“Meidän isämme Jaakob antoi meille tämän kaivon,” näettekö? “Meidän 
isämme Jaakob, hän antoi tämän kaivon pojallensa Joosefille ja hänjoi siitä ja 
hänen kamelinsa. Ja Sinä sanot että Sinulla on vettä, joka ei tule esiin tällä 
tavalla?” Näettekö? Ja tuo merkki jonka Israel, tuo luonnollinen siemen sai, oli 
samankaltainen merkki! Whew! Ettekö voi nähdä sitä? Ajatelkaa hetken! 
119. Tuo viimeinen merkki jonka Abraham jolla oli liitto sai, tuo viimeinen 
merkki ennen penseän seurakunnan hylkäämistä ja hävitystä, se oli sydämessä 
ja mielessä olevien ajatusten tajuamisen merkki, Jumala julkituotuna 
inhimillisessä lihassa. 
120. Ja tuo viimeinen merkki jonka Israel näki ennnenkuin se leikattiin poi, 
oli tuo sama asia. Ja he sanoivat, “Se on Belsebuli, ennustaja.” 
121. Nyt on tuo hetki! Jumala, anna tämän upota sisälle! Nyt on tuo hetki, 
tuolle Abrahamin kuninkaalliselle Siemenelle! Käsitättekö’ te sitä? Jumala 
julkituotuna inhimillisessä lihassa, antaen heille heidän viimeisen merkkinsä, 
ennen tuon penseän seurakunnan hävittämistä ja poismenemista niinkuin 
silloin. Viimeinen! Viimeinen Lootin luopiotilan loisto! Antakaa sen upota 
sisälle hetken. 
122. Abraham, yksi; Abrahamin luonnollinen siemen, kaksi; Abrahamin 
kuninkaallinen Sienen, kolme. 
123. Tarkatkaa, Sanoma ei mene noille penseille siellä ulkona. Missä se 
koskaan olisi mennyt heille? Se lähetettiin helluntailaisille, valituille, 
ulosvedetyille. 
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Varmasti Hän oli Jumala.” Hän sanoi, “Kuinka se voisi olla?” Minä sanoin, 
“Hyvä herra, sinä...” 
99. Toivon ettei se loukkaa tunteitanne; he olivat Jehovan Todistajia. Ja hän 
sanoi minulle, “Mutta Mr. Branham, kuulehan, minä haluan sanoa sinulle 
jotakin. Jumala ei voinut tehdä sitä.” .. 
100. Minä sanoin, “Sinä et vain tunne minun Jumalaani, siinä kaikki.” Minä 
sanoin, “Mistä ihmisruumis on valmistettu? Petrooleumista, potassiumista, 
kosmisesta valosta, kuudestatoista alkuaineesta. Ainoa mitä Jumalan täyty 
tehdä tullakseen alas ja tutkiakseen Sodoman,... Hän vain otti kourallisen 
kosmista valoa ja petrooleumia, ja puhalsi ‘Whew!’ja sanoi, ‘Tulehan tänne, 
Gabriel, astu sisälle tähän.’ Kyllä. Ja sitten Hän otti toisen kourallisen tomua, 
‘Tulehan tänne, Miikael, astu sisälle tähän.’ Ja sitten Hän teki yhden Itseään 
varten.” Hänen täytyi esittää jotakin mitä Hän tulisi olemaan viimeisissä päi-
vissä, joten Hän tulee alas ja puhuu inhimillisessä lihassa. Tarkalleen oikein. 
Oi, olen 
niin iloinen siitä että Hän on sen kaltainen! 
101. Jonakin päivänä minusta ei ehkä ole jäljellä mitään. Minä myös koostun 
noista kuu 
destatoista alkuaineesta. Olin kampaamassa eräänä päivänä niitä kahta tai 
kolmea hiusta, 
jotka minulla on jäljellä. Vaimoni katsoi minua ja sanoi, “Bill, sinä olet tulossa 
kaljuk 
si.” Minä sanoin, “Kultaseni, minä en ole kadottanut yhtään niistä.” 
 Hän sanoi, “Mutta sinulla oli tapana olla kiharat hiukset.” Minä sanoin, 
“Kyllä, mutta en ole kadottanut yhtään niistä.” -Hän sanoi, “Sano sitten 
minulle missä ne ovat?” 
102. Minä sanoin, “Kultaseni, sano sinä minulle mistä ne tulivat ennenkuin 
minä sain ne. Ja missä ne olivatkin, ennenkuin ne olivat minulla, siellä ne ovat 
odottamassa minua.” 
103. Aamen! Kunnia! Raamattu sanoo, “Yksikään hius ei päästänne katoa!” 
Halleluja! Niin se on. Sitä ei ollut,kuitenkin se on; ja kuitenkaan sitä ei ole ja 
sitten se on. Tietenkin. Tarkalleen! Petroleum, potassium, kosminen valo, 
kalsium ja niin edelleen. Jumala - kun minusta ei ole jäljellä mitään mitä 
voisitte nähdä, vain tuhkaa, on Hän puhuva, heittävä tuon potassiumin ja 
petrooleumin yhteen ja minä tulen jälleen elämään Hänen Läsnäolossansa. 
Halleluja! Hän antaa meille Iankaikkisen Elämän. Aamen! “Kaikki jotka Isä 
on antanut Minulle, mitään ei ole kadotettu, ja Minä nostan hänet ylös jälleen 
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viimeisissä päivissä.” Minä uskon sen! Abrahamin Siemenenä, minä odotan 
tuota päivää! Minä etsin Kaupunkia jonka Rakentaja ja Tekijä on Jumala. 
Aamen. Varmasti. Ei väliä kuinka tämä ruumis rypistyy ja kuihtuu pois ja 
kuinka hiukset tippuvat pois, ei väliä mitä tapahtuu, Jumala tulee nostamaan 
sen jälleen ylös nuoruuden kukoistuksessa, viimeisenä päivänä. Hän lupasi että 
Hän tekisi sen ja minä etsin tuota Kaupunkia! Aamen. Oi! Minusta tuntuu niin 
uskonnolliselta juuri nyt, tietäessäni, että tuo siunattu toivo odottaa minua 
Siellä. Minä etsin tuota kaupunkia. Minun sydämeni sykkii Sitä kohti. Oi, 
minäen käänny yhteenkään suuntaa, vaan katson suoraan tuota Paikkaa kohti. 
Jumala, auta minua pysymään juuri siinä, totuudellisena ja uskollisena, 
heittäen pelastusköyden kaikkialle, ja tuoden jokaisen uupuneen 
pyhiinvaeltajan,jonka vain voin, mukanani. 
104. Kyllä, minulla oli siitä näky äskettäin, ja näin sen, ja näin rakkaani 
siellä, jälleen nuorina. Se on siellä. Se on siellä, Minä tiedän että se on siellä! 
Kyllä! No niin, te olette mahdollisesti lukeneet siitä Kristittyjen Liikemiesten 
“Ääni”-lehdestä ja monista muista lehdistä jotka kirjoittivat siitä. Ystävät, se ei 
ollut mikään näky. Minä olen nähnyt näkyjä, kymmeniä tuhansia, joita Hän on 
antanut minulle ja minä tiedän mitä ne ovat, minun tulisi tietää se. Mutta tämä 
ei ollut mikään näky. Minä olin siellä, seisoin siellä, katsoen takaisin. Ja minä 
tiedän että se 021 siellä, ystävät, se on siellä! Minä tiedän että se on siellä! 
Kyllä! Juuri niin varmasti kuin olen seisomassa täällä, niin auttakoon minua 
Jumala, jos olen järjissäni ja seison täällä tässä saarnatuolissa, se on siellä! 
Jumala on antanut lupauksensa ja se on totta, se on totta! Kyllä. Se on siellä! - 
Pankaa nyt merkille. 
105. Me näemme kuinka nämä miehet istuutuivat ja söivät. Ja kaksi heistä 
nousi ja meni alas Sodomaan. Yksi jäi olemaan Abrahamin kanssa. 
Tarkatkaamme heidän keskusteluaan. He katselivat jatkuvasti kohden 
Sodomaa ja Abraham tiesi että siinä oli jotakin outoa. Niinpä kun Hän oli 
valmis lähtemään, Hän sanoi, “Salaisinko Minä Abrahamilta sen mitä tulen 
tekemään; sillä hänhän on kansojen isä, ja tiedän kuinka hän tulee 
kasvattamaan lapsiaan, ja niin edelleen?” Hän sanoi Sodoman syntien tulleen 
niin valituksen aiheeksi, että ne olivat tulleet Hänen korviinsa. Ja Hän oli tullut 
alas tutkimaan. 
106. Muistakaa nyt, niinkuin sanoin eilen illalla, kaksi noista sanansaattajista 
meni alaa Sodomaan ja he saarnasivat noille Sodomalaisille; ja he sokaisivat 
heidät tuona yönä, Sanalle. Mutta muistakaa, siellä oli Yksi; Muukalainen 
heidän joukossaan ja he saivat merkkinsä. 
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107. Katsokaa Lootia. Loot oli istumassa portissa ja hän sanoi, “Herrat.” Ja 
eläen sen kaltaisella tavalla! Hän sanoi, “Tulkaa kotiini.” He sanoivat, “Me 
tulemme nukkumaan kadulla.” Mikä koti! 
108. Mutta niin pian kuin he tulivat Abrahamin tykö, he sanoivat, “Tämä on 
se tarkoitus mitä varten olemme tulleet. Me istumme tänne sinun viereesi.” 
109. Sillä tavalla. Eläkää niin, että jos Jumala haluaisi käyttää teitä, Hän 
tietäisi heti mistä noutaa teidät. Olkaa siinä asemassa, eläen puhdasta elämää 
Jumalan edessä, että sananne ovat rehelliset ja elämänne totuudellinen. Sen 
kaltaiseen paikkaan Enkelit tulevat. Katsokaa Elisabethia ja Sakariasta, 
näettekö, he olivat rehellisiä ja vaelsivat kaikissa Herran Käskyissä. Sillä 
tavalla me haluamme elää, että kun Jumala on valmis käyttämään meitä, Hän 
voi sanoa, “Tämä on Minun kansani. Voin tehdä tämän seurakunnan kanssa 
mitä haluan tehdä. He uskovat Minua. He seisovat Minun Sanallani.” 
Näettekö, sillä tavalla te haluatte tehdä, eläen sellaista elämää. 
110. Nyt me näemme että tämä Enkeli, Hän sanoi, “Minä en tule salaamaan 
Abrahamilta. Vaan Minä tulen vierailemaan luonasi elämän ajan mukaisesti.” 
Ja pankaa merkille, Hän ei kutsunut häntä nimellä Abram, vaan “Abraham.” 
Kuinka Hän tiesi että hänen nimensä oli muutettu? Hän oli Se joka muutti sen. 
Varmasti. Pankaa merkille, Hän ei koskaan sanonut S a a r a i, tiedättehän, 
vaan “Saara. “Missä on vaimosi,Saara?” 
 Ja Abraham sanoi, “Hän on teltassa Sinun takanasi.” Mikä todellinen 
hieno nainen! 
111. Tänään, naiset ovat niin määrääviä! Heidiin miehensä eivät voi edes 
puhua. Heidän on työnnettävä nenänsä suoraan siihen, savuke kädessään ja 
shortsit yllään, pitäen huolen kaikesta puhumisesta. Kuinka kieroutunut 
ihmiskunta onkaan. Naisen on oltava pääkokki ja pullonpesijä ja kaikkea 
muuta! Kun hän jättää keittiön, hän jättää velvollisuutensa paikan äitinä,. niin 
on. 
112. Mutta me näemme että naiset pysyttelivät taustalle, käyttäytyivät oikein 
ja toimivat kuin hienot naiset, heidän päänsä oli se joka teki ratkaisut ja asiat. 
113. Ja antakaapa jonkun miehen yrittää sanoa vaimolleen; hän sanoo, “Minä 
annan sinun ymmärtää juuri nyt!” (veli Branham puhaltaa) puhaltaen savua 
suustaan, näyttäen niin hirvittävältä, etten ole koskaan nähnyt mitään sen 
kaltaista! Ja voitte kuvitella miltä tuntuu seistä katselemassa tuota henkilöä ja 
erottaa tuon hengen siellä ja nuo asiat; ja ehkä hän laulaa kuorossa jossakin 
kirkossa. Oh, minkäkaltäisessä päivässä me elämmekään! 
 Ei olemme että olemme tuossa päivässä! Toivon että käsitätte rivien 
välistä mitä tarkoitan. 


