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MAAILMAN HAJOAMINEN 
 

1. Kiitos paljon, veli Neville. Hyvää huomenta, ystävät. Pääsin juuri 
pyörähtämään vuoteeseen tänä aamuna, kun oli jälleen aika pyörähtää ylös 
siitä, ja niin olin vähän väsynyt. Tulin hieman odottamati. Veli Shakarian, 
Täyden Evankeliumin Liikemiehistä, tämän liikkeen presidentti... hänen 
vaimonsa oli sairastunut ja viety sairaalaan. Jos te ette tiedä kuka Morpheus 
oli, niin se oli Roomalainen pakana jumala, unen jumala. Niinpä kestäkää 
minua ja käheää kurkkuani vähän aikaa tänä aamuna ja tulen yrittämään etten 
pidättäisi teitä liian pitkään. 
2. Tarkoitukseni pitää kokous tänä aamuna oli etteivät ihmiset...Ensi 
sunnuntaina aioin saarnata Joulu sanomani, mutta jos teen niin, toisi se ihmisiä 
kaupungin ulkopuolelta, ja se ehkä häiritsisi heidän Jouluansa, tiedättehän, kun 
heidän pitäisi matkustaa takaisin. Ja niinpä ajattelin että olisi ehkä parasta jos 
kokoontuisimme yhteen ja palvoisimme Herraa tällä tavalla, minun osuutenani 
Joulun jumalanpalveluksesta. Ja sitten ensi sunnuntaina, jos asutte kauempana, 
te voitte olla omassa seurakunnassanne siellä mistä olette kotoisin, tai mitä 
sitten tahdottekin tehdä. 
3. Ja minä haluan kiittää tuota veljeä tuosta kauniista laulusta. Tulin juuri 
sisälle kun sitä laulettiin. Se oli todella hienoa. Koko ajan olen kuullut vaimoni 
ja kaikkien heidän kehuvan tämän veljen laulamista, ja nyt minulla oli 
ensimmäinen tilaisuuteni itse kuulla hänen laulavan, koska olen ollut niin 
paljon poissa Tabernaakkelista. No niin, eikö se olekin jotakin? Veljemme 
täällä Tabemaakkelissa, ja täytyi mennä aina Shreve-portiin asti, Louisianassa, 
kuullakseen hänen laulavan ensimmäisen laulunsa. Kuinka asiat 
tapahtuvatkaan oudolla tavalla, eivätkö tapahdukin? 
4. Ja sitten me ajattelimme että tekemällä tämän, se antaisi meille aikaa 
tulla yhteen.. Ja sitten tiet olivat niin huonossa kunnossa. Ihmettelenpä 
onnistuivatko veli ja sisar Dauch pääsemään tänne Ohiosta. Pääsivätkö he 
perille? Missä sinä olet, veli Dauch? Kyllä, minä vain ajattelin. Onko teillä 
paljon lunta siellä? Hyvä on, mutta heillä ei ollut sitä paljon Cincinnatissa, ei 
edes niin paljon kuin sitä on täällä, ja sitä ei voida edes kutsua lumeksi.Ja 
ensimmäinen kerta kuin koskaan olen saarnannut Cincinnatissa, oli eilen, ja se 
oli suuri päivä meille, uusi liikemiesten alaosasto, joka ei ole vielä vuottakaan 
vanha, ja se on kovasti hieno paikallisosasto, joitakin hienoja ihmisiä. Ja me . 
nautimme yhdessäolosta. Ja sitten he soittivat minulle juuri nyt pyytäen 
Columbukseen huomenna, erään toisen paikallisosaston vihkimistä ja kokousta 
varten, jonka veli Shakarian olisi tullut tehdä, mutta...ja minun täytyy rukoilla 
asian puolesta ensin. 
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5. Heti tämän jälkeen minun täytyy mennä Phoenixiin, tiedättehän, ja me 
aloitamme Phoe-nixissa kahdentenatoista, ja se tulee olemaan liikemiesten 
aamiainen, enkä tiedä tarkalleen missä se tuleeolemaan. Luulisin että se tullaan 
pitämään Ramada-hotellissa. Tuolla liikemiesten paikallisosastolla on heidän 
säännölliset aamiaisensa siellä. Ja sitten sunnuntaista alkaen kaksitoista päivää 
kaikkialla ympäri Maricopa-laaksoa, Phoenixissa, Tuc-soniS3a. Ja 
juhlapäivällinen seuraavana maananti-iltana Tucsonisaa, sananpalvelijoiden ja 
Tucsonin Täyden Evankeliumi n Liikemiesten kanssa. Ja sitten tulen takaisin 
Phoenixiin ja Glendaleen ja eri paikkoihin. Ja sitten konventti 
alkaakahdentenakymmenentenä.... Miten se olikaan, veli Fred? Muistatko sinä 
sitä? ... kahdennestakymmenennestä neljännestä alkaen 
kahdenteenkymmenenteen kahdeksanteen tai yhdeksänteen, jotenkin sillä 
tavalla. Ja sitten jos Herra tahtoo, tulemme olemaan takaisin kotona. 
Katsokaamme miten se tulee edistymään töiden kannalta täällä, ja näemme 
miten on noiden Seitsemän Sinetin kanssa... tai tulemme näkemään siitä 
eteenpain mitä tulemme tekemään. 
6. Nyt uskon jonkun kertoneen minulle että meillä on joitakin pieniä 
vauvoja täällä tänä aamuna Herralle vihittäviksi. Onko asia niin? Onko jollakin 
äidillä vauva omistettavaksi Herralle? Doc kertoi minulle siitä. No niin, ehkä 
olin väärässä. Oh, kyllä vaan, tässä heitä on. Voisitteko te sisaret tai veljet 
tuoda pienokaisenne tänne? Kiitos sinulle sisar. Uskon että tämä on hyvin 
sovelias aika lasten tuomiselle, kun on Joulu, eikö niin veli Neville? Nyt 
häiden rakkaiden tuodessa pienokaisiaan tänä aamuna, se on vain... 
7. Nyt monet ihmiset monissa seurakunnissa, ja jos joku teistä oli eilisessä 
konventis-sa ja kuuli kuinka veli Brown, Pyhällä Hengellä täytetty 
Episkopaali, pyysi anteeksi Helluntailais-uskovilta sitä että hän kastoi vauvoja. 
Ja tietenkin hän sanoi mitä hänen täytyy tehdä, ja Episkopaalit kastavat 
pirskoittamalla ja kutsuvat sitä kastamiseksi. Kastaminen, minulle se merkitsee 
“upottamista, hautaamista.” 
8. Mutta monet heistä tekevät niin. Se on muoto joka todellisuudessa tulee 
Katolisesta kirkosta, ja on sieltä tullut Methodistien, Episkopaalien ja 
Lutherilaisten kautta ja monet heistä tekevät niin. Methodistit tekevät niin. Se 
mikä eroitti Nasarealaiset ja Methodistit oli vauvojen kastaminen. Ja niinpä ne 
ovat nuo pikku asiat jotka eroittavat ja rikkovat veljeyden! Me olemme kaikki 
yksi Kristuksessa Jeesuksessa, te ette voi liittyä seurakuntaan. Te voitte liittyä 
kerhoon, mutta ette seurakuntaan, koska teidän täytyy syntyä seurakuntaan. Se 
on hengellinen syntymä. Ja niinpä monilla on omia ideoitansa ja me menemme 
niiden mukana, ja se kyllä sopii. 

 



38 
 
suudella ja aitoudella, laulakaamme koko sydämestämme, “Minä rakastan 
Häntä!” Ja ilmaiskaa se Hänelle tänä Joulun aikana. 

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä, koska Hän ensin rakasti 
mua.  
Ja osti pelastukseni Golgatan puulla.  

 Nyt välittömästi tämän jälkeen seuraa kastetilaisuus. Ja te joiden täytyy 
lähteä, me. olemme kiitolliset siitä että olitte täällä, ja voikoot jokainen aina 
pysyä tuossa Kuningaskunnassa jota ei voida liikuttaa. Kumartaessamme nyt 
päämme hetken rukousta-varten, tulen pyytämään kallista-veli Arganbrighitia, 
jos hän tulisi tänne ja lähettäisi kuulijakunnan pois loppurukouksessa. 
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9. Kristuksen Kirkko on Kristillinen seurakunta, kaikessa muussa paitsi 
kirkon musiikissa. Ja niinpä me näemme että ne ovat nuo pikkuasiat jotka 
eroittavat ja rikkovat veljeyden. 
10. Mutta meille täällä Tabernaakkelissa, me haluamme tehdä sen juuri 
tarkalleen sillä tavalla kuin Raamattu käskee sen tehdä. Raamatussa ei ole 
yhtään Kirjoitusta lapsikasteen puolesta. Raamatussa ei ole yhtään Kirjoitusta 
pirskoittelun puolesta. Ja niinpä ainoa Kirjoitus mikä Raamatussa on, on se 
kun he toivat lapsia Jeesukselle, joka on meidän esimerkkimme, ja Hän pani 
kätensä heidän päälleen ja siunasi heidät ja sanoi, “Sallikaa pienten lasten tulla 
Minun tyköni, älkääkä heitä estäkö, sillä senkaltaisista on Taivaan 
Valtakunta.” No niin, sillä tavalla me yritämme jatkaa. 
11. Me tiedämme, kun pastori ja minä laskemme kätemme näiden vauvojen 
päälle, että meidän kätemme eivät korvaa meidän Herramme käsiä, koska Hän 
oli pyhä. Mutta jos Hänen täytyisi etsiä kautta maan tänä aamuna, löytääkseen 
pyhät kädet, niin mistä te ne löytäisit-te? Maanpäältä ei löydy sellaista asiaa. 
Mutta Hänen armostansa me edustamme Häntä. Mutta me laskemme kätemme 
näiden lasten päälle ja tarjoamme rukouksen ja kiitoksen siitä että Hän on 
antanut ne ihmisille, ja voikoot ne olla pieniä kukkia kodeissanne ja avuksi 
kirkastamaan polkua teille mennessänne eteenpäin. Voikoot he tulla 
kasvatetuiksi Jumalan pelossa. Ja voikoon näistä pienistä lapsista tulla suuria 
työntekijöitä Jumalan Valtakuntaan, jos vielä on olemassa huominen, se on 
meidän vilpitön rukouksemme. (Tyhjä paikka nauhassa. Veli Branham 
rukoilee lasten puolesta vihkien heidät Herralle.) 
12. No niin, on huono päivä ulkopuolella, mutta hyvä sisällä. Ja tiedättekö, 
eräs mies juuri äskettäin kertoi minulle kohdanneensa erään miehen, jonka hän 
sanoi valittaneen ja sanoneen, “Tämä on hirvittävä päivä.” Hän sanoi sataneen 
ja myrskynneen. 
Hän sanoi tälle miehelle, “Tämä on ihana päivä. 
13. Ja tämä mies sanoi, “Kuinka sinä voit kutsua tätä niin ihanaksi 
päiväksi?” 
14. Hän sanoi, “Minäpä kerron sen sinulle. Eräs lääkäri sanoi minulle vuosi 
sitten, että minulla oli vain yksi viikko elinaikaa. Ja nyt jokainen päivä on 
ihana päivä.” Kyllä. 
15. Ja se on oikein, se on ihana päivä, niinkuin eräs veli sanoi, “Me olimme 
kaikki tuomitut kuolemaan.” Se on oikein, kuolemaan ja menemään 
kidutettaviksi. Mutta nyt tämä on ihana päivä. Me olemme eläviä Kristuksessa 
emmekä enää voi kuolla. Se on kaikki ohitse, näettehän. Me olemmetodella 
Kristuksessa. 
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16. Nyt täällä Tabernaakkelissa, veli Arganbright, minä tavallisesti käytän 
aikaa, ja jos tunnette itsenne nälkäiseksi ja haluatte päivällistä, niin voitte 
livahtaa... Tunnen itseni niin väsyneeksi tänä aamuna, ja minun täytyi sanoa 
jotakin päästäkseni kuntoon... kunnes Herran Henki tulee ylleni. 
17. Niinpä kumartakaamme nyt päämme ja rukoilkaamme ennenkuin 
luemme Sanaa. Ne pyynnöt ja muut asiat joita teillä on, että ehkä teidän 
puolestanne ei rukoiltu, tehkää se tiettäväksi kun kohotatte kätenne. 
Nouskaamme nyt seisomaan tänä aamuna kun me rukoilemme. Se antaa teille 
mahdollisuuden vaihtaa asentoa ja tulee ehkä auttamaan vähän. Ja sitten 
rukouksen jälkeen haluan teidän jäävän seisomaan muutamaksi minuutiksi, 
kunnes olen lukenut Sanan. Uskon että on suuri asia seistä kunnioittavasti 
Silläaikaa kun Jumalan Sanaa luetaan. 
18. Taivaallinen Isämme, me tulemme niin nöyrästi kuin vain tiedämme 
tulla, sydämet tyhjennettyinä kaikista maailman haluista ja sen nautinnoista. Ja 
niinkuin meidän veljemme sanonut, “Ilo Herralta on meidän väkevyytemme.” 
Ja me tulemme iloisin sydämin, siitä et-, tä meillä on tämä etuoikeus tulla 
Sinun Läsnäoloosi, ja pyytää mitä tahansa me tahdomme. Ja ilo tulee kun me 
katsomme Sanaan, joka lupaa että jos me uskomme Sen, se tullaan antamaan 
meille. Mikä voisi kiihoittaa inhimillisen sydämen lyötiä enemmän kuin tieto 
siitä että kuolematon, Iankaikkinen Jumala on antanut senkaltaisen lupauksen. 
19. Anna meille nyt anteeksi, Herra. Ja jos me olemme tehneet syntiä tai 
jotakin mikä ei ole miellyttänyt Sinua, että ennenkuin me pyydämme näitä 
asioita... Sillä me tiedämme että on kirjoitettu, “Jos meidän sydämemme eivät 
tuomitse meitä, niin meillä on se mitä me pyydämme.” Mutta anna meille nyt 
anteeksi kaikki mitä me olemme tehneet. Katso meitä Herra, laupeudella ja 
säälillä. Katso miten säälittävä joukko me olemme, Herra. Pieniä kuolevaisia 
jotka ryömimme täällä maan päällä, täällä synnillisessä paikassa, mutta syvällä 
sydämissämme me tiedämme että jonakin päivänä tulee Joku, joka tulee 
nostamaan meidät tästä paikasta parempaan paikkaan, ja siitä me iloitsemme. 
20. Ja minä rukoilen Jumala, jokaisen pyynnön puolesta. Sinä tiesit mitä oli 
noiden kohotettujen käsien takana. Suo se heille, Herra. Minä rukoilen itselleni 
voimaa tänä aamuna, ja äänelleni apua saarnatakseni Evankeliumin. Ja me 
pyydämme että Sinä siunaisit meitä yhdessä tässä mitä me juhlimme, tässä 
Joulun-ajassa. Herra, ANNA MEIDÄN LÖYTÄÄ TODELLINEN JOULUN 
HENKI, JA VOIKOON SE PYSYÄ KANSSAMME IANKAIKEN. Sillä me 
pyydämme tätä Jeesuksen Nimessä ja Hänen tähtensä. Aamen. 
21. Nyt jos seisoisitte pienen hetken, niin haluaisin lukea Miikan Kirjasta 
yhden paikan ja toisen Hebrealaisten 12. luvusta, saadakseni sisällön sille 
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152. Me rukoilemme että Sinä siunaisit meita yhdessä nyt. Siunaa pientä 
seurakuntaamme, kaikkia näitä kalliita ihmisiä. Ja jonakin päivänä, Herra, me 
haluamme silmiemme olevan niin puhtaat maailman asioista että voimme 
nähdä ainoastaan Jumalan ja Hänen Kuningaskuntansa, niin että meidät 
jonakin päivänä tullaan esittelemään Kristuksen edessä, nuhteettomina kuin 
puhtaat neitsyet, osana tuosta suuresta Seurakunnasta joka on tuleva Hänen 
eteensä. 
153. Ja sitten me tulemme odottamaan tuota aikaa, kun Sinä tulet 
pystyttämään Kuningaskuntasi maan päälle, silminnähtäville ihmisille joilla on 
silminnähtävät kodit, ja eivät he enää istuta niin että toinen siitä söisi, vaan he 
elävät Iankaikkisesti. Siihen asti, salli meidän olla kukkulalle asetettuja valoja, 
kynttilöitä jotka valaisevat kaiken ympärillämme, vanhurskaalla, Jeesuksen 
Kristuksen Veren kautta pyhitetyllä elämällä. Jeesuksen Nimessä me 
rukoilemme. 
154. Ja Herra, näiden nenäliinojen ylle, rukoiltuamme sairaiden puolesta me 
laskemme kätemme niiden päälle, liittäen itsemme yhteen heidän kanssaan, 
minä lasken käteni näiden nenäliinojen päälle liittäen mukaan rukoukseni 
Jumalalle. Ja nämä nenäliinat näiden ih-misten mukana, Jumala, minä rukoilen 
että Sinä parantaisit jokaisen ihmisen joita nämä nenäliinat edustavat. Voikoon 
heillä olla terveys ja voima tämän tulevan vuoden aikana, Isä, Jumalan 
kunniaksi ja kirkkaudeksi, me pyydämme Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä 
Koska Hän ensin rakasti mua 
Ja osti pelastukseni Golgatan puulla. 

155. Nyt kun laulamme sitä uudestaan, puristakaa käsiä jonkun lähellänne 
olevan kanssa Pysykää vain istumassa. 

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä, koska Hän ensin rakasti 
mua, 
Ja osti pelastukseni Golgatan puulla. 

 Nyt kätemme kohotettuina Hänelle 
Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä (todella äänekkäästi nyt) 
Koska Hän ensin rakasti mua, ja osti pelastukseni Golgatan puulla. 

156. Ja nyt, sanokaamme nyt kaikki yhdessä nämä sanat. Me saamme 
Kuningaskunnan (Seurakunta kertaa, “Me saamme Kuningaskunnan.”) jota ei 
voida liikuttaa. (“Jota ei voida liikuttaa.”,) Aamen. nouskaamme nyt 
seisomaan. Kohottakaamme nyt kätemme ja sydämemme Jumalalle, kiitolli-
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148. Siunaa tätä seurakuntaamme. Ole heidän kanssaan, Isämme, ja anna 
heille vanhurskaus ja rauha Pyhässä Hengessä. Siunaa pastoriamme, Herra, me 
rakastamme häntä. Tätä urhoollista palvelijaa joka seisoo uskollisena. Ja 
puhuessaan eräänä iltana hän sanoi, “Tässä minä olen, melkein 
kuudenkymmenen.” Heillä on pieniä lapsia. Mutta voikoon hän muistaa 
tämän, Herra, että mikään ei voi ottaa häntä pois täältä ennenkuin Sinä olet 
valmis. Jos Sinä viivyt, niin rukoilen että hän eläisi nähdäkseen kaikki 
lapsensa naimisissa ja että heillä on omat kotinsa. “ Siunaa hänen kallista 
pikku vaimoaan, Sinun pien-tä palvelijatartasi. Siunaa meidän diakoneitamme 
ja luotettujamme. 
149. Ja Jumala, minä olen kiitollinen tänä Jouluna kaikista näistä ystävistäni, 
jotka ovat matkustaneet lumisilla ja liukkailla sateisilla teillä, tuoden 
mukanaan petivaat-teensa ja ajaneet satoja ja satoja maileja. Jumala, en tiedä 
mitä muuta vielä sanoisin. Minä luotan siihen että Sinä tulet paljastamaan 
loput siitä mitä minun sydämelläni on. 
 Ja salli minun aina olla uskollinen, Jumala, tälle Kuningaskunnalle 
johon Sinä olet meidät laittanut. Salli minun koskaan olla tekemättä 
kompromisseja oikealle tai vasemmalle. Muistan hyvin sen kun Sinä sanoit 
minulle silloin, “Älä liiku oikealle tai vasemmalle, silloin sinun tiesi tulee 
menestymään. Silloin sinulla on hyvä menestys.,” Ehkä ei maailman silmissä. 
Ja minä en välitä siitä mitä maailma ajattelee, minä haluan vain tietää mitä 
Sinä haluat, Herra. Ja Sinun tahtosi on meidän halumme. Oi, vähäisin Sinun 
haluistasi on elämään-sidottu käsky meille, Herra. Me seisomme Sinun 
Seurakuntanasi. 
150. Anna meille nyt anteeksi se mitä on tapahtunut vuoden kuluessa, se mitä 
olemme tehneet väärin ja missä me niin monta kertaa olemme epäonnistuneet, 
ja anna meille voimaa, Herra. Ja voikaamme tämän Joulun juhlinnan aikana 
avata sydämemme Messiaalle, Jumalan voitelemalle. Voikoon Hän tulla 
meidän elämäämme ja voidella meidät, ja elää Hänen tahtonsa ja tuoda Hänen 
Kuningaskuntansa tapahtumaan meidän elämämme kautta. Pidä meidät 
terveinä ja kunnossa. 
151. Siunaa tätä vanhaa urhoollista ystävääni, veli Arganbrightia, joka istuu 
tässä sivullani. Oi Jumala, kuinka. Sinä olet ollut hänen kanssaan, ja kuinka 
hänen sydämensä onkaan niin monesti murrettu, mutta kuitenkin me uskomme 
että hänet on hedelmöitetty Iankaikkisella Elämällä. Siunaa hänen pientä 
vaimoaan. Ajattelen, Bud’ia, ja Fred’iä, Medaa, Oi Jumala, kuinka meillä 
onkaan tämä suuri yhteys, 
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mistä aion tänä aamuna puhua Joulusanomaksemme. Se on Hebrealaisten 
12:25. Minä olin jotenkin kiireinen noustessani ylös tänä aamuna, eikä mitään 
ollut sillä paikalla jossa olisin halunnut sen olevan. Minä aloitan lukemisen 
ensin Miika 1, ja 2. jae. 
Kuulkaa,kaikki te ihmiset; kuunnelkaa, Oi maa, ja kaikki mitä siinä on: 

Ja olkoon Herra JUMALA todistaja teitä vastaan, Herra pyhästä 
temppelistänsä. 
Sillä, katso, HERRA tulee esiin ulos paikastansa, ja tulee alas, ja astuu 
maan korkeiden paikkojen päälle. 
Ja vuoret sulavat hänen aliansa, ja laaksot halkeavat, niinkuin vaha 
tulen edellä, ja niinkuin vedet jotka virtaavat alas jyrkännettä. 

22. Ja sitten Hebrealaisten 12. luvun 25:stä jakeesta me luemme tämän. 
Katsokaa ettette kiellä häntä joka puhuu. Sillä jos he eivät päässeet 
pakoon jotka eväsivät hänet joka puhui maan päällä, kuinka paljon 
vähemmän me voisimme paeta, jos me käännymme pois hänestä joka 
puhuu taivaasta: 

23. Myt Herra Jumala, lisää siunauksesi Sanasi lukemiselle, ja anna meille 
jokaiselle tänään ne asiat jotka Sinä haluat meidän tietävän, niin että 
lähtiessämme täältä voisimme tuntea olleemme Sinun Läsnäolossasi, että 
voisimme lähteä paremman ymmärryksen kanssa, ja päättäväisempinä kuin 
mitä olimme tullessamme tähän rakennukseen. Sillä me pyydämme sitä 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. (Voitte istuutua.) 
24. Eikö se olekin outo Joulun tekstiksi? Kun teen tämän, niin tarkoitukseni 
on tuoda seurakunnalle jotakin mikä on ehkä hieman erilaista, koska 
radioistanne te tulette kuulemaan noita tuttuja vanhoja kertomuksia uudelleen 
ja uudelleen, noista viisaista miehistä jotka tulivat idästä ja löysivät Kristus 
lapsen, ja noiden paimenten palvonnasta ja tuon Tähden ilmaantumisesta, ja 
kaikkia näitä joulu-kertomuksia joista meidän uskonnolliset uskomuksemme 
tänään koostuvat. Ja ne ovat kaikki hyviä, ja minä olen kiitollinen siitä. Mutta 
ajattelin että tänä aamuna... Meidän pastorimme ehkä tänä iltana tai ensi 
sunnuntaina tulee saarnaaman sanoman jostakin sitäkoskevasta. Ja sitten minä 
ajattelin antaa ihmisille mahdollisuuden nähdä Joulu toisella tavalla ja siksi 
valitsin tämän tekstin, puhuakseni siitä nyt muutamin sanoin. 
25. Ja minä näen kuinka te vaihdatte paikkoja, joidenkin seistessä ja 
joidenkin istuessa ja se on hienoa. Pian meillä tulee olemaan tilaa... Olemme 
pahoillamme ettemme voi täyttää näitä käytäviä, koska palopäällikkö ei anna 
meidän tehdä sitä. Mutta meillä tulee olemaan täällä lisää tilaa hyvin pian, jos 
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Herra suo. Me olemme jo aloittaneet sen kanssa ja tulemme rakentamaan sen 
niin pian kuin vain “voimme, ja ulkonaisesti se tulee olemaan kokonaan 
erilainen paikka. Itseasiassa vanhasta tabernaakkelista ei tule olemaan näky-
vissä mitään. Siinä tulee olemaan väriiliset lasit ikkunoissa ja se tullaan 
päällystämään tiilellä. Se on oleva kokonaan erilainen. Mutta vanha rakennus 
tulee jäämään tänne, koska meillä on tarkoitus sitä varten, “Antaa vanhojen 
seinien jäädä,” näettekö? Ja me vain peitämme sen, päällystämme sen kivellä 
ja niin edelleen, mutta se on oleva siellä niinkuin ennenkin. 
26. Nyt tämä sana Joulu (Christmas), toivoisin että ihmiset tässä maailmassa 
voisivat ymmärtää mitä Joulu todella on. Nyt ensinnäkin tuo sana Christmas, 
on jonkinlainen Katolinen ilmaus. Se merkitsee “Kristuksen...” C-h-r-i-s-t-m-
a-s , näettekö, “Kristuksen messu.” Se tuli käyttöön ja alkoi Rooman 
seurakunnassa. Ja Kristus ei ole sen enempää kuin minäkään syntynyt 
Joulukuun kahdentenakymmenentenä-viidentenä päivänä kuin minäkään. Se 
on täydellisesti vain kasautuma uskonkappaleita. Se on kaikki mitä se on. 
“Koko maailma,” niinkuin tuo profeetta sanoi, “on tullut märkiväksi paiseek-
si.” Se on totta. Missään ei yksinkertaisesti ole yhtään puhdasta paikkaa. 
Kaikki lomat ovat täynnä... Joulupukki on ottanut Joulusta seimen paikan. Ja 
kaniinit ja kananpojat ja uudet hatut ovat ottaneet ylösnousemuksen paikan. Ja 
missä me enää ollenkaan näemme siinä kaikessa Jumalaa? Syy siihen on että 
ihmiset ovat kaupallistaneet sen. 
27. Hehän aloittivat Joululahjojen ostamisen jo kuukausia sitten, ja mitä se 
on muuta kuin pakanallinen piirre! Siinä ei ole mitään jumalallista. Oi, he 
kyllä yrittävät sanoa, “Antakaa lahjoja, niinkuin viisaat miehet.” Se on vain 
keidas perkeleen puolustelua varten. Jos te haluatte antaa jotakin, niin se on 
teidän elämänne Kristukselle. Älkää antako toinen toisellenne, antakaa se 
Hänelle. Se on minkä puolesta Hän kuoli. Se oli Hänen tulemuksensa 
tarkoitus. Näettekö? 
28. Mutta se on tullut sille paikalle, että se on kirous pienille lapsille. 
Jollakin pienellä naapurissa voi olla paljon ja toisella taas ei ole mitään, ja he 
näkevät sen. Tuo asia on kertakaikkiaan väärin. Siinä kaikki. Ja kauppiaat 
myyvät enemmän näissä paikoissa. Vaimoni meni noin kolme viikkoa sitten, 
ostaakseen joillekin pienille lapsille jotakin, ja he sanoivat, “Oh, se on myyty 
loppuun. Koko varasto on loppunut. Me olimme tilanneet kahdenkertaisen 
varaston tänä vuonna, ja se on kaikki myyty loppuun.” Kolme tai neljä viikkoa 
ennen ostos-ajan alkua. Oi, minkälainen suuri kaupallinen asetelma se onkaani 
29. Ja loppujen lopuksi, tiedättekö te kuinka Joulu (Christmas) alkoi, tämä 
mitä me kutsumme Jouluksi, tämä “Kristuksen messu”? Tässä on kertomus 
siitä, olen kirjoittanut vähän muistiin siitä tälle sivulle. Juuri ennenkuin opetin 
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Arvokkaat ihmiset kulkivat ohitse ja vain katsoivat tuota vanhaa kerjäläistä. 
“Hänhän on vain kerjäläinen, antaa hänen maata siellä.” Ja Martin seisoi siellä 
katselemassa ja näki että jotkut noista ihmisistä olisivat voineet auttaa häntä, 
mutta eivät telineet sitä. 
142. Lopulta Martin itse... hän uskoi Jumalaan, mutta hän oli vain sotilas ja 
hänellä oli vain yksi päällystakki. Hän sanoi, “Jos tuo vanha mies makaa siellä 
tuolla tavalla, tulee hän jäätymään kuoliaaksi.” Niinpä hän otti miekkansa ja 
halkaisi päällystakkinsa kahdeksi, meni ja kietoi tuon vanhan kerjäläisen 
siihen ja sanoi, “Nuku rauhassa, veljeni.” Ja käveli pois. 
143. Ja tuona yönä paraakeilla, senjälkeen kun hän oli kiilloittanut 
saappaansa ja laskeutunut levolle, hän nukahti. Ja jokin melu herätti hänet ja 
katsoessaan hän näki Jeesuksen seisovan edessään kiedottuna tuohon vanhaan 
päällystakin puolikkaaseen, jonka hän oli kietonut tuon kerjäläisen ympärille. 
144. Mitä minä sitten voin tehdä näissä asioissa? Mitä minun täytyy tehdä 
näiden asioiden kanssa jotka tiedän oikeiksi, näiden asioiden jotka ovat 
vahvistetut ja todistetut oikeiksi? Mitä minä voin tehdä? Kietoa Seurakunnan 
ympärille, ei uskontunnustusta tai kirkkokuntaa, vaan Jeesuksen Kristuksen 
Veri ja Hänen Sanansa. Sillä Jeesus sanoi,”Mitä te olette tehneet näille, sen te 
olette tehneet Minulle.” 
145. Rukoilkaamme. Herra Jeesus, jos Sinä seisoisit täällä tänä aamuna, 
Herra,... tiedän että Sinä olet hengellisessä muodossa. Mutta jos Sinä 
kirjaimellisesti seisoisit täällä, niin en usko että Sinä muuttaisit tekstistäni 
hituistakaan. Uskon että Sinä olisit sanonut saman asian. Ja minä uskon, 
Taivaallinen Isä, että nämä ihmiset jotka ovat jääneet ilman luonnollista 
ruokaa istuessaan täällä kuuntelemassa jotakin väsynyttä vihlovaa ääntä, mutta 
vaikka sinä olisit seissyt täällä, eivät he sen kummemmin olisi viipyneet, koska 
he uskovat että Sinä olet täällä, koska se on Sinun Sanasi. Se osoittaa että he 
rakastavat Sinua. 
146. Me olemme niin kiitolliset tästä Pyhän Hengen Juoluvierailusta joka 
ohjaa meitä ja näyttää meille mitä Joulu on. Kun me näemme kuinka maailma 
on hajoamassa ja sen systeemit murtumassa. Mutta me olemme niin iloiset ja 
kiitolliset että meillä on Kuningaskunta ja meillä on Kuningas, ja Sitä ei voida 
liikuttaa. Ja kun maailmaa ei enää ole, kun ei enää ole mitään politiikkaa, eikä 
mitään kansoja, silloin Jumala tulee perustamaan Oman Kuningaskuntansa ja 
vanhurskaat hallitsevat Hänen kanssaan. Nuo jotka ovat kärsineet eivät enää 
tule kärsimään. 
147. Auta meitä. Herra, tämän Joulun aikana muistamaan mitä voideltu 
Messias merkitsee. Auta meitä ymmärtämään. 
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pöytään ja pyytämään siunausta, ja kiittämään Jumalaa siitä mitä Hän on 
antanut minulle. Ja sitten tulen sanomaan, ‘Herra Jeesus, etkö tulisi ja istuisi 
tässä vastapäätä, syödäksesi Joulupäivälli-sen kanssani?’” 
134. Yksinkertaisuus, sitä Jumala aina kuulee, kun se on vilpitöntä. Ja tuo 
vanha suutari säästi rahaa hankkiakseen senkaltaisen päivällisen, tiedättehän, 
jolle hän tulisi kutsumaan kuningasten Kuninkaan. Hän valmisti sen ja asetti 
kaiken valmiiksi pöydälle. 
 Hän peseytyi todella hyvin, pukeutui ja kampasi hiuksensa. Sitten hän 
istuutui pöytään ja asetti vastapäätä tuolin Jeesusta varten, ja muutamia muita 
tuoleja pöydän ympärille. “Ne voivat olla vaikka apostoleja varten, jos he 
sattuvat tulemaan.” 
135. Niinpä tämä vanha mies kumarsi päänsä ja pyysi siunausta ja kiitti 
Jumalaa ruuasta. Ja hän sanoi, “Nyt Jeesus, etkö tulisi syömään tätä 
Joulupäivallista kanssani?” Ja hän alkoi syödä, pitäen silmällä vastapäistä 
tuolia. Eikä kukaan tullut. Hän jatkoi syömistä ja sanoi, “Herra Jumala, minä 
olen antanut Sinulle kutsun kotiini. Etkö haluaisi tulla ja ollaksesi kanssani?” 
Ja hän oli juuri ojentanut kätensä ottaakseen jotakin pöydältä, kun joku 
kolkutti ovelle. 
136. Ja hän meni ovelle. Siellä oli vanha mies, kumaraharteinen ja ryysyissä, 
joka sanoi, “Ystävällinen herra, minun on kylmä, etkö antaisi minun tulla 
lämmittelemään?” 
137. Ja hän sanoi, “Astu sisälle.” Hän tuli sisälle ja haisti ruuan tuoksun ja se 
sai veden nousemaan hänen suuhunsa. Tämä suutari sanoi, “iitkö haluaisi 
istuutua? Minä odotan vierasta, mutta etkö sinä istuutuisi ja söisi kanssani 
kunnes vieraani tulee?” 
138. Hän sanoi, “Kiitos Teen se ilomielin.” Ja hän istuutui ja he söivät 
päivällisen. Sitten tämä vanha mies kiitti häntä ja lähti. 
139. Sitten tämä suutari kääntyi ympäri ja sanoi, “Herra Jumala, miksi sinä 
petit toiveeni? Minulla oli kaikki valmista. Tein kaiken niin hyvin kuin 
asasin.” Jospa te vain tekisitte sen! “Minä tein kaiken niin hyvin kuin osasin ja 
ajattelin että Sinä tulisit päivälliselle kanssani.” Ja hän alkoi itseä, ja heittäytyi 
vuoteelle. Ja hän makasi siellä itkien. “Tein kaiken minkä ajattelin olevan 
oikein, Herra, miksi Sinä et tullut päivälliselle kanssani?” 
140. Sitten Ääni tuli hänelle, ja hän muisti erään Kirjoituksen, “Mitä te olette 
tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistäni, sen te olette tehneet Minulle.” 
141. Kyllä, Iranaeus... Suokaa anteeksi se oli Pyhä Martin. Yhtenä kylmänä 
päivänä ennen Joulua, eräs vanha kerjäläinen makasi kadulla , jäätymässä. 
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täällä noista Seitsemästä Seurakunnan Ajanjaksosta, luin useita kirjoja kuten 
Nikean Neuvosto, ja Esi-Nikealainen Neuvosto ja Jälki-Nikealainen Neuvosto, 
ja Nikealaiset Isät, ja Hislopin “Kaksi Babylonia” ja Foxin “Marttyyrien Kirja” 
ja kaikkea muuta, koska olin kuullut saarnaajien lainaavan niitä. Mutta minä 
halusin lukea sen itse,niin että luettuani tietäisin mitä sanoa ihmisille, koska 
Jumala panee minut vastaamaan Tuomion Päivänä siitä mitä sanon ihmisille. 
Niinpä en voinut sanoa vain mitä joku muu oli sanonut heidän sanoneen, vaan 
minä halusin lukea ja tulla tietämään sen itse. 
30. Nyt itseasiassa Christmas, Christ, uskon ja voin melkein todistaa sen 
oikeaksi... Kuten ylösnousemus voidaan todistaa katsomalla Luojaa, sitä 
kuinka Hän loi kaiken kas-vi3elämän, ja kuinka kaiken palvellen Hänen 
tarkoitustaan täytyy kuolla, ja jos se kuolee se elää jälleen, koska sillä on alati 
jatkuva elämä. Mutta ainoa tapa sen elää jälleen on hedelmöitetystä 
siemenestä. Näettekö? Nyt Jumala ilmaisee itsensä tuossa luomakunnassa, ja 
se osoittaa että kaikki nämä pakana jumalat ja muut asiat, ne eivät ole oikein. 
Katsokaahan, ne ovat vain filosofiaa ja kuvitelmia. Mutta Hän joka loi Taivaan 
ja maan ilmaisee Itsensä luomakuntansa kautta, sen mitä Hän on Omassa 
ohjelmassaan. 
31. Oletteko koskaan ajatelleet Kristuksen syntymää,, sitä miksi Jumalan 
Poika syntyi tallissa ja makasi seimessä? Koska Hän oli Karitsa. Hän ei voinut 
syntyä talossa, karitsat eivät synny taloissa. Ja sitten, panitteko merkille kun he 
veivät Häntä Golgatalle, kuinka Hän ei voinut paeta. Tämä risti oli pantu 
Hänen ylleen. Häntä hakattiin kunnes Hänen selkänsä vuoti Verta. Mutta he 
johtivat Häntä, he johtivat Karitsan teurastettavaksi. Näettekö? Hän oli Karitsa. 
Ja sitten kaikki nämä luonnon antamat todistukset... Milloin karitsat syntyvät, 
Joulukuussako, vai onko se Huhtikuussa? Tietenkin. Katsokaahan, se on 
mieletöntä edes ajatella sellaista asiaa. 
32. Rooman Katolinen kirkko teki sen, ennenkuin se tuli Katoliseksi 
kirkoksi Roomassa noin vuonna 306. Me voimme nähdä että Rooman pakanat 
palvoivat Jupiteria, joka on aurinko-jumala; ja he palvoivat Ashtorethia, joka 
on Kuu-jumala, tai toisinsanoen taivaan äiti. Nyt he sanoivat että Ashtorethia, 
taivaan äitiä ei enää ollut, ja heijastivat hänet Mariassa. Niinpä se yhä pysyy 
epäjumalan palvontana, liittäen Kristillisyyden epäjumalan palvontaan. 
33. Sitten he myöskin palvoivat ja kunnioittivat aurinko-jumalansa Jupiterin 
syntymäpäivää. Se on joulukuun 21:sen ja 25:nen päivän välisenä aikana, 
jolloin ei tapahdu mitään muutosta, auringon tullessa kääntöpiirilleen. Ja 
asiasta toiseen, minulla on täällä palanen paperia ja haluan lukea teille jotakin 
joka järkyttää teitä. Te puhutte siitä mitä tapahtui täällä joella tuona päivänä, 
minä haluan näyttää teille erään löydön Jerusalemissa vahvistamaan sen, se oli 
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sanomalehdessä vain muutama viikko sitten. Jotakin mitä he löysivät 
Jerusalemista vain muutama viikko sitten, tulee positiivisesti vahvistamaan 
tuon Enkelin ilmestymisen täällä juuri tuohon samaan aikaan, lähettämään 
palvelus-tehtävän esiin. Kyllä. Näettekö? No niin, minä en ollut tietoinen siitä 
ennenkuin vasta muutama viikko sitten, ja tässä se on sanomalehdissä. 
34. Nyt pankaa merkille , kuinka aurinko tulee tähän kääntöpiiriin. 
Joulukuun kahden-dennenkymmenennen-ensimmäisen päivän jälkeen päivät 
alkavat pidetä hieman joka päivä, 
kunnes tulleen heinäkuun alkuun, jolloin ne jälleen alkavat lyhentyä. Se on 
kuin pieni rentoutumisen aika. Ja Rooman pakanat sanoivat että se oli aurinko-
jumalan syntymäpäivä. Joulukuun 21:stä Joulukuun 25:teen, heillä oli Rooman 
Circus, ravikilpailuja ja niin edelleen tuon ajan kuluessa. Sitten kun Rooman 
Kristityt lisäsivät uskonkappaleensa, he ottivat molemmilta puolilta, sekä 
pakanuutta että Kristillisyyttä ja sanoivat, “Se on aurinko-jumalan (sun-god’s) 
syntymäpäivä, tehkäämme siitä Jumalan Pojan (Son of God’s) syntymäpäivä.” 
Siinä on teidän Joulukuun 25:s päivänne, Kristuksen messunne. Oi, mikä 
kauhistuttava asia! Näettekö? 
35. Sitten te sanotte, “Eikö mikä muu päivä tahansa kelpaisi?” Kyllä, mutta 
tulisiko Kristus liittää yhteen pakanuuden kanssa? Juuri se mitä Hän tuli 
tuhoamaan, se on minkä kanssa he jälleen liittävät Hänet yhteen. Näettekö? SE 
ON SE MIKÄ ON VAARIN. Ja Santa Claus, Joku vanha mies nimeltään Kriss 
Kringle kulki ympäri Saksassa jaellen lahjoja lapsille Kristuksen messun 
päivänä, ja hän oli Katolinen ja he tekivät hänestä pyhimyksen, joka nyt on 
Saint Nikolaus. Näettekö? Minun on nyt parasta... Te olette joka tapauksessa 
siitä tietoiset, me puhuimme niistä Seurakunta Ajanjaksoissa. 
36. Mutta se mitä tänä aamuna haluan sanoa, on se ettei tämä tuleva 
Joulupäivä näe maailmaa yhtään sen paremmassa tilassa kuin mitä se oli yli 
yhdeksäntoistasataa vuotta sitten kun Kristus tuli. Se ei ole muuttunut. 
Suunnilleen sellaisessa tilassa kuin se oli silloin, niin se on nytkin. Jos 
yhteenvetona ottaisin siitä sisällön aiheelleni josta aion puhua, se olisi: 
Maailman Hajoaminen. 
37. Kun Kristus tuli yhdeksäntoistasataa vuotta sitten, oli maailma 
hajoamistilassa, kaikki oli saastunutta. Uskonnollinen maailma oli saastutettu. 
Roomalainen maailma, moraalisesti, oli alhaisimmillaan. Voi maailman 
moraalittomuutta! Juutalaiset olivat hyl jänneet Jumalansa, ja ottaneet pyhät 
juhlapäivänsä ja tehneet ne rituaalisiksi perinnäis säännöiksi. Jumala oli 
jättänyt heidät. Ja koko maailma tiesi että oli jotakin mitä täytyisi tapahtua, 
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mitään asiaa jolla voisi tuomita. On vain yksi asia jäljellä, se on Hänen 
Sanansa, Joka on Iankaikkinen, ja Siihen ei voida lisätä tai ottaa pois mitään. 
129. Minä olen ankkuroinut sieluni sinne, yksinkertaisuudella laskien käteni 
oman Uhrini ylle, tunnustaen ettei minussa ole mitään hyvää. Minussa ei ole 
mitään, Oi Herra Jumala. Lähetä tuo Messias minun ylleni ja muuta minun 
olemukseni siitä mitä olen ollut, ja valmista minut Omalla tavallasi, sellaiseksi 
kuin Sinä haluat minun olevan. 
130. Ei ole väliä kuinka paljon te voitte polttaa ruumiin, kuinka paljon te 
voitte hävittää henkilön, kuinka paljon te voitte puhua heitä vastaan, tai mitä 
tahansa hän sanookin, jonakin päivänä Hän tulee nostamaan meidät jälleen 
ylös. Ja me saamme Kuningaskunnan jota ei voida liikuttaa. Oi! 
131. Ja muistakaa, kaikki nämä hienot asiat joista me nyt nautimme, istuen 
Taivaallisissa paikoissa, se on vain alkusoittoa. Halleluja! Se on alkusoittoa 
sille mikä on tulossa. Se vain esittelee meille sinfonian... Oi! Halleluja! 
Puhukaapa siitä kuinka huudetaan ja ylistetään ja kirkastetaan Karitsaa! 
Yhtenä päivänä tulevat Enkelit seisomaan maanpiirin yllä kumarretuin päin, ja 
kuuntelevat tuon pienen Verellä-pestyn joukon laulavan noita lunastus lauluja 
Jeesuksen Kristuksen Verestä, Oi Jumala, minä haluan olla heidän kanssaan. 
Salli minun ottaa paikkani Morsiamessa nyt. Anna minun tehdä vakuudek-
seni, että Jeesus on minun, minä otan Hänet ja Hänen Sanansa. Kyllä. 
132. Lopettaessani haluan kertoa pienen tarinan Jouluksi, niin että lapset 
voisivat ymmärtää sen. Ja jos olen loukannut teitä viipymällä liian pitkään... 
Eräs pieni nainen eilen... Veli Brown, tuo voideltu mies, saarnasi noin tunnin 
ja se oli erittäin hieno saarna. Tämä nainen sanoi, “Hän yksinkertaisesti piti 
heitä liian pitkään.” Paavali saarnasi koko yön. Hän ehkä saarnasi tunti 
toisensa jälkeen ja he istuivat siellä tullen niin unisiksi, että eräs mies putosi 
alas ja tappoi itsensä. Ja Paavali vain oikaisi itsensä hänen ylleen ja sanoi, 
“Älkää murehtiko.” Kuunnelkaa vain oikeata asiaa. 
133. Siellä oli eräs vanha suutari, ja uskon että se oli Saksassa missä hän 
valmisti heille kenkiä. Ja vapaa-aikoinaan hänellä oli tapana lukea Raamattua. 
Hän luki Kirjoitusta ja oli todella syvästi vilpitön. Hän sanoi, “Kun tämä Joulu 
tulee, niin minä en tule sytyttämään Joulukuusta.” Vaan hän sanoi, “Tiedättekö 
mitä tulen tekemään? Minä tulen valmistamaan suuren päivällisen, hankin 
lammaspaistin, karpalohilloa, kaikki kastikkeet ja muut asiat.” Ja hän oli 
yksineläjä. Ja hän sanoi, “Minä tulen asettamaan sen pöydälle ja tulen 
antamaan kutsun Jeesukselle tulemaan ja istumaan minua vastapäätä pöydässä. 
Minä haluan tuntea Jumalan Messiaan, ja teen sen kunnioituksesta.” Hän 
sanoi, “Minä tulen tekemään tämän kaiken. Ja sitten minä tulen istumaan 
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saastaa sydämessään, niin että jos se muutettaisiin vedeksi, voisi siinä soutaa 
veneellä. Ja sitten hän seisoo siellä luonnon antaman laulamisen lahjan kanssa, 
pidättäen henkeään kunnes hän on melkein musta kasvoiltaan, yrittäen laulaa 
kuin jokin enkeli tai muuta sellaista, ja sydämessä tuon viitan alla on 
häpeällisyyttä, saastaisuutta ja likaa. Ja te voitte seistä saarnatuolissa ja sanoa 
siitä, hän vain panee nuo maalatut huulensa suppuun ja kävelee ulos 
rakennuksesta, sanoen, “Minun ei tarvitse kuunnella tuonkaltaista asiaa.” 
Mutta jonakin päivänä te tulette kirkumaan helvetissä, saadaksenne sääliä 
osaksenne. Silloin se tulee olemaan liian myöhäistä. Teidän täytyy 
vastaanottaa Se silloin kuin teillä on mahdollisuus vastaanottaa Se. 
125. Mutta Seurakunta saa Kuningaskunnan niin että me istumme 
Taivaallisissa paikoissa ja olemme kohotetut ylös Jumalan Läsnäoloon, istuen 
Taivaallisissa paikoissa Kristuksessa 
 Jeesuksessa, tietäen sen uskon varmuudella, että me olemme voidellun 
Kuninkaamme Läsnäolossa. Oi! On tuleva uusi Taivas ja uusi maa, jotka eivät 
enää koskaan katoa niin kauan kuin Iankaikkisuus kestää. Me odotamme uutta 
Taivasta ja uutta maata. Tämän te voitte pitää kokonaan jos haluatte, mutta 
minä haluan tuon Tulevan. 
126. Se riippuu siitä mihin te olette asettaneet kiintymyksenne. Se riippuu 
siitä mihin paaluun te sen sidotte. Jos te sidotte sen kirkkokunnalliseen 
paaluunne, te tulette uppoamaan sen kanssa. Jos te sidotte sen mihinkään tästä 
maailmasta olevaan, mihinkään politiikkaan tai sen kaltaisiin asioihin, ja 
luotatte siihen, te tulette uppoamaan sen mukana. 
127. Mutta minun toivoni ei ole rakennettu millekään vähemmälle kuin 
Jeesuksen Verelle ja vanhurskaudelle. Ja jos kaikki minun sieluni ympäriltä 
vajoaa, ja jokainen saarnaaja hylkää minut, ja jokainen uskontunnustus ajaa 
minut ulos, eikä minulla ole yhtään paikkaa mihin mennä, silloin Hän on 
minun koko toivoni ja pysyy. Tuolla Kalliolla, Kristuksella, vankalla Kalliolla 
minä seison, kaikki muu maa on upottavaa hiekkaa. Jonakin päivänä minut 
ehkä haudataan johonkin hautausmaahan jossakin, tai meren pohjaan, tai 
kuolen lentokone, juna tai auto-onnettomuudessa, mitä tahansa se sitten onkin 
mitä Jumala on valinnut minun menemisekseni, mutta kuitenkin minä tiedän 
tämän yhden asian, että olen ankkuroinut sieluni tuohon Levon Satamaan siellä 
toisella puolella, Hänen Sanassansa. Minä uskon että tämän on pakko olla 
Jumalan Sana. 
128. Jumalan täytyy tuomita maailma jollakin. Jos Hän tuomitsee sen 
seurakunnalla, niin millä niistä Hän sen tulee tuomitsemaan? Eihän siellä ole 
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pitämään sitä koossa. Se oli hajoamassa. Ja jokainen kansakunta odotti omalla 
tavallaan jonkun tulemista, joka tulisi pitämään sen yhdessä. 
38. Jos se ei olekin kuva tästä päivästä, niin silloin en tunne maailmaa» Se 
odottaa jotakin pitämään sitä yhdessä! Se on aivan niinkuin oli kaksituhatta 
vuotta sitten. Maailma, kaksituhatta vuotta sitten odotti Messiasta pitämään 
sitä koossa. Ja kaksituhatta vuotta sitten Jumala antoi maailmalle Messiaan. 
Koska jos me odotamme jotakin, tulee Jumala lähettämään sen meille. Ja nyt 
on maailma tullut takaisin samaan tilaan jossa se oli kaksituhatta vuotta sitten. 
Se on hajoamassa, kansakunnat, ei ole olemassa mitään perustusta millekään. 
Kommunismi, Katolisuus, Protestanttisuus, politiikka, moraali, kaikki on 
hajonnut. 
39. Ja he rukoilevat saadakseen Messiaan. Mutta tässä on se mitä haluan 
sanoa! Jos Hän tulisi, niin ottaisimmeko me Hänet vastaan, vai tulisioilleko me 
tekemään niinkuin he tekivät? Kieltäisimmekö me Hänet? Tiedämmekö me 
mitä me todella tarvitsemme? Joskus me haluamme jotakin ja me rukoilemme 
saadaksemme sen, mutta joskus meidän halumme ei ole se mitä me 
tarvitsemme. Meidän täytyy käsittää että me emme ymmärrä mitä me 
tarvitsemme; me vain ajattelemme ymmärtävämme. Mutta Jumala lupasi pitää 
huolen meidän tarpeistamme ja sen Hän tulee tekemään. 
40. Mitä jos minun seitsemän vuotias Joosefini haluaisi lähteä 
metsästämään kanssani ja itkisi ja kirkuisi saadakseen automaatti-haulikkoni ja 
lataisi sen ja sanoisi, “Minä osaan tappaa kaniinin, Isi”? No niin, minä en voisi 
antaa hänen tehdä sitä, vaikka ajattelisikin tarvitsevansa sitä, mutta minä tiedän 
sen paremmin kuin hän. Ja mitä jos teidän puolentoistavuotias lapsenne näkisi 
teidän ajavan partaanne partaveitsellä, ja kirkuisi ja itkisi saadakseen tuon 
partaveitsen käsiinsä? Hän on nähnyt teidän ajavan partaanne ja haluaisi tehdä 
samoin. Tehän tiedätte mikä on parhaaksi hänelle. Ettekä te antaisi sitä hänelle, 
koska, jos te olette järkevästi ajatteleva isä, ette te tekisi sellaista asiaa, vaan te 
estäisitte häntä saamasta sitä. Ja sitten monta kertaa kun me haluamme jotakin 
mikä on vastoin sitä minkä Jumala tietää meidän tarvitsevan, Hän ei anna sitä 
meille. 
41. Ja he rukoilivat Messiasta. He halusivat Messiaan. Mutta tässä on se 
mistä on kysymys, he halusivat Hänet omalla tavallaan. Ja Jumala lähetti 
Hänet sillä tavalla kuin Hän halusi Hänen tulevan, ja he hylkäsivät Hänet. 
42. Ja he tekevät niin jälleen tänään, he tekisivät tänään samoin, he 
hylkäisivät Sen jälleen. He tekevät samoin nyt, kuin mitä he tekivät silloin. 
Miksi? Samasta syystä, tuosta samasta syystä. Hän tuli silloin, ja me tiedämme 
Hänen tulleen. Hän tuli heille, mutta Hän ei tullut heidän tahtomallaan tavalla. 
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Ja jos Jumala lähettäisi meille jotakin tänään, kun me, seurakunta rukoilemme 
sitä, ja kun Jumala lähettää sen me emme halua sitä. Se ei tule meidän 
kirkkokunnallisen makumme mukaisesti. Joskus se ei tule sopien meidän 
teologiseen käsitykseemme siitä. Mutta se on juuri se asia jota me olemme 
rukoilleet. Jumala lähettää meille juuri sen mitä me olemme Jumalalta 
pyytäneet ja me eväämme Sen. .. 
43. Me tahdomme Joululahjan Jumalalta, mutta me haluamme sen sillä 
tavalla kuin me sen haluamme. Jumala lähettää sen sillä tavalla kuin me sen 
tarvitsemme. Hän tietää mitä kansakunta tarvitsee, Hän tietää mitä seurakunta 
tarvitsee. Me luulemme tietävämme, mutta Hän todella tietää mitä se on mitä 
me tarvitsemme. 
44. Myt, niinkuin sanoin muutama minuutti sitten, me olemme jälleen 
tulossa tähän Jouluun, ja maailma on hajoamassa. Nimetkäämme nyt 
muutamia niistä asioista joita olen tänne kirjoittanut. 
45. Katsokaa MAAILMAN MORAALITTOMUUTTA, se ei ole tuskin 
koskaan ollut alempana. Minulla on eräs artikkeli täällä, josta haluaisin lukea 
pari lausetta. Se on lehdestä, Center Barrier of Africa, ja siinä sanotaan, 
“Vaatimattomuuden kuolema. Naisellinen vaatimattomuus, tuo kaunis 
ominaisuus jonka Jumala on asettanut ihmis-perheeseen, suojellakseen sen 
moraalista tasoa, on kuolemassa tänään, kun viattomat naiset ja tytöt ovat 
kumartaneet polvensa muodin jumalattarelle, eivätkä epäröi antaa vahvistusta 
nykyisen muodin kaikkein äärimmäisen häpeällisille virtauksille.” Minulla on 
sitä täällä sivun verran, en ole koskaan kuullut sellaista asiaa! “Ja sukupuolista 
viehätysvoimaa pidetään aivan laillisena ja asiallisena sekä Kristittyjen että ei-
Kristittyjen keskuudessa.” 
46. Niinkuin kallis veli Arganbright sanoi minulle, tullessamme tiellä 
aikaisin tänä aamuna, puhuen siitä kuinka vaikeata oli löytää tyttöä joka olisi 
tarpeeksi vaatimaton punastuakseen. He ovat kuulleet niin monia likaisia 
vitsejä ja muuta saastaista, että te ette voisi sanoa mitään mikä saisi heitä 
punastumaan. Kun vain muutama vuosi sitten, ollessani poika, ei tarvinnut olla 
kuin vain jokin pieni asia vialla ja heidän kasvonsa tulivat punaisiksi. Poikana 
ollessani seisoin kerran keskustelemassa erään tytön kanssa, ja siitä kulki 
ohitse eräs pieni tyttö kouluun, jonka alushame oli vähän näkyvissä, ja 
nähdessään sen hänen kasvonsa tulivat punaisiksi ja hän käveli pois luotani, 
tämä kuusitoistavuotias tyttö, SE ON JUMALAN-ANTAMA OMINAISUUS 
SUOJELEMAAN MEIDäN MORAALIAMME. 
47. Voitteko te silloin ihmetellä miksi minä huudan sellaista mielettömyyttä 
vastaan mitä meillä on tänään, kun naiset pukeutuvat sillä tavalla ja kutsuvat 
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ravistellen sitä oikealle ja vasemmalle ja pysyen suoraan tässä tämän Sanan 
kanssa. Tämä on annettu tehtäväksi. Sitten jos me saamme Kuningaskunnan... 
120. “Veli Branham, kaikki nämä muut ihmiset kysyvät, ‘Mihin 
kirkkokuntaan sinä kuulut?’” Sanokaa, “Ei yhteenkään.” 

“Mitä te sitten olette?” 
“Me olemme Kuningaskunnassa.” 
“Mutta missä te kokoonnutte ja missä te käytte?” 

121. “Me istumme Taivaallisissa paikoissa Kristuksessa Jeesuksessa, 
kohotettuina ylös Kuninkaan Läsnäoloon.” Kuningaskuntaani Kunnia! Nyt 
minusta alkaa tuntua uskonnolli selta. Se on Jumalan Kuningaskunta missä he 
kokoontuvat yhteen, Pyhä Henki nostaa heidät suoraan ylös Kuninkaan 
Läsnäoloon, ja me istumme yhdessä Taivaallisissa paikoissa kun me olemme 
kastetut Kristukseen Jeesukseen. Se on minne me kuulumme. 
122. Vaimoni sanoi minulle mennessämme ostoksille, ja niinkuin kerroin 
teille, viime kesänä, me löysimme yhden naisen sieltä jolla oli leninki yllään. 
Se oli mitä oudoin näky. Hän näytti muukalaiselta. Näettekö? Vaimoni sanoi, 
“Miksi se on niin? Me tunnemme nämä naiset, ja jotkut heistä laulavat 
kuoroissa täällä ympäristössä.” 
123. Oi, ystävä! Sanon tämän joka tapauksessa, vaikka tämä nauhoitetaankin. 
Te tiedätte että sanon tämän kunnioituksella ja arvonannolla. Pitäkää vain 
kiinni tästä. Te olette nähneet tuhansia kertaa tuhansia tulevan puhujanlavalle, 
eikä se ole yhtäkään kertaa pettänyt. Ja veli Arganbright tässä,tietää että niissä 
osissa maailmaa missä me olemme olleet, se ei ole kertaakaan pettänyt, vaan 
on aina kertonut Totuuden. Kun menen näihin paikkoihin ja näen näitä 
viittoihin puettuja kuoroja, noita naisia ja miehiä jotka siellä seisovat noissa 
Golgata-viitöissään, ja kuulen heidän laulavan kuin enkeli-olentojen; ja sitten 
kun katson sinne erottamisen Hengellä, jos minun tänä aamuna täytyisi koko 
maailmasta löytää heistä viisi, jotka eivät olisi syyllisiä saastaisuuteen, niin en 
tiedä mistä heidät löytäisin. Se on melkoinen lausunto, mutta se on Totuus, 
Jumala tietää sen. Minun käteni ovat täällä Raamatun päällä. Se on totta, minä 
en tiedä mistä löytäisin heidät. Katsokaahan, jos Jumala sanoisi, “Mene ja 
nouda viisi heistä jotka tunnet.” Minä sanoisin, “Minä en tiedä mistä heidät 
löytäisin.” Voi sentään! Minkälainen järjestelmä! Sellaista saastaa! 
124. Se on mitä maailma haluaa. Se on mitä maailma halusi silloin ja se on 
mitä se haluaa nyt. Se on mitä se tulee saamaan nyt. Siellä seisoo miehiä jotka 
käyvät ulkona toisen miehen vaimon kanssa. He ryyppäävät ja tupakoivat ja 
sitten he peittävät sen viitalla, ajatellen ettei Jumala näkisi tuon 
viikunapuunlehden lävitse. Joku Eeva seisoo siellä tarpeeksi syyllisyyttä ja 
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naisen leikata hiuksiaan, ei ole edes sopivaa hänen rukoilla ja niin edespäin, 
leikatuin hiuksin, koska silloin hänen päänsä on peittämätön ja hän häpäisee 
oman päänsä. Jumala kieltää sen! Ja kun jokin järjestelmä sanoo teille että on 
sopivaa tehdä niin, älkää silloin uskoko sitä. Se on väärä voideltu, se on väärä 
kristus. Se on vastoin Jumalan Sanaa. Vanhurskas pitää kiinni Jumalan 
Sanasta, koska Se on Jumalan Iankaikkisen järjestelmän ohjelma. 
116. Kun Jumala teki miehen, teki Hän hänet yhdellä tavalla. Kun Hän teki 
naisen, teki Hän hänet toisella tavalla. On kaksi erilaista liittoa, kaksi erilaista 
suunnitelmaa, kaksi kerta kaikkiaan erilaista heidän välillään. Eivätkä he näytä 
samanlaisilta. He eivät näytä samanlaisilta, he eivät toimi samalla tavalla, he 
ovat kertakaikkiaan erilaisia. Ja naiset yrittävät olla kuten miehet, ja mies on 
naismainen kuin jokin nainen. Minä näin erään pojan eilen Cincinnatissa, joka 
näytti rouva Kennedyltä, hänen hiuksensa olivat ylhäällä tällä tavalla. Jumala 
haluaa miehen näyttävän mieheltä! Hän haluaa naisen näyttävän naiselta! 
117. Minä sanon teille, että tämä Iisebel systeemi joka on Perkeleestä, on 
turmellut koko maailman, niin ettei siinä enää ole yhtään puhdasta paikkaa. Se 
on kokonaisuudessaan mätäpaiseita ja pahanlaatuisen Perkeleen syövän 
syömä, ytimiään myöden, nuo systeemit jotka he ovat pystyttäneet tänne. 
Saatana on korppikotka joka syö ja elää omasta kuningaskunnastansa. Hän on 
perkele, hän on epäpuhdas, hän on valheen isä, ja syö omien ihmistensä lihaa. 
Se on Perkele! 
118. Kristus on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra, voideltu Messias. 
Uskovainen pitää kiinni tuosta Sanasta.. Jumala ja Hänen Sanansa on . yksi. 
Minä ja minun sanani on yksi. Te ja teidän sananne on yksi. Silloin älkää 
nojatko omiin ajatuksiinne; käyttäkää Hänen ajatustaan ja silloin te olette osa 
Jumalasta koska Hänen Sanansa ja te tulette samaksi. Näettekö? Silloin te 
olette Kuningaskunnassa. 
119. Abraham kutsui kaikkea mikä oli vastoin Jumalan lupausta niinkuin ei 
sitä olisi ollutkaan. Kuten tämänpäivän ihmis-tekoiset järjestelmät, niiden 
kanssa hän tekisi samoin. Sitten ollun senkaltaisessa Kuningaskunnassa... 
Minä tulen nyt lopettamaan ja jättämään joitakin näistä muistiinpanoistani 
pois. Katsokaahan, se on... Ollen senkal taisessa Kuningaskunnassa, mitä 
tapahtuu? Nyt kaikki tämä nuhtelu, mutta se on kunnioi tuksessa ja 
arvostuksessa ja vilpittömyydessä, sen tehtävän mukaan jonka Jumalan Sana 
minulle antoi, jonka Pyhä Henki minulle antoi, valvomaan laumaa jonka 
kaitsijaksi Hän on minut asettanut, ollen uskollinen sille, ja pysyen sen kanssa 
tuli mitä tuli, vain 
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itseään Kristityiksi, ja miehet tupakoivat ja tehdään kaikenlaista. Ja 
sananpalvelijat saarnatuolissa tekevät kompromisseja,eivätkä edes päästä teitä 
saarnatuoliin saarnaamaan sellaisia asioita vastaan. Ihmettelenpä teemmekö 
me melko paljon samalla tavalla tänään, kuin mitä he tekivät kaksituhatta 
vuotta sitten? Muistakaa, kun Israel alkoi tehdä sitä, nosti Jumala esiin Jesajan. 
Kun se aika oli eletty, ja he alkoivat jälleen tehdä sitä, nosti Hän esiin 
Jeremian, ja niin se jatkui kautta linjan. Eikä Jumala muuta tapaansa tehdä 
asioita, Hän on Iankaikkinen Jumala. Hän ei voi muuttua. Hänen ensimmäinen 
ajatuksensa on hyvä, ja sen täytyy aina pysyä samana. 
48. Mitä me tarvitsemme tänään on Sanoma joka on voideltu Kristuksen 
Messiaanisuudella. Mutta ottaisivatko he sitä vastaan? He rukoilevat 
saadakseen Sen, mutta ottaisivatko he sitä vastaan? Ei koskaan, he eivät 
vastaanottaisi Sitä. He ristiinnaulitsevat Sen, niinkuin he tekivät ensimmäisellä 
kerralla. Ihmissydän on pettävä. 
49. Moraalisuus, kansallinen epäsopu. Milloin on maailma koskaan ollut 
valmiimpi hajoamaan moraalisesti kuin se on tänään? Ja kuka johtaa sitä? Me 
Amerikkalaiset. Kun äskettäin olin San Angelon catacombeilla, Roomassa, 
siellä oli taulu Amerikkalaisia naisia varten jossa sanottiin, “Olkaa hyvät ja 
pankaa vastteet yllenne, kunnioittaaksenne kuolleita, ennen kuin menette 
sisälle, catacombeihin.” Uskonnollinen kansakunta, jonka oletetaan olevan 
Jumalaa-pelkaaväisen kansan! Me elämme menneisyydessä, meidän esi-
isiemme kokemuksissa, jotka olivat Kristittyjä. 
50. Kansakunnallinen epäsopu. Maailmassa ei ole koskaan ollut sellaista 
aikaa, että se olisi ollut niin kansakunnallisesti rikki revitty ja hajoamassa, kuin 
se on nyt. Sanomalehti otsikot ja uutislähetykset ovat täynnä kommentteja ja 
ennustuksia siitä mitä mikä tahansa pieni kansa voisi pommeilla tehdä, se on 
hävittää koko maailman. Eikä heidän keskuudessaan ole minkäänlaista rauhaa. 
Te ette voi saada rauhaa sillä tavalla. Politiikka ei ole tuova rauhaa, vaan 
Kristus, eivätkä he halua vastaanottaa Sitä. 
51. Kuinka voisinkaan puhua monista asioista tässä! Turmeltuneisuus 
meidän politiikassamme, politiikkamme on niin mätää! Oletan että te kuulitte 
tuon tunnin tai kahden radiolähetyksen täältä Louisvillestä tässä eräänä iltana, 
kun he käsittelevät lyhyesti erilaisia aiheita, ja tämä koski herra Nixonia, kun 
hän hävisi poliittisen kilpailun Los Angelesissa, tai kautta Kalifornian, ja 
kysymys oli, “Onko hän koskaan tuleva takaisin?” Kuuntelin tuota kahden tai 
kolmen tunnin radiolähetystä tullessani tänne veli Charlien luo, ja me 
kuuntelimme sitä mennessämme takaisin, veli Wood ja minä. Ja tulimme 
näkemään että kaikissa itäisissä osavaltioissa, niin pitkälle kuin tuo 
radiolähetys ulottui, Mis-sissippistä Pennsylvaniaan, herra Nixon oli voittanut 
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herra Kennedyn äänillä neljä yhtä vastaan. Sitten eräs mies sanoi, “Jos teillä ei 
olisi ollut noita epärehellisiä äänes-tyskoneita, olisi hän Presidentti.” Siinä se 
on teille. Politiikka on pettämistä, mädäntynyttä molemmin puolin. Minä en 
syytä häntä, minä myös ottaisin pois käteni siitä ja antaisin tuon likaisen asian 
turmeltua, maailma on menossa siihen joka tapauksessa. Mutta kohottakaa 
kätenne Kristusta kohden ja sanokaa, “Tässä minä tulen, Herra.” 
52. Kansallinen epäsopu. Ja nyt kun te ajattelette että heidän tulisi yrittää 
pysytellä yhdessä, ovat he niin erillään. Sillä tavalla se oli tulemuksen aikana 
kaksituhatta vuotta sitten, kun maailma oli hajoamassa.. Se on hajoamassa 
tänään johtuen samoista syistä. 
53. Ja sitten seurakunnan turmeltuneisuus! Uskonnollinen turmeltuneisuus! 
On käsittämätöntä nähdä maailma, senjälkeen kun Raamattu ja Pyhä Henki on 
ollut maan päällä kaksituhatta vuotta, siinä tilassa, että se on hajoamassa aivan 
samoin kuin kaksituhatta vuotta sitten. Uskonnollinen turmeltuneisuus. 
Politiikka on tullut uskontoon ja uskonto politiikkaan. On niin hirvittävä asia 
nähdä se siinä tilassa! Tiedän niin olevan. 
 Te sanotte, “Veli Branham, sinun ei tulisi maalata meille senkaltaista 
kuvaa nyt Joulun aikana.” Teidän tulisi tietää totuus, se on mitä teidän tulee 
tietää. 
54. Jumala tulee siunaamaan, mutta tuon siunauksen täytyy tulla 
määrättyjen olosuhteiden alla, on määrättyjä vaatimuksia jotka teidän täytyy 
täyttää. Ja jos te ette täytä noita vaatimuksia, silloin Jumalan siunaukset ja 
lupaukset ovat vaikutuksettomia teille. Jumala lupasi kohdata Israelia niin 
kauan kuin he pitäisivät nuo juhlansa ja muut asiansa pyhyydessä ja 
vilpittömyydessä. Jumala kohtasi heitä. Mutta kun he olivat tehneet siitä vain 
jonkinlaisen perhe rituaalin, silloin Jumala kieltäytyi tekemästä sitä enää. 
Jumala sanoi että he löyhkäsivät Hänen edessään. Niinpä tänään on samoin, 
meidän täytyy tulla takaisin asian totuuteen. 
55. POLIITTINEN EPÄSOPU SEURAKUNNISSA: Meillä on tänään noin 
yhdeksänsataa erilaista Kristillistä kirkkokuntaa, ja jokainen taistelee toista 
vastaan. Eikä Hänen tullessaan asiat olleet aivan niin pahasti. Heitä oli siellä 
vain neljä tai viisi lahkoa, Fariseukset ja Saddukeukset ja niin edelleen. Mutta 
nyt meillä on niitä yli yhdeksän sataa. Seurakuntahan on pahemmassa tilaasa 
tänä Jouluna kuin mitä se oli yhdeksäntoistasataa vuotta sitten Jouluna. Se on 
pahemmassa tilassa nyt. Kirkkokunnallinen epäsopu! Mikä on aiheuttanut sen 
kaiken, ystävät, on se että politiikka on ottanut Pyhän Hengen paikan. Pyhä 
Henki haluaa ottaa Jumalan Sanan ja johtaa seurakunnan voittoon, mutta 
koulutukselliset ja poliittiset ohjelmat, uskontunnustukset ja kirkkokunnat ovat 
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113. No niin, Jumalan Kuningaskunta ei ole tästä maailmasta. Ja kun Kristus 
oli täällä, Hän antoi meille tämän Kuningaskunnan ohjelman. Hän antoi meille 
Jumalan Kuningaskunnan ohjelman, Isän Kuningaskunnan, joka on Hänen 
Sanansa. Jos te nyt haluatte tietää kuinka päästä sisälle tuohon 
Kuningaskuntaan, niin se on tässä Sanassa. Jos te tulette mistä muusta ovesta 
tahansa... Teidän täytyy tulla samasta ovesta kuin muutkin tulevat. Jos te 
yritätte jotakin toista sisäänkäyntiä, silloinhan te olette aivan samoja kuin 
varkaat ja ryövärit. Ja Hän sanoi, “Kuka tahansa lisää yhden sanan Tähän, tai 
ottaa yhden Sanan pois Siitä, häneltä otetaan hänen osansa pois Elämän 
Kirjasta.” Niinpä jos te väitätte että nimenne on Elämän Kirjassa, niin älkää 
silloin hankkiko sitä otetuksi pois. 
114. Pietari avasi oven tähän Kuningaskuntaan Helluntaipäivänä. Hän teki 
sen. Kunin gaskunta oli juuri perustettu Jerusalemissa. Haluaisin jonkun 
miehen todistavan minulle sen että Seurakunta alkoi Roomassa. Seurakunta ei 
koskaan alkanut Roomassa, vaan Seurakunta alkoi Jerusalemissa. 
Kuningaskunta perustettiin Helluntaipäivänä. Ja kun ihmiset halusivat tietää 
kuinka päästä sisälle tähän Kuningaskuntaan, Pietari sanoi, “Tehkää parannus, 
joka ainoa teistä, ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntienne an 
teeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Koska se on se mikä 
asettaa heidät sisälle tähän Kuningaskuntaan. Mikä tahansa toinen 
menettelytapa, kirkkokuntien, kädenpuristuksen tai minkä taliansa muun 
kautta, on väärä messias. Ei väliä kuinka suo sittuja te olette, tai kuinka 
huomattavia te tulette olemaan, ja te saatatte olla diakoni 
tai jopa pastori tai piispa, tai vanhin tai osavaltion ylivalvoja, ei ole väliä mitä 
te olette, se on väärin siihen asti kunnes olette tulleet takaisin Jumalan nöyrän 
Karitsan tykö ja Hänen Kuningaskuntaansa 
115. Tarkatkaa nyt. Hän antoi meille ohjelman, Isän Sanan. Ja todellinen 
uskovainen pitää kiinni Siitä, koska hän ei voi sille mitään, sillä se on Jumalan 
Kuningaskunta hänessä. Ja kuten Abraham, hän kutsuu mitä tahansa Jumalan 
Sanan vastaista niinkuin ei sitä olisikaan. Ja jos kuka tahansa sanoo teille että 
kirkkokunta on Jumalasta, te teette kuten Abraham. Jos kuka tahansa sanoo 
teille että täytyy pirskoitelia, tai jotakin muuta pientä joka on vastoin Jumalan 
Sanaa, silloin te ette usko sitä. Te pidätte sen niinkuin sitä ei olisikaan. Jos he 
sanovat, “No niin, kulta, ei siitä ole mitään vahinkoa tehdä tätä.” Älkää te 
uskoko sitä, kun Jumala... He sanovat, “Ei se vahingoita naisia jos he 
leikkaavat hiuksensa,” vaikka Jumalan Sana sanoo että se on kauhistus 
Jumalalle tehdä niin. Kun te sanotte, “Minähän käytän pitkiä housuja, enkä 
shortseja.” Jumala sanoo että kun nainen pukeutuu miehelle kuuluvaan 
vaatekappaleeseen, on se kauhistus Hänelle. Raamattu sanoo että on väärin 
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kaltainen voitelu? Siinä se on. Hitlerillä myöskin oli voitelu. Kruschevilla 
myös on voitelu. Paavi Piuksella on myös voitelu. Minkä kaltainen voitelu 
teillä on? Jos sitä ei ole voideltu tällä Sanalla, niin että se vahvistaa jokaisen 
Sanan Totuudeksi, jättäkää se rauhaan. Se on väärin. Jos se ei tuota itseänsä, ei 
se ole hedelmöittynyt. Se tulee näyttämään värinsä. Jos sanotaan, “Oh, mutta 
se oli toiselle ajanjaksolle. Me...” Jättäkää se rauhaan. Jeesus Kristus on sama 
eilen, tänään ja iankaiken. Kyllä vaan. 
109. Niinpä kun tämä maailma hajoaa, olemme me syntyneet 
Kuningaskuntaa joka ei voi hajota. Uskotteko te että maailma on hajoamassa? 
Sen järjestelmät ovat hajoamassa. Uskotteko te sitä? Uskotteko te että 
taloudellinen järjestelmä on hajoamassa? Poliittinen järjestelmä on 
hajoamassa. Kansakunta hajoaa. Y.K:n järjestelmä hajoaa. Seurakunta hajoaa. 
Kirkkokunnat hajoavat. Kaikki on hajoamassa. Mutta meillä on 
Kuningaskunta jota ei voida liikuttaa, Jumalan Iankaikkinen Kuningaskunta, 
eikä sitä voida liikuttaa. 
110. Meille kerrotaan että tämä uusi kirkkokunnallinen järjestelmä, kun 
muodostetaan tämä Maailman Kirkkojen Neuvosto, tulee tuomaan rauhan 
maan päälle. Minkälaista piittaamattomuutta, on kuin läimäyttäisi oven kiinni 
Kristuksen kasvoihin! Miten kunniaton, pyhyyttä loukkaava asia se onkaan! Se 
on Perkeleestä. Voisiko ihminen orkanisoida jotakin parempaa kuin se mitä 
Jumala lähettää heille? Se on Baabelin torni! Se on toinen Babylon jonka 
täytyy kaatua. Rauhako maassa? Väärä messias! Opetuksessaan anti-kristus 
Kuinka te voitte koota nämä kirkkokunnat yhteen kun ne eivät edes... Kun ne 
eivät ole edes yhtämieltä toistensa kanssa nyt, vaan ovat hajallaan pienissä 
järjestelmissä sillä tavalla, entä miten on sitten kun ne kaikki liittyvät yhteen 
siellä? Näettekö, se on valheellinen asetelma. Se kaikki on tehty vain viemään 
Protestanttisuus Roomalaisuuteen. Se on väärä, anti-kristuksen opetus. 
111. Jumalan Kuningaskunta ei ole tästä maailmasta. Jeesus sanoi niin. 
“Minun Kuningaskuntani ei ole tästä maailmasta.” 
112. Niinpä jos tämä kuningaskunta on orkanisoitu tässä maailmassa, silloin 
se on väärä messias, tämä messias jota tullaan tarjoamaan Protestanteille hyvin 
pian, ja jonka he tulevat ottamaan, koska he etsivät sitä. He etsivät tätä 
järjestelmää, jossa sanottaisiin, “No niin, me Methodistit ja Baptistit, totta kai 
me olemme yhtä mieltä. Me Presby-teerit ja me Helluntailaiset, mitä eroa sillä 
on, veli?” Siinä on ero! Jumala tekee teidät erilaisiksi! “Mutta jos me vain 
uhraamme tämän pikku asian.” Ja te annatte pois suuren evankelistisen 
opetuksenne. Kuinka te aiotte mennä sinne, tuohon ihmisjoukkoon jotka eivät 
usko yhtään mitään, ja jotkut heistä ovat ateisteja? Se on väärä messias, sitä se 
on. Se on totta. Kyllä. 
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johtaneet sen yhdeksäänsataan eri suuntaan. Niinpä seurakunnalla ei ole... 
Tarkoitan sillä mitä kutsutaan “seurakunnaksi? En tarkoita todellista 
Seurakuntaa; se yhä liekehtii, kyllä, se pysyy yhä samana. Mutta se mitä 
kutsutaan “seurakunnaksi” maailmassa, joka näyttää runkorakenteelta joka 
pitää maailmaa yhdessä, joka sitoo yhteen sen mitä me tänään kutsumme 
maailman moraaliksi, se on saastunut. Sen säikeet ovat mädäntyneet, ja 
itsekkyyden termiitit ovat syöneet perustuksen pois sen alta. Se on varmasti 
totta. Se on juuri siinä tilassa kuin 1.Tim.3’sanoi sen tulevan olemaan, 
“Ylpeitä, kerskailijoita, nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia,” ja niin 
edelleen. 
56. Sitten jos me näemme kansat siinä tilassa missä ne nyt ovat poliittisesti, 
ja näemme kuinka seurakunnat ovat turmeltuneet kirkkokunnissa, niin 
kuitenkin me haluamme että Jumala tulisi meille noissa asioissa. Jumala ei ole 
tuleva tuohon katuojaan meidän kanssamme, niillä ehdoilla joilla me 
haluamme Hänen tulevan. HÄN EI TULE TEKEMÄÄN SITÄ. Hän on pyhä, 
ja Hän tietää mikä on parasta. Jos me kutsumme, Hän vastaa meille. Ja kun 
Hän lähettää vastauksen, me eväämme Sen. Me haluamme Sen sillä tavalla 
kuin me Sen haluamme. Ja me yritämme saada Jumalan pelastamaan meidät 
juuri sillä asialla joka on todistettu meille turmeltuneeksi. SEURAKUNTA, 
OLKAA HYVÄ JA KUULKAA TÄMÄ! Juuri tuo sama asia, jonka on 
jumalisesti todistettu turmelleen meidät, ja kuitenkin me odotamme tuon 
saman järjestelmän pelastavan meidät. Takaisin Sanaa! Se on mitä Messias 
sanoisi. Mutta me odotamme polittikan tekevän sen, me yritämme pelastaa 
maailman politiikan kautta. Seurakunta haluaa seurakuntamaailman pelastuvan 
politiikan kautta. Tämä episodi on iskenyt maailmaa kerta toisensa jälkeen, 
aina Mooseksen ajoista alkaen. Sama asia, politiikan yrittäessä hallita. Ja se on 
turmeltunut. Ei ole mitään tapaa ihmisen tehdä sitä, ihmisessä ei ole alusta 
alkaenkaan mitään hyvää. Se on syy miksi hänen täytyy kuolla. 
57. Ja kun me näemme tämän maailman tässä tilassa, kun se näyttää olevan 
hajoamaisillaan silloin ihmiset rukoilevat. Jopa Presidentti kutsuu (kuinka se 
olikaan?) Kymmenen minuutin tai tunnin rukoukseen. Siitä ei tule olemaan 
hyötyä. Se mitä me tarvitsemme ei ole rukoileminen, vaan parannuksen 
tekeminen, kääntyminen takaisin, tuleminen takai-sin siihen jonka he ovat 
hyljänneet. Tulkaa takaisin Jumalaan; Minä mieluummin rakennan 
lohdutukseni Jumalan Sanalle ja Pyhän Hengen kasteelle, Kristuksen 
Läsnäololle, kuin kaikelle sille turvallisuudelle mitä politiikat ja seurakunnat 
voivat antaa teille. Tietenkin, koska minä tiedän että Se tulee seisomaan. 
58. Jos meillä ei olisi edes kansakuntaa, niin me olisimme paremmassa 
tilassa, jos meilla olisi vain Jumalan kansa, Jumalan Valtakunta. Jumala aina 
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vastaa ja lähettää heille avun, mutta he eivät halua vastaanottaa sitä. Jumala 
vastaa joka kerta kun kansa tulee tämänkaltaiseen tilaan. Tai mieluumminkin 
kun maailma tulee tähän tilaan että se on ha joamassa, silloin Jumala aina 
vastaa heidän rukouksiinsa, ja lähettää heille jonkun mahta van profeetan 
nuhtelemaan sitä. Mutta he eivät halua kuulla häntä. Mitä he tekevät? HE 
PANEVAT HÄNET HAUTAAN. Jeesus sanoi, “Ketä profeetoista eivät teidän 
isänne panneet hautaan, ja nyt te valkaisett ja koristelette heidän hautojansa? Ja 
juuri te panitte heidät sinne.” He huusivat apua, Jumala lähetti sen ja he 
hylkäsivät Sen. Ketä silloin tulee syyttää Jumalaako vai ihmsiä? Ihmisiä, 
tietenkin. 
59. Kun Jeesus syntyi, oli tuo silloinen maailma, niinkuin sanoin, 
hajoamassa. Sitä hallitsi politiikka ja politiikka oli turmeltunutta noina päivinä. 
Kansallinen seurakunta oli turmeltunut. Roomalaiset ja Kreikkalaiset odottivat 
voideltua messiasta. Kreikkalaisilla ja Roomalaisilla oli luultavasti paras osa 
maailmasta hallussaan ja heillä oli taisteluja keskuudessaan, joten he odottivat 
jotakin voideltua messiasta tulevaksi. Ja Juutalaiset, he halusivat Messiaan 
tulevan. Roomalaiset odottivat jotakin suurta poli-tiikkoa, joka nousisi esiin 
Roomassa ja ottaisi valtaansa Kreikan ja sanoisi heille mitä tehdä, ja Rooma 
tulisi hallitsemaan maailmaa. Kreikka halusi jotakin suurta politiikkoa, 
voideltua politiikkoa, messiasta, joka sanoisi, “Me tulemme alistamaan 
allemme Roomalaiset ja Juutalaiset ja loput heistä.” Katsokaahan, se oli mitä 
he odottivat. 
60. Jos se ei olekin kuva tästä päivästä, niin silloin en tiedä mikä olisi. 
Oikein! 
61. Politiikot halusivat voideltua messiasta. Ja Juutalaiset odottivat 
messiasta, he halusivat jotakin joka tulisi, ei sillä tavalla kuin he sen saivat, 
vaan he halusivat jotakin kenraalia joka ajaisi Roomalaiset ja Kreikkalaiset 
pois maasta. Sen kaltaista mesiiiasta he halusivat. He rukoilivat saadakseen 
senkaltaisen messiaan. Roomalaiset sanoivat, “Lähetä meille messias. 
Äänestäkäämme jotakin voideltua miestä, miestä joka ymmärtää ja on 
todellinen velho politiikassa, hän tulee tietämään oikean sotasuunnitelman 
valloittaa Kreikka ja loput maailmasta.” Muu maailma huusi, “Lähetä meille 
joku joka on voideltu niin nerokkaalla mielellä, että hän tietää kuinka valloittaa 
loput maailmasta.” 
62. Nyt, jos se ei olekin kuva tästä maailmasta tänään, niin silloin minä en 
tiedä siitä mitään. 
63. Ja tuo seurakunta rukoili, “Lähetä meille alas kenraali, joka tulee 
panemaan meidät kaikki aseisiin, ja tietää kuinka käyttää miekkaa, ja antaa 

MAAILMAN HAJOAMINEN 27 
 
106. Niinpä tämä maailma on hajoamassa. Antaa sen hajota, se kyllä sopii, se 
on tekevä sen joka tapauksessa. Mistä Miika puhui tässä? Vuoret tulevat 
sulamaan, ne sulavat kuin vaha. Ne sulavat ja häviävät pois, mutta Jehova 
tulee pysymään iankaiken. “Kaikki liha on kuin ruoho, kun Jumala henkäisee 
sen ylitse, olipa se sitten miten kaunis kukkanen tahansa, se kuihtuu pois; 
mutta Jumalan Sana pysyy ikuisesti,” Jesaja 40 sanoi sen pro-fetoidessaan 
Messiaan tulemuksesta. Kaikki meidän uskontunnustuksemme, 
kirkkokunnalliset systeemimme, koulutuksemme, neromme ja kaikki muu 
tulee häviämään pois, mutta Jumalan Sana tulee pysymään ikuisesti. “Tälle 
kalliolle Minä tulen rakentamaan Seurakuntani, eivätkä helvetin portit Sitä 
voita.” 
107. Me olemme Joulun ajassa. Minä en myöskään tiennyt että viipyisimme 
näin myöhään. En huomaa ajan kulumista, kun ajattelen sitä tarvetta joka tällä 
hetkellä on. Pidän nyt kiirettä. Kyllä. Ja me olemme syntyneet tähän 
Kuningaskuntaan ja voimme... Me Kristi tyt jotka uskomme ja olemme tässä 
Kuningaskunnassa. Nyt Hebrealaiskirjassa, josta hetki sitten luimme, sanotaan, 
“Sillä me saamme Kuningaskunnan.” Ei että me saamme uskontun nustuksen 
tai jonkinlaisen järjestelmän. “Me saamme Kuningaskunnan jota ei voida jär 
kyttää.” Maailma on hajoamassa, se on totta. Ja jokainen poliitikko, jokainen 
kirkko kunta ja jokainen seurakunta tulee hajoamaan kappaleiksi, mutta me 
saamme Kuningaskunnan jota ei voida siirtää. “Sillä ne jotka hylkäsivät Hänet 
Joka puhui Siinain Vuorella niin että maa vapisi Hänen Äänensä alla, niin 
kuinka paljon enemmän meidän on varottava 
että emme hylkää” (ketä?) “ Häntä, Hänen Sanaansa, joka puhuu Taivaasta, 
Hänen Kuningas kunnastansa, sillä me olemme Kuningaskunnassa jota ei 
voida liikuttaa.” Aamen. Kaikki mitä sen ulkopuolella on... Jumala on 
lähettänyt kaiken,. Hän teki sen hauraaksi, niin että se voidaan särkeä. Siksi se 
on hauraassa tilassa, koska sen täytyy hajota. Se on hauras. Mutta muistakaa 
että meillä on Kuningaskunta joka on luja ja vankka nyt, kun kaikki muu 
hajoaa ja antaa myöden. Ei ihme että Eddie Perronet on sanonut, “Kristuksella, 
lujalla Kalliolla minä seison, kun kaikki muu maa on upottavaa hiekkaa.” Se 
on Kuningaskunta! Ei poliittinen järjestelmä, ei seurakunnallinen järjestelmä, 
ei kirkkokun-nallinen järjestelmä; se kaikki tulee Fariseuksiksi ja Perkeleen 
tohtoreiksi. Mutta me saamme Kuningaskunnan, Iankaikkisen Kuninkaan Joka 
on Iankaikkinen Sana, Jolla on Iankaikkinen Elämä; Hänen Iankaikkisella 
Sanallansa Hänen Iankaikkisille ihmisillensä joilla on Iankaikkinen Elämä, ja 
me olemme osalliset tästä. Oi! Siitä on kysymys. 
108. Nyt, mikä tahansa vetää teitä pois Siitä on väärin, ja on väärä messias, 
väärä voitelu. Sanotaan, “Oi, tuolla veljellä oli sellainen voitelu!” Minkä 
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lapset, te ette ole maailmasta. Minä rukoilen Isä, että niinkuin Minä en ole 
maailmasta, eivät hekään olisi maailmasta.” Näettekö? Se on mitä Jeesus ru-
koili meidän puolestamme. Ja kuitenkin me käännymme suoraan takaisin ja 
liitymme näihin maailmallisiin asioihin, joihin otetaan minkä kaltaisia ihmisiä 
tahansa. No niin, te tiedätte ettei maailmassa ole yhtään seurakuntaa joka ei 
olisi täynnä tekopyhiä. Ja Jeesus sanoi, “Älkää iestäkö itseänne uskomattomien 
keskuuteen.” 
102. Niinpä miksi ottaa orkanisaation ies, kun teille tarjotaan Jumalan 
Valtakunta, niin että te olette syntyneet siihen? Eikä siellä ole yhtään 
tekopyhää! Kaikki ovat puhtaita, väärentämättömiä Jumalan poikia ja tyttäriä, 
jotka uskovat Hänen Sanansa Genesiksestä Ilmestyskirjaan ja pysyvät Sen 
kansaa. Ja teidän elämänne todistaa sen, ja Jumala vahvistaa Sanansa siinä. Se 
on Messias. SE ON MESSIAAN VAIMO. Ja tähän systeemiin Jumala asettaa 
opettajat, pastorit, profeetat ja niin edelleen, pitääkseen Messiaanisuu-tensa 
siellä oikealla tavalla, niin että se ei ole sekoittunut kirkkokuntien ja uskon-
tunnustusten kanssa, vaan he kitkevät nuo asiat ulos sieltä, ja pitävät 
Seurakunnan puhtaana, väärentämättömänä Kristukselle ja Hänen Sanallensa. 
103. Uskoisitteko seurakunnan vastaanottavan sen? He tulisivat 
potkaisemaan Sen ulos. He eivät halua olla missään tekemisissä Sen kanssa. 
Heillä on oma poliittinen systeeminsä. Ja aivan niinkuin Yhdysvallat sai oman 
neronsa, niin tulee seurakuntakin saamaan oman neronsa. Se tulee saamaan 
sen, tarkatkaa vain sitä. Se on tulossa juuri nyt. He ovat jo vääntäneet itsensä 
siihen. 
104. Mutta meillä on Kuningaskunta, ja tässä Kuningaskunnassa sillä on 
Iankaikkinen Elämä. Ei jäsenyyttä, vaan Iankaikkinen Elämä. Iankaikkinen 
Kuningaskunta täynnä Iankaikkista Elämää, jossa Iankaikkinen Kuningas 
hallitsee Iankaikkisia ihmisiä jotka olivat ennaltamäärätyt ennen maailman 
perustamista. “Sillä nuo jotka Hän tunsi ennalta, Hän kutsui; ja nuo jotka Hän 
kutsui, Hän vanhurskautti; ja nuo jotka Hän on vanhurskauttanut heidät Hän 
on kirkastanut,” Hebrealaisten 11. Niin on oikein. 
105. No niin, riippuu siitä mitä te etsitte. Jos te olette Abraham, te etsitte 
tuota Kuningaskuntaa. Minä voin osoittaa sen teille tänä aamuna. Kyllä vaan. 
Ja se on Iankaikkinen Kuningaskunta, täynnä Iankaikkista Elämää, jota 
Iankaikkinen Kuningas hallitsee Iankaikkisella Sanallansa, ennaltamäärätyille 
Iankaikkisille ihmisille. Siinä se on. Se on aina ollut, se tulee aina olemaan, se 
ei ole koskaan alkanut eikä ole koskaan loppuva. Se on ollut Jumalan mielessä 
Iankaikkisesti. Ja Jumalan tarkoitus on täyttyvä. 
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meille sotasuunnitelman, niin että me tulemme ajamaan Roomalaiset, 
Kreikkalaiset ja loput heistä pois maan pinnalta.” Sillä tavalla he tahtovat 
tehdä, hallita! Se on, olla vallassa. 
64. Aivan saman asian me löydämme tänään seurakunnissa. Te Methodistit, 
te odotatte messiasta. Minkä kaltaista messiasta? Ei senkaltaista jonka Jumala 
lähettäisi teille. Te Baptistit, te odotatte messiasta. Te Assemblies of God, te 
odotatte messiasta. Te Ykseyden kannattajat, te odotatte messiasta. Se on totta. 
Mutta mitä te odotatte? Samaa kuin poliittinenkin maailma odottaa. Jotakin 
suurta matematiikallista neroa, jotakin suurta oppinutta jolla olisi D.D., Ph.D., 
ja joka tulisi teidän seurakuntaanne, ja tulisi lyömään kaikki nämä muut 
kirkkokunnat laudalta, ja saisi heidät liittymään teihin. Te odotatte jotakin 
kaveria joka olisi hyvä käännyttämisessä, ja voisi ottaa valtaansa koko asian. 
65. He huutavat messiasta täällä Joulun aikana. Kyllä. Mitä he saivat? He 
halusivat sitä. He halusivat ottaa vallan. Seurakunta haluaa ottaa vallan yli 
kaikkien kirkkokuntien. Mutta katsokaa mitä Jumala antoi heille! He halusivat 
sotilas-meroa. He halusivat tieteellistä neroa, mutta Jumala antoi heille 
Karitsan, pienen Vauvan. Mikä vastakohta! Luuletteko että he olisivat 
hyväksyneet tuon itkevän Lapsen? Mutta se oli mitä he tarvitsivat. Jumala 
antaa teille tarpeittenne mukaisesti. Tietenkin. He saivat pienen Vauvan, kun 
he halusivat kenraalia; mutta he saivat Vauvan, sävyisän ja nöyrän. Jumala 
tunsi heidän tarpeensa. 
66. Hän ei tullut kansallisena tai kirkollisena poliitikkona. Ja jos Messias 
tulisi tänään, ei Hän olisi kansallinen tai kirkollinen poliitikko. Ja jos me 
rukoilemme sellaista henkilöä, tulee Jumala lähettämään meille vaputuksen, 
mutta meidän täytyy vastaanottaa Se sillä tavalla kuin Hän Sen lähettää. He 
eivät tehneet sitä, he eivät tahtoneet Sitä sillä tavalla. Seurakunta rukoilee 
tänään, “Oi Taivaallinen Isä, olisitko niin hyvä ja lähettäisit meille Jeesuksen? 
Etkö olisi niin hyvä?” Ja sitten kun Pyhä Henki alkaa tulla sisälle, “Oh, tuo 
on... Me emme halua Tuota.” Näettekö? Te sanotte, “Oi, ei, me emme halua 
tämän miehen hallitsevan itseämme. Ohoh, minä en halua kuulla Tuota. En. 
Minä en voisi hyväksyä Tuota, minun kirkkokuntani ei usko Tuohon.” Silloin 
te ette halua Messiasta, te ette halua voitelua. Jos Jumala lähettää Messiaan, 
tulee Hän olemaan tarkalleen Sanasta Sanaan Raamatussa, aivan niinkuin Hän 
oli ensimmäisellä kerralla. Kun me näemme politiikkojen ja kaiken muun 
sammuttavan Elämän seurakunnasta, me huudamme, ja kun Jumala on 
lähettänyt sen meille, tulemme me hylkäämään Sen. Se on totta, me emme ha-
luaisi sitä. Ei, jos se ei ole yhtäpitävä meidän kirkkokunnallisen 
uskomuksemme kanssa, silloin me emme halua vastaanottaa Sitä. Näettekö? 
Oi, ettekö te näe mitä todellinen Joulu... Ihmiset eivät tahdo Sitä. He eivät 
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halua Jumalan tapaa lähettää Sitä. He odottavat jotakin, mutta he eivät tahdo 
Sitä. 
67. Nyt, niinä päivinä kun he huusivat, lähetti Jumala heille, ei sotilasneroa, 
ei jotakin suurta kenraalia joka olisi tullut alas haarniskoituna ja jolla olisi ollut 
käytössään jokin yliluonnollinen miekka tai keihäs, jolla hän olisi voinut ajaa 
Roomalaiset ja Kreikkalaiset ja loput heistä mereen ja hukuttaa heidät sinne. 
Hän ei lähettänyt heille mitään senkaltaista, vaikka Hän tekikin sen yhden 
kerran Mooseksessa, mutta he tarvitsivat sitä silloin. Mutta Hän lähetti heille 
Pelastajan, eivätkä he tahtoneet Sitä. He ajattelivat olevansa pelastettuja. 
Näettekö? Sillä tavalla se on seurakuntien kanssa tänään. Me näemme että tänä 
Joulun aikana, kaikkine Joulukoristuksineen ja Santa Claus valoineen, 
pakanallisine muotomenoineen jotka ovat tulleet sekä Katoliseen että Protes-
tanttisiin seurakuntiin, ja ne ovat aivan niin turmeltuneita kuin vain voivat olla. 
Ja Jumala lähettää heille Pelastajan. Minkä? Takaisin Sanaan. Hän lähettää 
Pyhän Hengen, Jumalan Messiaan, ja Hänen voideltunsa, voitelemaan Hänen 
seurakuntansa ja lähettämään sen takaisin Sanaan. Luuletteko te että he 
tahtovat Sitä? Ei koskaan, he eivät tule tahtomaan Sitä. He tulevat hylkäämään 
sen aivan niinkuin he aina ovat tehneet. 
68. Hän lähettää Pelastajan, mutta miksi Hän sitten lähettää Pelastajan? 
Haluan sanoa tässä jotakin joka tulee auttamaan teitä. Siellä on 
ennaltamäärätyt ihmiset jotka tulevat vastaanottamaan Sen. Niin oli silloin kun 
Hän tuli ensimmäisen kerran, ja niin tulee olemaan kun Hän tulee toisen 
kerran. Ei väliä mitä seurakuntaamaailma tulee ajattelemaan siitä, jotkut... Hän 
ei lähetä Sitä turhaan. Joku tulee vastaanottamaan Sen. Joku tulee saamaan 
Sen; siinä kaikki; mutta ei poliittinen maailma eikä poliittinen seurakunta, tai 
mitä tahansa se onkin. Mutta kun te huudatte ja Jumala lähettää Sen, silloin 
joku tulee vastaanottamaan Sen. Niin se on. 
69. Hän lähetti Palastajan, ei polkemaan maahan kansoja. Niinkuin me 
tänään ajattelisimme tarvitsevamme senkaltaista miestä. Amerikka haluaa 
miehen joka löisi Venäjän pois kartalta. Venäjä haluaa miehen joka löisi loput 
maailmaa ja lähettäisi heidät kuuhun. Mutta Jumala lähettää meille rauhan. 
Jumala lähettää meille toivon. Me emme halua sitä. Sanotaan, “Meillä voi olla 
rauha, kansat tahtovat rauhaa.” Totisesti. Ja he ajattelevat voivansa saada sen, 
kun Y.K. tulee yhteen. No niin, Y.K. on aivan yhtä kaukana siitä. Rauha joka 
tällä maailmalla on tänään, on kuin ilmassa ajelehtiva ilmapallo, jonka mikä 
tahansa pieni tuuli voi kuljettaa minne tahtoo. Tietenkin niin on. Mikä tahansa 
pienikin politiikan muutos horjuttaa sitä puolelta toiselle. Y.K:ssa ei voida 
rukoilla, siitä syystä että se voisi loukata joidenkin ihmisten tunteita, jotka 
eivät edes usko Jumalaan. Se on vakiintumista, eikö niin, minkä tuulahduksen 
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sisälle, ei hän kiinnittänyt mitään huomiota Häneen. Hän oli antanut 
huomionsa kuuluisuuksille. Hän istui siellä taaempana pesemättömin jaloin. Se 
olisi sama asia tänään. He eivät halua Kristusta. He eivät halua Jumalan tapaa, 
näettehän. 
98. Kyllä, Jeesus sanoisi, “Te olette isästänne perkeleestä.” Ja nuo miehet 
pitivät tuon lain ja kaiken noissa kirkkokunnissaan ja uskontunnustuksissaan 
kirjainta myöden, pesten pannuja ynnä muuta. Ja Jeesus sanoi, “Te olette 
ottaneet uskontunnustukset ja tehneet Jumalan Sanan vaikutuksettomaksi 
perinnäis-säännöillänne.” Ja uskon että se on Hebrealaisten 9:12, tai jossakin 
siinä paikkeilla, missä hän sanoo että, “Kun me olemme puhdistetut ja saaneet 
anteeksiannon, meidät on puhdistettu kuolleista lihallisista teoista.” Ja kun 
meidän syntimme ovat todella anteeksi annetut Jeesuksen Kristuksen Verellä, 
tulee Pyhä Henki meihin ja me olemme kuolleita lihallisille teoille. Oi, te Hel-
luntaiseurakunta, miksi te teitte senkaltaisen virheen? Te sokeat jotka johdatte 
sokeita. Ettekö te tiedä että te tulitte ulos siitä viisikymmentä vuotta sitten, ja 
nyt te vedätte tämän ihmisryhmän suoraan takaisin siihen? Ettekö te voi kuulla 
Herran Sanaa? Te kuivat luut, mikä on vikana teidän kanssanne? Te ette halua 
vastaanottaa sitä mikä on lähetetty teille. He eivät halunneet sitä silloin, 
eivätkä he halua nytkään. 
99. Mitä te nyt näette? Jälleen ovat kirkkokuntien ja uskontunnustusten 
suunnitelmat hajoamassa. Ihmisten suunnitelmat ovat hajoamassa. Jumala ei 
koskaan antanut meille uskontunnustusta, Hän ei koskaan tarjonnut meille 
kirkkokuntaa. Haluan jonkun osoittavan minulle Raamatusta missä Hän teki 
niin. Minä voin näyttää teille missä Hän kielsi teitä tekemästä sitä. Näyttäkää 
te minulle missä Hän käski tekemään niin. Te sanotte, “Silloin-, veli Branham, 
mitä sitten Jeesus tarjosi ihmisille?” Kuningaskunnan. Halleluja! Ja Hän on 
Kuningas, pyhien Kuningas, herrojen Herra. Hän tarjosi meille 
Kuningaskunnan. Ei politiikkaa eikä kirkkokunnallista systeemiä, vaan 
Kuningaskunnan. Kun Pilatus kysyi Häneltä, “Oletko Sinä Juutalaisten 
Kuningas?” 
100. Hän sanoi, “Sinä sanoit sen.” Hän sanoi, “Jos Minun Kunininkuuteni” 
olisi tästä maailmasta, olisivat mieheni taistelleet Minun puolestani, mutta 
Minun Kuninkuuteni on ylhäältä.” 
101. Ja miksi me pitäisimme kiinni näistä maailman asioista, kun me olemme 
Kuningaskunnan lapsia, joka on ylhäältä? Siinä on yksinkertaisesti jotakin 
väärää jossakin. Mutta meille ei tarjottu mitään systeemiä. Meille ei tarjottu 
mitään orkanisaatiota, eikä meille tarjottu jotakin maailman poliittista 
johtajuutta, vaan meille annettiin nöyryyden Kuningaskunta, Karitsan Elämän 
ollessa meissä. Ei maailman elämän, te ette enää ole maailmasta. “Pienet 
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näytti Sen ihmisille, eivätkä he tahtoneet mitään sen kaltaista. Heillä oli omat 
uskontunnustuksensa, heillä oli omat kirkkokuntansa, ja koska se oli vastoin 
kaikkia heidän kirkkokuntiaan, senvuoksi he eivät vastaanottaneet Sitä. 
94. Ja samoin olisi tänään. Jos Messias tulisi, Hän ottaisi kaikki nämä 
Jumalan asiat jotka on luvattu täällä Raamatussa, ja toisi ne julki ihmis-lasten 
edessä, ja jokainen kirkkokunta tulisi hylkäämään Hänet. He eivät halua Sitä. 
He eivät halua olla missään tekemisissä Sen kanssa. Mutta se on mitä Jumala 
lähettäisi heille. Jos Hän lähettäisi heille jotakin, tulisi se olemaan sitä. Ja 
sitten he tulisivat tuomitsemaan Sen ja vetämään tuomion tämän ihmis-suvun 
ylle, aivan samalla tavalla kuin Juutalaiset tekivät tuona päivänä, ja niinkuin 
muutkin heistä ovat tehneet. Kyllä vaan. Tiedättekö mitä Hän tulisi tekemään, 
JOS MESSIAS TULISI VUONNA 1963, NIIN TIEDÄTTEKÖ MITÄ HÄN 
TEKISI? Hän repisi maahan jokaisen kirkkokunnan mitä meillä on. Hän repisi 
tuon koko asian maahan. 
95. Nyt he sanoisivat, “Miksi Hän siirtäisi pois Tohtori Sen-ja-sen tai 
Tohtori Sen-ja-sen?” 
96. Hän sanoisi, “Te olette isästänne Perkeleestä, ja hänen tekojansa te 
teette.” Se on tarkalleen mitä Hän sanoisi. Hän ei jättäisi mitään sanomatta 
heille millään tavalla. Hän ei tehnyt niin alussa, ja Hän on sama tänään kuin 
mitä Hän oli silloin. Kaikkea mikä olisi Sanan vastaista, Hän kutsuisi siksi. 
Hän sanoisi, “Te olette isästänne Perkeleestä ja hänen tekojansa te teette. Te 
teette asioita vastoin Hänen Sanaansa.” Se on totta. Ja Messiaaninen merkki 
tulisi seuraamaan Häntä. Oikein. Hän nousisi ylös ja sanoisi heille, “ Enkö 
Minä ole täyttänyt sitä mitä pitäisikin tapahtua? Kuka teistä voi tuomita Minut 
epäuskosta?” Näettekö? 
97. He yrittävät tehdä Hänestä jonkinlaisen sätkynuken, kuljettaa Häntä 
paikasta paikkaan, niinkuin tuo Fariseus teki. Hän toi Hänet sinne 
jonkinlaiseksi huvitukseksi, saadakseen paljon vieraita tulemaan, kun hän 
todistaisi ettei Hän ollut mikään Profeetta. Te tunnette tuon kertomuksen miten 
minä opetan sitä. Katsokaahan, he tekisivät samoin tänään, saadakseen joukon 
kokoon ja huvittaakseen heitä. JA HAN TULISI MENEMÄÄN. Halleluja! 
Hän menisi, sillä Hän menee aina sinne minne Hänet on kutsuttu. Hän meni 
vaikka 
 Hän tiesikin mitä tuo Fariseus tulisi tekemään. Hän tiesi ettei tuolla 
Fariseuksella ollut mitään käyttöä Hänelle. Hän tiesi että siellä oli ässä hihassa 
jossakin. Noilla Fariseuksilla ei ollut mitään tekemistä Hänen kanssaan, he 
vihasivat Häntä. Ja tämä vanha Siimon halusi Hänen tulevan sinne, saadakseen 
väkijoukon kokoontumaan kotiinsa. Mutta Jeesus tiesi sen. Kun Hän käveli 
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mukana tahansa? Ja toinen asia, ilmapallo räjähtää melkein mistä tahansa. 
Aamen. Ja Y.K:n ja muiden senkaltaisten asioiden tälle maailmalle antama 
rauha tulee räjähtämään. Oikein. Siinä ei ole mitään rauhaa. Rauhaa ei voida 
löytää ihmistekoisilla saavutuksilla. Sitä ei ole siellä. He ovat kaikenlaisten 
tuulten ajelemia! 
70. Seurakunta haluaa rauhaa. Heidän rauhansa myös on jokaisen opin-
tuulen ajeltavana. Kaikenlaista liikkuu ympäri, ja joku sanoo,”Ajattelisin että 
meidän pitäisi tehdä...” 
71. Tekö ajattelette? TEILLE EI OLE MITÄÄN AJATUSTA TULOSSA. 
Jumala on ilmaissut Omat ajatuksensa. Teillä ei ole mitään oikeutta ajatella. 
“Olkoon teissä se mieli joka Kristuksessa oli.” Ja Hänen ainoa tarkoituksensa 
oli tehdä Jumalan tahto. Hän sanoi, “Jos Minä en tee Isäni tekoja, älkääsilloin 
uskoko Minua.” Näettekö? Teille ei ole mitään ajatusta tulossa. Hän on Se joka 
tekee ajattelemisen. Olkoon Hänen mielensä teissä ja te vain ajattelette samalla 
tavalla, ja se on Hänen Sanansa. Kuinka te silloin tulisitte ajattelemaan eri 
tavalla? Hän on ilmaissut ajatuksensa meille. Mutta me haluamme itse ajatella, 
“Minä ajattelen että heidän tulisi tehdä tämä.” 
72. Minä ajoin erään kalliin vanhan sielun kanssa eilen, ollessamme 
menossa rukoilemaan erään sairaan lapsen puolesta. Ja kun tulimme tuon 
sairaan lapsen luo, ei perhe halunnut meidän rukoilevan sen puolesta, se oli 
ollut vain tämän miehen idea. Joka tapauksessa, ollessamme matkalla, tämä 
noin kahdeksankymmenen yhden vuoden ikäinen nainen, joka on hyvin 
loistava-älyinen ja mukava nainen, hän sanoi, “Minun 
mielestäni”(katsokaahan,”Minun mielestäni”) “kaikkien seurakuntien tulisi 
tulla yhteen ja olla yksi.” SE ON TARKALLEEN SE MITÄ PERKELE 
AJATTELEE. Mutta Jumala haluaa eroittaa Seurakuntansa maailman asioista. 
Hän ei halua sen sekoittuvan seurakunta-politiikkaan. Näettekö? Ja mitä jos 
Jumala lähettäisi Messiaan maailmalle? Tuo rouva ajatteli ainoastaan sitä mitä 
koko maailma ajattelee. Mitä on Kirkkojen Maailman Neuvosto muuta kuin 
sama ajatus? Mitä on Kirkkojen Maailman Neuvosto muuta kuin juuri tuota 
samaa tarkoitusta varten, saavuttamaan juuri tuon ajatuksen? Se on totta eikö 
niin? Silloin tämä rouva ainoastaan ilmaisi sen mitä maailma ajattelee. 
73. Mutta tässä ovat Jumalan ajatukset Raamatussa. Meillä ei ole mitään 
oikeutta ottaa jotakin Siitä eroavaa. Tämä on Jumalan ajatukset ilmaistuna 
meille. Me näemme maailman olevan hajoamassa, ja me huudamme 
saadaksemme jotakin. Ottakaamme Se vastaan. Nyt jos sen vastaanottaminen 
yrittää johtaa meitä pois politiikkaan, niin se on juuri se asia joka on turmellut 
meidät. 
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74. Minulla on jotakin pientä sanottavaa tälle Kristillisten Liikemiesten 
kansalliselle johtajalle. He ovat hieno ihmis-ryhmä, mutta jos he aloittavat 
väärällä tavalla, tulevat he tomuksi niinkuin loputkin heistä, ja tulevat 
kirkkokunnaksi. Ja minä haluan että te rukoilette minun puolestani ja tämän 
miehen puolesta. Minun täytyy mennä hänen luokseen, minulla on näky 
Herralta hänelle. Näettekö? Ja jos he eivät tee täyskäännöstä, jos he jatkavat 
edelleen, he tulevat orkanisaatioksi. Ja kun he tekevät sen, on Jumala jättävä 
sen. Niin se on. 
75. Katsokaahan, ihmiset eivät voi yhdistyä yrittämättä saada siihen omia 
ideoitaan. Se on syy miksi Jumala ottaa yksilöitä. Näettehän? Jumala ei toimi, 
eikä ole koskaan toiminut kirkkokunnan kanssa. Historiassa ei ole yhtään 
paikkaa näyttämässä että Hän koskaan olisi tehnyt sitä. Hän toimii yksilöiden 
kanssa, yhden miehen kanssa. Se on oikein. Mutta me yritämme koota 
miesryhmän yhteen ja sanoa, “se on tällä tavalla, ja tuo11a tavalla”, ja niin 
edelleen. Ja ensimmäinen asia, tiedättehän, kun nämä suuret, älykkäät, 
loistavat järjen jättiläiset, jotka Perkele on lähettänyt, tulevat sisälle ja sanovat, 
“Sen tulisi olla- näin. Minä voin todistaa sen teille.” Ei väliä mitä te voitte 
todistaa, jos se on vastoin Sanaa, pysykää poissa siitä. Se on totta. Jokaisen 
opin tuulen mukaansa tempaamia. Koska tahansa ja mistä tahansa se 
puhaltaakin. Se on totta. 
76. Venäjä odottaa tänään voideltua messiasta. Mitä he odottavat? Mitä jos 
Jumala lähettäisi heille voidellun Messiaan, Karitsan, niinkuin Hän teki 
yhdeksäntoistasataa vuotta sitten? He pääsisivät siitä eroon niinkuin 
Herodeskin yritti, he yrittäisivät parhaansa päästäkseen eroon Siitä. Mikä on 
Venäjän mielipide messiaasta? He haluavat tiedettä. He tahtovat tiedemiestä, 
neroa joka voisi valloittaa maailman heille ja lähettää loput maailmasta 
kuuhun, joka kykenisi valloittamaan uloimman avaruuden ja veisi heidät 
tähtien taakse. Senkaltaista messiasta Venäjä odottaa. 
77. Oi Jumala! Kuunnelkaa nyt, me olemme jälleen Joulun ajassa. Mitä jos 
he olisivat saaneet sen? Katsokaa silloin jotakin sen vastaista. Mitä tapahtuisi 
lopuille Jumalan luomille ihmisille? Näettekö? Katsokaahan, Jumala tietää 
mitä me tarvitsemme, ei mitä me haluamme. Tutkikaapa nyt sitä. Mitä jos 
Venäjä olisi saanut voideltunsa? He eivät vastaanottaisi Karitsaa. Ei, ei, he 
eivät vastaanottaisi mitään sellaista. Ei koskaan, he eivät halua sitä. Siinä 
kaikki, he eivät yksinkertaisesti halua sitä. He eivät halua mitään senkaltaista. 
He haluavat voidellun messiaan. No niin, messias merkitsee “voideltu”. Niinpä 
jos he haluavat voidellun, he haluavat voidellun tiedemiehen, neron joka voi 
halkaista heille etomit ja valloittaa avaruuden, joka voi viedä Venäjän kuuhun, 
ja katsoa taakseen ja taputtaa itseään rintaan ja sanoa, “Te loput maailmasta 
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eivät tiedä Jumalan Sanasta enempää kuin hottentotti Egyptiläisestä ritarista. 
Oikein! Heillä on vain teologinen käsitys siitä, tai jokin psykologinen asia joka 
on annettu heille uskontunnustuksena tai jonakin muuna ja Helluntailaisuus on 
täynnä sitä. Suokaa anteeksi tuo ilmaus. Se saa alkunsa monista näistä asioista, 
Kuten nais-saarnaajista ja niin edelleen. Oikein! Siinä se on teille. Tanssia, 
rock’n’rollia, koulutusta, senkaltaista seurakuntaa maailma haluaa. 
Senkaltaista messiasta he haluavat, miestä joka voisi liittää heidät kaikki 
yhteen. Te tulette saamaan sen. Kyllä. Tuo henki työskentelee jo ihmisten 
keskuudessa. Niin se on. Tunnustaen yhä Kristillisyyttä, he tulevat saamaan 
sen. 
92. Jos Jumala nyt vuonna 1963 lähettäisi meille saman voitelun jonka Hän 
lähetti siellä alussa, niin me tulisimme hylkäämään sen niinkuin hekin silloin. 
Koska, jos tuo voideltu, messias tulisi seurakunnalle, hän tulisi olemaan sama 
niinkuin Raamattu sanoo Hänen olevan. Hebrealaisten 13:8, sanotaan, “Jeesus 
Kristus on sama eilen, tänään ja iankaiken.” Sitten jos me rukoilemme 
messiasta, voideltua, niin miksi me silloin haluaisimme uskonnollista 
poliitikkoa? Haluammeko me sotilasneroa? Haluammeko me koulutettua 
tiedemiestä? Te haluatte Karitsan, joka tulee tuomaan teidät takaisin, ei 
ottamaan kunniaa itselleen, vaan takaisin Sanaan. Takaisin! Jonkun joka tulee 
kertomaan teille Totuuden huolimatta siitä mitä se on, näettekö, joka pysyy 
Sen kanssa. He eivät halua sitä. Jos Hän tulisi tänään, olisi Hän niinkuin 
silloinkin, Hän pysyisi tarkalleen Isän Sanan kanssa. Hän varmistaisi sen että 
jokainen Sana joka on luvattu Raamatussa olisi julkituotu ihmislapsille. Niin 
se olisi tarkalleen. 
93. Jeesus sanoi, “Kuka voi todistaa Minun tehneen syntiä? Kuka voi 
syyttää Minua synnistä, epäuskosta? Jos en ole tehnyt kaikkea mitä Isä sanoi 
Minun tulevan tekemään, niin sanokaa missä olen jättänyt sen tekemättä.” 
Aamen. “Kertokaa Minulle mitä olen jättänyt tekemättä.” Aamen. Te tiedätte 
että synti on epäuskoa. Se on oikein. Me tiedämme sen. “Kuka voi osoittaa 
missä Minä en ole täyttänyt,” Hän sanoi, “jokaista Sanaa jonka Isä sanoi 
Minun tulevan tekemään? Kuka voi osoittaa Minua sormella ja sanoa etten ole 
tehnyt sitä? Kuka teistä voi tehdä sen?” Miksi he eivät sitten jättäneet Häntä 
rauhaan? Koska oli profetoitu että he tulisivat tekemään niin. Mutta jos Hän 
tulisi, pitäisi Hän Isän Sanan aivan niinkuin ensimmäiselläkin kerralla. Hän 
pitäisi sen aivan tarkalleen, koska Hän ei voi muuttua, koska Jumala on Sana. 
Se on tarkalleen se mitä Hän on, Hän on Sana. Ja miten Hän on Sana? Hän on 
Pyhä Henki joka ottaa Jumalan Sanan ja julkituo Sen. Se on tarkalleen se mitä 
Jeesus Kristus oli, kun Henki Jumala, Isä oli tehty lihaksi keskuudessamme, 
Hänen Poikansa muodossa, Hän oli ottanut Jumalan Sanan ja julkituonut Sen, 
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ota vastaan sitä kun ehtoo Valot alkavat sammua, he katsovat ympärilleen ja 
näkevät että heidän kirkkokuntansa pakottavat heitä johonkin, ja heidän 
kirkkokuntansa on ottanut sen pelastaakseen kasvonsa. Ja sen he kaikki tulevat 
tekemään. Mutta nuo ihmiset jotka eivät halua tuota systeemiä, jotka ovat 
vastaanottaneet Jumalan systeemin, Pyhän Hengen ja Sanan, he sanovat, 
“Tuon miehen on täytynyt olla oikeassa.” Se saattaa olla liian myöhäistä 
silloin. 
89. Me näemme Episkopaalien, Presbyteerien, Baptistien ja kaikkien 
tulevan Täyden Evankeliumin liikemiehiin, jokaisen yrittäessä etsiä Pyhää 
Henkeä. Eivätkö ihmiset käsitä että se on juuri se hetki jolloin Ylkä tuli, kun 
nukkuva neitsyt yritti tulla ostamaan öljyä? Se on milloin Jeesus sanoi Yljän 
tulleen ja he menivät sisälle, eivätkä he enää päässeet sisälle. Mikä on vikana 
näillä ihmisillä? He pitävät melua siitä, vaikka Raamattu todistaa etteivät he 
päässeet sisälle? Heidän yrittäessään tehdä sitä, Ylkä tuli, ja heidät heitettiin 
ulkoisimpaan pimeyteen. Mitä se oli? Heillä on saattanut olla kaikenlaisia 
tunteita, kaikenlaista tehtyä, kaikenkaltaisia sensaatioita, jotka ovat voineet 
näyttää olevan todisteena siitä. Mutta Seurakunta oli sinetöity sisälle, ja Se oli 
mennyt. Kyllä. SE VOISI OLLA PROFETIA. 
90. He haluavat jotakin, niin että voivat elää millä tavalla vain tahtovat. Se 
on mitä seurakunta-maailma odottaa. Jotakin, niin että he voivat käydä 
kaupungin suurimmassa seurakunnassa, johon kaikki kaupungin kuuluisuudet 
kuuluvat. Heillä voi olla korkein kirkontorni. Heillä voi olla parhaat urut. 
Heillä voi olla parhaat istuimet. Että heillä voi olla saarnaaja joka ei sano 
sanaakaan siitä miten he elävät, jos he haluavat tan-sia tai esittää jonkun 
näytöskappaleen. Niin että he voivat käyttää shortseja ja leikata hiuksensa, tai 
he tahtovat tupakoida tai ottaa seura-ryyppyjä. Se on mitä tapahtuu seu-
rakunnissa. Se on vain nykyaikaista ryyppäämistä, kuinka opettaa lapsenne 
ryyppäämään, niin etteivät he käytä sitä liikaa. Pukeutukaa miten haluatte, 
kunhan vain yritätte pitää itsenne niin säädyllisinä kuin voitte. Näettekö? Oh, 
se on tekopyhyyttä! Se on voideltu perkele! Tuota asiaa kutsutaan 
kirkkokunnaksi! Tuota asiaa kutsutaan uskonnoksi! Se on perkeleesta. 
Takaisin Kristukseen ja Hänen Sanaansa. Pelastakaa itsenne tästä 
uudestisyntymättömyydestä. Tehkää parannus, joka ainoa teistä, ennenkuin on 
liian myöhäistä katua. Ja se voi olla sitä milloin talaansa. 
91. Kun me näemme nukkuvan neitsyen toimivan sillä tavalla kuin se tekee, 
niin näyttää siltä että sen tulisi peloittaa ihmiset järjiltään. Mutta sensijaan he 
sanovat, “Oi, kunnia, eikö tämä olekin ihmeellistä! Halleluja!” Voi sentään, 
kuinka pitkälle ihmiset voivatkaan mennä? Minkä kaltaiseen tilaan he 
voivatkaan tulla, poliittisen mielensä ja nykyaikaisen käsityksensä kanssa, he 
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olette koiria, te palvelette meitä.” Sitä se on, se on mitä Venäjä haluaa. Oi, 
kyllä vaan. Tiedättekö, koko maailma haluaa.... 
78. Saksa halusi sellaista äskettäin, ja he saivat sen. Katsokaa mitä se toi 
heille. Näettekö? Tehän ymmärrätte, eikö niin? He saivat Hitlerin. Ja mihin he 
saattoivat itsensä. Sekasortoon. Se on mitä nämä voidellut messiaat saavat 
aikaan, jos te hylkäätte Jumalan Messiaan. Mitä heille tapahtui? Kun 
Helluntai-siunaukset iskivät Venäjällä, tai Saksassa, he hylkäsivät Sanoman. 
He nauroivat heitä ja panivat heitä vankilaan. Mitä he tekivät? He hylkäsivät 
Ristin ja saivat hakaristin;; Jos ette ota vastaan armoa silloin ei ole mitään 
muuta jäljellä kuin tuomio. Se on totta, ystävät. Katsokaa nyt missä he ovat 
tänään. Näettekö? Huomatkaa, heillä ei ole jäsenyyttä missään, he ovat vain 
hajoitettu kansa. He hyväksyivät väärän messiaan. Ja jos Venäjä voisi saada 
saman kaltaisen, niin ei ole väliä kuinka he vastaanottaisivat hänen 
nerokkuutensa, tulisi lopputulos olemaan sama. Se tuhoaa koko kansakunnan. 
Näettekö? 
79. India tänään haluaa voideltua messiasta. He tahtovat messiaan. 
Muistakaa nyt, messias merkitsee “voideltu.” He haluavat voideltua. 
Minkälaista he haluavat? He haluavat jotakin joka ruokkisi heidät, antaisi 
heille jotakin syötävää; vaatettaisi heidät, ilman että heidän täytyisi tehdä työtä 
sen eteen, niin että he vain voisivat kävellä ylös ja alas katuja, ja ruokaa 
heitettäisiin heille puolelta ja toiselta. Siinä se on teille. He eivät tee työtä, he 
tahtovat vain kerjätä. He tahtovat jonkinlaisen pyhän miehen nousevan esiin, 
joka ulottuisi puiden latvoihin ja ja ravistelisi alas leipää ja lihaa ja muita 
asioita heidän ylleen, ja he vain istuisivat ympärillä syömässä ja nukkuisivat 
lopun päivästä, ja ylösnoustuaan pukeutuisivat parhaisiin vaatteisiin ja... 
senkaltaista messiasta India haluaa. 
80. Venäjä haluaa tieteellistä neroa messiaakseen tänä Jouluna. Se on mitä 
he haluavat heille annettavan. India haluaa messiaan joka ruokkisi ja 
vaatettaisi heidät ilman työntekoa. 
81. Amerikka, mikä on sinun mielipiteesi? Mitä sinä haluat, Amerikka? 
Sinä olet itkenyt messiasta. Tiedän että tämä nauhoitetaan. Sinä olet itkenyt 
messiasta. Mitä sinä haluat? Sinä olet saanut mitä olet halunnut. Sinä halusit 
politiikkoa, ja nyt sinulla on se. Mitä te nyt tulette tekemään sen kanssa? HÄN 
TULEE NYLKEMÄÄN TEIDÄT, seon tarkalleen se mitä se tulee tekemään, 
se tulee lähettämään teidät hautaanne. Te halusitte sitä, nyt teillä on mitä 
halusitte. Mitä te nyt tulette tekemään sen kanssa? Se on nyt teidän käsissänne, 
nykyaikaiset Aahab ja Iisebel. Juuri se mitä te pakenitte tänne vapauteen, te 
olette vetäneet itsenne jälleen siihen takaisin, mutta se on mitä te halusitte. Te 
halusitte jotakin tasatukkaista Rickeytä, nykyaikaista tämänpäivän Elvistä, ja  
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te saitte sen. Te halusitte älykästä, koulutettua poliitikkoa jolla olisi neron 
aivot, ja te saitte sen. Kuinka te teitte sen? Politiikan epärehellisillä koneilla 
jotka toivat sen sisälle, he peittivät sillä hyvien ihmisten silmät. No niin, minä 
en ole Demokraatti enkä Republikaani, minä olen Kristitty. Näettehän? 
Molemmat puolet ovat mädäntyneitä. Mutta kun toisella puolella sentään oli 
mies joka vähänkin toi esiin Kristillisiä ajatuksia ja toiveita, käännyitte te 
ympäri ja asetitte koneet (tekemään mitä?) valitsemaan neron jonka te 
halusitte. Kuinka te teitte sen? Te panitte sen televisioon ja levititte sen ympäri 
maata, yrittäessänne testata noiden kahden presidenttiehdokkaan älyllisiä 
voimia. Te valitsitte hänet, jolla te ajattelitte olevan nerokkaammat aivot, 
ettekä katsoneet mitä sen takana oli. 
82. Näettekö mitä olette saaneet vaihtokaupassanne? Kyllä vaan, on jälleen 
Joulu. Amerikka on saanut messiaansa, mitä te tulette tekemään hänen 
kanssaan? Tarkatkaa häntä ja mitä hän on tekevä teille. Muistakaa vain, aivan 
niinkuin Hitler teki Saksalle. Muistaa se vain, pitäkää se mielessänne. SE ON 
ÄÄNINAUHALLA. Kyllä, teillä on se. Vaikka näiden maatakiertäneiden 
herätysten ansiosta olikin vielä jäljellä tarpeeksi kunnon Jumalaa pelkääväisiä 
ihmisiä, jotka olisivat soveltuneet siihen ja pidatelleet sitä hieman pidempään. 
Mutta teidän omat mekaanikkonne keksivät koneen joka voi ottaa äänet petok-
sella ja teidän omat sanomalehtenne levittivät sen ympäri maata, ettekä te 
tehneet mitään oikaistaksenne sitä. Mutta nyt teillä on se. Senkaltaisen 
messiaan he tahtoivat ja uskon että he nyt voivat olla levossa, heillä on nero 
jolla on aivot, joka on varma itsestään, älykäs ja korkeasti koulutettu. 
83. Ja te tiedätte valtavan hyvin teidän Herranne opetuksen, että jokaisessa 
päivässä, senhetken pahat ihmiset ovat aina olleet älykkäitä ihmisiä. Ettekö te 
tiedä että ne olivat Kainin jälkeläiset joista tuli tiedemiehiä ja neroja, kun taas 
Jumalan jälkeläiset olivat paimenia ja niin edelleen, aina vedenpaisumukseen 
asti? Ja ne olivat nuo nöyrät maanviljelijät ja niin edelleen, jotka pelastuivat 
arkissa, ja nerot hävitettiin. Ettekö tiedä Jeesuksen sanoneen, “Tämän 
maailman lapset ovat viisaampia ja älykkäämpiä omassa sukupolvessaan kuin 
Valtakunnan lapset”? Miksi? He ovat lampaita, he tarvitsevat johtajaa. Ja 
älykkäät yrittävät valita johtajansa järkevyyteen perustuen; mutta nöyrät va-
litsevat johtajakseen Pyhän Hengen. Se on tarkalleen mitä seurakunta on 
tehnyt, seurakunta on valinnut kirkkokunnalliset järjen jättiläiset; kun taas 
todellinen Kristuksen Ruumis valitsi Pyhän Hengen ja Hänen Sanansa. 
Riippuu siitä minkä te annatte johtaa itseänne. Karitsaa täytyy johtaa, ja se on 
mihin me olemme tulleet. 
84. Nyt heillä on messiaansa, voideltu kasvattajansa, älykäs ja loistava. Voi 
pojat! Koskaan ei ole ollut niin älykästä Presidenttiä kuin tuo mies on. Kuulin 
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radiolähetyksessä sanottavan äskettäin, että tänään tai tänä iltana tai johonkin 
aikaan seuraavan päivän tai kahden aikana, te voitte kysyä häneltä mitä vain 
tahdotte kysyä. Varmasti, hän on kuin koulutettu kone ja se on mihin 
Amerikka on luottanut. Katsokaamme nyt minne te tulette pääsemään sen 
kanssa. 
85. Sinä olet hyljännyt, Amerikka, te olette hyljänneet Kristuksen Sanoman, 
te hylkäsitte Pyhän Hengen, joka oli vahvistettu edessänne, jopa suoraan 
teidän omassa hallinto rakennuksessanne, kun Kristuksen voima näytti Itsensä, 
tietäen ihmisten ajatukset. Hän voi parantaa sairaat ja paljastaa sydänten 
salaisuudet ja tehdä tarkalleen sen mitä Jumala sanoi tapahtuvan viimeisissä 
päivissä, ja te hylkäätte Sen. Se ei ollut tarpeeksi kiil-loitettua. Se oli syntynyt 
seimessä. Se löyhkäsi kansakunnalle. Ja muistakaa, myöskin teidän 
politiikkanne ja seurakunnallisuutenne löyhkäävät Jumalan edessä. Jumala 
rakastaa nöyryyden makealta tuoksuvaa hajua. Seurakunta ei halua sitä. Se on 
väärää nöyryyttä. Jumala haluaa todellista nöyryyttä. Se on mitä Hän rakastaa. 
Nyt heillä on koulutettu jättiläisensä. 
86. Seurakunta, se haluaa messiasta. No niin, mitä se haluaa? SE HALUAA 
NEROA, KIRK-KOKUNNALLISTA SYSTEEMIÄ, VOIDELTUA JOKA 
TUO HEIDÄT SIIHEN. SALLIKAA MINUN OTTAA AIKAA TÄSSÄ, 
NIIN ETTÄ OLETTE VARMASTI YMMÄRTÄNEET SEN TÄÄLLÄ JA 
MUUALLA. Seurakunta tänään haluaa voideltua neroa, joka on järjestänyt 
kaikki asiat niin että he voivat elää maailmassa, naiset voivat leikata hiuksensa 
ja maalata kasvonsa, miehet voivat olla naimisissa neljä tai viisi kertaa ja 
kuitenkin olla diakoneita. He voivat tehdä mitä tahansa ja silti pitää kiinni 
tunnustuksestaan, että he ovat “Kristittyjä.” Te tulette saamaan sen! 
87. Te ette halua Jumalan Messiasta, voideltua Sanaa, julkituotua Sanaa, 
Sanan tuodessa Itsensä esiin. Te ette halua sitä. Jumala lähetti Sen teille. Mutta 
seurakunta ei halua Sitä. He haluavat oman uskontunnustuksensa, ja he 
haluavat neron joka voi määrätä uskontunnustukset sellaisiksi että kaikki 
kumartaa sitä. Te olette saava sen, kyllä, se on tulossa. Teillä on paljon lapsia 
sille, mutta yhtenä näistä päivistä on nouseva isoisä, Faarao joka ei tunne 
Joosefia. Ja se on mitä te halusitte, se on mitä seurakunta... Te voitte nähdä 
millä tavalla he tulevat tekemään sen. 
88. Ilmestyskirja 17 selvästi selittää sen tuosta vanhasta huorasta ja hänen 
tyttäristään. Tarkalleen. Se on menevä takaisin kotiin mamman luo, ja se on 
matkallaan juuri nyt, kun he ovat muodostamassa yhtä maailmanlaajuista 
seurakuntaa. Te olette saava sen aivan tarkalleen, kirkkokunnat, se on mitä te 
haluatte. KUULKAA MINUA! SE TULEE TAPAHTUMAAN SILLOIN! 
Saattaa olla että minä olen mennyt pois siihen aikaan. Mutta nuo jotka eivät 


