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Esittely  

William Branhamin merkittävä palvelustehtävä oli Pyhän Hengen vastaus Raamatun kohtien Mal. 

4:5-6, Luuk. 17:30 ja Ilm. 10:7 profetioihin. Tämä maailmanlaajuinen palvelustehtävä on ollut 

monien muiden Raamatun profetioiden huipennus ja Jumalan Pyhän Hengen työn jatke tänä 

lopunaikana. Tästä palvelustehtävästä on puhuttu Kirjoituksissa valmistamaan ihmiset Jeesuksen 

Kristuksen toista tulemusta varten. 

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

Yli 1100 William Branhamin saarnaa on ladattavissa tai tulostettavissa ilmaiseksi ääninauhoina ja 

kirjasina useilla eri kielillä osoitteesta www.messagehub.info. 

Tätä kirjaa voidaan kopioida ja jakaa eteenpäin mikäli se kopioidaan sellaisenaan, ilman 

muokkaamista ja jaetaan ilmaiseksi. 

Tässä saarnassa käytetyt Raamatun lainaukset on käännetty William Branhamin käyttämän Kuningas Jaakon käännöksen mukaisesti. 
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Kristus on Jumalan salaisuus paljastettuna 

1 Kiitos sinulle, veli. Jääkäämme seisomaan hetkeksi kumartaessamme päämme rukoukseen. 
2 Armollinen taivaallinen Isä, me lähestymme Sinua jälleen tänä aamuna laupeutta ja Pyhän Hengen 

opastusta varten tälle päivälle, kun se on koittanut yllemme, kun me olemme kokoontuneet yhteen tänä 
aamuna, opettaaksemme Sinun Sanaasi, voidaksemme tietää kuinka elää tässä nykyisessä päivässä, ja 
tietääksemme, mikä aika on päivästä, jossa me elämme. Me haluamme pyytää Sinun pyhää opastustasi 
ajatuksillemme, sydämillemme tänä päivänä, niin että Sinä ohjaisit meidät jokaiseen sanaan, joka 
meidän on tarpeen tietää; että Sinä avaisit meidän suumme vapaasti ja meidän sydämemme myös 
vastaanottamaan sen, mitä Sinä haluat puhua meille, ja sulkisit suumme niille asioille, jotka eivät ole 
oikein, tietäen, että ainoastaan Sinä voit paljastaa Jumalan Sanan. 
3 Ja nyt, kun minun on heti tämän jälkeen jätettävä tämä pieni seurakunta ja mentävä toisiin maailman 

osiin, minä jätän heidät Sinulle, Herra, he ovat osa minun silmäterääni, niin sanoakseni. He ovat niitä, 
jotka on synnytetty Sinulle Hengellä ja Totuuden Sanalla, ja minä rukoilen, että Sinä siunaisit heitä, 
Herra, ja pitäisit heidät läheisesti yhteen kiinnitettyinä Kristuksen rakkauden siteillä. 
4 Siunaa meidän rakasta pastoriamme, paimentamme. Me rukoilemme, että Sinä voitelisit hänet 

Sanasi Pyhällä Hengellä, ja paljastaisit heille ja ruokkisit laumaa. 
5 Se oli kerran... Vain jokin aika sitten, kun Sinä näytit näyn, että pieni tabernaakkeli täällä, johon 

varastoida ruokaa; että tulisi aika, jolloin tämä kaikki olisi tarpeen. Kun me näimme veli Sothmannin ja 
veli Woodin valmiina menemään ylitse toiseen maahan... Mutta Sinä sanoit: “Varastoi tätä ruokaa aikaa 
varten.” Herra, kunnioituksella olen yrittänyt tehdä sen. 
6 Ja nyt tänä aamuna, tässä opetuksessa, jota olemme ajatelleet, minä rukoilen, että Sinä tulisit kaiken 

sen päätökseksi, Herra, osoittamaan, että Sinä olet Jumala, ja tämä on Sinun Sanasi, Sinun Totuutesi. 
Suo se, Herra, että ihmiset voisivat syödä siitä ja kasvaa lihaviksi, niin kuin sanotaan, Jumalan armossa, 
että he voisivat nähdä, että se on Jumalan suuri laupeus meille tässä päivässä. Siunaa kaikkia läsnä 
olevia ja niitä, jotka tahtoisivat olla läsnä, Isä, ja ota kunnia itsellesi; sillä me pyydämme sitä Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. Herra siunatkoon nyt teitä jokaista.  
7 Ja uskon, että ennen kuin aloitamme, meillä on täällä pieni lapsi, Collins. Tapasin lapsen isän 

muutama hetki sitten, ja hänellä oli pieni lapsi, jonka hän halusi vihittäväksi Herralle; ja me haluamme 
tehdä sen nyt, jos veli tai sisar Collins toisi tuon pienokaisen nyt tänne, niin että meillä voi olla tämä 
siunaamispalvelus tätä pikkumiestä varten. 
8 Olen lähdössä, tiedättehän, ja se saa aikaan... Nämä ovat uskollisia Kristuksen Ruumiin jäseniä, 

huomatkaa etten sanonut tabernaakkelin jäseniä, vaan Kristuksen Ruumiin, tämän ruumiin täällä, joka 
on osa Hänen Ruumiistansa.  
9 Ja heillä on pikkumies, jonka he tahtovat tuoda omistettavaksi Herralle. Ja tämä on tehtävä jota 

uskon vaimoni kadehtivan minulta, pitää lapsia. Veli Neville, tahtoisitko tulla. 
10 Mikä on etunimesi, veli? [Isä sanoo: “Clyde.”] Tässä on veli ja sisar Clyde Collins, hän on rakkaan 

veljemme veli, pastori Collins, Wilbur. Ja Collinsien lukumäärä on lisääntynyt, ymmärrän, ja hyvin 
suloinen pieni kaveri. 
11 Kuinka vanha hän on, sisar Collins? [Äiti sanoo: “Melkein neljä kuukautta.”] Melkein neljä 

kuukautta. Ja mikä on hänen nimensä? [“Mark David Collins.”] Mark David. Se on hyvin hieno nimi. 
Hän näyttää oikein hienolta pojalta. Ja hän näyttää myös melkoisen isolta pojalta. 
12 Nyt tiedän, että äidit tällä voivat arvostaa tätä pientä kaveria täällä. Eikö hän ole kuin nukke? [Veli 

Branham pitää Mark Davidia ylhäällä seurakunnan edessä.] Hyvä on, kumartakaamme päämme nyt. 
13 Taivaallinen Isä, kun tämä nuori isä ja äiti tulevat pienen, suloisen ihmislihan kanssa, joka on heidän 

liittoonsa annettu, annettu heidän käsiinsä säilyttääksensä sitä Herralle. He kunnioittavasti tuovat tämän 



2          KRISTUS ON JUMALAN SALAISUUS PALJASTETTUNA  
 

Mark Davidin tänne vihittäväksi Kaikkivaltiaalle, joka on antanut tämän kalliin pienen pojan, 
hyväkuntoisen ja hienon pojan,  heidän huolehdittavakseen, kasvatettavaksi Jumalan kunniaksi. 
14 Herra, siunaa isää ja äitiä. Älköön astia olko koskaan tyhjä, kotona, älköönkä malja koskaan 

kuivuko. Voikoot isä ja äiti olla hyvässä kunnossa ja kykeneviä, työskentelemään ja tekemään ruokaa 
pienelle kaverille, olkoon äiti hyvässä kunnossa ja kykenevä tekemään sen, ja heidän sydämensä 
valmiit, Herra, opettamaan pientä kaveria, kasvattamaan häntä Herran nuhteessa. Suo se, Herra. 
15 Nyt heidän käsiltään, minun käsilleni, tulee tämä ihana lapsi, pikku Mark David. Ja minä tuon hänet, 

tämän seurakunnan vanhimpien kanssa, Sinulle, Jeesuksen Kristuksen Nimessä, palveluksen elämää 
varten. Suo se, Herra. Tulkoon Sinulle kunnia hänen elämästään. Eläköön hän pitkän elämän, jopa tähän 
Herran Tulemukseen saakka, jos se on Sinulle mieliksi. Ja, jos on, niin kantakoon hän Herran Jumalan 
Sanomaa, tulevina aikoina. Suo se. Pidä hänet terveenä, iloisena, ja olkoon hän sydämestään tekemässä 
asioita, jotka ovat oikein, Jumalan edessä. Jeesuksen Kristuksen Nimessä, luovutamme tämän lapsen 
Sinulle, vihkimisellä. Aamen. 
16 Jumala siunatkoon sinua. Jumala siunatkoon sinua, sisar Collins, ja tätä hienoa poikaa, ja sinua veli 

Collins. Jumala olkoon kanssanne. Tuokaa heidät sisälle, nyt kaikki yhdessä. 

Tuokaa heidät sisälle, tuokaa heidät sisälle,  

Tuokaa heidät sisälle synnin kentiltä;  

Tuokaa heidät sisälle, tuokaa heidät sisälle,  

Tuokaa pienokaiset Jeesukselle. 

17 Minä pidän siitä. Näettehän, tuoda heidät Kristukselle ennen kuin perkeleellä edes on 
mahdollisuutta. Heidät on jo annettu Hänelle silloin palveluksen elämää varten. 
18 Tietääkö kukaan Dauchin perheestä, onko kukaan heistä täällä tänään tai ei, sisar Dauch? Veli 

Brown, oletko täällä, veli Brown? Kyllä, olen iloinen... Ja... Veli Dauch on yhä kanssamme? Hienoa! 
[Veli Tom Brown kommentoi veli Branhamille veli Dacuhin tilasta.] Veli Dauch melkein jätti meidät. 
Katsokaahan, me emme voi pyytää liian paljoa; hän on jo kaksikymmentäyksi vuotta ohi sen ajan, jonka 
Jumala antoi hänelle elettäväksi. Tarkoitan ohi sen tavallisen elämänajan, jonka Jumala sanoi hänen 
voivan elää. 
19 Mutta meille soitettiin eräänä aamuna, että hän oli kuolemassa, ja me ryntäsimme sinne, ja Herra 

Jumala oli todella hyvä hänelle ja säästi hänet. Vain... Uskon, että hän on valmis ja vain odottaa Herran 
tulemusta. Mutta tehän tiedätte, kuinka me kaikki riipumme kiinni toisissamme. Tuo vanha mies on 
kuin isä minulle täällä.  
20 Muistan kuinka hän oli istumassa täällä vanhassa tabernaakkelissa, vanhassa osassa, kun tuo Valo 

välähti hänen ylleen vesikasteesta Jeesuksen Kristuksen Nimessä, niin suoraan sieltä hän tuli ollen 
kahdeksankymmenenseitsemän tai kahdeksankymmenenkahdeksan, nojaten keppiin; hän tuli suoraan 
tänne ja sanoi: “Minä haluan juuri nyt tulla kastetuksi.” Joku meni ja nouti hänelle vaatteet. Hän ei 
voinut odottaa seuraavaan kertaan asti; hänen täytyi tulla juuri silloin, juuri silloin. Ja minä pidän siitä.  
21 Hän sanoi yhtenä päivänä, keskustellessani hänen kanssaan, hän sanoi: “Uskotko, että minun 

kohdallani on kaikki nyt kunnossa, veli Branham?” 
22 Minä sanoin: “Oletko koskaan käynyt lääkärissä terveystarkastuksessa?” 

Hän sanoi: “Kyllä olen.” 
23 Minä sanoin... Lääkäri panee stereoskoopit korviinsa ja teidän sydämenne päälle, nähdäkseen lyökö 

se oikein, ottaa kardiogrammin, ja sitten mittaa verenpaineen ja testaa virtsan ja niin edelleen, hänellä on 
kojeet nähdäkseen minkälainen fyysinen kuntonne on... Se mitä hän nyt tekee, hän katsoo kirjasta, mitä 
näiden eri alojen spesialistit ovat kirjoittaneet... Jos tämä tapahtuu, silloin tämä on vialla. 
24 Ja minä sanoin: “Nyt ainoa stetoskooppi, mitä minulla on, on Raamattu, näettehän, sielua varten.” Ja 

minä sanoin: “Minä tulen nyt antamaan sinulle testin.” Minä sanoin: “Johannes 5:24 sanotaan: ’Joka 
kuulee Minun Sanani...’” Minä sanoin: “Se ei ole vain istua kuuntelemassa sitä; se on sen 
vastaanottaminen, vastaanottaa Se. Sinä uskot sen. Jokin sisälläsi sanoo sinulle, että se on oikein. Sinä 
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olet vastaanottanut sen; sinä uskot sen; se on sinun. ‘Joka kuulee’, se on jo teidän, ‘Minun Sanani, ja 
uskoo Häneen, joka lähetti Minut... Uskotko sinä sitä?” 

Hän sanoi: “Minä uskon.” 
25 Minä sanoin: “Silloin voin kertoa sinulle, mitä Ylilääkäri on sanonut: “Hän on siirtynyt kuolemasta 

Elämään, eikä ole enää tuleva tuomiolle.” Minä sanoin: “Niin pitkälle kuin tiedän, Kirjan mukaan, sinä 
olet selviytynyt kokeesta.” 
26 Tuo vanha mies, lähes satavuotias, joka ei ollenkaan ollut mikään kirkonmies, mutta kun tuo Valo 

ensi kertaa välähti hänen polkunsa poikki, hän vastaanotti Sen. Näettekö tuota ennalta määrättyä 
Siementä lepäämässä siellä? Näettehän, niin pian kuin Valo osuu siihen, se tulee Elämään nopeasti. 
27 Nyt tiedän, että tänään on kuumaa, ja minusta tuntuu kovalta kutsua teitä ihmisiä yhteen kokousta 

varten, jossa te istutte ahtautuneina tällä tavalla, mutta kuitenkin ajattelin Jumalan armosta pitää toisen 
kokouksen ennen kuin minun täytyy jättää teidät kaikki, luotan siihen, että se tulee olemaan vain 
lyhyeksi ajaksi. 
28 Ja minun täytyy nyt huomenillalla mennä Chicagoon, alkaakseni keskiviikkona. Ajattelin meneväni 

hieman aikaisemmin ja lepääväni hieman ennen kokoussarjojen alkamista. Ja uskon, että heillä on se... 
Näin sen juuri tässä. Sen on ilmoitettu olevan siellä. Sitä kutsutaan Marengo… [Joku sanoo: 
“Marigold.”] Tuo paikka on nimeltään Marigold Areena, siellä se pidetään, alkaen keskiviikko illasta 
sunnuntaihin. Ja Täyden Evankeliumin Liikemiehillä on myös aamiainen lauantaiaamuna. Enkä tiedä 
aivan tarkalleen, missä he ovat sen ilmoittaneet olevan. Sitten lauantai-iltana Lane Techillä; huomaan 
sen ilmoitetuksi täällä. 
29 Nyt, jos satutte olemaan tuolla alueella siellä... Se on oleva vain säännöllinen evankelistinen kokous 

niin kuin meillä tavallisesti on; useimmat Sanomista tulevat pääasiassa olemaan jotakin, mitä on 
opetettu täällä, koska täällä me teemme ääninauhamme. Näettehän? Siellä ulkona he voivat nostaa 
turhaa hälinää, mutta jos he saavat ääninauhat, jotka on tehty täällä, niin silloin se on heidän asiansa 
tahtovatko he kuunnella ääninauhoja. Se tulee suoraan täältä; tämä on meidän oma saarnatuolimme.  
30 Niinpä siellä ulkona minä tavallisesti yritän puhua jostakin, mikä ei ole kovin syvällistä, koska 

monilla heistä on vain pintapuolinen kokemus... Mutta täällä, tunnen, että minulla on oikeus sanoa mitä 
tahansa Jumala panee sydämelleni sanottavaksi juuri täältä. Niinpä meidän ääninauhamme ovat kaikki 
tehdyt juuri täältä. Näettekö? Ja he ovat siellä huoneessa juuri nyt; te voitte nähdä heidän päänsä tuon 
himmennetyn lasin lävitse siellä, missä he istuvat nauhureineen. 
31 Nyt, jos te haluatte tulla kokoukseen, me olemme mitä iloisimmat siitä. Jos te tulette sinne ettekä 

tiedä minne mennä, niin ottakaa yhteys kehen tahansa Täyden Evankeliumin ihmisistä, tai veli 
Carlsoniin, ja hän tulee neuvomaan teitä, tai ottakaa yhteys Philadelphia Seurakuntaan tai johonkin 
niistä, he voivat neuvoa teille, kuinka löytää tuon paikan. 
32 Sitten tulen takaisin ensi maanantai-iltana johonkin aikaan, iltapäivällä tai illalla. Ja tiistaina me 

menemme takaisin Arizonaan, laittaaksemme lapset kouluun, ja niin edespäin. Ja sitten en tiedä 
tarkalleen milloin tulen jälleen takaisin, koska Herra... Minä haluan Hänen johtavan minua eteenpäin 
siinä mitä tehdä. 
33 Eräs hyvin outo asia tapahtui... Voin aivan yhtä hyvin... Tiedän, että tämä nauhoitetaan, ja voin 

aivan yhtä hyvin sanoa sen tähän. Ja juuri silloin, kun näyt ja Pyhän Hengen johdatukset ovat liikkeellä, 
haluan tehdä sen aivan tarkalleen Sen liikkuessa. Se on... Nyt, viime vuosi on ollut yksi kaikkein suurin 
aika näyille, mitä minulla koskaan palvelustehtävässäni on ollut, se on ollut tänä viime vuotena, koskien 
asioita, jotka ovat tapahtuneet. Ja te ihmiset tiedätte, kuinka se on kerrottu ennen kuin se tapahtuu, ja 
sitten se tapahtuu juuri sillä tavalla kuin se sanottiin. 
34 Nyt, me olemme tulleet takaisin tänne, olemme tulleet vierailulle. Minä en todellakaan pidä tämän 

paikan ilmastosta, koska se murtaa minut niin pian kuin pääsen tänne. Ylitettyäni nuo huiput siellä ja 
tultuani tähän laaksoon ja sitten oltuani täällä noin kymmenen minuuttia tulen kananlihalle, tulen 
sairaaksi. Se johtuu ilmastosta, pääni on sekaisin; kaikki näyttää samealta, himmeältä, ja minun 
yksinkertaisesti on lähdettävä pois. Näettekö? Ja yhtenä päivänä puhuin vaimoni kanssa...  
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35 Mutta mikä tuo minut ensisijaisesti... Se mikä minut tuo minut, on te ihmiset, tämä seurakunta. 
Sanon teille, että kaikista paikoista, joihin elämässäni olen mennyt, tämä on suosituin paikkani tulla 
saarnaamaan Evankeliumia. Ja näyttää kuin täällä valmistetut ääninauhat olisivat kymmenen kertaa 
parempia kuin muualla tehdyt. Näettekö, se on syy miksi minä sanon: “Missä Jumala on tekemässä 
jotakin, pysykää silloin sen kanssa.” Mutta mielestäni se, mitä tämä on, johtuu siitä, että jätin menemättä 
kentälle, kun Hän ensi kertaa kutsui minua, ja sen vuoksi Hän tekee sen vähän karkeaksi minulle, kun 
tulen tänne. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. 
36 Ja sitten, tulen kulkemaan edes takaisin koko ajan, saarnatakseni tabernaakkelissa. Ja te ihmiset 

kaupungin ulkopuolelta, teille tullaan tiedottamaan. Billy Paul tulee olemaan juuri täällä toimistossa, ja 
minuun voi saada yhteyden milloin tahansa hänen kauttaan. Ja me olemme tuleva takaisin tänne 
pitääksemme... Ja sitten nuo Seitsemän Pasuunaa ovat tulossa aivan kohta, jos Herra suo, Seitsemän 
Viimeistä Vitsausta ja Vihanmaljat, ja niin edelleen, sitä mukaan, kun voimme... kun ilmat vähän 
viilenevät tai jotakin sellaista, kuinka tahansa Herra johtaa. 
37 Ja nyt, eräänä päivänä, tullessani tänne, tuli esiin kysymys siitä, että joku oli antanut minulle shekin, 

ja siinä sanottiin “henkilökohtaisesti”, tarkalleen, vain minulle, ja minulle yksin, vero maksettu, vapaa, 
ja kaikkea muuta. No niin, me menimme ja... Billy tiesi, että minä tavallani tarvitsin tuota shekkiä.  
38 Ja hän meni ja kysyi lakimiehiltä voisimmeko me vaihtaa sen käteiseksi sitä. Hän sanoi: “Mutta 

hänhän on Amerikan kansalainen; miksi ei hän voisi vaihtaa sitä käteiseksi?” Näettekö? Hän sanoi: 
“Vero on maksettu ja kaikki muu, se on vapaa kaikista maksuista. Kuka tahansa kansalainen voi tehdä 
sen.” 
39 Niinpä sitten, Billy ei ollut tyytyväinen siihen, joten hän meni kirjanpitäjälle ja tämä sanoi: 

“Tietenkin hän voi vaihtaa sen käteiseksi. Hänhän on Yhdysvaltain kansalainen.”  
40 Sitten se ei vielä tyydyttänyt häntä, joten hän soitti Merle Hillerille, joka oli veroyhdistyksen pää 

Indianapolissa, joka oli meidän lakimiehemme, Ice & Miller, ja hän sanoi: “Varmasti, kyllä se sopii. 
Näettekö? Varmasti hän voi pitää tuon shekin. Se on kirjoitettu hänelle, hänen tarvitsee vain 
allekirjoittaa se.” Vain yksin minä voin kuitata sen, eikä sitä voitu leimata ilman meidän... 
41 Katsokaahan, minä en vaihda käteiseksi mitään shekkejä. Siitä he syyttivät minua edellisellä 

kerralla. Joku tuo minulle kasan shekkejä kokouksessa ja sanoo: “Tässä, veli Branham...” Siinä lukee 
“William Branham, William Branham....” No niin, hallitus piti huolta siitä kaikesta koko ajan. Ja minä 
kuittasin ne itselleni ja maksoin siitä velkoja, mutta he sanoivat, että minä olin velkaa maksamattomia 
veroja siitä kaikesta joka tapauksessa, kolmesataatuhatta dollaria. Niinpä sitten, siitä hälinä nousi.  
42 Niin pian kuin olin vienyt tämän shekin pankkiin, tuli tuo veroagentti suoraan takaisin. He sanoivat: 

“Me käsittelemme hänen tapauksensa uudestaan.” Niinpä se teki sen jotenkin vaikeaksi. 
43 Ja veli Lee Vayle, joka istuu täällä, arvelen, että sopii sanoa se, me vain… Hän oli tullut, tämä hieno 

oppinut baptisti täällä, minä kastoin hänet Jeesuksen Kristuksen Nimessä täällä altaassa eräänä päivänä, 
veli Lee Vayle. Ja hän on todella hieno mies, veli Kristuksessa; hän on saarnannut meille täällä 
aikaisemmin, korkeaälyllisesti koulutettu, ja sen lisäksi, Hengen johtama mies. Kun Valo välähti hänen 
polkunsa poikki, hän sanoi yrittäneensä paeta sitä, mutta ei yksinkertaisesti voinut tehdä sitä. Niinpä 
minä kastoin hänet täällä eräänä aamuna. Hän ei voinut kestää sitä yhtään pidempään, joten me vain 
tulimme tänne, vaihdoimme vaatteet ja menimme veteen, ja hänet kastettiin Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. 
44 No niin, minä ajattelin, että kun hän oli syönyt tuota hienoa hengellistä ruokaa, niin ehkä 

keskustellaksemme hieman, me voisimme mennä syömään hieman luonnollistakin ruokaa. Niinpä me 
menimme Blue Boariin, istuimme ja keskustelimme. Ja esiin tuli aihe: “Kuinka sinä annat ihmisten 
puhua sinusta tuolla tavalla?”  
45 No niin, veli Vayle on yksi hienoimmista miehistä, mitä olen tuntenut, mutta hän on vähän liian 

nopea liipaisemaan, olen sen aina sanonut hänelle, tiedättehän. Ja niin hän sanoi... Toivon, ettei sinulla 
ole mitään sitä vastaan, veli Vayle. Niin minä sanoin: “Älä ole niin äkkinäinen; istu hiljaa. Jumala on 
Se, joka tekee sen.” 
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46 Niin sanoi: “Aah, se saattaa sopia sinulle, mutta...” Uskon, että hän on niin älykäs kohdatessaan 
noita intellektuelleja, että hän tietää kuinka sanoa se, niin, ettei heillä ole paikkaa missä seistä. Siinä 
kaikki. 
47 Niinpä minä sanoin: “Katsohan, veli Vayle.” Me olimme istumassa Blue Boarissa. Minä sanoin: 

“Daavid, yhtenä päivänä sen jälkeen, kun hänen oma poikansa oli ajanut hänet pois valtaistuimelta, 
kapinassa, Israel oli jakautunut, ja Daavidin oma poika oli ottanut häneltä valtaistuimen, ja hän oli 
menossa ulos kaupungista itkien.” Ja eräs kaveri, joka ei pitänyt hänen viimeisen päivän Sanomastaan, 
tiedättehän; hän ei välittänyt hänestä, tuo pieni jotenkin rampa mies, joka kulki siellä rinnalla ja teki 
pilaa hänestä, ja hän sylki Daavidin päälle. Ja vartija veti miekkansa ja sanoi: “Antaisinko minä tuon 
koiranpään pysyä hänen harteillaan, joka sylki minun kuningastani?” Daavid sanoi: “Jätä hänet rauhaan; 
Herra käski hänen tehdä sen.” Sylkeä hänen päälleen; tehdä pilaa hänestä ja sitten sylkeä hänen 
päälleen. Daavid sanoi: “Herra käski hänen tehdä sen.” No niin, me tunnemme tuon kertomuksen, ja 
kuinka se maksoi takaisin. Veli Vayle ajatteli, että sen tekemiseen tarvittiin melkoisen paljon 
ystävällisyyttä. 
48 Niinpä en ehtinyt kuin tulla takaisin ja mennä sisälle toimistoon, kun kirjanpitäjä soitti Billy Paulille 

ja kertoi hänelle tästä. Veli Vayle tuli kotiin kanssani, ja joskus iltapäivän kuluessa sanoin vaimolleni... 
Me menimme huoneeseen. Minä sanoin: “Minulla on jotakin kerrottavaa sinulle, kultaseni.” 
49 Me olimme juuri keskustelleet ennen lähtöäni. Hän sanoi: “Bill, minä tiedän, että Jumala lähetti 

sinut sinne; me kaikki tiedämme sen, mutta Hän ei koskaan käskenyt sinua tulemaan takaisin.” Hän 
sanoi: “Siitä minä olen huolissani.” 
50 Minä sanoin: “Uskon, että se on sinun ja lasten tähden. Minulle sillä ei ole merkitystä. Minä tulen 

palvelemaan Häntä, jos Herra suo, minne tahansa menen.” Niinpä menin takaisin ja kerroin hänelle siitä 
sillä tavalla. Sitten käännyin ympäri, panin hattuni hyllylle.  
51 Ja joku sanoi jotakin sen kaltaista kuin: “Oh, tämä veronkantaja...”, vähän niin kuin vihoissaan siitä, 

jotenkin sillä tavalla.  
52 Ajattelematta sitä mitä olin juuri sanonut veli Vaylelle, minä sanoin: “Jättäkää hänet rauhaa. Ehkä 

Herra on käskenyt häntä tekemään sen.”  
53 En ehtinyt muuta kuin sanomaan sen, kun Valo välähti seinälle ja kirjoitti yli seinän, veli Vaylen ja 

vaimoni istuessa siellä: “Tule takaisin Arizonaan.” Se oli kirjoitettu kirjaimin yli seinän: “Tule takaisin 
Arizonaan.” Niin se on. Niinpä, tässä minä menen, aamen, takaisin Arizonaan. 
54 Nyt tämä viikko on ollut suurten siunausten viikko. Meillä oli yksityisiä haastatteluja ihmisten 

kanssa, jotka ovat odottaneet aina Seitsemän Sinetin kokouksista asti. Ja epäilemättä jotkut heistä olivat 
kutsutut kaupungin ulkopuolelta, ympäri kansakuntaa. Mutta aamulla ennen kuin haastattelut alkoivat, 
olin istumassa huoneessa ja Pyhä Henki antoi minun kirjoittaa ylös aivan tarkalleen sen, mitä he 
halusivat tietää, kaiken mitä he halusivat kysyä, ja panna kysymykset juuri siihen järjestykseen, niin 
kuin he halusivat, ja kertoa heille heidän unensa ja niiden tulkinnat ennen kuin he edes kertoivat niitä 
minulle. 
55 Nyt, nuo ihmiset siellä huoneessa. Minä vain menen eteenpäin ja annan heidän puhua. Ja he voivat 

sanoa: “Veli Branham, minä olen tullut sieltä-ja-sieltä.” 
56 Minä sanoin: “Muista nyt, me emme ole täällä seurustellaksemme; me emme ole tulleet tänne 

seurustelemaan toistemme kanssa. Sinulla on kysymys mielessäsi ja sydämessäsi, johon olet 
kompastunut, etkä tiedä mitä se on. Ja ehkä minä Jumalan avulla kykenen tekemään sen.”  
57 Minä sanoin: “Muista, että myös Etelän kuningattarella oli joitakin kysymyksiä, kun hän tuli 

Salomonin luo. Ja Raamattu sanoo, ettei mitään jäänyt paljastamatta, tai salatuksi niin, ettei Salomon 
olisi osannut vastata siihen.” Ja minä sanoin: “Suurempi kuin Salomon on täällä. Näettekö? Se on totta. 
Herra Jeesus lupasi: ‘Missä tahansa kaksi tai kolme on koolla Minun Nimessäni, siellä Minä olen heidän 
keskellään. Ja mitä tahansa he ajattelevat tai tahtovat pyytää, tullaan antamaan heille.’ Ja nyt sinulla on 
kysymys, josta et tiedä kuinka lähestyä sitä, jotakin mistä et tiedä, mitä tehdä sen kanssa.” 
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58 Ja minä sanoin: “Kirjoitus myös sanoo, että Jumalan Enkelit leiriytyvät niiden ympärille, jotka 
pelkäävät Häntä. Niinpä toisessa maailmassa, jota viisi aistia ei ilmoita...  
59 Viisi aistia ovat kosketuksessa vain tähän maailmaan. Jos teillä ei olisi tuntoaistia, te ette tuntisi 

mitään. Tunteminen ei merkitsisi teille mitään; se olisi toinen maailma. Jos teillä ei olisi näköaistia, niin 
se, mitä te nyt katsotte, olisi toinen maailma teille; te ette tietäisi siitä mitään. Niinpä nämä viisi aistia 
ovat ainoat, jotka Jumala on antanut käyttöömme.  
60 Nyt on vielä yksi jota kutsutaan uskoksi. Uskolla te nousette ylös tikkaita ja lopulta te tulette niin 

ylös, että murtaudutte toiseen maailmaan, joka on näyt. Siellä te voitte nähdä.  
61 Aivan niin kuin, jos ette koskaan olisi tienneet, mitä se on tuntea tuntoaistillanne, tai jos ette olisi 

koskaan nähneet ja sitten silmänne avautuisivat, ja te voisitte nähdä sen. Se olisi kaikki salaisuus 
henkilölle, joka ei koskaan voinut nähdä. Se olisi hänelle salaisuus. Mutta kuitenkin, siinä se on. 
62 Ja siellä Herra... Ennen kuin me tulimme tänne, nuo ihmiset ympäri maata, kaikkialta, pohjoisesta, 

etelästä, lännestä tulevat näihin haastatteluihin, ja niin pian kuin he ovat lopettaneet kertomasta aivan 
tarkalleen ne kysymykset, jotka he haluavat kysyä, mistä he tahtovat kysyä, minä sanoin: “Katsohan 
tänne”, nousin, ja siellä oli paperin palalla jokainen kysymys järjestyksessä, aivan tarkalleen sillä tavalla 
kuin he kysyivät sen, tulivat kysymään sen, ja heidän vastauksensa tuohon kysymykseen, juuri sillä 
tavalla kuin se oli vastattu. Herra on suuri; Hän tietää kaikki asiat. Mutta kuitenkin, minulta meni noin 
kolme päivää selviytyäkseni tuosta iltapäivästä. Se oli niin raskasta. Ja nyt, ajattelin saada sen kaiken 
hoidettua ennen lähtöämme...  
63 Ja on olemassa oikea tapa yksilöille tehdä se. Siellä voidaan sanoa asioita.  
64 Ja, jos ihmiset täällä tietäisivät sydänten salaisuudet, joita on paljastettu, se olisi ehdottomasti, se 

olisi hirvittävää; se aiheuttaisi rikoksia; se saisi jonkun ampumaan jonkun toisen tai jotakin sellaista, jos 
se paljastettaisiin täältä puhujanlavalta tällä tavalla, julkisesti, yleisön edessä. Se aiheuttaisi rikoksia, 
joista seuraisi vankeus rangaistuksia ja kaikkea muuta, joka... 
65 Mutta, kun te istutte yhdessä sillä tavalla, Pyhä Henki, vain te kaksi yhdessä... Mutta me 

ymmärrämme sen, että se, mitä he kysyvät minulta, on luottamuksellista. Minä en sano siitä mitään. Ja 
mitä minä sanon heille, se on heidän asiansa puhuvatko he siitä tai ei. Näettekö? Mutta se on vain 
meidän välisemme asia haastattelussa. Se on, kun otetaan henkilö yksi kerrallaan ja istutaan kunnes asia 
on täydellisesti selvitetty, näettekö, Pyhä Henki. 
66 Ja sitten, ajatella Pyhän Hengen armoa kertoessaan minulle kaiken siitä, jokaiselle, koko jonolle 

heitä, ennen kuin he edes saapuivat tänne; ympäri maata tulee ihmisiä, joita en ole koskaan elämässäni 
nähnyt. Ja Hän antoi kirjoittaa sen niin, että he tietäisivät, juuri siinä järjestyksessä, kysymykset sillä 
tavalla kuin he tulisivat kysymään sen. 
67 Yhdellä veljellä oli kysymyksiä käärmeen siemenestä, joihin en saanut aivan tarkoin vastattua, 

koska heidän puolituntisensa oli lopussa. Toivon hänen käsittäneen sen oikein, vastaukset siihen ovat 
paperilla. Olin kirjoittanut ne ylös, eikä hän saanut kaikkia vastauksiaan, joten minä annoin hänelle, 
mitä oli kirjoitettuna, vastaukset ovat paperilla. Jos sitä ei ole hänellä, niin Billy Paulilla on se. Ja tiedän, 
että tuo mies istuu täällä; katsoin juuri häneen muutama hetki sitten. Niinpä, jos hän haluaa tietää sen, se 
on kirjoitettuna paperinpalalle, vastaukset kysymyksiisi. 
68 Oi, kuinka hyvä Herra onkaan! Toivon, että jokaisesta tuntuu hyvältä.  
69 Ja nyt muistakaamme, kun rukoilen näiden nenäliinojen puolesta, muistakaamme veli Dauchia; hän 

on kallis veli, ja me haluamme muistaa häntä rukouksessa. 
70 Ja näen veli Ungrenin, mutta en näe sisar Ungrenia missään, onko hän nyt kunnossa... Kyllä, siellä 

hän istuu juuri oikealle hänestä. Olen iloinen, koska meidät kutsuttiin avuksi hänen ja hänen tyttärensä, 
sisar Downingin, hätätapauksessa, kun he olivat ajaneet pois tieltä, ja se oli Jumalan armoa, etteivät he 
molemmat murskaantuneet siinä. Ja täällä he tulevat jälleen seurakuntaan, hyppäsivät junaan ja tulivat 
tänne.  
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71 Minä en tule koskaan unohtamaan teitä kaikkia. Minä rakastan teitä. Jumala tietää sen. Minä 
rakastan teitä. Kuinka ympäri maata liukkailla keleillä.  
72 Kun näen jonkun veljen täällä Georgiasta, Alabamasta ja eri paikoista, Tennesseestä ja ympäristöstä, 

kuinka he ajavat autoillaan jäisillä teillä, liukuen edes takaisin sillä tavalla, tullakseen tänne yhtä 
kokousta varten. 
73 Kun minulla oli tuo hätätapauskutsu veli Dauchin luo eräänä päivänä, en käsittänyt, että Lima, 

Ohiossa, oli niin kaukana. Ajattelin sen olevan vain pienen pyrähdyksen, mutta vaikka lähdinkin täältä 
todella varhain aamulla, en ehtinyt sinne ennen kuin vasta kello yhdeltä tuona iltapäivänä, ajettuani 
kaiken mitä vain nopeusrajoitukset sallivat kaksoisvaltatiellä. Ja ajattelen kuinka lähellä tämä on siihen 
verrattuna, että nämä ihmiset tulevat etelästä, pohjoisesta ja lännestä. 
74 Minä rakastan teitä. Ja se on syy, miksi yritän olla kuolettavan vilpitön täällä.  
75 Ja nuo entisaikaiset... Näen veli Creechin ja heidät istumassa siellä nyt, ja ne, jotka ovat olleet 

kanssani kaikki nämä vuodet, ja tietävät, kuinka me olemme tulleet yhteen. Katselin Mary Jon 
valokuvaa, uskon, että se oli pari iltaa sitten, vain pienen pienenä tyttönä, kun me ensi kertaa 
tapasimme, ja nyt hän on naimisissa, arvelen, ja hänellä on lapsia. Veli Creech ja sisar Creech, nuoria, 
mustatukkaisia, niin kuin Meda ja minäkin; ja täällä he ovat harmaapäisinä ja kumaraisina. Näettekö, 
teissä ihmisissä on jotakin; se ottaa teidät otteeseensa. Näettekö? Te haluaisitte olla heidän kanssaan. 
Siinä on jotakin, mikä aina palautuu teidän mieleenne. Annoin vain heidät esimerkkeinä toisista, joita 
täällä on, vanhoista ja nuorista; me odotamme ilolla Herran tulemusta. 
76 Niinpä tänä aamuna... Uskon, että Jumala on laskenut sydämelleni opettaa pyhäkoulutunnin tapaan 

täällä tänä aamuna, jos Jumala suo, pitkähkön ajan. Ja koska tämä on viimeinen kokoukseni joksikin 
aikaa, niin pitkälle kuin tiedän...  
77 Ja haluan teidän muistavan, että veli Neville täällä, jää pitämään huolta tästä tabernaakkelista Pyhän 

Hengen johdolla, ja hän jää tänne, ja hän uskoo tämän Sanoman ja opettaa sitä juuri samalla tavalla kuin 
minäkin teen. Oikein. Ja milloin tahansa te haluatte, kun teille sopii tulla kuulemaan veli Nevilleä, hän 
on varmasti tekevä teille hyvää, olen varma siitä. Hän on suuri Jeesuksen Kristuksen palvelija.  
78 Olen tuntenut Orman Nevillen siitä asti, kun olin pieni poika, eikä hän ole muuttunut hitustakaan, 

vain tullut lähemmäksi Jumalaa. Muistan, kun ensi kertaa näin hänet... Olin kutsuttu hänen 
metodistikirkkonsa puhujanlavalle. Ja tultuani takaisin tänne tabernaakkeliin, minä sanoin: “Jonakin 
päivänä minä tulen kastamaan hänet Jeesuksen Kristuksen Nimessä.” Ja täällä Hän on Sanoman kanssa 
nyt, jatkaen eteenpäin, todella urhoollinen palvelija. 
79 Ja veli Neville kulkee monien ahdistusten ja sydänsurujen lävitse. Hän ei näytä sitä täällä 

tabernaakkelissa, mutta on niin, että Herra sallii minun vähän nähdä ihmisten elämään, minä tiedän, 
minkä lävitse hän on menossa, sitä on paljon. Näettekö? Ja hänellä todella on paljon ponnistelua ja 
rasitusta ja muita asioita. Ja te ihmiset täällä, kannattakaa te häntä, kun hän tuo Sanan, aivan niin kuin 
Joosua ja Kaaleb kannattivat Mooseksen käsiä. 
80 Yli kaiken rakastakaa toinen toistanne. Rakastakaa toinen toistanne. Älkää... Ei väliä, mitä perkele 

yrittää sanoa... No niin, te olette kaikki yksi suuri, suuri mukava ryhmä nyt, mutta muistakaa minun 
varoitukseni! Ymmärrättekö? Saatana ei tule antamaan sen pysyä sillä tavalla. Ei koskaan. Hän tulee 
ampumaan sisälle jonkun arvostelijan tai uskomattoman, hän panee hänet istumaan ja seurustelemaan 
kanssanne hiljaisuudessa, ja sitten hän ampuu tuota kaveria jonkinlaisella myrkyllisellä asialla, ja hän 
tulee aloittamaan läpi seurakunnan sen kanssa. Älkää te olko sen puolella! Älköön teillä olko mitään 
tekemistä minkään muun kanssa! Pysykää vain rakastavaisina ja suloisina ja lempeinä toisillenne. 
Rukoilkaa tuon miehen tai naisen puolesta, että hän myös pelastuisi, kuka hän sitten onkin. Vain 
rukoilkaa hänen puolestaan ja pysykää toistenne kanssa.  
81 Ja pysykää pastorinne kanssa. Ymmärrättekö? Hän on paimen, ja te osoitatte hänelle kunnioitusta. 

Hän tulee johtamaan teidät lävitse, koska hän on Jumalan säätämä tekemään niin. 
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82 Muistatteko te sen nyt? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Vihollinen on tuleva. Ja, kun hän tulee, 
riippukaa niin paljon läheisemmin kiinni toisissanne. Ja se, jota perkele käyttää vihollisena, tulee joko 
menemään ulos tai tulemaan sisälle ja olemaan yksi teistä. Siinä kaikki.  
83 Älkää milloinkaan muodostako ryhmiä keskuuteenne ja puhuko, älkää muodostako keskuuteenne 

ryhmiä; me olemme yksi. Minä en voisi sanoa: “Vasen käsi, minä olen vihainen sinulle, minä heitän 
sinut pois, koska et ole oikea käsi.” Se on minun vasen käteni. Haluan sen pysyvän juuri siinä, haluan 
jokaisen pienenkin osan ruumiistani pysyvän juuri siinä, missä se on. Jumala haluaa meidän uskovaisten 
Ruumiina pysyvän aivan tarkalleen oikein toinen toistemme kanssa. 
84 Ja nyt, teillä on ääninauhoja siitä. Teillä on ääninauhoja siitä, mitä me uskomme. Teillä on 

ääninauhoja kurista seurakunnassa: kuinka me käyttäydymme Jumalan seurakunnassa. Kuinka meidän 
täytyy tulla täällä yhteen ja istua yhdessä taivaallisissa paikoissa. Älkää jääkö kotiin. Jos Jumala on 
teidän sydämessänne, te tuskin voitte odottaa noiden ovien avautumista päästäksenne tänne yhteyteen 
veljienne kanssa. Jos teistä ei tunnu sillä tavalla, silloin sanon teille, että on aika teidän alkaa rukoilla.  
85 Koska me olemme viimeisissä päivissä, jolloin Raamattu kehottaa meitä tekemään niin “paljon 

enemmän, kun me näemme tuon päivän lähestyvän, rakastamaan toinen toistamme kristillisellä ja 
Jumalallisella rakkaudella, kokoontumaan yhteen taivaallisissa paikoissa Kristuksessa Jeesuksessa ja 
rakastamaan toinen toistamme.” “Tästä kaikki tuntevat teidät Minun opetuslapsikseni, kun teillä on 
keskinäinen rakkaus.” Se on totta. Pysykää aivan yhdessä.  
86 Jos te ajattelette, että joku veli tai sisar on vähän väärässä, sanokaa: “Herra, älä anna minkään 

katkeruuden juuren itää sisimmässäni, koska se tulee vaikuttamaan häneen, ja se tulee ottamaan 
Kristuksen kokonaan pois minun elämästäni.” Tuo ilkeyden, kateuden ja vihan myrkkyhappo, se tulee 
ottamaan Pyhän Hengen teiltä heti pois. Se tulee ajamaan Hänet pois täältä tabernaakkelista. Se tulee 
tappamaan Jumalan Hengen tai ajamaan sen pois täältä ja vahingoittamaan teidän pastorianne; se tulee 
tekemään kaikenlaista. Näettekö? Älkää te tehkö sitä!  
87 Sulautukaa vain niin paljon lähemmäksi toisianne. Ottakaa tuo kiinnityssolki, niin kuin eräs veli, 

sananpalvelija, todisti yhtenä iltana soljesta, nähtyään sen näyssä. Se kiinnittää koko Jumalan sota-asun; 
vain pukekaa se yllenne ja kiristäkää vyötä, ja liikkukaa suoraan eteenpäin lähellä toisianne. Sanokaa 
mielyttäviä asioita toisistanne, ja sitten Jumala tulee siunaamaan teitä. 
88 Nyt tänä aamuna, jos Herra tahtoo, niin Hänen avullaan ja armostaan, minulla on täällä melkoinen 

nippu Kirjoituksia. Ja nyt, ennen kuin lähestymme Sitä... Uskon kuulleeni nauhureiden kilahtaneen 
päälle siellä. Me tulemme nyt tuomaan Sanoman, Jumalan armosta.  

Ensiksi, rukoilkaamme. 
89 Herra Jeesus, puhuin tälle Seurakunnan ruumiille, että heidän pitäisi pysyä yhdessä Jumalan 

muuttumattoman käden kanssa, absoluuttinansa Sana. Varoittaen heitä, niin kuin Paavali varoitti 
laumaansa, että susia olisi tuleva sisälle. Sinä olet sama Jumala tänään niin kuin Sinä olit silloin, ja tuo 
vihollinen on sama. Voikoon tämä yhteys ja rakkauden siteet aina olla olemassa näiden ihmisten 
keskuudessa Kristuksessa Jeesuksessa. 
90 Auta tänä aamuna, Herra, kun me luemme Sanaa. Voikoon Pyhä Henki paljastaa Sen meille, että 

seurakunta voisi olla täysin perustuneena uskolle, joka kerran pyhille annettiin, pitämään heidät. Ja 
voikoon, niin kuin Sinä annoit tuon näyn noin kaksi vuotta sitten ruuan varastoimisesta, nuo hienot, 
terveennäköiset vihannekset, jotka näin näyssä, joita varastoitiin täällä tässä tabernaakkelissa. 
Voikaamme me tänään vastaanottaa kokonainen tynnyri täynnä sitä; suo se, Herra, tai ääninauhallinen, 
että se voisi paljastaa Jeesuksen Kristuksen meille siinä hetkessä, jossa me elämme, antamaan meille 
ylläpitävää voimaa ja hengellistä voimaa sitä tehtävää varten, joka on edessämme. Suo se, Isä. 
91 Siunaa näitä, Sinun lapsiasi. He ovat täällä tänä aamuna eri osista maata. Tänä kuumana, hiostavana 

aamuna, mutta kuitenkin me tunnemme Pyhän Hengen Läsnäolon tässä kaikessa.  
92 Me ajattelemme John Wesleytä, ja Calvinia, ja Sankeyta, ja Knoxia, Finneytä, ja monia noista, jotka 

olivat ilman sähkötuulettimia, nuo hallit joissa ihmiset istuivat, hien juostessa alas heidän kasvoiltaan. 
Naiset, hyvin peitettyinä ja puettuina, istuivat kuulijakunnissa ja hikoilivat kunnes heidän vaatteensa 
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olivat läpimärät, kuunnellen Jumalan Sanaa, ruokkien sielujaan. Nyt, meistä tuntuu, Herra, että he ovat 
levossa siellä jossakin toisella puolella, odottaen Herran tulemusta. 
93 Pidä meidät yhdessä, Isä. Anna Pyhän Hengen opastaa ja ohjata meitä. Anna meille pitkä elämä 

palvellaksemme Sinua. Anna meille tänä aamuna tämä suuri Sanoma, jota me odotamme Sinun 
Sanastasi, että Se voisi mennä jokaiseen sydämeen. Pane huulet, jotka puhuvat, Herra, puhumaan 
Totuuden. Tee sydän, joka kuulee, hedelmälliseksi vastaanottamaan Totuus. Voikoon se kasvaa suuriksi 
Iankaikkisen Elämän puiksi, olemaan loistavia valoja ja kaikkien lukemia kirjeitä, niin että he voisivat 
tietää, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja elää keskuudessamme. Tee meidät niin täyteen 
rakkautta ja Hengen hedelmää, että muut miehet ja naiset, pojat ja tytöt voivat nähdä Kristuksen Elämän 
tulosten yhä elävän meissä kahdentuhannen vuoden jälkeen tuosta suuresta tapahtumasta. Suo se, Isä, 
Sinun kunniaksesi. Me pyydämme Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen. 
94 Nyt haluan lukea jotakin Kirjoituksista. Ja luotan nyt siihen, että teillä on kynänne ja paperinne ja 

kaikki valmiina.  
95 Veli Neville, istu paikallasi; minä vain otan pois takkini. [Veli Neville sanoo: “Se sopii.”]  Suokaa 

minulle anteeksi, että otan pois takkini, mutta täällä ylhäällä on kauhean kuuma. 
96 No niin, haluan teidän menevän Kolossalaiskirjeeseen, Kolossalaiskirjeen 1. lukuun. Ja sitten, 

lukiessamme tätä, aloitamme... Haluan teidän kotiin päästyänne lukevan koko tämän luvun 
Kolossalaiskirjeestä. Mutta haluan teidän tänä aamuna lukevan kanssani alkaen 15. jakeesta, ja 29. jae 
mukaan luettuna.  
97 Ja nyt, olkaa niin kärsivälliset kuin osaatte, sillä minusta tuntuu, että tässä täällä, jos Jumala tulee 

auttamaan minua, se tulee paljastamaan ja tuomaan teidän mieleenne kaikki nämä muut asiat, joista olen 
puhunut kaikkina niinä päivinä, kun tämä tabernaakkeli on ollut olemassa; miksi olen sanonut mitä olen 
sanonut, ja miksi olen tehnyt mitä olen tehnyt. Tämä on miksi.  
98 Nyt, alkaen 15. jakeesta. 

Joka on näkymättömän Jumalan kuva, jokaisen olennon esikoinen: 

Sillä hän loi kaikki asiat, jotka ovat taivaassa, ja jotka ovat maassa, näkyväiset ja näkymättömät, 

olkoot ne valtaistuimia, tai yliherruuksia, tai ruhtinaskuntia, tai valtoja: kaikki asiat hän loi, ja 

häntä varten: 

Ja hän on ennen kaikkia asioita, ja hänestä kaikki asiat koostuvat. 

Ja hän on ruumiin, seurakunnan pää: joka on alku, esikoinen kuolleista; että kaikissa asioissa 

hänellä voisi olla ensimmäinen sija. 

Sillä Isää miellytti, että hänessä koko täyteys asuisi;  

99 Sallikaa minun uudestaan vähän painottaa tätä 19:sta jaetta. 

Sillä Isää miellytti, että hänessä koko täyteys asuisi; 

Ja, tehtyään rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttansa sovittaakseen kaikki asiat 

itsensä kanssa; hänen kauttansa, minä sanon, olkoonpa ne asioita maassa, tai asioita taivaassa.  

Tarkatkaa kuinka pitkälle tuo sovitus meni. 

Ja teidät, jotka olitte joskus vieraantuneet ja vihollisia mielessänne pahojen tekojenne mukaan, 

kuitenkin nyt on hän sovittanut. 

Hänen lihansa ruumiissa kuoleman kautta, esittääkseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja 

moitteettomina hänen silmissään: 

Jos te jatkatte uskossa perustuneina ja vakiintuneina, ettekä liiku pois evankeliumin toivosta, 

jonka olette kuulleet, ja joka saarnattiin jokaiselle luodulle, joka on taivaan alla; jonka 

palvelijaksi, minä Paavali, olen tehty; 

Joka nyt iloitsen kärsimyksissäni teidän puolestanne, ja täytän sen, mikä on jäljellä Kristuksen 

kärsimyksistä, lihassani hänen ruumiinsa tähden, joka on seurakunta: 
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Jonka palvelijaksi minut on tehty, Jumalan sallimuksen mukaan, joka on annettu minulle teitä 

varten, täyttämään Jumalan sanan; 

Sen salaisuuden, joka on ollut kätketty aikakausilta ja sukupolvilta, mutta, joka nyt on tehty 

ilmeiseksi hänen pyhillensä: 

100 Haluan nyt lukea tuon jakeen uudestaan. 

Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä aikakausilta ja sukupolvilta, mutta, joka nyt on tehty 

ilmeiseksi hänen pyhillensä: 

Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, mikä on tämän salaisuuden kirkkauden rikkaus pakanain 

keskuudessa; joka on Kristus teissä, kirkkauden toivo: 

Jota me saarnaamme, varoittaen jokaista ihmistä, ja opettaen jokaista ihmistä kaikessa 

viisaudessa; että voisimme esittää jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa Jeesuksessa: 

Jota varten minä myös teen työtä, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka työskentelee 

minussa voimallisesti. 

101 Nyt, tekstiksi haluan ottaa sieltä tämän, perustaen sen koko Raamatulle, mutta haluan nimittää 
tämän Kristus on Jumalan salaisuus paljastettuna. Kristus ollen Jumalan salaisuus paljastettuna. Otan 
sen nyt pyhäkouluopetuksen tapaan, niin että voimme kaikki yhdessä lukea ja olla tässä yhteydessä. 
102 Jumalan salainen salaisuus, joka Hänellä oli ennen kuin maailma alkoi. Nyt Jumalalla oli mielensä 

taka-alalla jotakin, mitä Hän yritti ja tulisi suorittamaan, ja Hänellä oli vaikutin sen tekemiseen, 
ilmaistakseen itsensä. Koska aluksi, kun ei ollut edes kuuta, tähtiä, atomia, molekyylejä tai mitään, Hän 
oli Jumala. Hän ei tarkasti sanottuna ollut Jumala tuohon aikaan, koska Jumala on palvonnan kohde, 
eikä siellä ollut mitään palvomassa Häntä.  
103 Niinpä suuressa mielessänsä Hän halusi näiden ominaisuuksien tulevan ilmi. Ja Hänessä oli 

rakkaus; Hänessä oli ominaisuus olla Isä; Hänessä oli olla Poika; Hänessä oli olla Pelastaja; Hänessä oli 
olla Parantaja. Ja kaikki nämä suuret ominaisuudet, jotka me näemme jo ilmaistuina, ne olivat 
Jumalassa. 
104 Niinpä minun mielipiteeni mukaan, ensimmäinen asia, mitä Hän teki, oli enkelit. Ja sitten ne 

palvoivat Häntä, ja se teki Hänet Jumalaksi. Ja Hän alkoi sieltä, niin kuin aikaisemmissa Sanomissani 
olen yrittänyt sitä selittää... Ja nyt sitten, kun Enkelit alkoivat palvoa Häntä... Se oli ennen kuin oli edes 
molekyyliä maassa; ei ollut mitään. Se oli kaikki pimeyttä; siellä ei ollut aurinkoa, ei kuuta, ei tähtiä, ei 
mitään; silloin Hän oli Jumala. Niin kuin Hän kysyi Jobilta: “Missä sinä olin, kun Minä laskin maailman 
perustukset, näettekö, kun aamutähdet lauloivat yhdessä ja Jumalan pojat huusivat ilosta?” No niin... 
“Missä sinä olit?” Näettekö? Siellä kaukaisuudessa, ennen kuin maata oli. 
105 Nyt Jumalalla oli tarkoitus, ja kätketty salaisuus. Ja siitä haluan puhua seurakunnalle tänä aamuna: 

Jumalan kätketystä salaisuudesta, joka Hänellä oli mielessänsä ennen maailman alkua, ja kuinka se on 
esiintuonut itsensä koko ajan tähän nykyhetkeen asti, jossa me elämme. Ymmärrättekö? Ja uskon, että te 
siitä eteenpäin tulette selvästi ymmärtämään, mitä on meneillään. 
106 Jumalan suuri salaisuus siitä kuinka... Se on salaisuus. Hän piti sen salaisuutena. Kukaan ei tiennyt 

siitä mitään; eivät edes enkelit ymmärtäneet sitä. Näettekö? Hän ei paljastanut sitä. Siksi seitsemännen 
salaisuuden alla, kun seitsemäs sinetti avattiin, siellä oli hiljaisuus. Jeesus, kun Hän oli maan päällä, he 
halusivat tietää milloin Hän olisi tuleva. Hän sanoi: “Se ei ole... Ei edes Poika itse tiedä, milloin se tulee 
tapahtumaan.” Katsokaahan, Jumala pitää tämän kaiken itsellänsä. Se on salaisuus. Siitä syystä 
Taivaassa oli hiljaisuus puoleksi tunniksi. Ja Seitsemän Ukkosenjylinää puhuivat, ja Johannesta jopa 
kiellettiin kirjoittamasta sitä, näettekö, Herran tulemus. Se on yksi asia, jota Hän ei vielä ole paljastanut, 
sitä kuinka Hän on tuleva ja milloin Hän on tuleva. On hyvä asia, ettei Hän tee sitä. Ei.  
107 Hän on osoittanut tai paljastanut sen jokaisessa esikuvassa, mitä Raamatussa on. Sen vuoksi, koko 

Raamattu on Jumalan salaisuuden paljastaminen Kristuksessa. Näettekö? Koko Raamattu on ilmaisu 
yhdestä päämäärästä, joka Jumalalla oli, yhdestä tarkoituksesta, jonka Hän halusi saavuttaa koko 
Raamatussa, ja kaikki uskovien teot Raamatussa ovat olleet esikuvia ja ilmaisevat, mikä Jumalan suuri 



                              11 
 

päämäärä on. Ja nyt tässä viimeisessä päivässä Hän on paljastanut sen ja näyttää meille. Ja Jumalan 
avulla me tulemme nyt näkemään sen täällä tänä aamuna, mitä Herralla on ollut mielessään koko ajan ja 
kuinka Hän on ilmaissut sen.  
108 Sen vuoksi, te voitte nähdä kuinka suuri tarkoitus on ollut tietää tämä, ja sitten yrittää tuoda se 

ihmisille. Näettekö? Ja sitten te ette... en ole mennyt yksityiskohtiin ja yrittänyt selittää sitä niin kuin 
Jumala on paljastanut sen minulle. 
109 Nyt, jos haluatte merkitä tämän muistiin... Minulla on monia paikkoja, joista haluan lukea. Ja nyt, 

Luukkaan Evankeliumissa, 24:ssä luvussa, me löydämme nuo kaksi apostolia matkalla Emmaukseen. Ja 
Jeesus astui esiin, se oli Hänen ylösnousemuksensa jälkeen, heidän ollessaan matkalla Emmaukseen, 
ajatellen ja puhellen ja itkien Hänen kuolemaansa, ja sitä kuinka he olivat nähneet Hänen kärsivän sen 
vuoksi, jolla he eivät olleet ajatelleet olevan mitään arvoa. He olivat ottaneet heidän Herransa ja 
ristiinnaulinneet Hänet. Ja he kulkivat siellä itkien.  
110 Kun Hän astui esiin tien sivusta ja alkoi puhua heille Kristuksesta. Hän sanoi: “Oh, hullut ja hitaat 

ymmärtämään. Ettekö te tiedä, että kaikki profeetat ja Psalmit...?” Näettekö? Mitä Hän oli tekemässä? 
Samastaen itsensä näille apostoleille, että kaikki profeetat ja kaikki Psalmit, ja se kaikki oli Hän, 
ilmaistuna. Näettekö?  
111 No niin, syy miksi ei saarnannut tänä aamuna, oli koska, ajattelin, että opettamalla me 

ymmärtäisimme sen paremmin kuin vain ottamalla tekstin ja hyppäämällä sen yli. Me vain 
opettaisimme sitä. 
112 No niin, Hän oli sanomassa, että kaikki Psalmit ja kaikki profeetat puhuivat Hänestä. Niinpä sen 

vuoksi, se osoittaa, että Vanha Testamentti kokonaan, Uusi Testamentti kokonaan, ja kaikki Psalmit, 
laulaminen, laulut, joita oli laulettu, ne oli laulettu Hänestä. 
113 Ottakaa 22. Psalmi ja laulakaa se ja verratkaa sitä ristiinnaulitsemisaamun kanssa. Näettekö? 

“Jumalani, Jumalani, miksi Sinä hylkäsit Minut?” “Voin lukea kaikki luuni, he tuijottavat Minua. He 
lävistivät Minun jalkani ja Minun käteni.” Kuitenkin, kaikki nuo asiat siellä... He lauloivat tuota Psalmia 
siellä temppelissä ja ristiinnaulitsivat juuri Hänet... Näettekö? Nuo suuret uskonnolliset johtajat, nuo 
suuret miehet, nuo suuret opettajat, ja kuitenkin niin sokeita, jotka lukivat profeettoja ja lauloivat noita 
lauluja, ja tekivät juuri sen rikoksen, jonka ne sanoivat heidän tulevan tekemään.  

Sama asia on tapahtumassa tänä aamuna. 
114 Kuunnelkaa nyt tarkasti, koska nyt en tule edes kiinnittämään mitään huomiota siihen, mitä tuo 

kello näyttää. Haluan teidän saavan tämän. Ymmärrättekö? Minä en välitä siitä. Näettekö? [Seurakunta 
iloitsee ja sanoo: “Aamen.”] 
115 Niinpä te voitte nähdä täällä, että pohjimmaltaan alussa, se ajatus, joka Jumalalla oli mielessänsä, 

Hän kätki sen kaikilta noilta oppineilta. Ja vain muutamat, valitut ja ennalta määrätyt, ennalta määrätyt 
ihmiset olivat ainoat, jotka kuulivat sen. Ja tutkikaa nyt Kirjoitusta taaksepäin kautta profeettojen ajan ja 
nähkää eikö se ollutkin samoin.  
116 Ja Jeesus täällä osoitti heidät profeettoihin ja Psalmeihin. Hän sanoi niiden kaikkien puhuneen 

Hänestä. Näettekö? Ja tässä nämä juutalaiset opettajat, rabbit, lain tohtorit ja professorit olivat tehneet 
tarkalleen niin kuin oli sanottu aikaisemmin. 
117 Huomatkaa nyt, taas Hän sanoi: “Tutkikaa Kirjoituksia, sillä ne todistavat Minusta.” Tutkikaa 

Kirjoituksia, Kirjoituksia, kaikkia Kirjoituksia. Mitä minä yritän tehdä? Osoittaa teille, että tämä 
Raamattu on oikein. 
118 Eräänä päivänä, seistessäni sairaalahuoneessa, eräs sisar oli pyytänyt minua selittämään 

kirkkokunnista, miksi me olimme kirkkokuntia vastaan, joidenkin kirkkokunnallisten ihmisten kanssa.  
119 Katsokaahan, sen täytyy tulla takaisin Sanaan, koska Sana on Jumala. Ymmärrättekö? Ja Jeesus 

ilmoitti täällä saman asian, että Sana on Hän. Te ette voi saada Kirjoitusta ristiriitaan itsensä kanssa. 
“Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala.” “Ja Sana oli tehty lihaksi...” 
Näettekö? 
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120 No niin, täällä Hän sanoo: “Tutkikaa Kirjoituksia; ne todistavat Minusta. Niissä te ajattelette, että 
teillä on Iankaikkinen Elämä”, ja se on totta, “ja ne todistavat Minusta, ja Minä todistan niistä. Jos Minä 
en tee niitä tekoja, joita Minun on luvattu tekevän, silloin älkää kuulko Minua. Mutta, jos Minä teen 
tekoja, ettekä te voi uskoa Minua, niin uskokaa teot, koska ne todistavat, että Hän on Sana.” Oi, näyttää 
ettei se voisi olla yhtään selvempää. Näettekö? Hyvä on. No niin, tutkikaa Kirjoituksia. Hän sanoi 
Mooseksen ja kaikkien lakien ja niin edespäin, ja Profeettojen ja Psalmien puhuneen Hänestä, ja taas 
Hän sanoi Kirjoitusten todistaneen Hänestä. 
121 Hän on koko Raamatun pääaihe. Jos te luette Raamatun, ettekä näe Kristusta jokaisessa Sen 

jakeessa, menkää takaisin ja lukekaa Se uudestaan! Ymmärrättekö? Jos te ette voi nähdä Kristusta 
jokaisessa Raamatun jakeessa, lukekaa se silloin uudestaan, koska teiltä on jäänyt huomaamatta jotakin. 
Raamattu on Kristus. Hän on Sana. Kun te luette: “Alussa Jumala loi...”, siinä on Kristus. Näettekö? 
Jokainen Sana... Siitä alkaen jokainen Sana “Aameneen” asti Ilmestyskirjassa todistaa Jeesuksesta 
Kristuksesta. 
122 Sen vuoksi näitä lisättyjä kirjoja, joita kutsutaan “2. Danielin Kirja ja Makkabealaisten Kirja, 

Aggesin Kiirastuli” ja sen kaltaiset asiat... Näettekö, siitä ei puhuta Kirjoituksessa. Siinä ei ole samaa 
teemaa loppujen kanssa Siitä. Siellä ei ole mitään paikkaa minne asettaa kiirastulta. Siellä ei ole mitään 
paikkaa minne asettaa pyhien välittämistä ja muita asioita; siellä ei ole tilaa sitä varten. Siellä ei ole tilaa 
kirkkokunnalle. Siellä ei ole paikkaa uskontunnustuksille Raamatun ulkopuolelta. Näettekö? Niinpä, 
kun te näette noita asioita, ne eivät yksinkertaisesti mahdu kuvaan. Ja koska ihmiset ovat lisänneet noita, 
ovat he sekoittaneet koko palapelinsä. Näettekö? He eivät saa sitä oikein, “samaksi eilen, tänään ja 
ikuisesti.”  
123 Mutta, jos asiat on pantu yhteen oikein, siellä on kokonaiskuva lankeemuksesta ja 

uudestisyntymisestä. Koko kuva luomisesta ja Jumalan koko suunnitelma paljastettuna Jeesuksessa 
Kristuksessa. Aamen! Se on koko kuva yhdessä, jokainen pikku palanen ja kulma. Se on aivan kuin... 
Minä en nyt halua loukata pyhyyttä tällä, mutta se on aivan kuin palapelin kokoaminen.  
124 Siksi meillä tänään on niin kauheilta näyttäviä kuvia. Sanotaan: “Me olemme uskovaisia”, ja on 

aivan kuin lehmä söisi ruohoa puunlatvassa. Kuva ei ole oikein. Sitten, kun he sanovat: “Kyllä, Hän on 
sama eilen, tänään ja ikuisesti, kaikessa muussa paitsi eräässä tietyssä asiassa.” Näettekö? Silloin te 
pilaatte kuvanne.  
125 Raamattu sanoo, että Hän on sama. Johanneksen 5, tai Johannes 14:12, Hän sanoi: “Hän...”, hän, 

kuka tahansa. “Hän, joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen.” 

“Mutta se oli toista aikaa varten.” 
126 Siinä teidän kuvanne on jälleen viallinen. Teillä on mies kalastamassa jossakin erämaassa, jossa ei 

ole kuin kuumaa hiekkaa, eikä mitään kaloja. Näettekö? Katsokaahan, teidän täytyy tuoda hänet takaisin 
kalastamaan Galileaan, missä on paljon kaloja, näettehän.  
127 Teidän täytyy saada kuva näyttämään oikealta. Se on Jumalan suuri kuva, ja vain yksi tapa teidän 

nähdä se on, kun te näette Jeesuksen Kristuksen. Siinä on koko Raamattu. Hän on Raamatun pääaihe.  
128 Nyt te käsitätte, että mistä tahansa näistä paikoista täällä te voitte ottaa tekstin, ja saarnaajan on 

hyvin vaikeata pysyä hiljaa. Näyttää kuin hän haluaisi jatkaa eteenpäin sen kanssa, mutta teidän täytyy 
tulla takaisin siihen, mitä olemme opettamassa. 
129 Hän on Raamatun pääaihe. Hän oli profeetoissa. Hän oli Psalmeissa; Hän oli Raamatun historiassa. 

Raamattu on profeetallinen Kirja; Se on historiallinen Kirja; Se on rakkauden Kirja. Se on laulujen 
Kirja; Se on Elämän Kirja, ja siellä te löydätte Kristuksen.  Hän oli profeetoissa. Hän oli Psalmeissa. 
Hän oli historiassa. Ja Hän on myös Raamatussa tulevat asiat. Niinpä Hän oli ennen ja jälkeen. Miksi se 
sitten tekee Hänet? Samaksi eilen, tänään ja ikuisesti. 
130 Ja, kun te lisäätte siihen jotakin, mikä ei tee Häntä samaksi eilen, tänään ja ikuisesti, veli Lee, niin 

mihin te joudutte? Silloin teillä on siitä kauhean näköinen kuva. Sillä Hän oli historia, ja Hän on 
Profeetta; Hän on Psalmit; Hän on kaikkea. Ja, jos te ette saa Häntä olemaan kaikkea ja olemaan sama, 
niin miltä teidän kuvanne silloin näyttää? Näettekö sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on. 
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131 Hän on Pääasia. Hän oli profeetat, Hän oli heissä; Hän oli Psalmeissa; Hän oli historiassa; Hän on 
tulevat asiat, sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hebr.13:8, jos haluatte merkitä sen muistiin. Silloin Hänen 
pitäisi olla... Jos se on mikä Hän on, ja me uskomme sen, emmekö uskokin? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Silloin, jos Hän on se, silloin Hänen pitäisi olla meidän pääaiheenamme puheissamme, 
ajatuksessamme, lauluissamme ja vaelluksessamme; Hänen tulisi olla meidän elämämme pääaihe. Jos 
Hän on Raamatun pääaihe, ja Raamattu on meissä, silloin Hänen pitäisi olla kaiken pääaiheena siinä, 
mitä me teemme, sanomme tai ajattelemme, sen kaiken pitäisi olla Kristus. Onko se oikein? [“Aamen.”] 
Hyvä on. 
132 Me ajattelemme näin, koska Hänet on tehty kaikkien asioiden Pääksi meille, täällä 

Kolossalaiskirjeessä sanottiin niin. Hän on kaikkien asioiden Pää meille, sillä Hänet tehtiin meitä varten, 
koska me olemme kaikki asiat. Te sanotte: “Miten on syntisen kanssa?” Hänet tehtiin syntisen 
tuomariksi, jos hän ei vastaanota sitä. Hänet tehtiin Kirkkaudeksi uskovaista varten, joka vastaanottaa 
sen. Niinpä siinä se on... “Kaikki asiat tehtiin Hänen kauttansa, ja Häntä varten.” 
133 Ja tarvitaan yö ilmaisemaan päivän kirkkauden. Tarvitaan häpeän astia ilmaisemaan rakkaus ja 

huolenpito kunnian astiaa kohtaan. Tarvitaan huono nainen, joka käyttää moraalittomia vaatteita, 
tuomaan ilmi säädyllisen aidon naisen hyveen. Näettekö? Tarvitaan rikolliset ja varkaat tuomaan ilmi 
todellisen uskovaisen, todellisen kristityn aitous. Tarvitaan tekopyhä osoittamaan todellinen uskovainen, 
mitä hän on. 
134 Niinpä, Hän teki kaikki asiat. Ja koska Hänet oli tehty kaikeksi meille, ja koska Hän teki kaikki 

asiat, ja koska se on totta, pitäisi meidän tehdä, meidän pitäisi olla sanastetut Hänen kanssaan. Meidän 
itsemme pitäisi olla samastetut Hänen kanssaan, koska Hän on samastanut itsensä meidän kanssamme. 
Meidän pitäisi olla samastetut Hänen kanssaan. Kuinka? Elämällä Häntä varten. Ei niin, että se on vain 
tunnustus. 
135 Niin monet ihmiset tekevät tunnustuksen ja sanovat... On tultu nyt sille paikalle, että jos kysymme: 

“Oletko sinä kristitty?” “Minä olen metodisti.” No niin, se on kaukana siitä, että se tekisi teidät 
tunnetuksi kristittynä. Katsokaa vain, mitä metodisti tekee. “Minä olen baptisti.” No niin, katsokaa mitä 
baptisti tekee. “Minä olen katolinen.” Katsokaa mitä he tekevät. Näettekö? 
136 Mutta, ainoa tapa, miten te itse asiassa voitte olla kristitty, on, että Kristus samastaa itsensä teissä. 

Kuinka... Siinä meillä onkin piikki lihassa. Toivon jokaisen ääninauhalla myös käsittävän sen! 
Ymmärrättekö? 

Te sanotte: “Minä olen helluntailainen.” Se ei merkitse mitään.  
137 Se on Kristus samastettuna teissä; koska Hän on tunnustanut teidät. 

Sanotaan: “Minä puhuin kielillä.” Perkeleet myös tekevät niin.  
138 “Minä huusin.” Muhamettilaiset, buddhalaiset ja kaikki huutavat. Intiaanit kirkuvat käärmetanssin 

aikana. Näettekö? Varmasti. He kaikki tekevät niin. Kultit, klaanit ja kaikki muut kirkuvat ja huutavat. 
He huutavat pesäpallo-otteluissa.  
139 Kun Kristus on samastunut teissä, samastaen itsensä, silloin te olette Kristuksen kaltainen; jota tuo 

sana Kristitty merkitsee: “Olla Kristuksen kaltainen.” Siinä on teidän tuntomerkkinne. Hyvä on. Nyt, 
koska Hän siis on meidän tuntomerkkimme, silloin meidän pitäisi olla samastetut Hänen kanssaan 
elämällä Häntä varten. 
140 Huomatkaa, Jumalalla on ollut kolminkertainen tarkoitus tässä suuressa salatussa salaisuudessa. 

Jumalalla, suuressa salatussa salaisuudessansa, joka Hänellä oli ennen maailman alkua, Hänellä on siinä 
kolminkertainen tarkoitus. Ja nyt me haluamme mennä siihen, tänä aamuna, mikä on tuo 
kolminkertainen tarkoitus? Näettekö? Uskon nyt, että Jumalan avulla, Joka on läsnä ja... Hän tulee 
näyttämään sen meille. Nyt, jos Hänellä oli tämä kolminkertainen tarkoitus. Me haluamme tulla 
tietämään mikä on tämä kolminkertainen tarkoitus.  
141 Ensimmäinen asia oli se, että Jumala halusi paljastaa itsensä ihmisille.  
142 Hän ei voinut tehdä sitä suurena Jehova Jumalana, joka täyttää kaiken avaruuden, ajan ja 

iankaikkisuuden. Sitä Hän ei voinut tehdä, koska Hän on liian suuri ollakseen koskaan paljastettu 
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ihmisille, koska se tulisi olemaan liian salaperäistä. Kuinka voisi tuo suuri Olento, joka ei koskaan 
alkanut... joka sen jälkeen, kun olette menneet ohi satojen miljardien ja triljoonien ja triljoonien 
valovuosien ja menneet äärettömyyteen ja iankaikkisuuteen, niin tuo suuri Luomus oli kaikkea sitä, ja 
yhä on. 
143 Mutta se, mitä Hän halusi tehdä, oli, että Hän rakasti olla Isä, sillä Hän oli Isä. Ja ainoa tapa, miten 

Hän voi ilmaista sen, oli tulla ihmisen Pojaksi. Siitä syystä Jeesus jatkuvasti sanoi: “Ihmisen Poika.” 
Näettekö, he eivät tienneet, mistä Hän puhui, eivät ainakaan monet heistä. Mutta, käsitättekö te sitä? 
Hän halusi ilmaista itsensä. Ja se oli yksi Hänen suuresta kolminkertaisesta tarkoituksestaan, ilmaista 
itsensä, samastaa itsensä inhimillisten olentojen kanssa, paljastaa itsensä Kristuksessa. 
144 Toiseksi: saada ensisija Hänen uskovaisten ruumiissansa, se on, Hänen Morsiamessansa, että Hän 

voisi elää ihmisissä.  
145 No niin, Hän olisi voinut tehdä sen Adamissa ja Eevassa, mutta synti erotti heidät, joten täytyi olla 

jokin tapa saada se jälleen takaisin. Oi! Oi, nyt tämä on rikasta minulle, vain edes ajatella sitä! 
Näettekö? Näettekö mikä Jumalan tarkoitus oli? Nyt, miksi Hän ei vain pitänyt Adamia ja Eevaa sillä 
tavalla? Silloin Hän ei olisi koskaan voinut ilmaista täytetyttään, kaikkia ominaisuuksiaan, koska siellä 
Hän olisi voinut olla Isä; se on totta, mutta Hän oli myös Pelastaja. Te sanotte: “Kuinka tiedät, että Hän 
oli sitä?” Hän on, koska minulla on siitä kokemus. Näettekö? Hän on Pelastaja, ja Hänen täytyi ilmaista 
se, ja kuinka Hän voi tehdä sen? Ainoastaan Kristuksen kautta. Kuinka Hän voi olla Poika? Ainoastaan 
Kristuksen kautta. Kuinka Hän voi olla Parantaja? Ainoastaan Kristuksen kautta. Näettekö, kaikki tämä 
päätyy tuohon yhteen Persoonaan, Jeesukseen Kristukseen. Oi! 
146 Kun minä vain ajattelen sitä, voin yksinkertaisesti nähdä kirkkokuntien ja kaiken muun häipyvän 

pois näyttämöltä. Kun näen Jumalan suuren tarkoituksen paljastaa itsensä ja... Ensin, paljastaa itsensä 
Kristuksessa, Jumaluuden täyteytenä ruumiillisesti, ja sitten tuoda tuo Jumaluuden täyteys ruumiillisesti 
ihmisiin, niin että Hänellä voi olla ensimmäinen sija, ylivalvonta, johtajuus. 
147 Ja eräänä iltana... Jos ette saaneet tuota ääninauhaa, jonka saarnasin täällä yhtenä iltana aiheesta 

Paavali, Jeesuksen Kristuksen vanki. Paavali, vanki... Näettekö? Kun Jumala saa teidät olemaan Hänen 
vankinsa, silloin te ette voi tehdä yhtään mitään, ainoastaan mitä Henki käskee tehdä. Paavali, kaiken 
suuren älykkyytensä kansaa, Gamaliel oli opettanut hänet olemaan joku suuri opettaja tai rabbi jonakin 
päivänä. Ja hänellä oli suuri kunnianhimo. Hän oli älyllisesti suuri mies, hänellä oli suuri valtuus, hän 
oli suuri mies tuossa kansakunnassa. Mutta hänen täytyi uhrata kaikki siitä, ymmärrättekö, tullakseen 
osaksi Sanasta, ilmaisemaan Jeesuksen Kristuksen. Hän tiesi mitä se oli…  
148 Kun hänellä oli tarkoitus mennä jonnekin paikkaan, jonne jotkut veljet olivat kutsuneet hänet, mutta 

Henki kielsi häntä tekemästä omaa tahtoaan. Oi, jospa puolihengelliset ihmiset voisivat tajuta sen! 
Näettekö? Häntä kiellettiin tekemästä omaa tahtoaan. Hän voi sanoa vain: “Henki kielsi minua.” 
Näettekö? Hän oli Kristuksen vanki. 
149 Sitten tämä pieni ennustelijanainen yhtenä päivänä, Paavali tiesi, että hänellä oli valta ajaa tuo 

perkele ulos, mutta hän saattoi tehdä sen vain niin kuin Jumala tahtoi sen tehtävän. Päivän toisensa 
perästä hän seurasi Paavalin jäljessä, huutaen hänen peräänsä, kunnes sitten eräänä päivänä Henki antoi 
hänelle luvan. Silloin hän nuhteli tuota henkeä, joka hänessä oli. Hän tiesi mitä on olla vanki. Näettekö? 
150 Mooses, kaikki hänen älykkyytensä, hänen täytyi menettää ne voidakseen löytää Kristuksen, 

ollakseen vanki. Sitten, kun Jumala oli saanut kaiken maailman hakatuksi ulos hänestä, ja kaiken sen 
kuinka mahtava mies hän oli, niin seistessään tuon Tulipatsaan Läsnäolossa tuona päivänä, oli hän 
yksinkertaisesti sanaton. Hän sanoi, ettei hän osannut edes puhua. Silloin Jumalalla oli vanki. Näettekö? 
Te ette halua yrittää oman tutkimisenne mukaisesti. Sitten Jumalan täytyi pukea tämä mies, pukea hänet 
tarvittavalla voimalla, niin että hän saattoi mennä sinne alas. 
151 Ja hän sanoi: “Herra, minä kerroin faaraolle, mitä Sinä sanoit, mutta hän ei halua tehdä sitä.” 
152 Hän sanoi: “Ota sitten tämä sauvasi” Jumala on puhumassa, se on Jumalan Sana, “mene sinne ja 

ojenna se itää kohden ja kutsu kärpäsiä.” Ja kärpäset tulivat olemassaoloon, koska Hänellä oli vanki, 
jota faarao ei kyennyt ostamaan mistään hinnasta. Kukaan muu ei voinut kääntää häntä mihinkään 
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suuntaan. Hän oli täydellinen vanki Jumalan Sanan kahleissa, sidottuna kokonaan NÄIN SANOO 
HERRAAN. 
153 Oi, jospa Jumala vain voisi saada vankinsa sillä tavalla! No niin, silla tavalla Hän voi ilmaista 

ensisijaisuutensa. Näettehän? Hänellä on tuo mies tai henkilö niin, ettei hän tunne mitään muuta kuin 
Kristuksen. Käsitättekö mitä tarkoitan? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on. Se oli toiseksi. 
154 Ensimmäiseksi, ilmaistakseen itsensä täydellisesti, Jumala Kristuksessa.  
155 Toiseksi, saada tämän kautta ensimmäinen sija Seurakunnassansa, joka on Hänen Ruumiinsa, 

Morsian, niin että Hänellä voi olla ensimmäinen sija ilmaistakseen itsensä heidän kauttaan. Hyvä on. 
156 Ja kolmanneksi, ennallistuttaa Valtakunta sen oikeaan asemaan, josta se lankesi synnin kautta, 

ensimmäisen Adamin kautta, takaisin siihen kuinka Hän käveli illan viiletessä ihmistensä kanssa, 
keskusteli heidän kanssaan ja seurusteli heidän kanssaan.  
157 Ja nyt synti ja kuolema oli erottanut heidät Hänen Läsnäolostansa, ja Hänen koko 

ilmitulemisestaan. Tajuatteko te sitä? Joka Hänellä oli ennen maailman perustamista ilmaistakseen 
kaikki ominaisuutensa, mitä Hän oli. 
158 Sen vuoksi, jos vain joku täällä oleva kolminaisuuteen uskova vain päästäisi itsensä irti hetkeksi, 

niin silloin te voisitte nähdä, ettei Isä, Poika ja Pyhä Henki ole kolme jumalaa, vaan saman Jumalan 
kolme ominaisuutta. Näettekö? Se on ilmaus, Isä. Hän halusi olla Isä. Hän oli Isä, Hän oli Poika, Hän on 
Pyhä Henki. Ja Isä ja Pyhä Henki on sama Henki. Ettekö te näe sitä? Käsitättekö sen? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Ei kolmea jumalaa. Perkele on kertonut teille nuo asiat ja tehnyt teistä epäjumalan 
palvojia. Näettekö? Se on yksi Jumala ilmaistuna kolmessa ominaisuudessa: olla Isä, olla Pelastaja, olla 
Poika, olla Parantaja, näettekö, Hänen ilmauksiansa. 
159 Haluan kerrata sitä hieman, niin että jopa ihmiset kuunnellessaan ääninauhoja tulevat saamaan 

idean, niin että he voivat nähdä. Se menisi kellon ympäri opettaa vain yhtä noista aiheista. Mutta toivon 
tekeväni sen tarpeeksi selväksi niin, että te voitte nähdä mihin olen tulossa. Ymmärrättekö? 
160 Jumala, ilmaistuna Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli sekä Isä, Poika, että Pyhä Henki, Jumaluuden 

täyteys ruumiillisesti.  
161 Nyt Jumaluuden koko täyteys asuu Hänen Seurakunnassansa, Hänellä on ensimmäinen sija. Kaikki 

mitä Jumala oli, Hän vuodatti Kristukseen, ja kaikki mitä Kristus oli, on vuodatettu Seurakuntaan,  
uskovaisiin.  
162 Ei kirkkokuntiin! Me tulemme siihen muutamassa minuutissa ja se tulee ottamaan sen pois 

mielestänne ainiaaksi. näettekö; osoitamaan teille Jumalan avulla, mikä aiheuttaa sen, jos Hän vain tulee 
sallimaan sen meille. 
163 Mikä on Hänen tarkoituksensa nyt? Ilmaista itsensä Poikana, niin että Hänessä voisi Jumaluuden 

täyteys asua ruumiillisesti. Minulla on täällä edessäni Kolossalaiskirje. Näettekö? Kautta koko 
Kirjoituksen, se on ollut Jumalan tarkoitus. Sitten, Hänen Poikansa Elämän kautta, täällä sanotaan 
Hänen ristinsä Veren kautta, Hän voisi sovittaa itsensä kanssa Ruumiin, Morsiamen, joka on Eeva, 
toinen Eeva; ja Jumala antoi sen esikuvana niin kuin Hän teki Mooseksessa ja kaikissa heissä, sama 
asia, jonka Hän teki Adamissa ja Eevassa, antaen esikuvan, että he olivat Kristus ja Morsian. Hän on 
toinen Adam; Seurakunta on toinen Eeva.  
164 Niin kauan kuin toinen Eeva tekee kompromisseja Sanaa vastaan, niin eikö se tee samaa asiaa, 

jonka ensimmäinen Eeva teki? Yrittämällä sanoa siitä: “Mutta se oli jotakin toista aikaa varten.” Ja me 
tulemme siihen muutamassa minuutissa, josko Hän sanoi, että se oli toista aikaa varten. Kuinka se voisi 
olla jollekin toiselle ajalle, kun Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti?  
165 Mutta Jumala on tarkoittanut sen ja kätkenyt sen harkitsevien ja viisaiden silmiltä ja paljastanut sen 

ennalta määrätyille, pienille lapsille, jotka olivat ennalta määrätyt saamaan sen. 
166 Se on syy, katsokaa sitä kautta ajan. Milloin tahansa Valo osuu johonkin, he kääntävät sen pois, ja 

nuo suuret älykkäät ja suuret papit seisoivat siellä, siellä oli suuria opettajia ja auktoriteetteja, kuten 
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Nikodeemus ja muut, miehiä, jotka olivat hyvin kiillotettuja oppineisuudessaan, eikä Nikodeemus 
voinut edes ymmärtää sitä.  
167 Ja siellä seisoivat nuo suuret papit ja rabbit, joita oli opetettu tuossa Sanassa. Ja kuinka he 

tunsivatkaan sen järkiperäisesti! Ja Hän sanoi: “Te olette isästänne, perkeleestä, ja hänen tekojansa te 
teette.” Ajatelkaa sitä, pyhiä miehiä. Te ette olisi voineet osoittaa sormellanne mitään heidän 
elämässään, tai heidän isänsä elämässä, tai heidän isoisänsä elämässä, tai heidän iso-iso-iso-iso-iso-
isoisänsä elämässä. Jos he olisivat tehneet jotakin, olisivat he kuolleet häpeässä; kivitetty kuoliaaksi. 
Mutta tässä seisoo Jeesus kutsuen tuota ryhmää “joukoksi perkeleitä”, noita uskonnollisia ihmisiä. 
168 No niin Oi, nyt tuo suuri ilmestys! Ennallistuttaa takaisin Hänen sukulaisuutensa. Tuoda takaisin... 

Hänen täytyi antaa heidän tulla kadotetuiksi; ymmärrättekö sitä? Hänen täytyi antaa heidän tehdä syntiä, 
panna heidät vapaalle valinnalle. Hän ei voinut panna heitä tekemään syntiä ja pysyä Jumalana ja sitten 
rangaista heitä jostakin, jota Hän oli pannut heidät tekemään.  
169 Mutta, kun Hän pani miehen kumppanuuteen kanssaan ja sitten antoi ihmisen toimia vapaan 

valinnan pohjalta... Näettekö? Se on sama asia, jolle Hän on asettanut teidät tänään. Näettekö? Te voitte 
toimia millä tavalla vain tahdotte; teillä on vapaa valinta. Niinpä sen vuoksi, jos Hän laittoi 
ensimmäisen sillä tavalla, täytyy Hänen laittaa toinen sillä tavalla, Hänen täytyy laittaa joka ainoa sillä 
tavalla, tai Hän toimi väärin ensimmäisellä kerralla. Näettekö? Ja jokainen on tuolla samalla perustalla. 
170 Huomatkaa nyt mitä Hän teki. Asettamalla sen ja antaen tuon miehen tehdä sen, ja tietäen, että hän 

tulisi tekemään sen, tiesi, että hän tulisi tekemään sen. Mutta mitä se sai aikaan? Se toi esiin Hänen 
ominaisuutensa Pelastajana. Ja koko asian tarkoitus sitten on siinä, että Jumala itse tuli Jeesukseksi 
Kristukseksi, ottaakseen ylleen oman Lakinsa rangaistuksen, kuoleman, kuollakseen ja lunastaakseen 
tuon vaimon, joka oli kadotettu hylkäämällä Hänet. 
171 Kun Eeva meni pois Sanasta, hän meni pois kumppanistansa. Ja kun seurakunta menee pois Sanasta 

kirkkokuntaan, se hylkää Hänet ja harjoittaa haureutta ihmisviisauden maailman kanssa, hyläten 
Jumalan Sanan arvovallan. Kuulostaako se selvältä? Raamattu sanoo: “Harjoittaa hengellistä haureutta.” 
Mikä tahansa sana Raamatussa, joka on hylätty, tai mikään Sille pantu itsenäinen tulkinta, se on 
ehdottomasti hylkäämistä ja aviorikoksen tekemistä Jumalaa vastaan, joka on teidän Aviomiehenne. 
Avionrikkojatar ei koskaan tule menemään sisälle Taivaan Valtakuntaan, me tiedämme sen. 
Katsokaahan nyt, sitä Eeva teki alussa. 
172 Huomatkaa nyt taas. Mikä oli tuo kolminkertainen tarkoitus? Julkituoda itsensä Jeesuksessa 

Kristuksessa; tulla Ruumiiseen Jeesuksen Kristuksen kautta, omatakseen ylimmän arvovallan tehdä 
mitä? Ennallistuttaa takaisin Eeden, tuoda takaisin se, mikä oli kadotettu. Se oli ainoa asia, mikä oli 
poissa järjestyksestä. Kaikki muut Hänen asiansa olivat järjestyksessä. 
173 Mutta Hänen täytyi panna mies vapaan valinnan pohjalle, jotta hän voisi langeta, niin että Hän voisi 

olla Pelastaja, tuodakseen esiin mitä Hänessä oli, näettehän, Hänen pelastaja-ominaisuutensa. Jotakin 
täytyi olla kadotettu, ja siksi mies lankesi ja tuli kadotetuksi, että Hän voisi tulla sen Pelastajaksi, 
ottamalla ylleen oman Lakinsa. Eikä Hän voinut tehdä sitä suurena Jehovana, joka täyttää kaiken tilan ja 
ajan. Näettekö, Hän ei voinut tehdä sitä, joten Hänen täytyi tulla mieheksi. Ja Hän otti sukulaisuuden 
ihmisen kanssa, joka oli kadotettu, aamen, ja tuli mieheksi. Jumala tehtynä lihaksi!  
174 Halleluja! Te luulette, että olen kiihtynyt, mutta sitä en ole. Se on jotakin, mikä on sisäpuolella. 
175 Jumala tuli Jumalasta minuksi ja otti minun syntini ylleen, että Hän voisi tehdä minut Häneksi. 

Aamen! Takaisin Hänen suuren tarkoituksensa mukaisesti Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, sillä Hän on 
Iankaikkinen Isä. Tuo ominaisuus oli Hänessä, näettekö, ja niin se täytyi tuoda esiin. 
176 No niin, näettekö tuon koko kolminkertaisen tarkoituksen? Näettekö, ilmaista itsensä. Hän haluaa 

tulla... Maailma on kadotettu. Nyt Hänen täytyy ilmaista itsensä Miehenä tullakseen Pelastajaksi Hänen 
ristinsä Veren sovituksen kautta. Hänen täytyi tulla siksi kuollakseen, voidakseen pelastaa ja tuoda 
itsensä takaisin Seurakuntaan ja voidakseen olla ensimmäisellä sijalla Seurakunnassaan. 
177 Muistakaa nyt, se ei voi, eikä koskaan tule olemaan, eikä koskaan ole ollut mikään kirkkokunta. 

Hänellä täytyy olla ensisija ja Hän on Sana. Aamen! Kuinka mitään uskontunnustusta voisi olla lisättynä 
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Siihen? Se tekee seurakunnasta prostituoidun. Ottaa mitään miesten sanoja, tai mitään uskontunnustusta, 
tai mitään kirkkokuntaa, se on nopeasti merkitty Ilmestyskirjan 17. luvussa huorana ja porttoina: 
Roomalaiskatolisen Kirkon ollessa huora ja protestanttien ollessa porttoja. Se on tarkalleen niin selvää 
kuin vain kuka tahansa voi sen lukea. Me olemme tulleet Seurakunta Ajanjaksojen lävitse, ja te voitte 
nähdä sen noilla ääninauhoilla, jos haluatte sitä. Täsmälleen. Ja mikä tahansa, joka liittää itsensä yhteen 
jonkun uskontunnustuksen kanssa ulkopuolella Raamatun, on huora Jumalan silmissä. Se on tehnyt 
saman asian, jonka Eeva teki, mennyt pois Jumalan Sanasta, joka on Kristus. Oi! Hyvä on. 
178 No niin, me näemme Hänen salaisuutensa, joka oli Hänellä kätkettynä mielessänsä ennen maailman 

perustamista. Haluaisitteko te nyt lukea vähän tästä? Lukekaamme se. Onko teillä paljon aikaa? 
[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Silloin me tulemme lukemaan sen. Menkäämme nyt kaikki, 
lukeaksemme ainakin kerran, Efesolaiskirjeeseen, ja aloittakaamme lukeminen Efesolaiskirjeen 1. 
luvusta, kun nyt jatkamme tätä pyhäkouluopetusta tästä kolminkertaisesta Kristuksen julkitulemisesta, 
lukekaamme siitä. 

Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdosta... 

179 Tarkatkaa nyt, sitä ei ole osoitettu maailmalle, vaan: 

... pyhille, jotka ovat Efesossa, ja uskollisille Kristuksessa Jeesuksessa: 

180 Kuinka te tulette Kristukseen Jeesukseen? Seurakuntaan liittymiselläkö? [Seurakunta sanoo: “Ei.”] 
Syntymiselläkö? “Yhdellä Hengellä”, l. Kor. 12, “me olemme kaikki kastetut yhteen Ruumiiseen.” 
Näettekö?  
181 Hyvä on. Ne ovat ne, joille hän on puhumassa; sitä ei ole osoitettu ulkopuoliselle maailmalle. Me 

emme voi puhua syntiselle tästä, koska hän ei tiedä siitä mitään. Paavali ei osoittanut sitä syntisille. Hän 
sanoi: “Tämä on tuolle ryhmälle, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” 

Armo teille, ja rauha, Jumalalta meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. 

Siunattu olkoon Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, joka on siunannut meitä 

kaikilla hengellisillä siunauksilla... (Missä?) ...taivaallisissa paikoissa Kristuksessa: 

182 Taivaalliset paikat. Oi, kuinka haluaisinkaan, että minulla olisi aikaa! Täällä olen merkinnyt sen 
tänne Raamattuuni koskien taivaallisia paikkoja. Mitä ovat taivaalliset paikat? Taivaalliset paikat ovat 
uskovaisten asema Kristuksessa. Näettekö? Missä uskovainen seisoo Kristuksessa, taivaallisissa 
paikoissa. 

Sen mukaan kuin hän on valinnut meidät... (kuunnelkaa tarkasti) ...valinnut meidät Hänessä ennen 

maailman perustamista...  

183 Milloin Hän valitsi meidät? Ennen maailman perustamista, kun Hänen suuri kätketty salaisuutensa, 
Hänen suuri salaisuutensa.  

Hän valitsi meidät Kristuksessa ennen maailman perustamista, että me olisimme pyhät ja 

nuhteettomat Hänen edessänsä... (missä?) …rakkaudessa: 

Ollen... (mitä?) ...ennalta määrännyt meidät lapsiksi adoptoitaviksi Jeesuksen Kristuksen kautta 

itselleen, hänen tahtonsa hyvän halun mukaan. 

184 Ennalta määrännyt, siinä on salaisuus. Näettekö? Ennen kuin Kristusta tai mitään muuta edes oli 
maan päällä, näettekö Hänen suuren salaisuutensa, että Hän valitsi Morsiamen, tietäen, että Eeva 
epäilemällä Jumalan Sanaa tulisi lankeamaan, tietäen, että hän lankeaisi, Hän valitsi Morsiamen, joka ei 
tulisi lankeamaan, joka tulisi pitämään kiinni tuosta Sanasta huolimatta siitä, mitä muulla maailmalla 
olisi Siitä sanottavana; he tulisivat pitämään kiinni tuosta Sanasta. He olivat ennalta määrätyt seisomaan 
siellä. Lasten adoptoiminen Jeesuksen Kristuksen kautta ennalta määräsi Seurakunnan tuohon suureen 
kunniakkaaseen asemaan. 
185 Näettekö nyt tuon salaisuuden? Tekemään mitä? Ennallistuttamaan langenneen Eevan, niin kuin 

hän oli esikuva seurakunnasta. Ja huomatkaa nyt, niin kuin Jumala avasi Adamin kyljen ja otti ulos 
Eevan, joka oli hänen lihaansa ja vertansa, ja jakoi Adamin hengen miespuolisesta naispuoliseksi, jonka 
Hän pani Eevaan, ottamalla kylkiluun hänen kyljestänsä ja tehden siitä Eevan; niin myös Jumala teki 
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samoin, ottamalla Kristuksen kyljestä Veren ja veden, ja Kristus on Sana, ja ottamalla Sanan ja 
tekemällä Seurakuntansa, Eevan. Näettekö? Takaisin jälleen itselleen lunastettuna Verellä, joka otettiin 
Hänen Ruumiistansa! Näettekö sen nyt?  
186 Jumalan suuren salaisuuden avautuminen, salaisuuden, joka on ollut kätkettynä maailman 

perustamisesta asti, mutta joka on näytetty esikuvina kautta linjan. Tarkatkaa nyt. Me näemme, että Hän 
teki sen. Ja täällä Efesolaiskirjeessä ja monissa muissa paikoissa... Mutta se antaa teille tarpeeksi... Nyt, 
kautta ajanjaksojen Hän on hitaasti avannut tätä salaisuutta. Voitteko nähdä sen nyt?  
187 Kuinka Hän teki. Mitä nyt tapahtui esikuvana? Hän avasi Adamin kyljen ja otti osan hänen 

lihastaan, joka oli Adam, tehdäkseen Eevan. Morsiamen täytyy olla Sana, sillä Hän on Sana. Morsian ei 
voi seistä uskontunnustuksilla; Hän ei voi seistä kirkkokunnalla; Hän ei voi seistä hyvällä käytöksellä; 
Hänen täytyy seistä yksin Sanalla, koska Hän on osa Siitä; Hänet oli otettu Kristuksesta. Näettekö? 
188 Ja ollaksemme varmat, että koko Ylöstempaus nyt... Luther oli osa; Wesley oli osa; profeetat olivat 

osa. Jos he eivät ole osa... Vain ilmestyksessä, että he olivat muodostamassa Ruumiin: jalkaterät, 
varpaat, käsivarret ja niin edelleen Päähän asti (johon me tulemme muutaman minuutin kuluttua), joka 
muodostaa koko Ylöstempauksen. Se on Sanan Ruumis, joka on Kristus. Aamen!  
189 Sen ulkopuolella te olette kadotettu. En välitä kuinka hyvä te olette, tai mikä teidän suhteenne on, 

tai mikä teidän yhteytenne, teidän organisaationne on, sen ulkopuolella, että tuo Sana on teissä, te olette 
kadotettu! 
190 “Jos te pysytte Minussa, Sanassa, ja Minun Sanani pysyy teissä, silloin pyytäkää mitä tahdotte”, 

koska te ja Sana olette sama. Hänellä on ensimmäinen sija. Hänellä on hallintavalta. Te olette vanki 
Hänelle. Maailma on kuollut. Teillä ei enää ole mitään tekemistä sen kanssa. Te näette muiden ihmisten 
elävän niin kuin tekevät, mutta kuitenkaan te ette tee sitä. Te olette vanki; te olette iestetyt Hänen 
kanssaan. “Minun ikeeni on helppo.” Te olette iestettynä Kristuksen kanssa, Hänen Sanansa kanssa. 
“Minä teen vain sitä, mikä miellyttää Isää. Ja, jos te ette voi uskoa, että Minä olen Hän, silloin uskokaa 
Sana.” Niin täydellistä. Huomatkaa.  
191 Huomatkaa nyt, kuinka kautta ajanjaksojen, Hän on vähitellen paljastanut tämän, hitaasti avaten 

salaisuuden profeettojen kautta ja esikuvien kautta. Nyt me voimme vain jatkaa siihen, ja ilmaisten 
itsensä. 
192 Hän ilmaisi itsensä Mooseksessa. Katsokaa Moosesta. Syntyi lasten vainon aikana. Hän oli 

syntynyt vapauttajaksi. Hän oli kätkettynä kaislikossa, aivan niin kuin Jeesuskin oli viety alas Egyptiin. 
Hän tuli ulos; hän meni ylös vuorelle ja tuli takaisin Käskyjen kanssa.  
193 Jeesus meni ylös vuorelle Hänen ensimmäinen saarnansa, Vuorisaarna, tuli takaisin Käskyjen 

kanssa. “Te olette kuulleet heidän vanhaan aikaan sanovan: ‘Sinun ei tule tehdä aviorikosta’, mutta 
Minä sanon teille, että kuka tahansa katsoo naista himoiten häntä, on jo tehnyt aviorikoksen.” 
Lainantaja; Pappi; Kuningas; Johtaja, täsmälleen! 
194 Hän ilmaisi itsensä Joosefissa, syntyneenä kirkkokuntien keskuudessa, veljiensä. He vihasivat häntä 

syyttä, koska hän oli hengellinen. Hän näki näkyjä; Jumala oli hänen kanssaan; hän osasi tulkita unia, ja 
hänen veljensä vihasivat häntä. Hänen veljensä myivät hänet melkein kolmestakymmenestä 
hopearahasta, aivan tarkalleen niin kuin Juudas Iskariot, Hänen veljensä, joka myi Hänet 
kolmestakymmenestä hopearahasta. Hänet heitettiin kuoppaan ja oletettiin kuolleeksi. Kyllä. He 
kertoivat hänen isälleen, että hän oli kuollut. Ja hänet heitettiin kuoppaan, otettiin ylös ja hän meni 
faaraon oikealle puolelle.  
195 Vankeudessa, kuinka hän kärsikään siellä, ja siellä olivat nuo kaksi, viininlaskija ja leipuri, yksi 

heistä tuli kadotetuksi ja yksi pelastui. Aivan niin kuin Hänen ollessaan vangittuna ristillä, kiinnitettynä 
ristiin meidän syntiemme tähden, me tulemme vangeiksi, yksi ryöväreistä oli kadotettu ja yksi 
pelastunut. Näettekö? Aivan tarkalleen. 
196 Sitten hän tuli faaraon, kuninkaan oikealle puolelle, niin kuin hän oli uneksunut ja nähnyt näyssä, 

että hän istuisi kuninkaan jalkojen juuressa, ja kaikki valta Egyptissä oli annettu hänelle. Hänen näkynsä 
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täytyi tapahtua. Hän on voinut tutkia näkyään monet kerrat, ollessaan siellä vankilassa, partansa 
kasvaessa ja niin edespäin, mutta hän tiesi, että jonakin päivänä hänen näkynsä täytyi täyttyä. 
197 Vaikka se viipyykin, sen täytyy tapahtua, niin kuin puhuin keskiviikkoiltana täällä kokouksessa. 

Näettekö? Sen täytyy tapahtua. Kun Jumala sanoo niin, sen täytyy tapahtua. Se on vahvistettu profeetta 
ja sen täytyy tapahtua, koska se on Jumalan Sana.  
198 Ja Sana tulee ainoastaan profeetoille. Tuo sana profeetta merkitsee “jumalallisen kirjoitetun Sanan 

paljastaja, aivan samoin niin kuin se merkitsee ennalta kertojaa, näettekö, näkijä. Huomatkaa näkijässä, 
kuinka, kun hän tulee esiin, hän on jumalallisesti vahvistettu, kun se on tapahtunut, mitä hän on ennalta 
nähnyt. “Jos keskuudessanne on joku profeetta, joka kertoo teille jonkun määrätyn asian tulevan 
tapahtumaan, ja jos se ei tapahdu, älkää kuunnelko häntä. Mutta, jos se tapahtuu, silloin Minä olen 
hänen kanssaan. Teidän on parasta pelätä häntä, koska Minä olen hänen kanssaan.” Näettekö? Niin se 
on täsmälleen. Siinä on vahvistus. Siitä te tiedätte, onko se Totuus, tai eikö se ole.  
199 Jumala puhuu takaisin Sanansa kautta kansallensa, käyttäen ihmisiä. Katsokaahan, Jumala puhuu 

vain miehen kautta. “Minä olen viinipuu; te olette oksat.” Viinipuu ei kanna hedelmää, oksat kantavat 
viinipuun hedelmän. Huomatkaa, se on aina ollut sillä tavalla. 
200 Nyt me sitten näemme kuinka Joosef... Kukaan ei voinut tulla faaraon tykö, tapaamatta ensin 

Joosefia. Kukaan ei voi tulla Isän tykö kuin vain Pojan kautta. Ja, kun Joosef jätti valtaistuimen, he 
puhalsivat pasuunoihin; jokainen polvi notkistui! “Joosef on tulossa!”  
201 Kunnia! Jonakin päivänä jokainen polvi tulee notkistumaan ja jokainen kieli tulee tunnustamaan, 

kun Hän jättää Isänsä valtaistuimen tullakseen esiin. Jokainen tulee tunnustamaan, että Hän on Jumalan 
Poika. Te joko... Se on liian myöhäistä silloin; tehkää se nyt. 
202 No niin, me huomaamme, että esikuvien kautta... Me voisimme jopa ottaa Daavidin, niin kuin 

puhuin hetki sitten, joka oli ajettu pois valtaistuimelta, omiensa hylkäämänä, kulkien ylös tuota samaa 
vuorta, Oliivivuorta, ollessaan menossa vankeuteensa. Hän kulki vankeuteensa, koska hänen veljensä ja 
hänen oma kansansa oli hylännyt hänet. Hän kulki itkien. Se oli Kristuksen Henki hänessä, joka tulisi 
olemaan hyljätty, kun Hän katsoi Jerusalemia ja itki ja sanoi: “Jerusalem, kuinka usein Minä olisin...”, 
hylätty Kuningas! Kahdeksansataa vuotta myöhemmin Daavidin Poika seisoi kukkulalla Jerusalemin 
yläpuolella, hylättynä, ja itki Jerusalemia ja sanoi: “Nyt sinun aikasi on tullut.” Näettekö? 
203 Kaikki nuo asiat kuvasivat Häntä, vain esikuvissa, mutta yhä salaisuus oli kätketty. Nuo miehet 

eivät tienneet mitä tekivät. He tiesivät vain, että Henki johti heitä tekemään jotakin. Hän salasi sen 
viimeisten päivien suurta paljastamista varten, mutta ilmaisten sen. Ilmaisten itsensä Mooseksessa ja 
Daavidissa ja Joosefissa ja Eliassa ja niin edelleen. Me voisimme ottaa jokaisen noista profeetoista ja 
katsoa heidän elämäänsä ja osoittaa kuinka se ilmaisi Jeesuksen Kristuksen täydellisesti, tarkalleen, 
kuitenkaan koskaan paljastamatta Hänen salaisuuttaan täysin, odottaen tehdäkseen sen tunnetuksi 
viimeisissä päivissä, niin kuin Hän lupasi, odottaen sen tulemista täysin käsitettäväksi, näettekö, ennen 
kuin Hän voisi ilmaista sen. Jos Hän olisi kertonut koko asian.  
204 Koska Raamattu on kirjoitettu salaisuuksina; Jeesus kiitti Isää siitä, että Se oli kirjoitettu 

salaisuuksina. 
205 No niin, Herran tulemus on salaisuus. Me emme tiedä, milloin Hän tulee, kuinka Hän tulee, mutta 

me tiedämme, että Hän tulee. Näettekö? Ja niin olivat kaikki Jumalan salaisuudet odottamassa tätä 
viimeistä päivää. Sen jälkeen, kun se jo on saatettu päätökseen, sitten Hän paljastaa; Hän näyttää, mitä 
Hän on tehnyt. Oi! Koskaan Hän ei antanut salaisuuttaan täysin. 
206 Se on aivan kuin tämä, verraten Seitsemää Sinettiä. Nyt, kun Jumala käytti Martin Lutheria ulos 

tulemista varten, tuota seurakunta ajanjaksoa varten, ja kun Hän käytti John Wesleytä, Hän vähitellen 
toi heidät ulos ja oli paljastamassa heissä tuon seurakunta ajanjakson, kun me… kun se nyt takaisin 
Raamatun lävitse ja voimme löytää sen. Mutta viimeisissä päivissä, syy miksi se oli niin valtava asia, 
että Hän puhui siitä täällä ja näytti nuo Seitsemän Ukkosenjylinää ja Look ja Life lehd… 
207 Life lehdessä oli siitä artikkeli, tuosta Pilvirenkaasta ja valosta siellä, jota he eivät voineet 

ymmärtää, eivätkä vieläkään tiedä siitä, mutta täällä sanottiin: “Mene sinne ja odota näiden 
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salaisuuksien tulemista paljastetuiksi”, täällä kuukausia ennen kuin se tapahtui; ja sitten se tapahtui 
tarkalleen sillä tavalla kuin Hän sanoi sen tapahtuvan. Panitteko merkille tuossa valokuvassa jopa tuo 
Enkeli oikealla, kun hän oli aineellistunut tullen alas, siipensä taaksepäin ja päänsä sivuttain? Siellä se 
on valokuvassa. Aivan tarkalleen; kuukausia ennen kuin se tapahtui, Hän kertoi täällä, että Hän tulisi 
tuomaan uskovaisten Ruumiin yhteen paljastaakseen, noukkimaan ylös nuo kadoksissa olevat päät. 
208 Tässä tuli Luther lävitse. Hän saarnasi vain vanhurskauttamista, takoen tuossa ajanjaksossa. Hän ei 

tiennyt, mikä ajanjakso se oli. Tässä tuli Wesley lävitse. Hän takoi oman ajanjaksonsa lävitse. Näettekö? 
Paljon siitä, mitä meillä on väärin, tuli siitä. Toisia seurakuntia tuli esiin. Ja tässä tulivat helluntailaiset. 
He organisoituivat ja menivät suoraan takaisin kuolemaan uudestaan, niin kuin me tulemme siihen 
muutamassa minuutissa, suoraan takaisin kuolemaan. 
209 Ja sitten, tulee salaisuuksien paljastaminen paljastamaan, mitä se kaikki on ollut, mistä kaikki nämä 

pienet opit, kuten Luther toi mukanaan katkismuksen ja kaikkea muuta; ja Wesley toi mukanaan sitä ja 
tätä, ja näitä muita asioita; helluntailaiset toivat mukanaan organisaation aivan samalla tavalla ja “Isä, 
Poika ja Pyhä Henki” kasteen ja muita asioita; tietämättä asiaa paremmin, koska... Sitten se tulee 
takaisin viimeisissä päivissä ja nostaa ylös kaikki nämä salaisuudet ja selvästi selittää sen, paljastaa sen. 
Miksi? Se kaikki on viimeisissä päivissä, kun tämä suuri salaisuus, joka Jumalalla oli sydämellään, 
paljastetaan. 
210 Käsitättekö te sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jos ette, palatkaa uudestaan tähän ääninauhaan. 

Minä en tiedä kuinka paljon pidempään minä tulen olemaan kanssanne. Muistakaa tämä on Totuus 
NÄIN SANOO HERRASTA. Se on Totuus. Se on Kirjoitus. 
211 Kuten nuo Seitsemän viimeisen Sinetin seitsemän salaisuutta, niiden salaisuudet. Sinetti on 

murrettu, jokainen ajanjakso tuli ajallaan, ja siellä he jättivät paljon hajalleen. Ja Jumala, joka ei 
halunnut niiden olevan hajallaan, Hän tulee ja nostaa ylös nuo asiat, nuo opit, jotka he alkoivat, tuoden 
sen esiin ja paljastaen koko asian, saman asian Hän tekee nyt paljastaen Kristuksen salaisuuden, kuinka 
Hän oli Jumalan kolminkertainen tarkoitus Seurakuntaa varten. Oi! Antaen sen julki; paljastaen! 
212 Paljastaa, Webster sanoo, on tehdä tunnetuksi, ja erikoisesti, sanoo Webster, tehdä tunnetuksi 

jumalallinen Totuus, sitä ilmestys merkitsee. Ilmestys: se on Kristuksen tapa tehdä itsensä tunnetuksi 
Seurakunnallensa. 
213 Nyt te sanotte: “Veli Branham, sinä vain sanot niin...” Me emme nyt vain sano tätä.  
214 Huomatkaa nyt kuinka Hän teki itsensä tunnetuksi Pietarille. Jos haluatte merkitä sen muistiin 

lukeaksenne sen. Me luemme sen, jos tahdotte, Matteus 16:15 ja 17. Minä tulen lainaamaan sitä. Kun 
Hän oli tulossa Kirkastusvuorelta, Hän sanoi: “Kenen ihmiset sanovat Minun Ihmisen Pojan olevan?” 
215 Jotkut sanoivat: “Oh, he ajattelevat, että Sinä olet Elia, ja jotkut sanovat, että Sinä olet yksi 

profeetoista, Jeremia tai joku heistä.” Mutta se ei ollut se, mitä Hän kysyi?  
216 Hän sanoi: “Kenen te nyt ajattelette Minun olevan?” Siinä on nyt seurakunta, jolle Hän on 

puhumassa. Näettekö?  

“Kenen ihmiset ajattelevat Minun olevan?” 
217 Tänään sanotaan: “Hän oli filosofi”, vain sosiaalista uskontoa. “Hän on hyvä mies. Me uskomme, 

että Hänen opetuksensa on oikein. On sopivaa elää sen mukaan. Uskon, että me kaikki olisimme 
parempia, jos tekisimme sen. Heillä tulisi olla seurakuntamme ja niin edelleen...” Se on aivan kuin 
joulupukki tarina. 
218 Se ei ole jonkun seurakunnan ilmaisu niin, että meidän tulisi ilmaista jotakin. Se on elämä, jota te 

ette elä itse, vaan Hän tulee teihin ja elää itse, ja te tulette vangiksi, mutta ette millekään inhimilliselle 
olennolle. Te olette Hengen johtama. Kuinka te tiedätte? 
219 Nyt, te sanotte: “Voisin ajatella menettäväni järkeni. Ehkä joku, joka kadottaa järkensä, tekee sen.”  
220 Mutta, jos teillä on Kristuksen mieli, silloin Kristus ilmaisee itsensä teidän kauttanne. Osoittaen, 

että se on Hän, ettekä te ole kadottaneet järkeänne.  



                              21 
 

221 Jotkut joutuvat joidenkin aistiharhojen alle ja tulevat mielenvikaisiksi. No niin, me tiedämme, että 
sellainen on väärin. Se on perkele, joka yrittää jäljitellä todellista asiaa ennen kuin se tulee tänne. Se on 
aina väärennös. Näettekö?  
222 Mutta todellinen mies kadottaa omat ajatuksensa ja oman ajattelunsa, eikä vain tule sokeasti sillä 

tavalla. Ei koskaan. Te tulette täysin järjissänne ja Kristus ottaa teistä hallinnan ja ilmaisee itsensä. Ja 
nyt maailmalle, te olette mielenvikainen henkilö.  
223 Jos te olette mielenvikainen, jos te itse asiassa olette mielenvikainen, silloin ei ole mitään, perkele 

ei voi ottaa teitä täydellisesti hallintaansa. Hän on saava teidät tekemään kaikenlaista vastoin tätä Sanaa.  
224 Mutta, kun Kristus ottaa hallinnan ylitsenne, tulee Hän ilmaisemaan tuon Sanan kauttanne, koska se 

on Hän. Hän on Sana! Silloin te voitte nähdä Kristuksen ilmaisun. Ei jonkin sorttista harha-aistimusta, 
vaan todella aidon Kristuksen, joka ilmaisee itsensä teidän kauttanne. Kuinka kaunista! 
225 Tarkatkaa nyt, Hän sanoi: “Kenen te sanotte Minun olevan?” Hän kysyy Seurakunnalta, 

kahdeltatoista opetuslapseltaan. Tuon päivän miljoonista, Hän kysyi kahdeltatoista, Seurakunnaltansa. 

Miljoonista Nooan päivissä, Hän kysyi kahdeksalta. Näettekö?  
226 Ja Hän sanoi: “Niin kuin se oli Nooan päivissä, niin se tulee olemaan Ihmisen Pojan tulemuksessa, 

näettekö, jolloin kahdeksan sielua pelastui.”  
227 Minä en sano, että tulee olemaan kahdeksan, älkää nyt käsittäkö sitä kokonaan väärin. Minä en 

ollenkaan sanonut sitä. Minä en tiedä kuinka monet tulevat pelastumaan tuossa viimeisessä hetkessä, 
kun tuo pieni ryhmä ylöstemmataan. Se tulee olemaan pieni joukko, sen voin sanoa teille. “Sillä ahdas 
on portti ja kaita on tie, mutta on tuleva olemaan muutamia, jotka löytävät sen.” 
228 Mutta, kun tuo suuri lunastettu Ruumis kautta ajanjaksojen tulee ylös, niin silloin, siellä tulee 

olemaan suuri väentungos. Ilmestyskirja 7 ilmaisee sen: “Suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea”, 
kautta kaikkien ajanjaksojen, jotka tulevat esiin, ne, jotka vaelsivat Raamatun Valossa niin pitkälle kuin 
Se oli paljastettu heille. Ja me tiedämme nyt, että Wesleyllä oli enemmän Valoa kuin Lutherilla. Me 
tiedämme helluntailaisten voittaneen loistossa Wesleyn. Näettekö? Varmasti se tekee sen.  
229 Koska se on vain vähitellen ilmaistu, aivan niin kuin se teki kautta profeettojen ja niin edelleen, 

kunnes se oli täydellisesti tehty tunnetuksi, jumaluus ruumiillisesti Kristuksessa. 
230 Ja nyt, Kristus Seurakunnassa tehdään juuri tunnetuksi. Tuo koko asia on Jumalan ilmestys viemään 

Eeva jälleen takaisin oikeaan asemaansa aviomiehensä kanssa, ja huomatkaa, Jumala on Seurakunnan 
Aviomies, ja Seurakunta on Hänen Morsiamensa. 
231 Hänen kysyessään sitä, Pietari sanoi: “Sinä olet Kristus, Elävän Jumalan Poika.” 
232 Nyt tarkatkaa! “Siunattu olet sinä, Simon Bar-jona, joka merkitsee Joonan poika, näettehän, 

siunattu olet sinä, sillä liha ja veri ei ole paljastanut tätä sinulle, sinä et koskaan oppinut sitä jossakin 
koulussa, vaan Minun Isäni, joka on Taivaassa, on paljastanut sen sinulle.” Pankaa merkille, mitä Hän 
sanoi hänelle: “Tälle kalliolle....” Hän sanoi sen Pietarille, tuolle ennaltamäärätylle Jumalan Siemenelle, 
joka oli vastaanottanut tämän Valon, ja Hän antoi hänelle Valtakunnan avaimet. “Tälle ilmestyksen 
kalliolle siitä kuka Jeesus Kristus on...” Hän on koko, julkituotu Jumala. “Tälle kalliolle...” Ei Isä, 
Poika, Pyhä Henki, josta Hän olisi toinen persoona. “Tälle kalliolle Minä tulen rakentamaan 
Seurakuntani, eivätkä helvetin portit tule koskaan ravistelemaan sitä maahan, ei koskaan voittamaan 
sitä. Näettekö? “Minä tulen rakentamaan Seurakuntani tälle kalliolle”, Jeesuksen Kristuksen 
ilmestykselle. 
233 Kuulkaahan, Kristus teissä tekee Hänet ilmestyksen Elämän keskipisteeksi. Näettekö? Kristuksen 

Elämä teissä tekee Hänet ilmestyksen keskipisteeksi. Kristus Raamatussa, tekee Raamatun täydelliseksi 
Kristuksen ilmestykseksi. Kristus teissä tekee teidät koko asian täydelliseksi ilmestykseksi. Näettekö 
mitä Jumala yrittää tehdä? 
234 Mikä sitten on uusi syntymä? Te sanotte: “Hyvä on, veli Branham, mikä on uusi syntymä?” Se on 

Jeesuksen Kristuksen ilmestys henkilökohtaisesti teille. Aamen! Näettekö? Ei, että te liityitte johonkin 
seurakuntaan; puristitte kättä; teitte jotakin erilaista? Lausuitte jonkun uskontunnustuksen; lupasitte elää 
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joidenkin sääntöjen mukaan, vaan Kristus, Raamattu. Hän on Sana, joka paljastettiin teille. Ja ei ole 
väliä, mitä kuka tahansa sanoo, tai mitä tapahtuu, se on Kristus. Pastori, pappi, tai kuku tahansa se 
onkin, se on Kristus teissä. Se on tuo ilmestys, jolle Seurakunta on rakennettu. 
235 Te sanotte: “Mutta minä olen luterilainen. Minä olen baptisti. Minä olen presbyteeri.” Se ei 

merkitse [Veli Branham näpsäyttää sormiaan.] tämän enempää Jumalalle, ei yhtään mitään, ei sormenne 
näpsäytyksen vertaa.  
236 Mitä se on? Se on Kristus paljastettuna, ja Hän on Sana. Ja kun Sana on paljastettu, Se ilmaisee 

itsensä. Näettekö? Jumalan tarkoitus oli ilmaista itsensä Jeesuksessa Kristuksessa, ottaakseen omat 
lakinsa ja elääkseen lakiensa mukaan, ja täyttääkseen lakinsa kuolemalla. Kristuksessa Jumala kuoli 
lihassa voidakseen tuomita synnin lihassa, niin että Hän voisi tuoda itselleen kunniakkaan Morsiamen, 
takaisin lunastetun, joka uskoisi vain Jumalan Sanan, eikä vaihtaisi Sitä, niin kuin Eeva teki, joihinkin 
ihmisten järkiperäisiin käsitteisiin. Näettekö te sen? Se on Kristuksen idea. Se on Jumalan idea. Uusi 
syntymä paljastaa tämän.  
237 Ja jos joku sanoo syntyneensä uudestaan ja yrittää asettaa näitä Kristuksen lupauksia näissä 

viimeisissä päivissä johonkin toiseen aikaan, tehden Hänestä Kristuksen eilen, mutta ei tänään, silloin 
tuo mies tai tuo henkilö on ollut Saatanan eksytyksessä. Ja jos tuo mies sanoo uskovansa sen, ja se ei 
julkituo itseään hänen kauttaan?  
238 Jeesus sanoi Markus 16: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat; kaikkialle maailmaan ja 

jokaiselle ajanjaksolle.” Perkeleiden ulos ajaminen ja kielillä puhuminen ja kaikki nämä suuret lahjojen 
julkitulemiset, jotka seuraisivat, ne seuraisivat, ei niin, että ne ehkä seuraisivat; tai niiden tulisi seurata, 
vaan ne tulevat seuraamaan. Ja taivaat ja maa tulevat katoamaan pois, mutta Hänen Sanansa ei katoa! 
239 Niinpä Kristus ilmaisee itsensä yksilössä, oliko hän sitten älykäs tai ei hän tunne aakkosiaan. Puolet 

apostoleista eivät niitä tunteneet. Mutta he tunsivat Kristuksen! He eivät koskaan panneet merkille 
Pietarista ja Johanneksesta, että he olisivat tulleet jostakin seminaarista. Heidän sanottiin panneen 
merkille ja huomanneen, että he olivat olleet Kristuksen kanssa, kun Hän paransi tuon ramman miehen 
siellä portilla. He tiesivät heidän olleen Kristuksen kanssa. 
240 Uusi syntymä on Kristus, se on ilmestys. Jumala on paljastanut teille tämän suuren salaisuuden, ja 

se on uusi syntymä. Mitä te nyt tulette tekemään, kun te saatte koko tuon ryhmän yhteen, jossa ilmestys 
on täydellisessä sopusoinnussa, ja Jumala ilmaisee sen Sanansa kautta samoilla toiminnoilla, samoilla 
asioilla, joita Hän teki, tehden Sanan julkituoduksi? Oi, jospa Seurakunta vain tietäisi asemansa! Se 
tulee tietämään sen yhtenä päivänä. Silloin, Ylöstempaus tulee tapahtumaan, kun Se tietää, mikä Se on. 
Huomatkaa nyt.  
241 Te sanotte, veli Branham, mutta se ei ole...” Oi kyllä, kyllä se, vaan on. Se on Totuus. 
242 Panitteko merkille jotakin? Paavali ei koskaan tuntenut Jeesusta fyysisesti. Paavali ei koskaan 

tuntenut Häntä. Ainoa tapa kuinka Paavali tunsi Hänet, oli ilmestyksen mukaan, näyn mukaan. Onko se 
oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Paavali tunsi Jeesuksen ainoastaan ilmestyksen kautta, aivan 
kuten Pietarikin. 
243 Pietari oli nähnyt Hänet lihassa, mutta hän ei tuntenut Häntä lihan mukaan, koska Jeesus sanoi niin. 

“Liha ja veri ei paljastanut sitä sinulle. Ei edes Minun oma Elämäni paljastanut sitä sinulle, vaan Minun 
Isäni, joka on Taivaassa, on paljastanut asian sinulle, että Hän on Jumalan Sana. Ja tälle kalliolle Minä 
tulen rakentamaan Seurakuntani.” Pietari ei tuntenut Häntä lihan mukaan. Miehet vaelsivat Hänen 
kanssaan ja koskettivat Häntä käsillään, ja kaikkea muuta.  
244 Mutta Paavalilla oli jotakin suurempaa kuin kenelläkään apostoleista. Näettekö?  
245 He sanoivat: “Mutta minulla on enemmän ilmestystä kuin sinulla, Paavali, koska, tiedäthän, että 

minä vaelsin Hänen kanssaan. Minä menin kalastamaan Hänen kanssaan yhtenä päivänä. Minä kuulin 
Hänen puhuvan. Hän istui veneessä kanssani, ja kun Hän oli sanonut minulle: ‘Menkäämme tänne ja 
kalastakaamme tässä paikassa, niin tulemme saamaan enemmän kaloja’, niin me saimme niitä 
enemmän. Näethän, me näimme Hänen tekevän asioita.” 
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246 Mutta Paavali näki Hänet sen jälkeen, kun Hän oli kuollut, haudattu ja ylösnoussut. Paavali näki 
Hänen ilmaisevan itsensä siinä Tulipatsaassa, joka johti Israelin lapsia! Paavali, ollen juutalainen, ei 
olisi koskaan kutsunut sitä “HERRAksi” ellei hän olisi nähnyt ilmaisua, että Hän oli tullut takaisin 
samana eilen, tänään ja ikuisesti. Hän sanoi: “Paavali...” toisin sanoen: “Minä olen sama Jumala tänään 
kuin mitä olin eilen. Tässä Minä olen, sama Valo, Tulipatsas, joka puhui Moosekselle palavassa 
pensaassa. Ei ihme, että hän voi erotella Lain armosta Hebrealaiskirjeessä. Hän kohtasi tuon saman 
Tulipatsaan. Hän sanoi: “Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.” 
247 Ja täällä Hän on tänään samalla tavalla! Sillä tuo sama Tulipatsas ilmaisee itsensä ja vahvistaa 

itsensä samaksi, paljastaen Jumalan salaisuuden, joka on ollut kätkettynä maailman perustamisesta! 
Näettekö sitä? 
248 Paavali tunsi Hänet ainoastaan ilmestyksen kautta. Pietari tunsi Hänet ilmestyksen kautta.  
249 Hän vaelsi Hänen kanssaan, puhui Hänen kanssaan. Sen vuoksi, te voitte asettaa tähän Sanaan... 

Olen juuri sanonut, että Hän oli Sana. Joku oppinut voi istua ja lukea tuota Sanaa, kunnes hän voi sitoa 
mielenne miten tahtoo, jos vain haluaa tehdä sen; koska hän on älykäs, loistavaälyinen. Ottakaa joku 
katolinen pappi, eikä edes sitä, vaan vain joku hyvä Raamatussa koulutettu teologi, baptisti, presbyteeri 
tai jotakin sellaista, ja veli, hän saa teidät ajattelemaan, että ette tiedä yhtään mitään. Näettekö? Kun 
tulee kyse puhumisesta... Miksi? Koska hän on tullut tuntemaan Hänet, Sanan, lihassa. [Veli Branham 
taputtaa Raamtuansa.] 
250 Mutta ainoa tapa, miten te olette pelastunut, on tuntea Hänet ilmestyksen kautta!  
251 Minä voin ottaa presbyteerien opin ja sitoa teidät helluntailaiset kunnes te ette... Voin ottaa 

baptistien opin ja näyttää teille helluntailaisille miljoonia asioita, joista te ette tiedä mitään. Se on totta, 
mutta sitä se ei ole. Se ei ole Hänen Seurakuntansa. Se ei ole Hänen Seurakuntansa.  
252 Hänen Seurakuntansa on Hän itse paljastettuna! Aamen! Näettekö sitä? Sanan itsensä ilmaisemana, 

että Hän on Jumala. 
253 Kuinka te voitte sanoa: “Isä, Poika, Pyhä Henki”, ja sitten olla kastettu siten? Pakanuutta. Oikein. 

Kuinka te voitte sanoa tuntevanne Jeesuksen Kristuksen, Hän on Sana, kun Raamatussa ei ole yhtään 
Kirjoitusta, ei yhtään paikkaa, missä ketään olisi koskaan kastettu Nimessä Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen? 
254 Ja te “Jeesus Yksin” ihmiset, jotka käytätte vain nimeä “Jeesus” kasteessa! Minä itse 

henkilökohtaisesti tunnen neljä tai viisi Jeesusta. Niinpä te näette, mihin kirkkokunnat johtavat teitä? Se 
on pimeyttä, se on Kainin ilmaisu, joka toi veren sijasta hedelmiä.  
255 Mutta ilmestys tulee Veren kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on Jumalan Veri, Marian 

kohdussa luotu Veri. Ja Paavali tunsi Hänet ilmestyksen kautta. Se on miten me tunnemme Hänet 
tänään, ainoa tapa, miten te voitte tuntea sen. Ei sanomalla: “Minä olen metodisti.” Se ei merkitse 
mitään. “Minä olen baptisti.” Se ei merkitse mitään. “Minä olen katolinen.” Se ei merkitse mitään. 
Mutta ilmestyksen kautta, että Jumala on paljastanut Sanan teille. Hän on Sana, ja Sana... Kuinka te 
tiedätte, että Se on paljastettu? Se elää itsensä ja ilmaisee itsensä teidän kauttanne. Oi! 
256 Kirkot ovat kauan sitten unohtaneet tuon suuren ilmestyksen. Se on totta. Ilmestyksen Totuudesta, 

he ovat unohtaneet sen. He menivät...  
257 Nyt, kun Luther nousi esiin, hän oli suuri mies. Hänellä oli tuon päivän ilmestys. Mutta mitä 

tapahtui? Joukko rickyjä tuli sisään, pystytukka leikkauksineen, niin kuin me kutsumme heitä tänään, 
rickettoja ja kaikkea muuta, he tulivat sinne ja ennen kuin huomaattekaan... 
258 Tuo ilmaus, jos te vain tuntisitte Raamatun numerologian ja tietäisitte mitä Elvis tai Ricky 

merkitsevät, Kirjoitukselle! Aivan kuin... Miksi Jeesus sanoi... Sanotaan: “Ei teidän nimellänne mitään 
merkitystä ole.” Vai ei ole? Tuollaiset nimet voivat tulla vain näissä viimeisissä päivissä näille 
viimeisten päivien ihmisille.  
259 Miksi sitten Jeesus muutti Abramin nimen Abrahamiksi, sitten, Saarain nimen Saaraksi? Miksi Hän 

muutti Sauluksen Paavaliksi? Miksi Hän muutti Simonin Pietariksi ja niin edespäin? Näettekö te? 
Tietenkin se merkitsee jotakin.  
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260 Tuo nimi ei voinut tulla ennen tätä päivää. Siksi meillä on tämä helvetillinen asia maan päällä tänä 
päivänä, sen kaltaisten asioiden tähden. Koko ihmissuku on turmeltunut. Se on mennyttä, näettekö, ja 
siksi se on. 
261 Huomatkaa nyt. Lutherin kohdalla kaikki oli oikein, hänen päivänään. Ja hänellä oli ilmestys, mutta 

niin pian kuin hän oli mennyt pois, katsokaa, mitä he tekivät. Wesleyllä oli sanoma; katsokaa, mitä se 
teki. Vanhoilla alkuperäishelluntailaisilla oli... Katsokaa mitä he tekivät. He kokosivat joukon miehiä 
yhteen aivan kuin... Tarkalleen sama asia. 
262 Jumala armosta lähetti Israelille Tulipatsaan, profeetan, uhrin ja osoitti itsensä heidän 

keskuudessaan, ja toi heidät ulos Egyptistä ja halki Punaisen Meren. He halusivat lain niin, että heillä 
voi olla suuria arvohenkilöitä, että heillä voi olla jotakin tekemistä siinä. Ja mitä he tekivät? Heidät 
jätettiin neljäksikymmeneksi vuodeksi harhailemaan erämaassa, eikä yksikään heidän organisaatioistaan 
koskaan mennyt ylitse. 
263 Kaaleb ja Joosua olivat ainoat kaksi, jotka seisoivat ja sanoivat: “Me olemme kykenevät ottamaan 

sen.” He... Katsokaa Jumalan Sanaa.  
264 Joka ainoa heistä kuoli erämaassa. Ja Jeesus sanoi, että he olivat iankaikkisesti mennyttä. Oikein. 

Sen jälkeen, kun Hän oli näyttänyt heille siunauksensa ja voimansa heidän ajanjaksoissaan, kuten 
Luther, Wesley ja niin edelleen. Eikö niin? 

He sanoivat: “Meidän isämme söivät mannaa erämaassa.” 
265 Ja Hän sanoi: “He ovat joka ainoa kuolleita”, se on iankaikkisesti erotettuja Jumalasta. Heidän 

ruumiinsa mätänivät erämaassa. Näettekö? He ovat kuolleita. “Minä olen Elämän Leipä, joka on tullut 
Jumalalta Taivaasta.” He eivät voineet nähdä sitä. He yksinkertaisesti eivät voineet nähdä sitä. 
266 Hyvä on, seurakunta on kauan sitten unohtanut sen. He vastaanottivat järkiperäisen sanoman, 

intellektuellit, jäsenyyden, tiedon sen sijaan, että olisivat ottaneet Totuuden ilmestyksen Sanasta. 
267 Kuulkaahan nyt. He sanovat tänään, kun heiltä kysytään: “Uskotteko Jumalan antaneen meille 

tehtäväksi mennä kaikkeen maailmaan, parantamaan sairaita, saarnaamaan Evankeliumia ja ajamaan 
ulos perkeleitä?” “Oh, oh, kyllä, oletan, että se on oikein, mutta...” Näettekö? 
268 Eräs nainen puhuessaan minulle eräänä päivänä sanoi: “Mutta, kaikki kirkothan ovat 

sopusoinnussa.” 
269 Minä sanoin: “Yksikään niistä ei ole sopusoinnussa toisen kanssa.” Siellä seisoi läsnä eräs 

katolinen. Minä sanoin: “Miten on sinun kanssasi? Sinä olet metodisti ja hän on katolinen. Oletteko te 
sopusoinnussa toistenne kanssa?” Minä sanoin: “Tämä paavi yrittää yhdistää heitä yhteen, ja se on hyvä 
asia kaikille tuon kaltaisille ihmisille.” 
270 Mutta Jumalan Seurakunnalla ei ole mitään tekemistä sen kanssa”, ei mitään. Se on ulkona tuosta 

koko joukosta. Kyllä vaan.  
271 Te haluatte yhdistää tuon yhteen, ja yksi uskoo yhtä ja toinen toista. Metodistit ottavat pirskottelun; 

baptistit ottavat upottamisen; ja molemmat heistä kieltävät Pyhän Hengen Sen voiman täyteydessä. He 
sanovat: “Me saimme Pyhän Hengen, kun tulimme uskoon.”  
272 Raamattu sanoo: “Oletteko saaneet Pyhän Hengen sen jälkeen, kun tulitte uskoon?” Siinä on ero. 

Näettekö? Se on totta. Näettekö?  
273 Ja he sanovat: “Me olemme katolinen kirkko. Me aloimme varhain; me teimme näin.” Metodistit 

sanovat: “Me olemme perustetut Raamatulle.”  
274 Jeesus sanoi: “Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” No niin, missä ne ovat? “Niitä tekoja, 

joita Minä teen, olette te myös tekevä”, jokainen luotu, jokainen henkilö, joka uskoo Häneen. No niin, 
missä nuo teot ovat? Ne ovat Hänen Sanojaan. “Taivaat ja maa tulevat katoamaan pois, mutta Minun 
Sanani eivät koskaan petä.” Missä ne nyt ovat? Näettekö? Oh, se vain osoittaa! 
275 Mitä se on? Se on risteytetyssä tilassa. Kuulkaahan nyt. Te voitte ottaa jonkun risteytetyn 

maissinjyvän, se on suuri ja kaunis, mutta istuttakaa se. Mitä te saatte? Pieni varsi nousee esiin tällä 



                              25 
 

tavalla, muuttuu keltaiseksi ja kuihtuu pois. Sillä tavalla on jokainen kirkkokunta, kun se on risteytetty 
ihmisten sanojen kanssa, jotka on sekoitettu Jumalan Sanan kanssa. Se nousee ylös aina merkkeihin ja 
ihmeisiin asti ja siihen, mitä Jeesus sanoi niistä, jotka uskovat Sanan, ja sitten se muuttuu keltaiseksi ja 
sanoo: “Me emme voi hyväksyä sitä”, ja kuihtuu pois. 
276 Aivan niin kuin kaikki nuo muut vakoojat tekivät, jotka menivät ylitse katsomaan Kaanaan maata. 

He tulivat takaisin ja sanoivat: “Oh, me näytämme heinäsirkoilta heidän silmissään! Me emme voi 
voittaa heitä! Nämä amalekilaiset, ja kaikki nämä, mitä me voisimme tehdä!” Ja he menivät takaisin.  
277 Ja Kaaleb ja Joosua, ollen puhdasrotuisia, aamen, Jumalan Sanan mukaan, he tiesivät Jumalan 

sanoneen: “Minä annan teille tuon maan.” He sanoivat: “Me olemme enemmän kuin kykenevät 
ottamaan sen.” 
278 Se riippuu siitä, mistä te olette syntyneet. Jos olette syntyneet Jumalan Sanasta, Jumalan Sanalla on 

ensimmäinen sija Hänen Seurakunnassansa. Sen puolesta Hän kuoli. Hänen tarkoituksensa oli, että Hän 
voisi kyetä saavuttamaan sen, että Hänellä olisi ensimmäinen sija työskennellä Seurakunnassansa. 
Loistakoon Jumalan Sana esiin ensin, huolimatta siitä, miltä mikä muu tahansa näyttää. Minä en välitä, 
jos intellektuellit sanovat sitä tai tätä tai muuta, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Jumalan Sana 
sanoo niin, ja me olemme enemmän kuin kykenevät ottamaan sen! 
279 “Jos minä saarnaisin sitä seurakunnassani”, sanoi eräs sananpalvelija minulle, “tulisin minä 

saarnaamaan kirkon neljälle pylväälle.” 
280 Minä sanoin: “Silloin minä saarnaisin niille.” Jumalan Sana sanoo niin. Me voimme tehdä sen. 

Jumala on sanonut sen. Aamen 
281 Oh, täällä heillä on puolustuksensa olla tekemättä sitä. Näettekö? Siksi he ovat sokeita lopunajan 

Sanomalle, näissä viimeisissä päivissä, kun Jumala vahvistaa itsensä. He yrittävät luokitella sitä 
jonkinlaiseksi spiritismiksi, tai joksikin, oh, miksi minä sitä kutsuisin? Jonkinlaiseksi mielen 
aistiharhaksi tai joksikin sen kaltaiseksi.  
282 Aivan niin kuin he tekivät silloin, kun Hän, Jeesus oli täällä. He kutsuivat Häntä Belsebuliksi, 

ennustajaksi. Nyt he sanovat, että se on jonkinlaista, aivan kuin telepatiaa. Näettekö? Vaikka he tietävät, 
että Hän voi seistä siellä ja katsoa ihmisten yli ja erottaa jopa heidän sydäntensä ajatukset! Raamattu 
sanoo niin.  
283 Eikö Hebrelaiskirjeen 4:ssä luvussa sanota: “Jumalan Sana on elävämpi ja terävämpi kuin 

kaksiteräinen miekka ja voi erottaa jopa mielessä olevat ajatukset”? Ja Hän oli Sana. Ja, kun tuolla 
Sanalla on ensimmäinen sija ihmisessä, tapahtuu tuo sama asia uudestaan, sillä se on Sana. Aamen! 
…katsokaa kuinka te voisitte enää kompastua tähän tästedes. Siinä se on niin täysin selvänä. Näettekö? 
Hyvä on. 
284 Siksi he ovat sokeita. Samoin kuin se oli niinä päivinä, kun Kristus oli maan päällä. Oi! He horjuvat 

samalla tavalla. He sanoivat: “Hän on Belsebul.” He olivat nähneet, että Hän voi tehdä sen, joten he 
sanoivat: “Hän on vain... Hän syntyi aviottomana lapsena, ja on vähän omituinen. Hän on jonkinlaisen 
perkeleen riivaama. Hän on samarialainen ja hänessä on perkele. Sillä tavalla hän tekee sen.” 
285 Jeesus sanoi: “Minä annan sen teille anteeksi.” Näettekö, he kutsuivat Jumalan Sanaa, Jumalan 

tekoja pahaksi hengeksi. Hän sanoi: “Minä annan sen teille anteeksi, mutta jonakin päivänä Pyhä Henki 
on tuleva, ja yksikin sana sitä vastaan, eikä sitä koskaan tulla anteeksi antamaan, ei tässä maailmassa, 
eikä maailmassa, joka on tuleva, tai tuona suurena päivänä, sitä ei tulla antamaan anteeksi.” Niinpä te 
näette, että se on kirjoitettuna selvästi Kirjoituksessa.  
286 Niin, että kun ihmiset tulevat tuohon päivään, niin ei ole väliä kuinka älykkäitä he ovat, kuinka 

suureen kirkkokuntaan he kuuluvat, se on tuomittu; heidän täytyy olla tuomitut! He ovat pilkanneet 
Pyhää Henkeä, kutsuneet sitä pyhäksi kieriskelijäksi, tai jollakin toisella mauttomalla nimellä, tai 
tehneet jotakin sen kaltaista. Ja Jumalan Seurakunnan täytyi kantaa sitä koko ajan. 
287 Jopa jo Paavali Agrippan edessä sanoi: “Sillä tiellä, jota he kutsuvat harhaopiksi, joka tarkoittaa 

hullua, sillä tavalla minä palvon isiemme Jumalaa.” Tuo suuri älykäs joutui tulemaan tuolle paikalle, 
“tielle, jota kutsutaan harhaopiksi.” 
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288  Miksi? Se paljastettiin hänelle. Tuo Tulipatsas, joka riipui hänen edessään sanoi: “Minä olen 
Jeesus, tuo suuri Jumala, joka oli Mooseksen kanssa erämaassa. Minä olen Hän, ja raskasta on sinun 
potkia tutkainta vastaan.” 
289   Sitten Paavali seisten siellä, tietäen että elämä oli vaakalaudalla, hän sanoi: “Tie, jota kutsutaan 

harhaopiksi, sillä tiellä palvelen isieni Jumalaa.” Sitä kutsuttiin siksi, koska hänelle oli paljastettu, mikä 
suuri Kristuksen Totuus oli.  

Ja tänä päivänä ihmiset sanovat: “Se on kirkkokunta.”  
290 Se on Jeesus Kristus, uusi syntymä paljastettuna teissä, niin että Hänellä on ensimmäinen sija, niin 

että Hän voi ilmaista Sanansa. Ja kaiken, minkä Hän on luvannut näissä viimeisissä päivissä, Hän voi 
panna sen tapahtumaan Ruumiinsa kautta, kun Hän toimii. Aamen. Se on aivan tarkalleen Jumalan Sana 
julkituotuna. Huomatkaa.  
291 Samoin kuin se oli Kristuksen päivissä. Jumalalla itsellään on avain tähän Kristuksen ilmestykseen. 

Uskotteko sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Teologiset koulut eivät voi koskaan löytää sitä. Jeesus 
sanoi niin, jos haluatte lukea sen, Matteus 11:25 ja 27. “Minä kiitän Sinua, oi Isä, taivaiden Jumala, että 
Sinä olet kätkenyt tämän viisaiden ja harkitsevien silmiltä, ja paljastanut sen pienille lapsille, sen 
kaltaisille, jotka tahtovat oppia.” Ymmärrättekö? Minä en välitä...  
292 Katsokaa noita tuon päivän oppineita, noita juutalaisia, oikein hienoja miehiä, heidän 

organisaatioitaan, fariseuksia, saddukeuksia, herodilaisia, ja mitä tahansa he olivatkin, kaikki heidän 
suuret organisaationsa. Jeesus sanoi: “Te olette sokeita; te talutatte sokeita; hyvin on Jesaja teistä 
puhunut: ‘Teillä on korvat ettekä voi kuulla, ja silmät ettekä voi nähdä.’ Koska Jesaja sanoi tämän 
Hengessä, sen vuoksi Taivaan Jumala on sokaissut teidän silmänne. Te teette niin kuin Eeva teki, te 
vastaanotatte älyllisen puolen ettekä tiedä mitään Jumalan Hengestä. Sen vuoksi, eivätkö he kaikki 
putoa kuoppaan, sekä sokea, että taluttaja?” Taluttaja tulee putoamaan sokean kanssa, koska hän myös 
on sokea. Sokea taluttaa sokeaa. He putoavat molemmat kuoppaan.  
293 Ja Jumalalla yksin on tämä avain. Hän ilmaisi saman asian hetki sitten lukemassani Kirjoituksessa, 

kun Hän sanoi: “Kenen ihmiset sanovat Minun Ihmisen Pojan olevan?”  
294 Ja Pietari sanoi: “Sinä olet Kristus, Elävän Jumalan Poika.”  
295 Hän sanoi: “Siunattu olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei liha ja veri ole koskaan sinulle 

paljastanut, vaan Minun Isäni, joka on Taivaassa... Yksin tälle ilmestykselle, Minä tulen rakentamaan 
Seurakuntani, eivätkä helvetin portit tule koskaan voittamaan sitä.” Näettekö? No niin, näettekö te.  
296 Sen vuoksi, ei ole olemassa mitään koulua, ei ketään teologia, ei mitään Raamatun opettamista 

missään koulussa, joka tietäisi mitään siitä. He eivät voi tietää mitään siitä. On mahdotonta heidän tietää 
mitään siitä. Jumala on sulkenut aistit sen tietämiseltä, jopa kaikkein valituimmilta opettajilta ja kaikelta 
muulta.  
297 Se on henkilökohtainen, yksilöllinen asia tuon henkilön kanssa, että Kristus on paljastettu hänelle.  
298 Ja, jos te sanotte: “Hänet on paljastettu minulle”, ja jos sitten tuo sama Elämä, jota Kristus tuotti 

täällä Raamatussa, tuo sama Elämä, joka oli Hänessä, jos Se ei tuota itseänsä teissä, silloin teillä on 
väärä ilmestys! 
299 Jos te panette kurpitsan elämän päärynäpuuhun, tulee se tuottamaan kurpitsoja. “Heidän 

hedelmistään te olette tunteva heidät.” Täsmälleen. Ja jos viinipuun ensimmäinen oksa tuotti 
viinirypäleitä, seuraava tuotti sitruunoita, seuraava päärynöitä ja seuraava omenia, niin silloin on 
kysymys jonkinlaisesta oksastetusta asiasta, joka tuottaa omaa elämäänsä. Jokainen kirkkokunta tulee 
tuottamaan itsensä kaltaista elämää. Mutta, jos tuo alkuperäinen viinipuu koskaan työntää esiin toisen 
oksan, tulee se tuottamaan viinirypäleitä niin kuin ensimmäiselläkin kerralla.  
300 Ja, jos tuo Elämä, Jeesuksen Kristuksen Elämä koskaan työntää esiin toisen uskovaisten ruumiin, 

tulee se tuottamaan sitä hedelmää, jota ensimmäinenkin tuotti; he tulevat kirjoittamaan Apostolien Teot 
sen jäljessä, koska se on tuo sama Elämä. Näettekö mitä tarkoitan? Te ette pääse sen ympäri. Se on 
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Kristuksen Elämä teissä, jonka Pyhä Henki itse on pannut teihin, eläen omaa Elämäänsä teidän 
kauttanne.  
301 Sokeat sokeain taluttajat! Huomatkaa, Jumala yksin pitää tätä avainta. Yksikään teologi ei voi 

kertoa sitä teille. Sitä ei tiedetä; se on kätketty heiltä. He eivät tiedä mitään siitä.  
302 Koska nuo koulut... “Mutta”, te sanotte, “Minulla on Ph. LL.D.” Te vain... Minulle, ja uskon, että 

myös Jumalalle ja jokaiselle todella todelliselle uskovalle, se merkitsee, että te olette vain sen verran 
kauempana, te olette vain menneet poispäin. Jumalaa ei tunneta koulutuksella; Häntä ei tunneta, sillä 
kuinka te selitätte sen. 
303 Kaikkein lukutaidottomin henkilön tuntee Jumalan yksinkertaisuuden ja Jeesuksen Kristuksen 

ilmestyksen kautta. Näettekö? Se ei ole teidän teologianne. Se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. “Tälle 
kalliolle Minä tulen rakentamaan Seurakuntani”, yhtään toista kalliota ei hyväksytä; yhtään toista asiaa 
ei hyväksytä; ei mitään Rooman kalliota; ei mitään protestanttista kalliota; ei yhtään koulua, eikä mitään 
muuta, kuin vain Jeesuksen Kristuksen ilmestys uudessa syntymässä. Hän on syntynyt sinne ja tuo sinne 
oman Elämänsä, ja teidän elämänne on poissa, ja Kristuksen Elämä heijastaa itseään teidän kauttanne 
ihmisille, Hänen ollessaan ensimmäisellä sijalla, niin että he näkevät itse Elämän, ja teot, ja merkit ja 
ihmeet, joita Hän teki, Hän tekee saman asian teidän kauttanne. Sen ulkopuolelta ei mitään muuta tulla 
huomioimaan. Tarkatkaa Jumalan suuren ilmestyksen avautumista.  
304 Tämän ilmestyksen puutteesta johtuu se, että meillä on niin monia jakautumia keskuudessamme ja 

niin paljon jäljittelyä. Meillä on niin paljon jakautumista keskuudessamme, koska ihmisiltä puuttuu tuo 
ilmestys. Näettekö, heiltä, opettajilta puuttuu tuo ilmestys. 
305 Paavali, suuren Kristuksen ilmestyksensä jälkeen, sanoi 1. Korinttolaiskirjeen 2:ssa luvussa. Olkaa 

varmat, että luette sen, kun kirjoitatte sen muistiin. Tarkatkaa nyt, hän sanoi: “Minä en tullut teidän 
tykönne viisauden kanssa.” Katsokaa tuota miestä, jolla oli viisautta. Katsokaa tuota miestä, jolla oli 
oppineisuutta. “Minä en koskaan tullut teidän luoksenne sen kaltaisten sanojen kanssa.” Ensimmäinen 
Korinttolaiskirje, ensimmäinen Korinttolaiskirjeen 2 luku. Oh, toivoisin...  
306 Lukekaamme se kuitenkin. Voitteko kestää minuutin, lukeaksemme jakeen tai kaksi? [Seurakunta 

sanoo: “Aamen.”] Haluaisin lukea sen, niin että ette ole, ainakin se saisi ääninauhaa kuuntelevat ihmiset 
menemään takaisin siihen, se tulee antamaan heille mahdollisuuden.  
307 1. Korinttolaiskirjeen 2. luku. Kuunnelkaa tätä suurta apostolia täällä, Paavalia, älykästä Jumalan 

palvelijaa. Kuulkaahan tätä. 

Ja minä,… Paavali ...veljet, kun minä tulin teidän tykönne, en tullut puheen loistolla tai 

viisaudella, julistamaan teille Jumalan todistusta... (Minä en sanonut: “Minä olen tohtori se-ja-
se.”) 

Sillä minä päätin olla tuntematta mitään teidän keskuudessanne, paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja 

hänet ristiinnaulittuna. 

Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa, ja pelossa, ja paljossa vavistuksessa. 

Ja minun puheeni ja minun saarnaamiseni ei ollut ihmisviisauden houkuttelevilla sanoilla, vaan 

Hengen ja voiman osoittamisessa: 

308 Siinä, näettekö, siinä on Evankeliumi. Jeesus sanoi: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 
Evankeliumia.” Hän ei sanonut: “Menkää opettamaan”, Hän sanoi: “Menkää saarnaamaan.” Toisin 
sanoen, osoittamaan voimaa, ja nämä merkit seuraavat heitä. Vain opettaminen ei tee sitä. Siinä 
tarvitaan todellinen Henki itse toteennäyttämään nämä merkit. Näettekö? Kuunnelkaapa tätä. 

Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa. 

309 Oi! Näettekö, muuttamaan ihmisen. Ei siinä, mitä me osaamme selittää pois ja sanoa: “Hän ei ole 
sama”, kun Hän on sama. Varmasti, jos joku sanoo niin minulle, osoittaa se minulle, ettei hänellä ole 
tuota ilmestystä, kolminkertaista Jumalan ilmestystä. Näettehän? Ja nyt... 

Kuitenkin me puhumme viisautta niiden keskuudessa, jotka ovat täydelliset: mutta emme tämän 

maailman viisautta, emmekä tämän maailman ruhtinasten, joka tulee mitättömäksi: 
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Vaan me puhumme Jumalan viisautta salaisuudessa... (Näettekö tuota kolminkertaista Jumalan 
salaisuutta?) ...kätkettyä viisautta, jonka Jumala sääti ennen maailmaa meidän kirkkaudeksemme: 

Jota kukaan tämän maailman ruhtinaista ei tuntenut:... (kukaan papeista tai rabbeista ei tiennyt 
siitä mitään) ...sillä, jos he olisivat tunteneet sen, eivät he olisi ristiinnaulinneet kirkkauden 

Herraa: 

310 Te sanotte: “Sinä olet väärässä siinä, että se tarkoittaisi rabbeja ja saarnaajia.” Ketkä olivat ne, jotka 
ristiinnaulitsivat Hänet?  
311 Oi, yhä edelleen ja edelleen me voisimme mennä; mutta säästääksemme aikaa, lukekaa siitä 

eteenpäin, koska meidän täytyy... Ei ole vielä tulossa myöhä, mutta meillä on täällä paljon sanottavana, 
jos Herra tulee auttamaan meitä. No niin, tämän puute...  
312 Ja Paavali, tämä suuri terävä-älyinen mies, ei koskaan yrittänyt ilmaista sitä suurin teologisin 

termein ihmisille. Hän nöyrästi vastaanotti Herran Sanan, ja hän eli Sanan niin, että hänen elämänsä 
ilmaisi Sen. Hän eli niin jumalisesti, että he näkivät hänessä niin paljon Jeesusta Kristusta, kunnes he 
halusivat häneltä nenäliinoja, mennäkseen ja laskeakseen sen sairaan päälle. Siinä on Kristuksen Elämä.  
313 Nyt katsokaahan joku sanoo: “Oh, mutta katsohan, Elia teki sen pitkän aikaa sitten, laski keppinsä, 

mutta, oh, se oli Elian päivinä!” No niin, maailma ajatteli niin. Älykkäät papit ja tuon päivän 
seurakunnat, he ajattelivat niin.  
314 Mutta noille uskovaisille, he tiesivät paremmin. He olivat nähneet Kristuksen ilmestyksen, joka oli 

Eliassa: saman asian, joka oli Paavalissa, ilmaisevan samankaltaisen Elämän, koska hän oli profeetta. 
Näettekö? Hän kertoi ennalta asioita, jotka tapahtuivat tarkalleen sillä tavalla, ja he tiesivät sen Jumalan 
asettamaksi profeetan tuntomerkiksi. He tiesivät, että hän oli Jumalan profeetta. Te ette olisi voineet 
ravistaa heitä irti siitä. Kun he olivat nähneet Pietarin kertovan ennalta niitä asioita, jotka tapahtuivat, he 
sanoivat: “Antaa vain hänen varjonsa osua minuun.” Aamen! Se on Seurakunta. Se on ne, jotka uskovat 
sen. Kyllä vaan. 
315 Mitä Paavali sanoi? “Koska minulla on Ph. LL.D., he uskovat minua”? Ei! Hän sanoi: “Minä 

unohdin kaikki nuo asiat. Ihmisviisauden täytyi kuolla, ja minä tunsin Hänet Hänen ylösnousemuksensa 
voimassa. Ja sillä tavalla minä tulin teidän tykönne, osoittaen Jumalan voimaa.”  
316 Mitä se oli? Se teki Jeesuksen Kristuksen samaksi eilen, tänään ja ikuisesti. Samoja tekoja, joita 

Jeesus teki, Paavali teki samoin. Ja he olivat nähneet Jumalan, suuren Isän, joka oli toteennäytetty 
palavassa pensaassa, joka oli osoitettu Paavalille ja tässä se oli toteennäytetty.  
317 Ja Hän on sama jokaisessa ajanjaksossa. Jumala kolminaisella tavalla, eilen, tänään ja ikuisesti. 

Mitä se on? Lunastaja Seurakunnassansa; ensimmäinen sija tulevassa Kuningaskunnassa. Aamen! 
Näettekö sitä? Aivan niin täydellisesti kuin se vain voi olla. 
318 Huomatkaa nyt. Pyhä Henki on ainoa Kristuksen jumalallisen ilmestyksen Paljastaja. Mikään koulu 

ei voi tehdä sitä; ei mikään oppinut voi tehdä sitä, ei mikään mies, kuinka hyvin hän sitten onkin 
koulutettu, tai kuinka jumalinen tai mitä muuta hän on. Kukaan ihminen ei voi tehdä sitä.  
319 Voisin todella pistää syvälle tässä. Kuinka monet ovat kristittyjä, uudestisyntyneitä; kohottakaa 

kätenne, jotka olette täytetyt Pyhällä Hengellä? Hyvä on. Tässä se sitten tulee. Hyvä on. Pankaa 
merkille.  
320 Ja Hän tulee tekemään sen ainoastaan ennalta määrätyille. “Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, 

ovat tuleva, eikä kukaan voi tulla, ellei Minun Isäni häntä ensin vedä.” 
321 Katsokaa noita pappeja sanomassa: “Hän on Belsebul. Hän on ennustelija. Hän on perkele.” 
322 Ja tuo pieni nainen siellä, jolla oli kuusi aviomiestä. Hän oli elänyt viiden kanssa ja silloin hänellä 

oli kuudes, ja Jeesus sanoi: “Mene noutamaan aviomiehesi ja tule tänne.”  

Hän sanoi: “Ei minulla ole mitään aviomiestä.” 
323 Hän sanoi: “Kyllä, sinulla on kuusi. Sinulla on ollut viisi ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun 

aviomiehesi.” 
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Hän sanoi: “Herra...” Miksi? Valo osui tuohon Siemeneen. 
324 Kun se osui noihin pappeihin, he sanoivat: “Tämä mies on ennustelija.” Näettekö? Siellä ei ollut 

mitään Elämää, se oli risteytys. Te tulette ylös aina organisaatioihin asti, mutta siitä eteenpäin te 
kuolette.  
325 Mutta tämä nainen ei ollut mikään risteytys. Hän sanoi: “Herra, minä tajuan...” Voin nähdä hänen 

suurten kauniiden silmiensä loistavan sillä tavalla, kyynelten juostessa alas hänen poskiltaan. “Herra, 
minä tajuan, että Sinä olet profeetta. Minä odotan Messiasta, ja kun tuo Messias tulee, tulee Hän 
tekemään juuri tämän asian. Niin tulee kertomaan meille nämä asiat.”  

Hän sanoi: “Minä olen Hän.” 
326 “Oi Herra...” Hän jätti ruukkunsa. “Täällä Hän on! Tulkaa katsomaan Miestä, joka on kertonut 

minulle ne asiat...” Mitä se oli? Tuo Valo osui tuohon Siemeneen. Tuo Elämä oli siellä. Se tuli esiin. 

Sama asia tänään.  
327 Mutta teologit sanovat: “Hetkinen nyt vain, minäpä otan selvää onko se-ja-se, onko pastori Moody 

sanonut...”  
328 Mitä pastori Moodylla on tekemistä tämän kanssa, tässä päivässä? Pastori Moody eli päivänään, 

mutta ei nyt. Tietenkään ei. Luther eli omassa ajassaan, mutta ei Wesleyn ajassa. Wesley eli päivinään, 
mutta ei helluntailaisten päivissä. Helluntailaiset elivät päivänään, mutta he ovat kaukana tästä, tässä 
hetkessä. Me olemme viimeisessä hetkessä. Varmasti.  
329 Heidän organisaationsa ja sekaannuksensa osoittaa, ettei sitä ole siellä. Sanaa ei ole koskaan 

oikealla tavalla vahvistettu; vain yksin Sen voimassa. Siemenet, kirkkokunnat... He tekevät kirkkokuntia 
ja kylvävät rikkaruohoja aidon vehnän kanssa, ja se kuoli. Sato oli rikkaruohoja. Kyllä. Nokkosia ja 
kaikkea muuta, se meni suoraan takaisin siihen; se kuoli kokonaan. Sitten he äestivät pellon ja alkoivat 
uudestaan. He istuttivat joitakin todellisia siemeniä, ja jotkut niistä tulivat esiin, ja rikkaruohot 
tukahduttivat ne. 
330 Mutta sitten, Jumala sanoi, että näissä viimeisissä päivissä Hän olisi tuova esiin kansan, joka olisi 

pesty Hänen Veressänsä, ja koska he olivat ennalta määrätyt olemaan siellä. Heidän pakko olla siellä. 
Jumala sanoi niin, ja Se tulisi tuomaan ilmestyksen. Mitä Hän olisi tekevä, Malakia 4? Tuomaan 
takaisin isien uskon lapsille. Näettekö? Oikein, tuomaan tuon saman asian, saman Tulipatsaan 
näyttämölle; samat merkit, samat ihmeet, sama Jeesus, tehden Hänet samaksi, saarnaten Häntä samana, 
vahvistaen Hänet samaksi eilen, tänään ja ikuisesti.  
331 “Minä tulen palauttamaan ennalleen”, sanoo Herra, “kaikki ne vuodet, jotka metodistien mato, 

baptistien mato ja katoliset, ja kaiken mitä nuo toukat söivät, syödessään tuon uskon niin, että siitä tuli 
vain kirkkokunnallinen tynkä, jossa ei enää ollut jäljellä mitään siementä. Mutta Minä tulen jälleen 
palauttamaan ennalleen”, sanoo Herra, “kaikki ne vuodet...” Mitkä? “Kaikki ne merkit ja ihmeet, jotka 
he ovat hylänneet. Minä olen tuova sen suoraan takaisin tuoksi alkuperäiseksi puuksi uudestaan ja Minä 
tulen palauttamaan ennalleen Sen”, sanoo Herra. Tuo profeetta oli vahvistettu profeetta. Hänen 
sanojensa täytyy täyttyä. Aamen. 
332 Pyhä Henki yksin on Kristuksen jumalallisen ilmestyksen Paljastaja, ja on ollut kaikissa 

ajanjaksoissa. Muistakaa, kaikissa ajanjaksoissa! Kenelle Herran Sana tuli? Yksin profeetalle. Se on 
totta. Onko se oikein? Ja profeetan täytyi ensin olla vahvistettu. Ei siksi, että hän sanoi olevansa 
profeetta, vaan koska hän oli syntynyt profeetaksi ja vahvistettu profeetaksi, ja kaikki, mitä hän oli 
sanonut, oli tarkalleen Sanan mukaista ja tapahtui, silloin kaikki muu sai mennä. Näettekö? Se oli... 
Herran Sana tuli ainoastaan Pyhän Hengen kautta. Raamattu sanoo: “Entisajan miehet, Pyhän Hengen 
liikuttamina, näettekö, kirjoittivat Sanan.” 
333 Kuulkaahan, Johannes Kastaja ei olisi koskaan tuntenut Jeesusta, jos Pyhä Henki ei olisi osoittanut 

Häntä Johannekselle. Onko se oikein?  
334 Johannes Kastaja, tuo suuri profeetta, joka astui esiin ja sanoi: “Siellä on Yksi seisomassa teidän 

keskuudessanne juuri nyt. Siellä on joku tavallinen mies seisomassa täällä jossakin, joka on Jumalan 
Karitsa.” Sitten Johannes sanoi: “Minä todistan, että minä näin Jumalan Hengen, Pyhän Hengen, 
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laskeutuvan alas Taivaasta kuin Kyyhkysen, ja Se meni Hänen ylleen, ja Ääni sanoi: “Tämä on Minun 
rakas Poikani, jossa olen mielistynyt asumaan.”’  

Mitä se oli? Pyhä Henki oli sanonut: “Minä tulen osoittamaan Hänet sinulle.” 
335 Se on ainoa tapa, miten te tulette tuntemaan Hänet tänään; ainoa tapa, miten te saatte tuon 

kolminkertaisen Jumalan ilmestyksen, on, että Pyhä Henki... Ja ainoa tapa, miten se voi koskaan olla, 
on, että te olette ennalta määrätyt näkemään sen. Jos ette ole, te ette koskaan tule näkemään sitä, koska 
tuo Valo voi välähtää ja te tulette menemään pois ja tekemään pilaa siitä ja selittämään sen pois jollakin 
järkiperäisellä käsitteellä, vaikka Jumala itse julkituo itsensä ja todistaa sen. Näettekö? Mutta, jos teissä 
ei ole nähdä sitä, te ette tule näkemään sitä. 
336 Jumala ei koskaan vain sanonut: “Minä valitsen tämän, Minä valitsen tuon,” vaan Hän tiesi... Syy 

siihen miksi Hän voi ennalta määrätä on se, että Hän on ääretön, ja koska Hän on ääretön, sen vuoksi 
Hän tiesi kaiken. Hän tiesi lopun; Hän voi kertoa lopun jo alusta. Hän on Jumala. Jos Hän ei voi tehdä 
sitä, Hän ei ole Jumala. Kyllä vaan. Hän on ääretön. Hyvä on. 
337 Johannes ei olisi koskaan tuntenut Häntä, ei koskaan, ellei Pyhä Henki olisi osoittanut Häntä 

hänelle. Näettekö kuinka Jumala kätkee Salaisuutensa korkeasti koulutetuilta? Kuulkaahan, jokainen 
noista ihmisistä sanoo... Yksinkertaisuudessa Hän paljastaa sen sille, jonka Hän on ennalta määrännyt 
näkemään sen. Katsokaa heitä siellä. Toiset ympärillä seisovat eivät koskaan nähneet tuota Kyyhkystä. 
He eivät koskaan kuulleet mitään Ääntä. Sillä se oli lähetetty vain ennalta määrätylle Siemenelle. 
“Ennalta määrätyllekö?” Tietenkin hän oli ennalta määrätty.  
338 Sillä Jesaja, 712 vuotta ennen hänen syntymäänsä, Hengessä kohosi ylös näiden inhimillisten 

aistien ulkopuolelle ja sanoi: “Siellä on erään Ääni huutamassa erämaassa: ‘Valmistakaa Herran tie ja 
tehkää...’”  
339 Sitten, jos Jesaja saattoi nähdä sen, niin eikö Malakia voinut nähdä samaa asiaa ennalta määrätylle 

profeetalle, sinetöimään kaikki Vanhan Testamentin profeetat, tuon pää.. tuon suuren profeetan seistessä 
siellä ajanjakson lopulla. Näettekö? Sanotaan: “Oliko hän ennalta määrätty?” Tietenkin hän oli. Myös 
Malakia näki hänet. 
340 Jeesus sanoi: “Jos te voitte vastaanottaa sen, niin tämä on hän, josta on puhuttu: ‘Minä lähetän 

sanansaattajani ennen kasvojani, Malakia 3, valmistamaan tien Minun eteeni.’” Näettekö? Varmasti 
hänet oli ennalta määrätty näkemään tuon Sanoman. Ei ihme, että hän voi katsoa ja nähdä tuon 
Kyyhkysen tulevan alas, tuon Valon, joka oli Israelin kanssa erämaassa.  
341 Jumalan itsensä sanoessa: “Tämä on Minun rakas Poikani, jossa olen mielistynyt asumaan.” Jumala 

ja ihminen tulivat Yhdeksi.  
342 “Minä todistan”, sanoi Johannes, “minä näin Hänet, Isän ainosyntyisen. Minä olen sen todistaja.” 

Aamen! 
343 Siinä se on teille. Yksinkertaisuus! Kun tuo vanha saarnaaja, hänen isänsä, hänen isänsä oli suuri 

teologi, tiedättehän. Hän oli käynyt koulun. Näytti kuin hänen olisi pitänyt mennä takaisin isänsä 
kirkkokuntaan, mutta se ei olisi ollut Jumalan tahto. 
344 Kun Jumala kosketti häntä hänen syntymässään siellä, ja hän sai Pyhän Hengen kolme kuukautta 

ennen syntymäänsä. Kyllä vaan. Marian mennessä tapaamaan Elisabethia, oli Johannes kuuden 
kuukauden ikäinen äitinsä kohdussa, eivätkä nuo pienet lihakset olleet vielä liikkuneet. Nuo pienet 
lihakset kasvoivat, mutta Elisabeth ei vielä voinut tuntea mitään elämää niissä. Ja, kun Maria tuli ja 
halasi häntä, pani käsivartensa hänen ympärilleen, laski kätensä hänen päälleen. Silloin se tapahtui! 
“Jumala on puhunut minulle, ja minä myös tulen saamaan lapsen.” 

“Oletteko te, sinä ja Joosef naimisissa?”  

“Emme.” 

“Maria, kuinka niin voi olla?” 
345 “Pyhä Henki on varjoava minut, ja Se tulee olemaan luotu minussa. Ja minä olen kutsuva Häntä 

nimellä Jeesus. Hän on oleva Jumalan Poika.” 
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346 Ja niin pian kuin tuo sana Jeesus oli puhuttu, alkoi pieni Johannes hyppiä ja huutaa, hypäten ympäri 
äitinsä kohdussa.  
347 Elisabeth sanoi: “Siunattu olkoon Herra Jumala, sillä mistä syystä tulee minun Herrani äiti...” 

Minun Herrani äiti! Oi! “Mistä syystä tulee Herrani äiti, sillä niin pian kuin tervehdyksesi tuli korviini, 
hyppäsi lapsi ilosta kohdussani.” 
348 Ei ihme, ettei hän halunnut mihinkään seminaariin, jossa häneen olisi istutettu jonkinlainen oppi! 

Hänellä oli tärkeä tehtävä. Hän oli erämaan mies. Hän meni erämaahan ja odotti. Jumala kertoi sen 
hänelle siellä, paljasti sen hänelle. Oi, siinä on jälleen teidän ilmestyksenne! “Minä tulen sanomaan 
sinulle kuka Hän on. Sinä olet profeetta. Sana on sinulle. Sinä tiedät kuka olet. Sinun täytyi tulla.” Se 
vastaa viime sunnuntaiseen kysymykseen. Näettekö? “Sinä tiedät kuka olet, Johannes. Pysy vaiti. Älä 
sano mitään. Mene sinne, ja kun sinä näet tämän Yhden, siellä on tuleva merkki Taivaasta kuin Valo; 
Kyyhkynen on tuleva alas. Se tulee olemaan Hän, kun näet Hänet.” 
349 Siitä syystä, kun Jeesus käveli sinne veteen, katsoi Johannes ylös ja näki tuon Kyyhkysen tulevan 

alas, hän sanoi: “Katso Jumalan Karitsa! Siinä Hän on! Hän on Se, joka tulee ottamaan pois maailman 
synnin!” 
350 Jeesus käveli suoraan veteen hänen luokseen. Nuo Johanneksen kaksi silmää kohtasivat Jeesuksen 

kaksi silmää. He olivat toiset serkut lihan mukaan, Maria ja Elisabeth olivat serkkuja, Heidän silmänsä 
kohtasivat toisensa. Siellä olivat Jumala ja Hänen profeettansa, aamen, seisten siellä.  
351 Johannes sanoi: “Minun tarvitsee tulla Sinun kastamaksesi. Miksi Sinä tulet minun tyköni?” 
352 Jeesus sanoi: “Salli sen nyt olla niin, mutta muista, täten meidän on sopivaa täyttää koko 

vanhurskaus.” 
353 Miksi Johannes teki sen? Koska Hän oli Uhri, Johannes oli profeetta ja tiesi sen, ja Uhri täytyi pestä 

ennen kuin Se esiteltiin. Oi, ja hän salli sen Hänelle ja kastoi Hänet.  
354 Ja tehtyään sen, katso, taivaat avautuivat. Oi! Ja Kyyhkynen tuli alas Hänen päälleen, ja Ääni sanoi: 

“Tämä on Minun rakas Poikani, jossa olen mielistynyt asumaan.” Hyvä on.  
355 Me näemme sitten, että se oli paljastettu hänelle. Toiset, jotka seisoivat siellä, eivät kuulleet mitään. 

Pyhä Henki yksin paljastaa sen. 
356 Samoin oli, kun Hän paljasti itsensä Paavalille, toiselle ennalta määrätylle Siemenelle.  
357 Siellä oli Paavali menossa... Hän on voinut sanoa: “ Jos minä vain saan käsiini tuon joukon, tulen 

repimään heidät palasiksi, koska olen tohtori Saulus. Olen opetettu Gamalielin jalkojen juuressa. Minä 
tulen Moodyn Raamattukoulusta, tai jostakin toisesta. Näettekö? Minä olen oppinut. Minä tiedän mistä 
puhun. Minä tulen repimään tuon pyhien kieriskelijöiden joukon hajalle. Ja sanon sinulle, suuri pyhä isä, 
anna vain minulle lupa mennä sinne, niin minä tulen vangitsemaan kaikki nuo melunpitäjät siellä. 
Kaikki tämä jumalallisen parantamisen juttu, me pysäytämme sen.”  

Työnsi sen taskuunsa ja sanoi: “Nyt minä menen.”  
358 Ja tuona päivänä, oi, noin kello 11 päivällä, Valo loisti hänen kasvoilleen, ja hän lankesi maahan. 
359 Miksi? Hän oli ennalta määrätty Siemen. Jumala sanoi: “Minä olen valinnut hänet. Ja Minä tulen 

näyttämään hänelle, miten paljon hän on kärsivä Minun Nimeni tähden. Minä lähetän hänet pakanoiden 
luo, ja he tulevat häpäisemään häntä kaikella mahdollisella tavalla, miten vain voivat, mutta kuitenkin 
hän on kantava Minun Nimeni pakanoiden luo.” 
360 Paavali meni sinne Arabian erämaan takaosaan kolmeksi ja puoleksi vuodeksi, kunnes oli saanut 

kaiken tuon kirkollisen asian leikatuksi ulos itsestään, kunnes oppi Sanan, ja Sana tuli häneksi, ja 
hänestä tuli vanki. Ja tässä hän tuli takaisin rakkauden kahleissa. “Kaikki seminaarikokemukseni on 
mennyt! Minä olen Jeesuksen Kristuksen vanki. Aamen! Filemon, veljeni, minä olen Jeesuksen 
Kristuksen vanki. Minä ainoastaan puhun ja sanon, mitä Hän käskee minun sanoa.” 
361 Jumala tarvitsee tänään vankeja, jotka tahtovat vangita itsensä Hänen tahtoonsa, Hänen Sanaansa.  
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362 Se on mitä Paavali oli. Ei väliä kuinka paljon älykkyyttä hän oli oppinut, hän oli tullut tuntemaan 
Jumalan ilmestyksellä. Kyllä, silloin älykkyys häipyi kokonaan pois asiasta, kun tuli ilmestys, jolle 
kalliolle Seurakunta on rakennettu. Kyllä vaan. Huomatkaa, hän oli ennalta määrätty Siemen.  
363 Pyhä Henki yksin näyttää teille, kuka Hän on. Ei kukaan ihminen... He tekevät siitä teille Isän, 

Pojan ja Pyhän Hengen ja kaikkea muuta. Näettekö? Mutta Pyhä Henki tulee paljastamaan Hänet 
Taivaan Herraksi Jumalaksi julkituotuna, että se on Hän. 
364 Nyt huomatkaa: ei profeetoissa, ei kuninkaissa, ei missään muussa, mutta tässä oli Jumala 

paljastettuna ensimmäistä kertaa Kristuksessa jumaluuden täyteytenä ruumiillisesti, inhimillisessä 
lihassa. Oi! Tulen nyt laulamaan teille erään säkeistön. 

Kansakunnat hajoavat; Israel herää; (eikö niin ole?) 
Merkit, jotka profeetat ennustivat; 

pakanain, seurakunta kirkkokunnissaan, heidän päivänsä ovat luetut, 

Kauhujen täyttämät, 

Palatkaa, Oi hajotetut omaanne. (Te olette potkaistut ulos niistä.) 
Lunastuksen päivä on lähellä; 

Miesten sydämet pysähtyvät pelosta;  

365 Kaikki heidän hollywoodilaiset vitsinsä eivät sitä peitä. Aivan kuin pieni poika, joka viheltää, 
kulkiessaan hautausmaan ohi yöllä. 

Olkaa täytetyt Hengellä, lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina; 

Katsokaa ylös, teidän lunastuksenne on lähellä. 

Väärät profeetat valehtelevat;  

Jumalan Sanan he kieltävät,  

Että Jeesus Kristus on meidän Jumalamme; (Kyllä.)  
Tämä sukupolvi halveksii Jumalan ilmestystä,  

Mutta me vaellamme missä apostolit ovat kulkeneet. 

Lunastuksen paivä on lähellä; 

Miesten sydämet pysähtyvät pelosta; 

Olkaa täytetyt Hengellä, lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina; 

Katsokaa ylös, teidän lunastuksenne on lähellä. 

366 Saa ilmestys, veli. Tämä sukupolvi hylkää halveksien Jumalan ilmestyksen. Näettekö? Väärät 
profeetat tekevät sen. Heidän hedelmistään te olette tunteva heidät. He ovat risteytettyjä. Heidät on 
kasvatettu organisaatioon Jumalan Sanan sijasta, ilmestyksen sijasta siitä, kuinka Jumala paljastaa 
itsensä Kristuksen kautta, joka on Sana. 
367 Oi! Me voisimme pysähtyä tähän, ja jatkaa, kun tulen takaisin, jos haluatte ja... Haluatteko, että 

jatkamme eteenpäin? Se riippuu... Vain hieman... Tulen pitämään kiirettä, käyttämään vain tarpeeksi 
aikaa niin, että te tulette... Teillä on jonkin aikaa levätäksenne tämän jälkeen. Hyvä on. 

Pankaa merkille tuo ennalta määrätty Sienen.  
368 Pyhä Henki yksin näyttää teille kuka Hän on, ei profeetat, tai kuninkaat. Ja tässä Jumala on 

julkituotuna lihassa. Tässä on täyteys. Hän on täydellisesti paljastettu ja tehty tunnetuksi maailmalle. 
369 Katsokaa Jumalan itsensä todistusta Kirkastusvuorella. “Tämä on Minun rakas Poikani. Kuulkaa 

Häntä.” Siellä seisoi Mooses edustaen Lakia. Siellä seisoi Elia edustaen profeettoja. Mutta he siirtyivät 
syrjään, ja Hän sanoi: “Tämä on Minun rakas Poikani; kuulkaa Häntä.” Siellä olivat edustettuina nuo 
kolme: Laki, Profeetat ja Kristus. Ja Hän sanoi: “Tämä on Hän.” Jumala täysin, ei julkituotuna 
Profeetoissa, ei julkituotuna Lain mukaan, vaan Hän on täysin julkituotu Kristuksessa. 
370 Kristuksella on armo. Laki pani teidät vankilaan, mutta ei voinut saada teitä sieltä ulos. Profeetat on 

Jumalan vanhurskaus tuomitsemaan teidät ja tappamaan teidät sen vuoksi. Oikein. Mutta Jeesus on 
Jumalan rakkaus ja ilmestys antamaan ennalta määrätyn Siemenen tietää, että Hän on kutsunut teidät. 
“Tämä on Hän; kuulkaa Häntä.”  
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371 Nyt Jumalan täyteys on tehty tunnetuksi. Tämän salaisuuden salaisuus on nyt paljastettu, että 
Jumala on julkituotu. Jumala ja mies tulivat Yhdeksi, tuossa voidellussa Miehessä, Kristuksessa. Mitä 
sana Kristus merkitsee? Voideltua. Voideltua, joka oli voideltu Jumaluuden täyteydellä ruumiillisesti. 
Oi! Kuinka voivat ihmiset epäillä sitä? 
372 Kun kerran Mooseksella oli Hänet vain osaksi; Daavidilla oli Hänet vain osaksi, mutta tässä Hänet 

on julkituotu täyteydessä: Jumaluus itse seisomassa maan päällä, Jumala, täyteydessänsä kuolemaan 
syntisten ihmisten puolesta, että Hän voisi tuoda Seurakunnallensa pyhitetyn Elämän, että Hänellä voisi 
olla ensimmäinen sija kokonaisuudessaan Seurakunnassansa julkituomaan jokainen lupaus näissä 
viimeisissä päivissä, jotka Hän lupasi viimeisiä päiviä varten. Näettekö? Mitä varten...  
373 Kuunnelkaa nyt. Oletteko te... Opettakaa nyt vain itseänne vähän. Tarkatkaa.  
374 Mitä varten Jeesus oli julkituotu? Näyttämään Jumalan. Hän oli Jumala; Hänen täytyi olla. Kukaan 

mies ei voinut kuolla. Kukaan profeetta ei voinut kuolla. Hän oli Jumala. Hän oli profeettojen Jumala. 
Hän oli profeetat. Hän oli kuninkaat. Hän oli historia. Hän oli Hän, joka oli tuleva; Hän, joka oli, Hän, 
joka on, ja Hän, joka on oleva tässä päivässä. Sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän oli julkituotu sitä 
tarkoitusta varten.  
375 Ja tuon tarkoituksen kautta Hän sai aikaan Seurakunnan, että Hän, Jumalan täyteys voisi saada 

jokaisen Jumalan Sanan lupauksen täyttymään näissä viimeisissä päivissä, kun Hän saa ensimmäisen 
sijan Seurakunnassa, asemansa, paikkansa Seurakunnassa. Jeesus sanoi: “Hän, joka uskoo Minuun, on 
myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen, ja enemmänkin kuin tämä on hän tekevä, sillä Minä menen 
Isäni tykö.” Näettekö? Se oli Hänen tarkoituksensa. Siinä oli julki tuleminen. Ja nyt tänään, Hän haluaa 
jonkun, joka voi niin nähdä sen, että he voivat antaa Sanan...  
376 Katsokaahan, Jeesus oli niin täydellisesti syntynyt tuota päivää varten, kunnes Jumala ilmaisi 

itsensä jokaisessa liikkeessä, jonka Hän teki. Hän oli Jumalan ilmestys, Jumala paljastettuna.  
377 Nyt Hän pyhitti Hengellään ja Verellään, Seurakunnan, voidakseen saada jokaisen lupauksen tässä 

viimeisessä päivässä paljastetuksi. No niin, on helppo mennä taaksepäin ja nostaa ylös se, mitä nämä 
toiset miehet jättivät pois täällä viimeisissä päivissä, Hänen Pyhän Henkensä paljastaessa koko 
Seitsemän Sinetin salaisuuden. Näettekö? Hän ilmaisee itsensä, se on Hänen tarkoituksensa. Siksi Hän 
kuoli. Se on Hänen kolminkertaisen julki tulemisensa toinen osa. Ensimmäiseksi, ilmaista itsensä 
Kristuksessa, ja sitten Hän ilmaisi itsensä Seurakunnan kautta, samana asiana, Kristus oli Sana. Ja 
Seurakunta tulee Sanaksi, kun he antavat Sanan mennä lävitseen.  
378 Mutta, kun he vastaanottavat jonkun risteytetyn kirkkokunnan, niin kuinka voi Sana kulkea sen 

lävitse? Se on maadoitettu, ja sitten se saa aikaan oikosulun ja polttaa sulakkeen. Näettekö?  
379 Mutta, kun tuo sähkövirta, Jumalan Sana, virtaa vapaasti, Se ilmaisee itsensä. “Tekoja, joita Minä 

teen, olette te myös tekevä.” Ja viimeisissä päivissä on tapahtuva: “Katso Minä lähetän Elian, profeetan, 
ja hän on kääntävä lasten sydämet takaisin isien uskoon.” 
380 Ja on tuleva aika, kun Hän voi ilmaista oman Jumaluutensa täyteydessä Seurakuntansa kautta, kun 

Hänellä on ensimmäinen sija Seurakunnassa. Oi! Mitä? Voideltu Mies, nyt voidellut ihmiset, tuomaan 
takaisin voideltu Morsian ja Ylkä. Voidellut miten? Vastaanottamalla sen, mitä Eeva ja Adam 
hylkäsivät, tulemalla takaisin voideltuun Sanaan, koska Hän sanoi: “Minun Sanani on Henki.” 
Näettekö? Voidellut Sanalla. Minkä Eeva hylkäsi, Hän tulee takaisin, ja me vastaanotamme sen.  
381 Näettekö kuinka tuo risteytetty tila on jälleen... Aivan tarkalleen mitä Hän teki Eevalle. 
382 Hän sanoi Eevalle: “Älä sinä tee tätä, ja älä tee tuota; sinä et saa tehdä tätä ja tuota.” 
383 Ja Saatana sanoi: “Oh-oh, sinähän tiedät...” Mutta Eeva kääntyi ympäri ja kuunteli häntä.  
384 Mutta viimeisissä päivissä Eeva ei tule tekemään sitä, koska Hänet on ennalta määrätty olemaan 

tekemättä sitä. Kyllä vaan. Jumala tulee tekemään sen. Hän tietää... Hänellä tulee olemaan... Hän sanoi, 
että Hänellä tulisi siellä olemaan Seurakunta ilman tahraa tai ryppyä. Seurakunta on seisova siellä 
Hänen loistossansa, Hänen Sanansa ilmeiseksi tehtynä.  
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385 Seurakunta on oleva merkki maailmalle. Se tulee olemaan maailmalle jotakin, mitä he voivat katsoa 
ja sanoa: “No niin...” Muun maailman sanoessa: “Ah, hän on pyhä kieriskelijä. Hän on vain toinen 
serkku. Hän ei kuulu meidän ryhmäämme.” Minä tiedän sen. Se on hyvä asia. Hän kuuluu tähän 
ryhmään täällä ylhäällä. 
386 Eräs mies sanoi yhtenä päivänä minulle, seistessämme keskustelemassa, hän sanoi: “No niin, mihin 

kirkkokuntaan sinä kuulut?” 

Minä sanoin: “En mihinkään.” 

“Mitä?” 

“En mihinkään”, minä sanoin, “minä kuulun Kuningaskuntaan.” 

“Kuinka siihen voi liittyä?” 

“Ei siihen liitytä; siihen synnytään.” 

“Mikä kuningaskunta se on?” 

Minä sanoin: “Se on Jeesuksen Kristuksen salaperäinen Ruumis.”  
387 “Yhden Hengen kautta me olemme kastetut tähän Ruumiiseen, me olemme syntyneet Hänen 

Hengestänsä ja silloin me kuulumme Kuningaskuntaan. Ja meidän elämämme eivät ole amerikkalaisia, 
eikä saksalaisia; me emme ole ‘ei mitään’; me olemme kristittyjä.” Me olemme vakiintuneet ja 
vaellamme rakkauden orjina Hengessä, erotettuna maailman asioista, ja olemme myyneet kaikki 
oikeutemme maailmaan ja ostaneet tämän Suuriarvoisen Helmen, ja me vaellamme ja annamme Pyhän 
Hengen julkituoda itsensä. Sitä Hänen todellinen Seurakuntansa on. Sitä te olette, tai mitä minä olen, jos 
me annamme itsemme mennä ja palvelemme Jumalaa Hänen Sanansa mukaan, emmekä sen mukaan, 
mitä joku uskontunnustus sanoo. 
388 Huomatkaa, tuo voideltu Mies, Kristus itse täällä, oi Jumala, on tehty tunnetuksi. Mutta 

katsokaahan nyt... Mutta nyt... Kuinka? Hänellä on ensimmäinen sija. Jumala, täysin julkituotuna 
Jeesuksen Kristuksen kautta.  
389 Jumalan suuri salaisuus Hänen ilmestyksestänsä, tämä suuri ilmestyksen Valo on aina sokaissut 

tämän maailman viisauden. 
390 Jeesuksen Kristuksen päivissä, Hänen ollessaan täällä maan päällä, se oli sokaissut heidät. He 

sanoivat: “Mitä, sinähän jopa teet itsestäsi Jumalan? Sinä teet itsesi tasavertaiseksi Jumalan kanssa!” 
Hän ei ollut vain tasavertainen Jumalan kanssa, vaan Niin oli itse Jumala. Näettekö, he eivät tajua sitä. 
Ja asiasta toiseen, jotkut teistä voitte...  
391 Olen kuullut jumalankieltäjien sanovan, ja kerran minulle sanottiin, ettei Jeesus koskaan sanonut, 

että Hän oli Jumalan Poika. Varmasti Hän teki sen. Tietenkin Hän sanoi sen. Te vain ette tunne 
Raamattuanne. Mitä Hän sanoi tuolle naiselle kaivolla? Näettekö? Mitä Hän sanoi hänelle? 
392 “Minä tiedän Messiaan tulevan, ja kun Hän tulee, on Hän tekevä näitä asioita.” 

Hän sanoi: “Minä olen Hän, joka puhun sinulle”  

Hän sanoi sen myöskin Paavalille sekä muille. 

Huomatkaa. Mutta nyt, Seurakunnassa Hänellä on ensimmäinen sija.  
393 Jumalan suuri salaisuus on aina sokaissut maailman viisauden. He eivät käsitä sitä. He eivät 

yksinkertaisesti ymmärrä sitä. Saatana ei ymmärrä sitä. Kukaan muukaan ei ymmärrä sitä, paitsi ne, 
jotka ovat ennalta määrätyt ymmärtämään sen. Kuinka Jumala ja Kristus ovat Yksi. He tekevät Hänet 
kolmeksi joka kerta. Näettekö? Aivan varmasti he tekevät. 
394 Huomatkaa, seuraavaksi, toiseksi, Kristus julkituotuna teissä, kirkkauden toivo. Tuo suuri Jumala 

julkituotuna Kristuksessa, nyt Kristus julkituotuna teissä. Me tulemme nyt pitämään kiirettä. 
395 Kuulkaahan! Se, mikä kerran oli Jumalan suuri salaisuus, suuri salaperäinen salaisuus, joka Hänellä 

oli mielessänsä, on nyt pantu uskovaisten sydämiin, joka on Kristuksen Ruumis. Se, mikä kerran oli 
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suurena salaisuutena Jumalan mielessä ennen maailman perustamista, on nyt tehty ilmeiseksi. Ajatelkaa 
sitä!  
396 Oh, olen varma, että me emme, että me emme tajua sitä. Mutta, en voi nähdä sitä sillä tavalla kuin 

minun tulisi, ja olen varma, että te ette näe. Ymmärrättehän? 
397 Mutta Jumalan suuri salaisuus, se mikä Iankaikkisella Jumalalla oli salaisuutena, on nyt paljastettu 

Jeesuksessa Kristuksessa, ja sitten annettu edelleen Hänen Seurakunnallensa. Mikä oli kerran Jumalan 
mielessä on nyt Kristuksen Ruumiissa. Jeesus rakastellen Seurakuntaa, Morsiantaan, kuiskaillen Hänelle 
salaisuuksia.  
398 Tehän tiedätte kuinka te kerrotte vaimollenne asioita, tuolle pienelle tytölle, jonka kanssa menette 

naimisiin. Te rakastatte häntä niin paljon, että kerrotte hänelle salaisuuksia, otatte hänet lähellenne ja 
hyväilette häntä ja kaikkea, tehän tiedätte kuinka se on.  
399 Se on mitä Kristus tekee Seurakunnalle. Näettekö? Hän antaa Seurakunnan tietää salaisuudet. Ei 

näiden flirttaajien; tarkoitan Hänen Vaimoaan. Näettekö? Hyvä on. Katsokaahan nyt. Hän armostaan 
antaa heidän tietää Hänen salaisuutensa ilmestyksen, siitä kuinka Jumalan armo... Ihmiset, minä tiedän 
sen. Toivon, että ette ajattele tämän kuulostavan siltä, että se olisi vain henkilökohtaista jollekin 
ihmisjoukolle, tai sille tai tälle, vaan Jumala jakaa salaisuutensa koko Seurakunnan kanssa, jos he vain 
tahtovat vastaanottaa sen. Ymmärrättekö? Se ei merkitse vain minua, tai vain teitä; se merkitsee 
Seurakuntaa, johon Hän yrittää päästä sisälle.  
400 Ja te sanotte: “Mutta miksi he sitten eivät vastaanota sitä?” He eivät voi vastaanottaa sitä. Hän sanoi 

eräässä paikassa... Hän sanoi nämä asiat. “Ja kuinka he voisivat tehdä sen?” Kun Jesaja sanoi, etteivät 
he voineet nähdä sitä. Näettekö? Ja Hän on aina sanonut... 
401 Tuo profeetta Paavali sanoi: “Viimeisissä päivissä ihmiset tulisivat olemaan itsepäisiä, 

ylevämielisiä, nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia; rauhanrikkojia, vääriä syyttäjiä, 
tyytymättömiä ja niitä halveksivia, jotka ovat hyviä. Itsepäisiä, ylpeitä, omaten jumalisuuden muodon, 
mutta kieltäen sen voiman; sellaisista kääntykää pois, sillä nämä ovat sen kaltaisia, jotka menevät talosta 
taloon ja johtavat typeriä naisia, jotka ovat kaikenlaisten himojen taakoittamia”, shortseineen ja 
leikattuine hiuksineen, ja kaikkea muuta sellaista. “Kaikenlaisten himojen mukaansa vetämiä Ja 
sanovat: ‘Kaikki. on hyvin. Ah, hehän ovat hulluja siellä Älä kiinnitä mitään…’” Näettekö? “Koskaan 
kykenemättä tulemaan Totuuden tuntemiseen. Ja nämä miehet vastustavat niin kuin Jannes ja Jambres 
Moosesta.” Kyeten tuottamaan jonkun seurakunnan ja tuottamaan joukon ihmisiä aivan niin kuin...  
402 Mutta heidän typeryytensä tulee olemaan tehty ilmeiseksi, kun Jeesus ottaa Morsiamensa ja asettaa 

Hänet tänne ylös ja sanoo: “Tämä on Hän”, ja sitten Hän menee pois Morsiamensa kanssa. Oikein. 
Heidän tyhmyytensä tullaan tekemään tunnetuksi. 
403 Katsokaa sitä. Armostansa Hän tekee tämän salaisuuden ilmestyksen tunnetuksi heille. Kuulkaahan, 

kun tämä suuri ilmestys, paljastettu salaisuus on tehty tunnetuksi teille, silloin te sanoudutte irti kaikista 
maailman asioista. 
404 No niin, minä tulen siihen takaisin taas kerran. Tarkoitukseni ei ollut sanoa sitä; minä osoitan 

siihen, ääninauhat sanovat sen. Ja tämä ääninauha menee yli maailman. Näettekö?  
405 Te naiset, jotka väitätte omaavanne Pyhän Hengen kasteen, eikä teillä ole rohkeutta antaa hiustenne 

kasvaa! Vaikka Raamattu tuomitsee sen ja sanoo, että miehellä on oikeus erota vaimostaan, jos hän 
leikkaa hiuksensa, se on häpeä Jumalan edessä tehdä niin! Raamattu sanoo, että jos nainen leikkaa 
hiuksensa, hän häpäisee päänsä, eikä ole soveliasta naisen edes rukoilla leikatuin hiuksin. Näettekö?  
406 Shortsien ja näiden pitkien housujen käyttäminen. Raamattu sanoo, että jokainen nainen, joka pukee 

ylleen miehelle kuuluvan vaatekappaleen, on kauhistus Jumalalle, saastainen, likainen, aivan kuin joku 
vanha löyhkäävä käymälä jossakin. Näettekö? Ui! Se on saastainen Jumalan sieraimissa! Ja sitten te 
yritätte rukoilla, tai uhrata rukouksia sen kaltaisissa vaatteissa! Jumala kieltäytyy siitä ja evää sen. 
Oikein. 
407 “Mutta”, te sanotte, “hetkinen vain, veli Branham, sinä puhut Vanhasta Testamentista.”  
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408 Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Se on kokonaan Jumalan ilmestys. Jos Jumala koskaan 
sanoo mitä tahansa, ei Hän voi koskaan muuttaa sitä. Hän aina tarkentaa sitä, mutta ei muuta sitä. Laki 
tarkennettiin, sitä ei muutettu, tarkennettiin. 
409 “Kuka tahansa tekee aviorikoksen on ansainnut kuoleman, mutta nyt se on tarkennettu, kuka 

tahansa katsoo naista himoiten häntä...” Hän ei koskaan muuttanut käskyä, Hän tarkensi sen.  
410 “Muistakaa sapatinpäivä; pitäkää se pyhänä.” Se oli yksi päivä viikossa, nyt Hän on tarkentanut 

sen. Lepo tulee Jumalan Hengen pitämisestä. “Ohje ohjeen päälle, ja rivi rivin päälle, täällä vähän ja 
siellä vähän; pitäkää kiinni siitä, mikä on hyvää, sillä änkyttävin huulin ja toisilla kielillä Minä tulen 
puhumaan tälle kansalle.” Ja se on Lepo. Se on virvoitus Herran Läsnäolosta.  
411 Ja kuitenkaan he eivät halunneet kuulla sitä, vaan nyökyttivät päitään ja kävelivät pois omiin 

kirkkokuntiinsa. Tämä on virvoitus, näettekö, tarkentaen Sapatin päivän, teille sapatinpitäjille ja niin 
edelleen. Oi! Hän ei muuta; Hän tarkentaa sen. Helvetti on avannut porttinsa vastaanottaakseen heidät. 
412 No niin, te voitte nähdä nyt, lopunajan Sanoma, miksi Se on hylätty. Voitteko? [Seurakunta sanoo: 

“Aamen.”] Ei kirkkokunta, ilmestys. Jumalaa ei tunneta kirkkokunnan mukaan. Hänet tunnetaan 
ilmestyksen mukaan. 
413 Katsokaa, Jumala Ruumiissansa, Kristuksessa, ja Kristus Ruumiissansa, Morsiamessa. Jumala tehty 

ilmeiseksi Kristuksessa; Kristus tehty ilmeiseksi Morsiamessa. Ja niin kuin Jumala otti Adamin 
ruumiista naisen ja tämä lankesi, niin on Jumala ottanut Kristuksen Ruumiista, Hänen lihastansa, Hänen 
ruumiistansa, joka on Hänen Sanansa, ulos Morsiamen, joka ei tule lankeamaan kirkkokunnallisilla 
uskontunnustuksilla. Ei koskaan! Vaan Hän tulee takaisin puhtaaseen väärentämättömään Jumalan 
Sanaan, joka on tehty ilmeiseksi, joka on tuotu julki.  
414 Toivon, että jokainen mies, joka kuulee tämän ääninauhan ja jokainen nainen tulee ymmärtämään 

sen. Näettekö?  
415 Morsian on toinen Eeva, mutta Hän ei riko ja pilaa puhtauden ja pyhyyden hameitaan, jotka 

kuuluvat Hänen Aviomiehelleen. Hän tulee pysymään Sanan kanssa huolimatta siitä, mitä kuka tahansa 
sanoo. Te saatte pitää kaikki ekumeeniset liikkeenne ja kaikki yhteen liittymisenne, mitä vain tahdotte. 
416 Ja he tulevat aloittamaan vainon hyvin pian, ja sulkevat kaikki kirkot. Te näette sen. Ja tämän 

kaltaisia kirkkoja, jotka eivät ole kirkkokunnissa, he tulevat käyttämään niitä silloin 
varastorakennuksina. Ja, jos joku mies menee ja rukoilee jonkun muun puolesta, joka ei kuulu tuohon 
ekumeeniseen liikkeeseen, tullaan hänet ampumaan siihen paikkaan. Se on siinä jo. Tuo luterilainen 
saarnaaja, sen pää, sanoi niin. Se on jo täällä. Te voitte lukea siitä täältä lehdistänne. Niin se on. 
417 Ei ole mitään merkitystä, sillä mitä he sanovat, tuo Seurakunta tulee seisomaan uskollisesti tässä 

Valossa. Seurakunta todisti sen jo aikaisemmin ja on tekevä sen uudestaan kaikkien näiden asioiden 
edessä. Se on Jumalan Sana. Ja kaikki ekumeeniset liikkeet ja kaikki muu tulee olemaan mennyt. 
Seurakunta on oleva siellä ilman tahraa tai ryppyä. Oikein. Morsian on seisova siellä. 
418 Huomatkaa, Jumala ilmaisi itsensä Ruumiissansa, Kristuksessa. Näettekö nyt tämän kauniin 

kolminaisen asian?  
419 Kristus Ruumiissansa, Seurakunnassa, vahvistaen luvatun Sanansa, niin kuin Jumala teki 

Kristuksen kautta.  
420 “Kuka voi tuomita Minut synnistä? Jos en tee Isäni tekoja, niin missä olen epäonnistunut? Nyt te 

miehet, jotka sanotte tekevänne niitä, te kirkkokunnat, osoittakaa se Minulle nyt. Osoittakaa missä olen 
epäonnistunut olemaan Messias. Osoittakaa yksikin Merkki, mitä en olisi tehnyt, niistä riitä Jumala 
sanoi tulevan tapahtumaan, etten olisi täyttänyt sitä,” Hän sanoi. Näettekö? Jumala Ruumiissansa! 
421 Nyt Kristus... “Tekoja, joita Minä teen, olette te myös tekevä.” Näettekö, sama Jumala. “Niitä 

tekoja, joita Minä teen, olette te myös tekevä, ja enemmänkin kuin tämä, sillä Minä menen Isäni tykö.” 
Seurakunta tulee olemaan vähän pidempään Valossa. Näettekö? Vahvistaen Hänen luvatun Sanansa, 
niin kuin Jumala teki lupauksensa Kristuksen Ruumiissa, niin Kristus tekee samat tekonsa Kristuksen 
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Ruumiissa, Seurakunnassa. Näettekö? Tehden nyt salaisuutensa tunnetuksi Morsianpuullensa täällä 
viimeisessä päivässä, tuoden esiin ne hedelmät, jotka olivat tuossa Puussa alussa. 
422 Tarkatkaa, tuo puu työntää esiin oksan, luterilaiset. Mitä se teki? Kun puu alkoi kasvaa ylös, tulivat 

hedelmät ylös sen kanssa. Mitä tapahtui? He kirkkokunnallistuivat. Niinpä oksienkarsija, Isä, 
Puutarhuri, kulkee ohitse ja leikkaa sen pois, sanoen: “Se on kuollut.”  
423 Esiin tulivat wesleyläiset; se tuli esiin hienosti. Mitä se teki? Hedelmä meni suoraan takaisin 

puuhun, joten Hän leikkasi tuon oksan pois, se oli kuollut. 
424 Näyttäkää minulle yksi kirkko... Haluaisin tietää. Minulla on kolmekymmentäkolme vuotta 

kokemusta seurakunta historiasta. Osoittakaa minulle yksi kerta, yksi paikka historiassa, jolloin joku 
seurakunta organisoiduttuaan ei olisi kuollut juuri siihen paikkaan. Osoittakaa minulle yksikin paikka, 
missä ne koskaan olisivat nousseet jälleen, lukuun ottamatta jäsenmäärän kasvua ja muita senkaltaisia 
asioita, ei mitään herätystä. Näettekö? Sitä ei ole siellä. Ei mitään herätystä ennen kuin se on kaikki 
mennyt. 
425 Niinpä mitä Puutarhuri teki? Kulki ohitse ja karsi sen pois. Näettekö? Se tuotti kirkkokunnallista 

hedelmää, sitruunoita appelsiinipuussa, joten Hän karsi sen pois, ja se jatkoi kasvua. 
426 Mutta missä on puun sydän? Aivan puun keskellä. Hän on karsinut ne kaikki pois, kunnes on tultu 

latvaan...  
427 Hänellä on Siemen täällä alhaalla juuressa. Kuin puu, joka on istutettu vesivirtojen ääreen, hän ottaa 

Jumalan Lait ja rakkauden sydämeensä. “Ja hän on oleva kuin puu”, Psalmi 1, “joka on istutettu vesi 
virroille; hänen lehtensä eivät kuihdu; ajallansa hän on kantava hedelmänsä.” Ja täällä se on aivan...  
428 Missä hedelmä kypsyy nopeasti? Puun latvassa. Miksi? Siellä on valo sen yllä. Aamen Oikein. 

Aivan puun latvassa näissä viimeisissä päivissä, Hänen tuodessaan esiin Morsianpuun. 
429 Muistakaa nyt, Hän on tuo Elämänpuu, vastakohtana käärmeen siemenelle, näettehän. Hän on tuo 

Siemen, naisen Siemen, Elämänpuu Eedenin puutarhassa. Ja, etteivät he ojentaisi kättään ja söisi tästä 
Puusta ja eläisi ikuisesti. Ja Hän on ainoa Puu, josta te voitte ottaa elääksenne ikuisesti. Hänen Sanansa 
on Elämä. Ja sitten se on Sana, Jumalan Sana, jonka Eeva hylkäsi Eedenin Puutarhassa, sitten täällä on 
Kristus, Sana tuotu julki.  
430 Ja, kun Hän tuli maan päälle, Hän oli Elämänpuu. Uskotteko sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Ja 

Rooma, mitä he tekivät? Hänet täytyi hakata maahan. Ja Hänet pantiin häpeän puulle, ‘’kirottu on hän, 
joka riippuu puussa”, tullen kiroukseksi ihmiskunnan puolesta.  
431 Ja nyt sen kautta, Hän tuo esiin Morsianpuun, joka tulee olemaan Elämänpuu ennallistutettuna 

takaisin Hänelle Aviomiehenä ja Vaimona Eedenin Puutarhassa. Oi, kunnia Jumalalle! Saman Sanan 
mukaan ja sama Jumala on tehty ilmeiseksi Aviomiehenä ja Vaimona. Sama Morsianpuu takaisin 
jälleen.  
432 Huomatkaa, tehden sen tunnetuksi. No niin, tässä on niin paljon asiaa, josta voisimme jatkaa 

edelleen. Huomatkaa, Kristuksen Puu, tuo Ruumis Puutarhassa, tehden nyt, tehden salaisuutensa 
tunnetuksi tälle Morsianpuulle. 
433 Tarkatkaa, jonka Kristus, toinen Adam on lunastanut. Uskotteko, että Hän oli toinen Adam? 

[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Mennen takaisin kotiin Eedeniin langenneen vaimonsa kanssa, takaisin 
lunastettuna jälleen kotiin. Se on Kristus ja Seurakunta tänään, vieden Vaimonsa takaisin. Näettekö nyt 
tuon kolminaisen salaisuuden? [“Aamen.”] Jumala julkituotuna Kristuksessa; Kristus julkituotuna 
Seurakunnassa; kaikki yhdessä tuomaan jälleen takaisin alkuperäinen Adam ja Eeva, mies ja nainen, 
jotka ovat yksi, tehdyt samasta Verestä ja samasta Hengestä ja samasta kaikesta muusta.  
434 Seurakunta on Kristuksen Veri Hengen mukaan, koska Elämä on Veressä. Se on Pyhän Hengen 

kaste, joka kastaa meidät Hänen Ruumiiseensa, joka tunnustaa vain Hänen Ruumiinsa, Hänen lihansa, 
Hänen Sanansa. [Veli Branham taputtaa Raamattuansa.] 
435 Kirkkokunta ei voi koskaan koskea siihen; se on ilmestys. Morsian tietää sen. Niin myös Eeva tiesi 

sen, mutta hän lankesi; mutta Tämä tietää sen, eikä tule lankeamaan. Hänet on määrätty olemaan 
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lankeamatta. Hän ei tule lankeamaan, Hänet on ennalta määrätty siihen. “Siunattu on mies, jolle Jumala 
ei tule lukemaan syntiä.” Te sananpalvelijat tiedätte mistä minä puhun, te pari tusinaa, jotka istutte 
täällä. Näettekö? “Siunattu on mies, jolle Jumala ei lue syntiä”, Daavid sanoi niin. 
436 Huomatkaa, lunastaen takaisin Hänen kanssaan; menossa kotiin, takaisin Iankaikkiseen Elämään 

inhimillisessä ruumiissa, syöden, juoden, eläen ikuisesti. Jesaja sanoi: “He rakentavat taloja ja asuvat 
niissä, istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmän.” He eivät rakenna niin, että joku toinen ottaisi 
sen, heidän lapsensa eivät tule ottamaan sitä, vaan he tulevat olemaan siellä jälkeläistensä kanssa. Hän 
tulee rakentamaan sen ja pysymään siinä. Aamen. Hän ei rakenne niin, että toinen sitä söisi; hän 
rakentaa ja syö itse. Aamen! Mitä se on? Morsian menee takaisin Hänen kanssaan; lunastettuna jälleen 
takaisin alkuperäiseen Adamiin ja Eevaan. Sillä se on kaikki jäänyt taakse. He katsovat takaisin ristille 
ja näkevät, että kuoleman velka on maksettu.  
437 Ja nyt, uskon kautta me olemme ylösnousseet Hänen kanssaan, istuen taivaallisissa paikoissa juuri 

nyt, katsoen taaksepäin siihen, mikä lunasti meidät, ja odottaen Aviomiestä tulevaksi, marssiaksemme 
kotiin Hänen kanssaan. 
438 Jumalan kolminainen tarkoitus ilmaistuna Adamissa ja Eevassa, ja jokaisessa profeetassa, kautta 

ajanjaksojen, ja Hän, joka on tuleva, Hän, joka oli, Hän, joka on, ja Hän, joka on tuleva. Koko 
ilmeiseksi tekeminen, Jumalan Sanan paljastaminen. Adam ja Eeva mennen jälleen kotiin, lunastettuina. 
Jumala tehden itsensä tunnetuksi. 
439 Siellä Hän tulee istumaan Daavidin Valtaistuimella. Onko se oikein? Ja hallitsemaan kaikkia 

kansoja rautaisella sauvalla. Siellä on oleva puu virran kummallakin puolella, ja jokainen kansa, joka 
tulee sisälle, tämä parantuminen tulee olemaan, nämä lehdet tulevat olemaan kansojen parantamiseksi. 
Kuninkaat tuovat sinne kunniansa. Mikään saastainen ei koskaan ole pääsevä sinne sisälle. Siionin 
Vuorella tulee olemaan Valo päivin ja öin, ja Lunastetut tulevat vaeltamaan tuossa Valossa! Oi, 
halleluja! 
440 Ajatella, ettei se ole mikään salaperäinen kertomus; se ei ole joku teologinen käsite; se on 

Jeesuksen Kristuksen ilmestys Hänen Sanansa mukaan, joka on voittanut ja ollut totta kaikissa 
ajanjaksoissa! Ja se on totta tässä ajanjaksossa! Se on totta täällä nyt. Se on totta minun kohdallani. Se 
on totta teidän kohdallanne ja jokaisen miehen ja naisen kohdalla, joka omaa tämän ilmestyksen. 
Aamen. 
441 Ja näettekö, Jumala itse tekee itsensä tunnetuksi ja sykkii itse Elämän lävitse, ja nyt te olette vanki 

Hänelle. Te olette Hänen rakkauden vankinsa. Maailma voi nauraa, tehdä pilaa ja sanoa: “Tulehan nyt 
ulos.” Te ette voi mennä, te olette vanki. Siellä ulkona naiset voivat toimia Hollywoodin tavalla, mutta 
ette te; te olette vanki. Aamen. Katsokaahan, te olette Kristukselle vanki. Toiset miehet voivat tupakoida 
ja ryypätä ja tehdä mitä tahtovat ja kutsua itseään kristityiksi ja olla diakoneita ja jopa saarnaajia, mutta 
ette te; te olette vanki. Te olette vanki Sanalle. Kyllä vaan. 
442 Tehden salaisuutensa tunnetuksi Morsianpuullensa, Kristuksen lunastamille, joka on toinen Adam; 

mennen takaisin kotiin ollakseen ennallistutetut takaisin alkuperäiseen Eedeniin; ollen vapaat 
kuolemasta, sairaudesta, murheesta, häpeästä; mennen takaisin Iankaikkisen Elämän kanssa.  
443 Sitten, kuulkaa, niin monilla ihmisillä on väärä käsitys asiasta. Käännyttää ihmiset kristillisyyteen 

ja sen hallitukseen ei ole ollenkaan Jumalan ajatus. Te sanotte: “Me teemme käännynnäisiä 
kristillisyyteen Hänen hallituksensa kautta.” Sitä se ei ole. “No niin, heidän ei tule ryypätä; heidän ei 
tule valehdella.” Tiedättekö, että muhamettilaiset voittavat... Tiedättekö, että Afrikan pakanat, nuo 
mustat ihmiset, heillä on keskuudessaan heimolakeja, jotka jättävät varjoon mitä tahansa te voitte 
tuottaa kristillisyydessä. 
444 Minä itse menin tuon Shungai heimon luokse siellä. Jos joku nuori tyttö ei ole naimisissa 

määrättyyn ikään mennessä, hänen täytyy jättää heimonsa, riisua heimomaalauksensa. Hän menee 
johonkin kaupunkiin; hän on vain irtolainen. Ja, jos hän... Ennen kuin hän on naimisissa, hänen 
neitseellisyytensä täytyy testata. Ja, jos hänen todetaan olevan syyllinen aviorikokseen jonkun miehen 
kanssa, hänen täytyi kertoa kuka se on, ja heidät molemmat tapetaan yhdessä. Oi, he jättävät varjoon 
nämä niin kutsutut...  
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445 Mitä, jos te tekisitte sen näille niin kutsutuille kristityille? Yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia 
heistä kuolisi ennen päivänkoittoa. Se on totta. Oikein. Sekä miehistä, että naisista. Te tiedätte, että se 
on totta. 

Mitä jos te sanotte: “Mutta minä olen puhdas!” 
446 “Kuka tahansa katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen 

kanssaan.” No niin, mitä te siihen sanotte? Miten on sinun kanssasi, sisar, joka esitit itsesi tuolle 
miehelle sillä tavalla? Sinä olet aivan yhtä syyllinen kuin, jos olisit tehnyt sen. 
447 ”Oi, mutta kaikki on ihan hyvin.” Pastori pelkää sanoa siitä, miksi? Koska hänen kirkkokuntansa 

päämaja potkaisee hänet ulos, jos hän puhuu siitä. He ovat risteytettyjä. He eivät ota Sanaa. Sana sanoo, 
että se on totta. Jeesus sanoi, että se on totta, ja Hän on Pää. 
448 Huomatkaa nyt, Jumala tekee itsensä tunnetuksi. Meidän ei oleteta tekevän käännynnäisiä 

kristillisyyteen hallituksen kautta, vaan Kristuksen ilmestyksen mukaan teissä, niin kuin Jumala oli 
Kristuksessa. Niin kuin Jumala oli Kristuksessa, Kristus on teissä. Mitä Jumala teki Kristuksessa, 
Kristus tekee teissä. Mitä merkkejä Jumala teki Kristuksessa, Kristus tekee teissä. Oi, eikö se ole 
kaunista? Oi! Minä pidän siitä. 
449 Jeesus sanoi, että tuona päivänä, se on tämä päivä, tuona päivänä, kun tämä ilmestys on tehty 

tunnetuksi, te tulette tietämään, että Minä olen Isässä, ja Isä Minussa, Minä teissä, ja te Minussa, kun 
ilmestys on julkituotu. Tuona päivänä te olette tietävä, että Isä ja Minä olemme Yksi. Minä Isässä, ja Isä 
Minussa. Sitten, kun ilmestys tulee esiin, silloin se on Minä teissä ja te Minussa. Siinä se on teille. 
Näettekö tuon kolminaisen... Mitä varten? Tuomaan se takaisin. Meidän täytyy olla... 

Niin kuin Jeesus oli Jumalan Sana, Hän vahvisti Sanan. Jos Hän ei olisi ollut Sana.  
450 Hän ei olisi voinut julkituoda Sanaa. Hän olisi ollut joku suuri teologi. Se olisi ollut todellinen 

Messias, jota maailma odotti. Näettekö? Kyllä. Se olisi ollut Hän.  
451 Sitä he odottavat tänä päivänä. Jotakuta, joka voisi ylittää Billy Grahamin, tai jotakin, joka voisi 

painaa muut alas heidän organisaationsa kanssa, joka astuisi esiin ja näyttäisi noille baptisteille, että he 
tietäisivät missä seisovat. Varmasti. He odottavat sitä. Mutta Seurakunta odottaa nöyryyttä ja Elävän 
Jumalan, Kristuksen merkkejä. 
452 Jeesus ei ollut mikään suuri teologi. Hän oli tavallinen maalainen, kirvesmiehen poika, niin kuin 

luultiin. Näettekö? Hän vaelsi ympäri, mutta Jumala... Hän sanoi: “Osoittakoon joku teistä Minulle, mitä 
Raamattu sanoi Minun tulevan tekemään, ja mitä en ole julkituonut.” 
453 Niinpä Seurakunta voi tehdä saman asian tänään. Mitä Kristus teki, niin tekee Seurakunta nyt. “Sinä 

päivänä te tulette tietämään, että Minä olen Isässä, ja Isä Minussa, Minä teissä ja te Minussa.” Näettekö? 
Sinne te menette, marssien Siioniin. Minne? Kuningaskuntaan. “Sinä päivänä te tulette tietämään, että 
Minä olen teissä.” 
454 Ja kuulkaapa tätä. Tässä on kaunis... En halua teidän menevän tämän ohitse. Jokainen nyt, ja te 

ihmiset ääninauhalla, siellä ulkona viidakoissa, ja missä tahansa kuulettekin sen, kuunnelkaa nyt.  
455 “Ja niin kuin Isä on lähettänyt Minut, niin lähetän Minä teidät”, sanoi Jeesus. Näettekö? Tarkatkaa 

nyt, Isä, joka lähetti Hänet meni Hänessä vahvistaakseen itsensä oikeaksi, sillä Hän oli Sana. Ja sama 
Jeesus, joka lähettää teidät, menee kanssanne ja teissä, vahvistaakseen saman Jumalan. “Niin kuin Isä on 
lähettänyt Minut, ja Minä elän Isästä, niin Minä tulen lähettämään teidät, ja te elätte Minusta.” Mikä 
Hän on? Hän on Sana. Te elätte Sanan mukaan. Oi, kuinka haluaisinkaan ottaa siitä tekstin ja saarnata 
siitä pari tuntia. Huomatkaa nyt. Ja “Isä, joka lähetti Minut”, meni Hänen kanssaan.  
456 Ja Jeesus, joka lähettää meidän menee meissä... “Pieni hetki eikä maailma Minua enää näe, 

kuitenkin te olette näkevä Minut, sillä Minä, persoonapronomini: Minä, Persoona, Jeesus, tulen olemaan 
teidän kanssanne, ja teissä, maailman loppuun asti. Niitä tekoja, joita Minä teen, olette te myös tekevä.” 
No niin, menkää taaksepäin ja katsokaa mitä Hän teki, ja sitten verratkaa siihen itseänne.  
457 “Ja niin kuin oli Nooan päivissä, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa. Ja niin kuin oli Lootin 

päivissä” Kun nykyaikainen Billy Graham ja Oral Roberts menivät alas Sodomaan ja saarnasivat noille 
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sodomalaisille ja sokaisivat heidän silmänsä Evankeliumin kanssa. Siellä yksi Enkeli, Sanansaattaja, 
pysyi Abrahamin ja tuon Valitun ryhmän kanssa. Ja minkä kaltaisen merkin Hän teki? Ja miksi 
Abraham kutsui Häntä? Elohimiksi , Jumala julkituotuna lihassa. Jeesus osoitti, että Hän itse, Jumala 
Hänessä, tulisi olemaan julkituotu Hänen Morsiamessansa viimeisissä päivissä! Oi! Sille ei löydy 
mitään loppua. Se on yksinkertaisesti Jumalan ilmestys. Se on Iankaikkinen. Jatkaen vain edelleen ja 
edelleen. 
458 Huomatkaa. Sitten yksi, niin kuin ensimmäinen Adam ja Eeva, ennen kuin synti erotti heidät 

kuolemassa, nyt Kristus, toinen Adam, Elämässä lunastaa Morsiamensa kuolemasta, ja on nyt matkalla 
takaisin alkuperäiseen Eedeniin, ennallistuttaen Morsiamensa takaisin seurusteluun Jumalan kanssa, 
Aviomiehenä ja Vaimona Eedenin Puutarhassa. Kristus ja Hänen Morsiamensa. 
459 Jumala... Sinä päivänä, Kuningaskunta tullaan antamaan Isälle, että Hän voisi olla kaikki Kaikessa. 

“Heidän vielä puhuessaan, Minä tulen kuulemaan.” Daavid ja Kristus. Daavid istumassa 
Valtaistuimella, Kuninkaana koko ihmiskunnan ylitse. “Ja heidän vielä ajatellessaan, Minä tiedän, mitä 
he ajattelevat, ja ennen kuin he puhuvat, Minä tulen vastaamaan. Susi ja karitsa syövät yhdessä. Leijona 
on syövä olkia kuin härkä. Ne syövät yhdessä ja laskeutuvat lepäämään. He eivät tule vahingoittamaan 
tai hävittämään koko Minun pyhällä Vuorellani.” Suoraan takaisin Eedeniin niin lujaa kuin voi mennä.  
460 Siinä on Hänen kolminainen tarkoitus. Oi Jumala, auta meitä tietämään se; auta meitä tietämään se! 
461 Kuunnelkaa nyt tarkasti jälleen, kun menemme edelleen, mennen takaisin alkuperäiseen Eedeniin.  
462 Sitten, kun me olemme syntyneet Hänestä, me olemme täytetyt Hänellä. Näettekö, teidän 

elämänne... Hänen Elämänsä on teissä. Silloin kaikkien teidän toimintojenne pitäisi ilmoittaa Hänet.  
463 Se on aivan kuin ottaisi elämän jostakin puusta ja panisi sen toiseen. Ottamalla elämän 

päärynäpuusta ja panemalla sen omenapuuhun, se tulee tuottamaan päärynöitä. Sen täytyy, koska siinä 
on päärynäpuun mahla, jossa on päärynäpuun elämä. Hyvä on.  

Sitten kaikkien meidän toimintojemme pitäisi ilmaista Hänet. 
464 Meillä on Hänen Nimensä. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Meidän pitäisi kantaa 

Hänen Nimeään. 
465 Ja muistakaa, me olemme nyt Hänen Morsiamenansa, raskaana Hänen Hengestänsä. Oi! Seurakunta 

synnyttäen lapsia, näettekö, raskaana Hänen Hengestään, Hänen Nimensä kanssa, kantaen Hänen 
Nimeään, kantaen Hänen Elämäänsä, tuoden esiin Hänen Elämänsä merkit todisteena Hänen 
ensisijaisuudestaan, todisteena Hänen ylösnousemuksestaan, osoittaen, ettei Hän ole kuollut, vaan elää 
aina ja ikuisesti! Tämä on Iankaikkinen Elämä! Ja se vahvistaa maailmalle, että me olemme eläviä 
Hänessä. Whew! 
466 Kuinka te sen tiedätte? Siksikö, että olette jonkun seurakunnan jäsen? Siksi, että Kristus elää teidän 

kauttanne; te olette niin raskaana Hänen Hengestänsä, että te olette vanki. Te olette raskaana 
Evankeliumille, raskaana Sanalle. Ja kaikki lapset, joita te voitte synnyttää, ovat sitä, koska te olette 
vanki. 
467 Te ette voi tehdä aviorikosta, te olette jo raskaana. Kunnia! Mikään ei voi saada otetta. Elämän 

kohtu on jo sulkeutunut kaikelle muulle. Te olette jo Hänen ennalta määräämisellä. Siemen on tullut 
Elämään. Maailma ei voi päästä sisälle. O-o-h-h-h! Oi, kuinka haluaisimmekaan pysytellä siinä tunnin 
ajan! Olen varma, että te ymmärrätte. Kristuksen ja yksin Hänen. Se on jo päätöksessä; tuo Siemen oli 
siellä. Siemen oli jo... Milloin se pantiin sinne? Ennen maailman perustamista. Hän on ennalta 
määrännyt meidät Iankaikkiseen Elämään. Ja niin pian kuin tuo Elämänantava virta, tuon Siemenen 
maatessa siellä... Toiset mahdollisesti sisään tulevat siemenet eivät voi saada otetta, ne eivät 
yksinkertaisesti voi tehdä sitä. Mutta, kun tuo Siemen tuli sisälle, sulki se nopeasti kohdun; kaikki muut 
siemenet tulivat ajetuksi ulos, näettekö, sillä tavalla.  
468 Ja teistä tulee Kristukselle antautunut vanki, Kristus teissä, Hänen Elämänsä tuodessa esiin Hänen 

todisteensa, Hänen merkkinsä. Oi! Kuulkaahan. Tuoden esiin Hänen Elämänsä merkit todisteena Hänen 
ylösnousemuksestaan, todistaen maailmalle sen Iankaikkisen Elämän, vahvistaen maailmalle, että me 
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olemme eläviä Hänessä. Ja ajatelkaa sitä! Eläviä Jumalamme meidän Lunastajamme kanssa, joka loi 
meidät, Seurakunnan, juuri sitä samaa tarkoitusta varten ja Hänen luova Elämänsä on meissä.  
469 Se on, Mooses voi sanoa Jumalan Sanan mukaan: “Tulkoon...”, ja siellä tulivat kärpäset. 
470 Jumala, joka voi tehdä kärpäset voi tehdä oravia. Näettekö? Hän voi tehdä mitä tahtoo, Hän on 

Jumala. Tuo sama Jumala, tuo luova Elämä, ymmärrättekö te? Joka on teissä voi... Te olette vanki; Te 
ette voi puhua sitä, ennen kuin Hän sanoo: “Puhu se”, mutta kun se on puhuttu, silloin se on Jumalan 
Sana. Hänet on vahvistettu olevan niin; kaikki muu on oikein, ja hän tietää, että kun se on puhuttu, 
täytyy sen olla niin. Ymmärrättekö?  
471 Mooses otti sauvansa ja sanoi: “Tulkoon sammakoita”, koska Jumala oli sanonut: “Tulkoon 

sammakoita.” Hän vain toi sen edelleen ulos. Oikein. Ja sammakot olivat kaikkialla; kaikkialla oli 
sammakoita. Mistä ne tulivat? Kukaan ei tiennyt sitä; niitä ei ollut siellä aikaisemmin. Mutta Luoja, 
Jumala toimien miehen kautta loi niitä, eläviä lajeja.  
472 Ja Jumala, joka teki ensimmäisen sammakon voi tehdä toisen sammakon. Hän tekee kaikki 

sammakot. Oi! Näettekö mitä tarkoitan? Teki ensimmäisen oravan; teki toisen oravan; tekee jokaisen 
oravan; Hän voi tehdä oravia sinne, missä ei ole mitään oravia. Hän voi tehdä mitä tahtoo tehdä! Hän on 
Jumala! Hän on Jumala; Hänellä on Elämä. Oi! Sen ajatteleminen saa minut vapisemaan.  
473 Oi, elää Hänen kanssaan, mennä kotiin Hänen kanssaan elämään Hänen kanssaan! Mennä kotiin 

Hänen kanssaan elämään Hänen kanssaan ikuisesti, omistaen Iankaikkisen Elämän! 
474 Tämä on Jumalan suuri rakkauden salaisuus ilmaistuna, että Jumala ja ihminen tulevat yhdeksi. 

Näettekö? Koko asia on siinä, että Jumala ja ihminen ovat yksi. Jumala ja ihminen olivat yksi siellä, ja 
Jumala ja ihminen ovat yksi täällä. Näettekö? Mitä se on? Olla täytetty Hänen Hengellänsä, niin että 
Hänellä on ensimmäinen sija. Se oli Jumalan tavoite. Jumalan tarkoitus oli tehdä se, että Hän voisi olla 
Kristuksessa ja Kristus meissä, ja kaikki me yhdessä yksi, Pyhä Henki. Sama asia, joka paljasti sen 
Kristukselle paljastaa sen täällä, yliluonnollinen, luova voima. Oi! 
475 Tuo sama Jumala, joka voi sanoa Moosekselle: “Tulkoon sammakoita”, tuo Sama voi seistä siellä ja 

sanoa: “Muuttukoon tämä vesi viiniksi.” Näettekö? Aamen. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Niin on sama Jumala, tuo sama Yksi.  
476 Hän yksinkertaisesti ei muutu. Se on Jumala miehessä. Se on Hänen julkitulemisensa. Sitä Hän 

paljastaa. Sitä Hän yrittää tehdä. Ja Jumalan oma Sana osoittaa ja paljastaa, ettei ihminen voi luoda, 
Jumala on luoja, ja silloin se ei enää ole mies, se on Jumala Luoja miehessä, joka nyt on Hänen 
Seurakuntansa. Aamen!  
477 Menossa Kotiin Taivaaseen, elämään Hänen kanssaan, Jumalan aina ilmaistessa Iankaikkista 

rakkautta Seurakunnalle. 
478 Kuunnelkaahan! Kuunnelkaa nyt tarkasti. Haluan, että ette epäonnistu käsittämään tätä. Ei mitään 

toista seurakuntaa, ei toista merkkiä, ei toista yhteyttä, ei toista hallitusta, ei toista todistusta, ei toista 
uskontunnustusta eikä kirkkokuntaa hyväksytä tämän ulkopuolelta. Tämä on ainoa asia, jonka Jumala 
tunnustaa. Ei uskovien yhteyttä, ei seurakuntaa, ei uskontunnustusta, ei kirkkokuntaa, ei mitään; kaikki 
muu on kuollut. Sen palasetkin täytyy leikata pois, tulla karsituksi pois asiasta, niin että Kristus voisi 
elää ensimmäisellä sijalla teissä.  
479 Ei viitaten taaksepäin ja sanoen: “Se on minun organisaationi...” Se myös täytyy leikata pois. 

“Minulla on tässä käsikirjani, ja siinä sanotaan näin” “Minun äitini tulee sanomaan minulle, että olen 
pyhä kieriskelijä?” Se myös täytyy leikata pois. “Mutta tiedän, että aviomieheni tahtoo minun käyttävän 
näitä shortseja.” Se myös täytyy leikata pois. Näettekö? Se täytyy leikata ja karsia pois, kunnes jäljellä 
olette yksin te ja Kristus. Näettekö? Hmm!  
480 Ajatelkaa! Elävän Kristuksen Elävällä Läsnäololla Elävällä Sanalla. Oi! Elävä Kristus, Elävä 

Läsnäolo, Elävä Sana. Tarkatkaa! Hän oman henkilökohtaisen vahvistuksensa kautta todistaa 
Seurakuntansa.  
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481 Ei jäsenillä! Hän ei koskaan tehnyt niin Mooseksen päivissä. Hän ei koskaan tehnyt niin kenenkään 
muun päivissä, maailman lopulla, hävityksen ajan tullessa. Lootin päivissä se ei ollut mikään jäsenyys. 
Se oli henkilökohtainen vahvistus, Jumala lihassa, näettekö, henkilökohtainen vahvistus. 
482 Muistakaa! Ajatella sitä, että ihmiset Hänen Hengestään syntyneinä tämän kaltaisessa ajassa, tässä 

suuressa kirkkokunnallisessa ajassa, jossa me elämme, ja Elävä Jumala ottaa oman Elävän Sanansa ja 
vahvistaa sen henkilökohtaisesti. Tämä Elämä, joka on Sanassa, elämänitu, joka on Siemenessä. Ja Sana 
on Siemen jota kylväjä lähti kylvämään. Ja Elämä on Kristus Sanassa henkilökohtaisesti teissä, 
vahvistaen jotakin jota te ette voi tehdä, todistaen itse, että se ette ole te, vaan se on Hän. Ja te tulette 
rakkauden orjaksi Hänelle ollaksenne Morsian. 
483 Kiitos olkoon Elävälle Jumalalle, joka loi taivaat ja maan ja kaiken mitä niissä on. Ei ihme, että 

Hän on Alpha ja Omega, Alku ja Loppu, Hän, joka oli, joka on ja, joka tuleva on, Daavidin Juuri ja 
Jälkeläinen, kirkas ja Aamutähti; Hän on kaikki kaikessa. 
484 Hänen Läsnäolonsa yksilössä, henkilökohtaisen vahvistuksen kanssa Hänestä itsestään, ilmaisten 

itsensä, Elävä Sana, joka on luvattu tätä päivää varten, ilmaisten itsensä teidän kauttanne, vahvistuksena 
Jumalan suuresta ilmestyksestä. Kuulkaa, ainoastaan yksilössä, ei koskaan jossakin ryhmässä, yksilössä, 
ei ryhmässä. Hänen tuntomerkkinsä on yksilön kanssa. Ymmärrättekö sen? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Ei metodistien, baptistien, presbyteerien, luterilaisten eikä helluntailaisten kanssa, vaan 
yksilönä.  
485 “Minä tulen ottamaan yhden ja jättämään yhden. Minä tulen erottelemaan heidät.” Oikein. “Siellä 

on kaksi oleva pellolla; Minä tulen ottamaan yhden ja jättämään yhden. Siellä tulee kaksi olemaan 
vuoteessa, ja Minä tulen ottamaan yhden ja jättämään yhden.”  
486 Se ei ole joku ryhmä. Se on henkilökohtainen raskaana olevan Jumalan lapsen vahvistaminen, joka 

on täytetty Pyhällä Hengellä, niin antautuneena Jumalalle, ettei hän välitä mistään muusta, Pyhän 
Hengen eläessä oman Elämänsä hänen kauttaan, Sen sykkiessä hänen lävitseen, osoittaen 
henkilökohtaisen vahvistuksen, Sanan itsensä ilmaistessa itsensä ihmisille ja maailmalle. 
487 Kuinka voi maailma sokeasti kävellä jonkin sen kaltaisen ohitse? Aivan samalla tavalla kuin 

katoliset kulkivat Pyhän Patrikin ohitse tuntematta häntä ennen kuin hän oli kuollut. Saman asian he 
tekivät Pyhälle Martinukselle, he eivät tunteneet sitä. Saman asian he ovat tehneet kaikissa 
ajanjaksoissa.  
488 Saman asian he tekivät Jeanne d'Arcille. katolinen kirkko poltti hänet noitana, koska hän oli 

hengellinen. Noin sata viisikymmentä vuotta myöhemmin he kaivoivat ylös noiden pappien ruumiit ja 
heittivät ne jokeen tekemään katumusta. 
489 Se menee suoraan heidän ohitseen, eivätkä he tunnista sitä ennen kuin se on mennyt ohitse. Se 

ainoastaan noukkii ylös tuon ennalta määrätyn Siemenen, jonka Jumala ennaltamaäräsi ennen maailman 
perustamista. Tuo sama asia toteutui Nooan päivissä. Sama asia toteutui Mooseksen päivissä, Elian 
päivissä, profeettojen päivissä, Jeesuksen päivissä, ja niin edelleen koko ajan tähän hetkeen asti! 
Jumalan Siemenestä raskaana oleva henkilö, Sana hänessä julkituo itsensä, niin antautuneena Jumalan 
tahdolle, että Sana ja Sana yksin julkituo itsensä tässä henkilössä, vangille, yksilölle. 
490 Ei sanoen: “Minun seurakuntani on tehnyt...” Minun seurakunnallani ei ole mitään tekemistä sen 

kanssa.  
491 Se on yksilö, yksi henkilö. Koko helvetti on vastaan tätä opetusta. Koko helvetti on vastaan tätä 

Totuutta, mutta se on Totuus.  
492 Jeesus ei koskaan sanonut: “No niin Pietari, sinä ja Johannes ja kaikki loput teistä, teillä on ilmestys 

nyt; koko seurakunta on pelastunut.”  
493 Se oli hänelle henkilökohtaisesti. “Minä sanon sinulle”, sinulle, ei heille, sinulle, “sinä olet Pietari, 

tälle kalliolle Minä tulen rakentamaan Seurakuntani.” Ja tuo sana Pietari merkitsee kivi; kivi merkitsee 
tunnustettua, tai erotettua. 
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494 Tälle kivelle, jollekin tietylle asialle, näettehän, uloskutsuttu  Seurakunta kutsuttu ulos; tälle kivelle, 
tälle ilmestykselle. “Liha ja veri ei ole paljastanut sitä sinulle, mutta tälle ilmestykselle, uloskutsuttu 
ryhmä, Minä tulen rakentamaan Seurakuntani heissä, ja mitkään helvetin portit eivät kykene 
vastustamaan sitä.” 
495 “Ei hiuskaan päästänne tule katoamaan. Te olette Minun; Minä tulen nostamaan teidät ylös 

viimeisenä päivänä. Minä annan hänelle Iankaikkisen Elämän ja nostan hänet ylös viimeisinä päivinä.” 
Siinä se on, tuo ilmestys. Eivät he, vaan hän; yksilö; ei joku ryhmä, yksilö. Koko helvetti on sitä 
vastaan. 
496 Mutta Hänen salaisuutensa on paljastettu ainoastaan Hänen rakkaalle Morsiamellensa. Se on ainoa, 

joka voi nähdä sen.  
497 Hän sanoi: “Hyvin on Jesaja puhunut teistä, te tekopyhät, te ruhossa piileskelevät käärmeet. Te 

menette tänne ulos ja sanotte: ‘Oh, nuo suuret pyhät profeetat, me merkitsemme heidän hautansa; me 
kaunistamme ne.” Hän sanoi: “Te olette ne, jotka panitte heidät sinne.” Sanoiko Hän sen? 
498 Saman asian Hän sanoisi katolisesta kirkosta heidän päivinään. Kun heille lähetettiin profeettoja, 

kun heillä oli tuo Nikean Kirkolliskokouksensa siellä Roomassa, tulivat nuo vanhat profeetat sinne 
syöden kasviksia ja jotakin muuta maasta, ei edes vaatteita yllään, vain lampaannahka kiedottuna 
ympärilleen, heidän yrittäessään seistä Raamatun Totuuden puolesta. Mutta katolinen kirkko halusi 
oman järkiperäisen käsitteensä. Sitten he toivat... Siellä tulivat Pyhä Ireaneus, Polykarpus, Martinus ja 
loput heistä. Ja mitä he tekivät? He panivat heidät hautaan: Jeanne d’Arc, Pyhä Patrik ja muut heistä. He 
panivat heidät sinne. Ja nyt he tulevat takaisin ja valkaisevat haudat aivan niin kuin he tekivät Jeanne 
d’Arcille. Mitä he tekivät? He panivat heidät sinne! 
499 No niin, minä sanon niin kuin Hänen Henkensä kutsuu sanomaan teille: “Te valkaistut seinät, te 

tekopyhät. Te kutsutte itseänne joksikin, kun otatte järkiperäisen ihmiskäsitteen ja jätätte Sanan. Sen 
sijaan, että tulisitte raskaaksi Jumalan Siemenestä, niin että Sana olisi teissä, te olette ottaneet kaikki 
muut risteytetyt asiat.” Ei ihme, että tuota naista kutsutaan huoraksi, koska hän harjoittaa hengellistä 
haureutta, opettaen ihmisille ihmisten asioita eikä Jumalan asioita.  
500 “Mutta”, Hän sanoi, “älä pelkää pieni lauma, se on teidän Isänne hyvä tahto antaa teille 

Kuningaskunta.” Oikein. Tietenkin. Siinä se on meillä. 
501 Raamattu Ilmestyskirjassa sanoi, että tämä suuri kaupunki hallitsi yli kaikkien maan kuninkaiden. 

Sanottiin, että hän oli huora. Mikä se on? Nainen, joka väittää olevansa hieno nainen ja harjoittaa 
haureutta. Hänellä oli kädessään malja, jota hän tarjosi maailmalle, täynnä haureutensa saastaisuutta ja 
kauhistuksia. Ja hänellä oli tyttäriä: protestanttiset kirkot. Ja joka ainoa tuli ulos hänestä, hänen samojen 
väärien oppiensa kanssa, kasteineen, kädenpuristuksineen Pyhän Hengen kasteen sijasta, ja heidän väärä 
Isä, Poika, Pyhä Henki -oppinsa ja kaikki se, sen sijaan, että ottaisivat Yljän Nimen ja niin edelleen.  

Te sanotte: “Ei siinä ole mitään eroa.” Kyllä on. 
502 Jos minä allekirjoitan shekin, “Pastori”, “Saarnaaja”, tai niin edelleen, ei sitä voi vaihtaa käteiseksi. 

Oikein. Se evätään pankissa. 
503 Huomatkaa. Hyvä on nyt. Mutta kaikki tämä salaisuus on paljastettu vain niin kuin Hän lupasi, 

Hänen Morsiamellensa. Helvetti on vastaan tätä Totuutta tämän salaisuuden ilmestyksestä. Mutta 
Morsian seisoo sillä. Se on Morsiamen asema. 
504 Miksi te isoatte, Seurakunta? Miksi te janoatte? Se on Isä yrittäen paljastaa tätä kätkettyä salaisuutta 

teille, mutta te annatte niin monien asioiden ottaa sen pois teistä. Te annatte työnne, vaimonne, 
aviomiehenne, lastenne, te annatte maailman huolien, te annatte pastorin, te annatte jonkun muun ottaa 
sen pois teiltä, vaikka syvällä sydämessänne tiedättekin olevanne janoinen ja nälkäinen. Se on Jumala, 
joka yrittää paljastaa sitä teille, näettekö, tuota ilmestystä; viimeinen on täällä. Huomatkaa nyt.  
505 Katsokaamme uudestaan taaksepäin; en voi ohittaa kaikkea tätä. Näettehän? Haluan teidän 

kuuntelevan tätä nyt hetken ja sitten tulemme lopettamaan muutaman minuutin kuluttua. Jos te nyt vain 
antaisitte minulle jakamattoman huomionne hetkeksi. 
506 Huomatkaa Kolossalaiskirje, 18. jae täällä:  
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“...hän on ruumiin, seurakunnan pää: joka on alku, esikoinen kuolleista; että hänellä voisi olla 

kaikissa asioissa ensimmäinen sija.” 

507 Hän on Seurakunnan Pää, joka on Hänen Ruumiinsa, ja Hän haluaa ensimmäisen sijan. Kuunnelkaa 
nyt, Kuunnelkaa tarkasti mennessämme eteenpäin. Tarkatkaa. Hänen tulee olla Ruumiin Pää, Hänen 
Morsiamensa Ruumiin, joka on otettu Hänestä, Morsian on Hänen lihaansa ja luutansa kuten Adamissa, 
näettekö.  
508 Syntynyt kuolleista. Se on syntynyt kuolleista, epäuskon synnistä.  
509 Mikä tappoi Eevan? Epäusko. Onko se oikein? Epäusko mihin? Mitä? epäusko Jumalaanko? Ei, 

hänellä oli usko Jumalaan. Varmasti. Sanoiko hän, että “ei ole olemassa Jumalaa”? Ei koskaan, Eeva ei 
ollut mikään jumalankieltäjä. Hän ei sanonut, tiedättehän: “Minä en ollenkaan usko Hänen Sanaansa.” 
Oi ei, Eeva uskoi kaiken paitsi yhtä pientä asiaa. Näettekö? 
510 Eikö Raamattu nyt sanokin Ilmestyskirjassa, Jeesus sanoi itse: “Minä, Jeesus, olen lähettänyt 

Enkelini todistamaan näistä asioista teille. Kuka tahansa ottaa yhden Sanan pois Siitä, tai lisää yhden 
sanan Siihen...” Ja, jos kaikki tämä sydänsuru, ja murhe on tullut siksi, että eräs nainen epäili yhtä 
Jumalan Sanaa, niin päästäisikö Hän teidät takaisin epäilemällä yhtä Sanaa? Hän olisi 
epäoikeudenmukainen. Näettekö? Katsokaahan, se ei olisi oikein.  
511 Yhden Sanan epäileminen aiheutti kaiken tämän sydänsurun, ja sitten yhdellä miehellä on vuosien 

kokemus Raamatun opiskelussa ja muuta sellaista, ja toiset taas antavat elämänsä sen puolesta, voisiko 
Hän sitten sanoa: “Oh, syö sinä se vaan. Kyllä se sopii. Minä päästän sinut takaisin joka tapauksessa.” 
O-o-oh, Jumala ei katso henkilöön. Vaan...? Jumala ei katso henkilöön. Katsokaahan nyt. 
512 Huomatkaa nyt. Pankaa nyt merkille. Hän on Ruumiin Pää, joka on synnytetty epäuskon synnistä 

Jumalan Sanalla. Se syrjäyttää jokaisen kirkkokunnan, jokaisen uskontunnustuksen, näettekö, jotka 
epäilevät Jumalan Sanaa, joka on Hän itse, Elämän Sana. Yksin Sanalla on Elämä. Kaikki muut sanat 
ovat risteytyksiä. Ei väliä kuinka paljon se näyttää siltä, se ei ole Sana.  
513 Sana tuottaa oman Elämänsä, jonka Eeva vaihtoi henkilökohtaiseen tietoon, näettekö kuinka 

seurakunta on tehnyt tänään, joka tulee ihmis- ymmärryksen kautta. Mooseksella oli suuri ymmärrys 
Jumalasta, siihen asti kunnes hän kohtasi palavan pensaan, ja silloin hän huomasi epäonnistumisensa. 
Palavalla pensaalla oli se, mitä Moosekselta puuttui. Sanalla on se, mitä kirkkokunnalta puuttuu. 

Hän, Pää, on ylösnousemuksen ensihedelmä.  
514 Me tulenne jatkamaan tästä ilmestyksestä vielä hetken pidempään, jos te niin tahdotte. [Seurakunta 

sanoo: “Aamen.”] Hyvä on, hyvä on: vain hieman pidempään nyt.  
515 Hän on ylösnousemuksen ensihedelmä. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Mitä muuta 

Hän sitten on? Hän on Ruumiin Pää, joka on Hänen Seurakuntansa, Morsiamensa.  
516 Ja sitten Morsian-ruumiin täytyy seurata Päätä, sillä se on osa Hänen ylösnousemuksestansa ja osa 

salaisuudesta. Se on mahdotonta sen olla menemättä. Oi! Se on osa Jumalan salaisuutta. Kuinka Jumala 
paljasti itsensä täällä, ja nosti sen ylös Sanalla, niin Hän paljastaa Seurakunnan ja nostaa sen ylös 
samalla Sanalla. Se on osa Hänen kominaista salaisuuttaan. 
517 Niin kuin Pää otettiin pois haudasta, niin täytyy Ruumiin seurata Häntä takaisin Eedeniin. Missä 

perheen Pää on, Mies, Ylkä, Morsiamen, joka on Yljän Ruumis, täytyy seurata Ylkää, koska Hän on 
Pää. Ja Pää on paljastettu ja on tullut takaisin Iankaikkisen Elämän kanssa; ja Ruumiin täytyy seurata 
sitä, koska se on jälleen Mies ja Vaimo. Aamen: Ja niin kauan kuin te olette raskaana tuosta Sanasta, 
joka on Hänen Ruumiinsa, ja te otitte vastaan Hänen Ruumiinsa, kun te otitte Sanan, ei 
uskontunnustusta, vaan Sanan.  
518 Oi, eikö siinä olisi tekstiä jatkaaksemme koko lopun iltapäivää? Hah? Eikö se olisikin hienoa? 

Ajatelkaa nyt vain mitä se on.  
519 Sen vuoksi, Ruumis ei voi tunnustaa älkää nyt jättäkö käsittämättä tätä. Sen vuoksi Ruumis ei voi 

tunnustaa mitään muuta johtajuutta, kuin Sanan, koska Pää liittyy yhteen Ruumiin kanssa. Ja Pää on 
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Sana, ja se on sama Sana, yksi Päällikkyys Sen vuoksi, kirkkokunnat ja pyhät isät ja kaikki muu on 
kuollutta heille. On vain yksi Pää, se on Kristus. Ruumis tuntee vain yhden asian, Sanan. 
520 Näyttäkää minulle nyt missä joku kastettiin Ruumiissa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä? Ja 

mitä te olette tunnustaneet? Tiedättehän, minä käsitän puhuvani tuhansille, ääninauhalla. Meillä on 
ääninauhapalvelu ympäri maailman. Missä nimessä teidät on kastettu? Sillä ei ole mitään toista Nimeä 
annettu Taivaan alla, sanoo Sana, jonka kautta ihminen voi pelastua. Ja, jos teidät kastetaan 
osoittaaksenne uskovanne Kristukseen, ja sitten otatte jonkun uskontunnustuksen nimen, niin silloin te 
olette risteytys. Jos te ette ole aivan tarkalleen niin kuin tuo seurakunta siellä alussa, ja tarkalleen heidän 
opetuksensa mukainen.  
521 Niin te katoliset, kuinka te nyt voitte mennä jonkun paavin tuomiovallan alle, sanoen, että hän on 

Pietarilta tulleen apostolisen vallanperimysjärjestyksen seuraaja; kun tämä paavi ja tämä kirkko opettaa 
vastoin tätä ensimmäistä Sanaa, jonka Jumala tunnusti merkein ja ihmein olevan Hänen Seurakuntansa. 
Ja sitten nähdessänne tuon saman Sanan tuotuna esiin tänään puhtaudessaan, osoittaen saman 
ylösnousemuksen kuin sielläkin alussa, Jumalan eläessä kansansa keskuudessa ja tehden samoja asioita, 
silloin kuinka te voitte tunnustaa johtajuuden olevan Roomassa?  
522 Meidän Johtajuutemme on Taivaassa. Minä en mene Roomaan; minä menen Taivaaseen, kun minä 

kuolen. Näettekö? Johtajuus on Taivaassa. 
523 Ja Ruumiin täytyy seurata Päätä, niin kuin vaimo seuraa aviomiestään. Koska Adamia ei petetty, 

hän meni ulos Eevan kanssa. Eeva oli petetty. Hän oli rikkomuksessa, tai koko ruumis 
kokonaisuudessaan olisi noussut ylös Herran Jeesuksen päivänä, kun Hän tuli esiin haudasta, mutta 
Hänen täytyi lunastaa Seurakunta, joka on Hänen Ruumiinsa. Seurakunta täytyy olla lunastettu 
voidakseen tulla Hänelle. Näettekö te sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Oi! Ymmärrättekö? Se ei 
voinut tapahtua silloin. Lunastus jatkuu yhä. 
524 Näettekö te nyt Sinetit? Kun Hän oli välittäjäntyössään siellä takana lunastamassa. Mutta jonakin 

päivänä Hän on astuva esiin ja ottava tämän Kirjan, jonka Hän on lunastanut, ja kaikki, mitä on tässä 
Kirjassa, tulee olemaan Hän, sillä se on uskovainen, sanat ovat Kirjassa, ja Sana on Hän, ja kaikki mitä 
Siinä on, on Hän. Hän astui esiin ottaakseen tämän Lunastuksen Kirjan, johon kaikkien nimet on 
kirjoitettu ennen maailman perustamista, kun Hänet oli tapettu Karitsana.  
525 Ja täällä Hän on tänään Sanassansa, julkituoden saman asian mitä Hän teki siellä. Seurakunta ei voi 

tunnustaa mitään toista johtajuutta. Ei koskaan. Ei mitään piispaa, ei mitään. Seurakunta tunnustaa vain 
yhden Pään ja se on Kristus, ja Kristus on Sana. Oi! Whew! Minä rakastan sitä. Umph! Kyllä vaan. 
526 Niin kuin Pää otettiin ylös haudasta, niin täytyy Hänen Ruumiinsa seurata Häntä Eedeniin. Sen 

vuoksi Ruumis ei voi tunnustaa mitään muuta Päätä, paitsi Sanan Johtajuuden.  
527 Mikään kirkkokunta ei voi panna Siihen mitään. Sillä kuka tahansa ottaa yhden Sanan pois Siitä, tai 

lisää yhden sanan Siihen, he ovat ottaneet pois Siitä. Te olette kuollut, risteytys, juuri siinä. Täällä hän 
on todistus käsissään, haureuksiensa saastaisuudet, harjoittaen hengellistä aviorikosta juuri sitä Sanaa 
vastaan, jonka väittää uskovansa. Näettekö?  
528 Sen vuoksi, se on Sana tai ei mitään. Oikein. Hän, Sana... Kuinka te tiedätte, että se on oikein? Hän, 

Sana on vahvistettu. Näettekö? Hän, Sana asianmukaisesti vahvistettuna on Pää, Seurakunnan Pää. Hän 
on Sana, Pää. Hänet on asianmukaisesti tunnistettu ja on Hänen omalla Hengellään vahvistettu olevan 
itsessään Seurakunnassa, yhdessä henkilössä, tuoden esiin itsensä vahvistuksessa on suora todiste koko 
Ruumiille. Silloin te ette tarvitse uskontunnustuksia. Kirkkokunnat ovat kuolleet, mutta Johtajuus itse 
on tunnistettu Ruumiissa henkilökohtaisella tunnistamisella, näettekö, sanastaen itsensä, todistaen 
Johtajuuden Ruumiille. Silloin me olemme yhdistetyt Yhden vahvistetun Pään alle, joka on Kristus, 
Jumalan Sana [Tyhjä kohta nauhassa.], ei minkään kirkon alle.  
529 Silloin meidän Päänämme on Kuningaskunta. “Jumalan Kuningaskunta on sisäisesti teissä”, sanoo 

Raamattu, Jeesus. Me emme ole mikään kirkkokunta. Me kuulumme Kuningaskuntaan, ja tuo 
Kuningaskunta on Jumalan Sana tehtynä Hengeksi ja Elämäksi meidän omassa elämässämme, saaden 
jokaisen lupauksen tapahtumaan tässä päivässä niin kuin se teki tuossa päivässä, kun Sana ja Jumala oli 
Yksi. Ja Sana ja Jumala on Yksi Hänen Seurakunnassansa tänä päivänä, tehden sen Ruumiin Pääksi, 
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joka on lunastettu tuomaan Sanoma viimeisessä päivässä, ja tulee otetuksi ylös kuolleista 
ylösnousemuksessa, ja menee takaisin ja ennallistutetaan jälleen, niin kuin Adam ja Eeva olivat alussa 
Eedenin Puutarhassa. Kolminainen Jumalan salaisuus, Hänen Ruumiinsa. Oi!  

Huomatkaa tarkoin nyt. Kuten vanhoissa Israelin esikuvissa. [Tyhjä kohta nauhassa.] 
530 Otanko minä liian paljon aikaa tässä? [Seurakunta sanoo: “Ei.”] Älkää antako minun... Minulla ei 

ole kuin noin kaksikymmentä sivua lisää. Näettekö? Mutta vain hieman pidempään nyt. Ja sitten päästän 
teidät menemään seuraavaan kesään asti, tai johonkin aikaan asti, jos Herra suo. 
531 Katsokaahan nyt. Huomatkaa nyt. Yhdistettynä yhden Pään alle, entisajan Israelin esikuvan 

kaltaisella tavalla. Käsitättekö te sitä nyt? Kuten entinen Israel; yksi Jumala, Tulipatsaalla vahvistettuna 
ja paljasten itsensä profeetan kautta Sanaksi. Sama Jumala, sama Tulipatsas, samalla tavalla, Hän ei voi 
muuttaa tapaansa. Eikö se olekin juuri niin täydellisesti kuin vain voi olla? Näettekö? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] 
532 Yksi Jumala. Kuinka monta jumalaa Israelilla oli? [Seurakunta vastaa: “Yksi.”] Kuinka monta 

Morsiamella on? [“Yksi.”] Kuinka monta on koskaan oleva? [“Yksi.”] Tietenkin. Näettekö?  
533 Pyhän Hengen johtajuuden alla, joka oli Tulipatsas, Mooseksen, tuon suuren profeetan päivinä. 

Tulipatsas ohjasi häntä. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on. Mennen luvattuun 
maahan. 
534 Ja kristillisessä ajassa siellä oli yksi Jumala, joka ilmestyi Tulipatsaan muodossa eräälle profeetalle 

nimeltä Paavali, joka lähetettiin pakanoille ottamaan heistä ulos ihmiset Hänen Nimellensä. Onko se 
oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
535 Ja näissä viimeisissä päivissä Tulipatsas on tullut alas samanlaisella tavalla vahvistaen itsensä, 

näettekö, samoin merkein, samoin ihmein, sama Tulipatsas, sama Evankeliumi, sama Sana, samat 
ilmenemismuodot.  
536 Hänen Ruumiinsa on tekevä tekoja niin kuin Hän lupasi, kuten Markus 16 ja niin edelleen. Hänen 

ruumistaan ei pidetty haudassa, vaan se tunnistettiin Hänen kanssaan ylösnousemuksessa. Käsitättekö 
sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Silloin Hänen uskovaisten lastensa Ruumista ei tulla pitämään 
haudassa, kun Hän tulee, vaan tulee olemaan tunnistettu Hänen kanssaan, koska Hän kuoli sitä 
tarkoitusta varten, nostaakseen ylös kuolleista Morsiamensa, Ruumiinsa. Se tunnistetaan koska se on 
Hänen Ruumiinsa, koska se on Sana. Se on niin täysin antautunut pois kirkkokunnista ja muista asioista 
Hänelle, ja Hän on Sana. Näettekö? Ja se on tunnistettu Hänen kanssaan, koska nyt meillä on 
ylösnousemuksen ensihedelmä, tietää, että olemme siirtyneet kuolemasta Elämään, tulemalla Hänen 
vangeikseen. Ja Jumalan todistaessa meille henkilökohtaisella johtajuudellaan, että Hän on sama eilen, 
tänään ja ikuisesti, tekemällä samoja asioita Seurakuntansa kautta, joita Hän teki silloin. Hän minussa ja 
minä Hänessä, ja tehän tiedätte, ja niin edelleen. Oikein.  
537 Hänen ruumistaan ei pidetty haudassa. Se tunnistettiin Hänen kanssaan ylösnousemuksessa; samoin 

kuin Hän on nyt, kuunnelkaa, joka merkitsee tätä: Hänen Sanansa, joka Hän on, on alkanut nousta ylös. 
Tuo Sana, joka oli kautta Lutherin ja Wesleyn ajan, näettekö, on alkanut nousta ylös voimassansa. Siellä 
se alkoi liikkua. Sitten se liikkui hieman enemmän. Nyt se on tulossa tunnistetuksi. Näettekö? 
Tarkatkaa. Nyt Elämä Ruumiissa on vahvistuksena siitä, että Ylöstempaus on käsillä. Kun te näette 
Pään ja Ruumiin tulevan Yhdeksi, ja Hänen julkitulemisensa mitan täyteyden, se osoittaa, että Ruumis 
on melkeinpä valmis tullakseen vastaanotetuksi Päälle. 

“Kansakunnat murtuvat, Israel herää...”  

538 Näettekö mitä tarkoitan? Hän on alkanut antamaan Elämää Ruumiillensa, sille, jonka Hän on 
lunastanut. Välitystyö on tehty. Hän on tuomassa Elämänsä Ruumiille vahvistuksessa Ylöstempausta 
varten. Muistakaa, nyt viimeisessä päivässä... 
539 Jos kärsitte minua nyt vain hieman pidempään, niin saamme sen loppuun. En halua teidän jäävän 

ilman sitä. Minun täytyy nyt saada tämä ääninauha valmiiksi, kun olen aloittanut sen näin pitkälle. 
Haluan vielä tehdä yhden suuren huomautuksen, jos minun täytyy hypätä vähän sen ylitse.  
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540 Pankaa nyt merkille. Kuunnelkaa tätä. Tämä on nyt suuri asia. Tässä me nyt haluamme olla 
tarkkaavaiset. Muistakaa, viimeisissä päivissä tullaan menemään tarkalleen takaisin ja vahvistetaan 
ensimmäinen päivä. Näettekö? Adam ja Eeva, mies ja vaimo, ei syntiä, Elämä, sitten lankeemus. 
Huomatkaa. Huomatkaa tarkoin. 

Sai hänet kiedottua. Oh. 
541 Mikä aiheutti sen? Lucifer. Lucifer on tekemässä nyt samoin kuin hän teki ensimmäisellä kerralla.  
542 Juuri kuten pakanain kuningaskunta tuotiin sisälle, Kuningas Nebukadnessarin kanssa, se 

vahvistettiin pakanoille profeetalla, joka voi tulkita tuntemattomia kieliä, näkyjä, unia. Ja sitten se on 
kulkenut kautta pakanain ajan ilman mitään, vain meedo-persialaiset ja rauta ja niin edelleen, ja 
jalkaterissä se menee jälleen samoin, pakanain kuningaskunta. 
543 Huomatkaa, Lucifer viimeisissä päivissä on tekemässä samoin kuin hän teki alussa. Mitä Lucifer 

teki? Ensimmäinen asia, mitä Lucifer teki, oli erottaa Jumalan ja ihmisen yhteys, hän halusi rakentaa 
itselleen yhdistetyn kuningaskunnan, suuremman loistossa ja silminnähden sivistyneemmän, 
suuremman kuningaskunnan kuin mitä Miikaelilla, Kristuksella oli.  
544 Ymmärsittekö sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jos ette nyt käsittäneet sitä, niin kohottakaa 

kätenne ja minä tulen sanomaan sen uudestaan. Näettekö?  
545 Lucifer alussa, hänellä oli sydämessään tarkoitus saavuttaa loistavampi ja suurempi asia Taivaassa, 

kuin mitä Kristuksella oli, onko se oikein, joka näytti sivistyneemmältä, kauniimmalta, lositeliaammalta 
kuin Kristuksen Kuningaskunta. Luuletteko, että meillä tulee olemaan autoja Tuhatvuotisvaltakunnassa? 
Ja lentokoneita? Näettekö? Näettekö, mitä Lucifer on tekemässä? 
546 Nyt suuret ylelliset järkiperäiset kirkkokunnat ovat tekemässä aivan saman asian, kooten itsensä 

yhteen tehdäkseen saman asian. Näettekö? He ovat kokoamassa ja kirkkokunnallistuttamassa itseänsä, 
jokaisen yrittäessä voittaa toisen. Ja nyt heillä on niin paljon loistoa, etteivät he tiedä mitä muuta tehdä 
kuin yhdistää se katolisen kirkon kanssa. Näettekö? Lucifer jälleen rakentamassa suurempaa 
kuningaskuntaa, työntämään ulos ihmiset, jotka eivät usko kirkkokuntiin, ja jopa ottaakseen heidän 
kirkkorakennuksensa ja tehdäkseen ne varastohuoneiksi, ja sen kaltaisten seurakuntien pastoreilla ei ole 
minkäänlaisia oikeuksia.  
547 Ja mies, joka on Jumalan lähettämä mies, ei koskaan pysyisi missään kirkkokunnassa kuultuaan 

tämän tai nähtyään sen, jos hänessä on tarpeeksi miestä mennä ulos ja katsoa sitä. Tietenkin. Näettehän? 
Minä en sano sitä arvostellen; minä sanon sen totuudenmukaisesti nähdäkseni, että se paljastetaan. 
548 Huomatkaa, näissä viimeisissä päivissä, Lucifer on tekemässä samoin. Voitteko nähdä sen? 

[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Perkele tekee samoin, rakentaen risteytetyn seurakunnan, risteytetyillä 
jäsenillä, jotka on risteytetty tiedolla Sanan sijasta, älykkäillä miehillä uudestisyntyneiden miesten 
sijasta, rakentaen järkiperäisen kuningaskunnan, joka tulisi jättämään varjoon Kristuksen vähäisen 
lauman. Näettekö? Mitä olivat ne, jotka tekivät sen? Langenneita enkeleitä.  
549 Raamattu sanoo, että ne olivat langenneet enkelit, jotka kuuntelivat Luciferia Kristuksen sijasta, 

jolle he kerran kuuluivat. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
550 Nyt kuunnelkaa tarkasti. Langenneet enkelit. Minkä kaltaiset enkelit? Luther, Wesley, katoliset, 

helluntailaiset, jotka eivät pitäneet ensimmäistä asemaansa, niin kuin enkelit tekivät, ja ovat langenneet 
organisaatioihin, niin kuin Luciferin päämajassa, Nikeassa. Ja mitä he ovat tehneet? Organisoineet 
suuren ekumeenisen saarnaajayhdistyksen tehdäkseen pedolle kuvan, niin kuin Raamattu sanoi, ja 
rakentaakseen kristillisen talouden, joka tulisi sulkemaan tämän seurakunnan ovet, niin kuin muidenkin 
sen kaltaisten. Näettekö Luciferin työssään?  
551 Minä yritän tuoda teille Jumalan salaisuuden kolminaista ilmestystä.  
552 Mitä he tekivät? Myivät sen viisauden järkeilyille ja koulutukselle, niin kuin Eeva teki, niin myös 

langenneet enkelit tekivät. Wesley oli Jumalan mies, mutta mitä seurasi häntä? Langenneet enkelit 
tulivat siihen mukaan. Mitä olivat enkelit ensin? Jumalan luotuja olentoja, mutta, jotka lankesivat 
Luciferin viisauden tähden, lankesivat Luciferin viisauteen. Ja näettekö mitä heistä on tullut? 
Langenneita enkeleitä. Ja he organisoituivat Jumalan miesten jälkeen, jotka astuivat esiin 
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vakiinnuttaakseen totuudet maan päällä, ja ennen kuin totuus voi mennä eteenpäin ja tulla julistetuksi, ja 
päästä todelliseen Kristuksen ilmestykseen, tulivat langenneet enkelit, ottivat sen hallintaansa ja tekivät 
siitä kirkkokuntia. 
553 Siksi Seitsemiin Sinetin salaisuuden ilmestyksen täytyi tulla avatuksi.  
554 Näettekö sen nyt? Missä he menivät pois... Jos Luther olisi jatkanut eteenpäin, olisi se ollut täällä. 

Jos Wesley olisi jatkanut eteenpäin, jos helluntailaiset olisivat jatkaneet eteenpäin, mitä he olisivat 
tehneet? 
555 Nyt on vain yksi asia, joka voi tapahtua. Täytyy olla Sanoma lopunajalla, kun ei ole mitään muuta, 

mikä voisi seurata Sitä. Ja nyt ekumeeninen maailma on perustanut sellaisen hallitusjärjestelmän, että ei 
voi olla mitään kirkkokuntaa, eikä mitään muutakaan seuraamaan Sitä. Hedelmä on puun latvassa, ja 
Valo loistaa tuon ennalta määrätyn hedelmän ylle, kypsyttäen sen Kristuksen kaltaiseksi hedelmäksi, 
tuoden esiin saman täyteläisyyden ja makeuden ja saman Hengen, joka Hänellä oli Itsessään. Toivon, 
että näette sen! Ymmärrättekö?  
556 Yritän saada sanotuksi niin paljon yhtenä päivänä. Minä väsytän teidät. [Seurakunta sanoo: “Ei.”] 
557 Niinpä katsokaa, he myivät itsensä järkeilystä, kirkkokuntien järkeilylle. “Jos minä vain kuulun 

tähän. Kaupunginjohtajakin käy tässä seurakunnassa.” Näettekö? “Jos voin olla metodisti, tai 
presbyteeri.” Katsokaa vain, minne he ovat menneet. Olen juuri selittänyt teille kuinka nuo oksat 
karsittiin pois; ne ovat kuolleita. Ne eivät enää ole liitetyt yhteen Kristuksen kanssa; muussa tapauksessa 
ne tuottaisivat saman elämän. Ne eivät ole yhdistetyt sen kanssa.  
558 Ne ovat kuin sitrushedelmiä. Mikä tahansa sitrushedelmä elää sitruspuussa, mutta tuottaa omaa 

hedelmäänsä. Jos te oksastatte greippihedelmän appelsiinipuuhun, tulee se elämään tuosta 
appelsiinipuusta, mutta tuottamaan greippihedelmiä. Oksastakaa siihen sitruuna, joka on sitrushedelmä, 
tulee se tuottamaan vanhan happaman sitruunan, vaikka elääkin tuon puun elämästä. Ja se on mitä 
kirkkokunnat tekevät Seurakunnan nimen alla.  
559 Se on Morsian, joka on tuo alkuperäinen Puu, alkuperäinen Henki. Ilmestys tulee Kristukselta, ei 

kirkkokunnalta, Kristukselta. Huomatkaa.  
560 Mitä kirkkokunta yrittää tehdä? Korottaa itseään kuten Lucifer. He ovat tuo niin kutsuttu 

seurakunta, morsian, josta Ilmestyskirjan 17. luvussa puhutaan vääränä morsiamena, yläpuolella 
Kristuksen pienen lauman, todellisen Morsiamen. Lucifer ajattelee ja korottaa itsensä yläpuolelle nöyrän 
Jumalan Sanan Totuuden, tiedon ilmestyksellä, ja on korottanut itsensä tuolle paikalle 
seminaarikoulutuksella ja teologialla, kunnes, jos te ette kuulu heidän ryhmäänsä, te olette vain jotakin 
roskaväkeä. 
561 Kuten Lucifer teki alussa, sanoen ihmisille aivan tarkalleen samoin kuin Lucifer sanoi Eevalle: 

“Varmasti Jumala on vastaanottava meidät! Me ruokimme köyhiä.” Se on hyvä. “Varmasti Hän tulee 
hyväksymään meidät; me olemme suuri kirkkokunta; me olemme kaunis kirkko. Katsokaa, vaikka, vaan 
meidän suuria rakennuksiamme. Katsokaa meidän suurta jäsenlukuamme. Meitä on miljoonia. Varmasti 
Jumala ei tule hylkäämään tuota ryhmää.”  
562 Se on sama asia, jonka Kain teki. Hän toi kauniita maan hedelmiä, jotka hän itse oli viljellyt ja 

joiden puolesta hän oli raatanut ja työskennellyt, ja hän toi hedelmiä ja hylkäsi nöyrän karitsan veren. 
563 Jumala ole laupias, etteivät miehet ja naiset ajattele minun sanovan tätä korottaakseni jotakin, tai 

jotakin henkilökohtaista ilmestystä tai jotakin sellaista. Minä vain kerron teille Totuuden. Ettekö te voi 
nähdä, mitä he ovat tekemässä? Minä puhun lujaa ja ankarasti, mutta teidän täytyy lyödä naulaa kunnes 
se pitää, niin että siitä voi olla jotakin hyötyä, näettekö, niin, että te tulette näkemään sen. 
564 No niin, sanoen ihmisille: “Varmastikin... Tarkoitatko sanoa minulle, että meidän suuri katolinen 

kirkkomme, joka on seissyt koko tämän ajan... Meidän suuri metodisti kirkkonne... ja kaikki muuta... 
Katso meidän esi-isiämme.” Näettekö? Mutta he rikkoivat Herran Sanan. Ja Eeva... hän oli sivutuote 
Adamista. Ja koska hän epäili yhtä Jumalan Sanaa, teki se sen. 
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565 Ja täällä on Lucifer jälleen työssään tänään. Ja muistakaa, antikristus ei ole kommunismi. 
Antikristus on niin lähellä todellista asiaa, että se “pettäisi jopa Valitutkin, jos se olisi mahdollista”, 
sanoi Jeesus, Matteus 24, “Valitutkin, jos se olisi mahdollista.” Lucifer uudestaan, Lucifer jälleen 
rikkomassa ihmisen yhteyden Jumalan kanssa, rajoittamalla Jumalan Sanan järkeilyllään, sillä minkä 
hän ajattelee olevan oikein, ja sillä, mitä hän ajattelee, hän rikkoo Jumalan Sanan.  
566 Ja saman asian hän teki Jeesuksen päivinä. Ja Jeesus sanoi: “Te omilla perinnäissäännöillänne teette 

Jumalan Sanan vaikutuksettomaksi.”  
567 Ja kirkkokunnat, omilla organisoiduilla älyllisillä järkeilyillään ovat valinneet Jumalan Sanan 

vaikutuksettomaksi ihmisille. Oikein. He eivät yksinkertaisesti voi nähdä sitä. Ja sitten he sanovat: 
“Missä on Raamatun Jumala?” Hän on aivan täällä. Hän on Raamattu, sitä Hän on. 
568 Huomatkaa nyt, Lucifer tulee oveluudessa ja rikkoo Jumalan ja ihmisen yhteyden aivan niin kuin 

hän teki Eedenissä, suurten lupausten kiusauksilla, vallasta ja ylennyksistä. “Sinähän voit tulla, vaikka 
piispaksi, jos vain pysyt meidän kanssamme. Sinusta voi tulla, vaikka aluevalvoja. Miksi sinä menisit 
johonkin tuon kaltaiseen?” Näettekö, niitä ovat helluntailaiset ja katoliset ja niin edelleen. Näettehän? 
Ne ovat suuria valheellisia lupauksia miehelle saada valta ulkopuolelta Jumalan Sanan ja lupauksen. Te 
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee yllenne, ei, kun te tulette piispaksi, diakoniksi tai mitä se onkin. 
Mutta se on Lucifer jälleen työssään. Näettekö?  
569 Ymmärtääkö tämä seurakunta sen? Kohottakaa kätenne niin, että voin nähdä sen.  [Seurakunta 

sanoo: “Aamen.”] Hyvä on, en jatka sen kanssa sitten enää pidempään. Rikkoen, erillään Jumalan 
Sanasta. Näettekö?  
570 Hän teki saman Nikeassa, Roomassa. Tiedättekö mitä Konstantinus antoi heille? Te menitte 

Seurakunta Ajanjaksojen lävitse. Heillä ei ollut mitään muuta kuin vain Kristus. Ja he istuivat pienissä 
rakennuksissa jossakin, missä vain voivat, kovalla kivilattialla. Te tiedätte sen, jos olette katsoneet sitä 
Nikean neuvostosta, Esi-Nikean neuvostosta ja Nikealaisista isistä ja niin edelleen ja seurakunnan 
historiasta. Heillä ei ollut mitään. Mutta, kun heillä oli tämä neuvosto, kirkolliskokous, he lisäsivät 
jotakin Rooman pakanuudesta kristillisyyteen ja tekivät pyhän miehiä ja piispoja ja niin edelleen ja 
paaveja ja kaiken kaltaista hölynpölyä, mitä Konstantinus antoi heille? Pyydän ketä tahansa teologia 
sanomaan sen minulle! Hän antoi heille omaisuutta. Hän antoi heille vapauden ja kaiken, mitä he 
halusivat.  
571 Ja he vaihtoivat Jumalan Sanan viisauteen ja ihmisten sivistykseen! Ja se on sama asia, jonka 

Lucifer teki silloin Eedenin Puutarhassa. Ja he kuolivat juuri siellä. Helluntaiseurakunta kuoli Nikeassa 
Roomassa, mutta se tulisi ylösnousemaan Morsianpuussa viimeisissä päivissä. 
572 Huomatkaa, Lucifer tulee ovelana, niin kuin hän teki silloinkin, kiusausten ja väärien lupausten 

kanssa vallasta, erillään Jumalan Sanasta. Hän teki saman asian Nikeassa, Roomassa. Hän tekee samoin 
tänään Ekumeenisten Kirkkojen maailmanneuvostossa. 
573 “Yhdistykäämme kaikki yhteen”, paavi sanoo. “Minä haluan kaikkien ekumeenisten veljieni 

yhdistyvän minun kanssani. Me olemme yksi.” Se on totta. Organisaatioissa te olette yksi. Mutta, sillä ei 
ole mitään tekemistä Kristuksen Morsiamen kanssa. Ei yhtään mitään, veli. Te ette koskaan tule 
pesemään Morsianta missään sen kaltaisessa. 
574 No niin, on luvattu, että viimeisissä päivissä tuo sama alkuperäinen usko tulisi ennallistutetuksi 

Jumalan lapsille Morsianpuun ajalla. Malakia 4, Jumala sanoi: “Ennen kuin maailma poltetaan tulella, 
katso Minä lähetän teille profeetta Elian, ja hän tulee asettamaan ennalleen lasten uskon.” Se ei nyt ollut 
ensimmäinen Elia, joka tuli. Ei, ei.  
575 Me emme opeta täällä mitään Elian mantteleita ja Elian huopia ja kaikkia tuon kaltaisia asioita. Me 

vain opetamme Jumalan Sanaa. Näettekö? Se on mitä Hän sanoi. Katsokaahan, meillä on kaiken 
kaltaisia Elioita, mikä on hölynpölyä. Me tiedämme sen. Enkä minä puhu siitä. Ja te hengellismieliset 
ymmärrätte. Näen, että on tulossa myöhä, enkä tietenkään voi panna sitä kaikkea tälle ääninauhalle. No 
niin, lupaus viimeisissä päivissä... Nyt jos...  
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576 Jeesus sanoi Matteuksessa, uskon, että se on 11. luku, tai 6. luku, ja 11. luku.. Ei, se on 11. luku ja 
noin kuudennen jakeen paikkeilla. Kun Johannes lähetti opetuslapsensa sinne nähdäkseen oliko Hän 
todella Messias, Jeesus sanoi: “Ketä te menitte katsomaan? Tuulten heiluttamaa ruokoako? Menittekö te 
katsomaan jotakin senkaltaista-ja-senkaltaista?” Hän sanoi: “Tai menittekö te katsomaan profeettaa?” 
Hän sanoi: “Enemmänkin kuin profeetta,” Johannes oli enemmän kuin profeetta; hän oli Liiton 
Sanansaattaja. Ja Hän sanoi: “Jos te voitte vastaanottaa sen, niin tämä on hän, josta profeetat ovat 
puhuneet: ’Minä tulen lähettämään sanansaattajani kasvojeni edellä.’”  
577 No niin, se on Malakia 3:ssa, ei Malakia 4:ssä. Koska sen jälkeen, kun Elia tulisi Malakia 4:ssä, 

tultaisiin maa polttamaan ja vanhurskaat kävelisivät Tuhatvuotisvaltakunnassa pahojen tuhkien päällä. 
Niinpä se ei ollut Johannes. Näettehän? 
578 Nyt me näemme lupauksen täytetyn. Kristus, todellinen Pää tulee Morsiameensa, tehden samoja 

tekoja, joita Hän teki alussa, ja tehden valmiiksi, ja täyttäen Sanansa, niin kuin Hän teki ensin Johannes 
14:12: “Joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen.” Silloin Pää ja Ruumis tulevat 
yhdeksi teoissa, merkeissä ja Elämässä, Jumalan itsensä vahvistamana viimeisiä päiviä varten luvatun 
Sanansa kautta. Hän lupasi tämän viimeisissä päivissä. No niin, jos olette hengellinen, tulette 
käsittämään sen. 
579 Silloin me voimme nähdä, että Hääateria on käsillä. Jos nyt en koskaan enää näe teitä uudestaan, 

niin muistakaa, Hääateria on käsille! Ja sitten Kuningaskunta lupauksen mukaisesti on valmis alkamaan, 
tuo suuri Tuhatvuotisvaltakunta, kun Seurakunta on otettu ylös ja pahat hävitetty. Ja maailma 
Kuudennen Sinetin alla tulee vulkaanisten purkausten puhdistamaksi ja uudelleen muovaamaksi, 
tuomaan esiin loistavan uuden Tuhatvuotisvaltakunnan tulevaa aikaa varten.  
580 Kun me näemme kaikki nämä suuret kolminaiset ilmestykset: Jumala Kristuksessa; Kristus 

Seurakunnassa; Kuningaskunnan tuleminen. Adam ja Eeva lunastettuna takaisin Eedenin Puutarhaan, 
edustaen Kristusta ja Hänen Morsiantaan, ja sitten Kuningaskunta tulee ennallistutetuksi Hänen 
lupauksensa mukaisesti. Ylistys olkoon Jumalalle! Se tapahtuu kolminkertaisen salaisuuden 
paljastamisella ja henkilökohtaisesti vahvistetulla Sanalla, Hänen alkuperäisen johtajuutensa mukaan. 
581 Ei sanomalla: “Kunnia Jumalalle, me huudamme; halleluja, me laulamme.” Sitä se ei ole. Minä 

olen lähetyssaarnaaja. Olen ollut seitsemän kertaa käytännöllisesti katsoen ympäri maailman, 
Näettehän? Olen nähnyt pakanain, perkeleiden ja kaikkien muiden tanssivan ja huutavan. Olen nähnyt 
kaiken kaltaisia lihallisia julkitulemisia. Se on lihallista.  
582 Mutta Minä puhun Kristuksen asemasta Päänä. Huomatkaa, ollen alkuperäisen Pään 

henkilökohtaisesti tunnustama, meillä on vastaus perkeleen kysymyksiin. Aamen! Kunnia! Meillä on 
vastaus perkeleen kysymykseen. Hän, Kristus, on noussut ylös ja maksanut hinnan ja nostaa ylös 
Ruumiin.  
583 Perkele ei voi sietää sitä. Siksi näitä ekumeenisia kuningaskuntia on perustettu. Siksi ne kaikki 

tulevat siihen, mitä ovat tekemässä nyt. Siksi perkele ulisee niin kuin se tekee. Hänen pahuutensa on... 
Ylösnoussut Kristus on paljastanut hänen juonensa Ruumiinsa johtajuudessa, Päänä. Kunnia! 
584 Te ajattelette, että olen poissa tolaltani, mutta en ole. Meillä on vastaus perkeleelle. “En minä, vaan 

siellä oli Kristus, Sana eläen minussa.” Se ei ole minun ideani; se on Hänen voimansa. Ei minun ideani; 
se on Hänen Sanansa. Hän lupasi sen, ja täällä se on. Hän sanoi, että se tulisi olemaan täällä, ja täällä se 
on. Meillä on hänelle vastaus. 
585 Kristus on ylösnoussut ja maksanut meidän lunastuksemme hinnan. Mitä Jumala Kristuksessa 

julkitoi, Hän antoi tuon lihan ja Veren, että Veressä voisi tulla Elämä ja liha olla lunastettu; sitä Jumala 
tässä lunastetussa lihassa voi julkituoda. Hänen Sanansa tätä päivää varten niin kuin Hän teki tuona 
päivänä. Whew! Kunnia!  
586 Näettekö sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Oi! Koska voin lopettaa! Huomatkaa. [“Jatka vain.”] 
587 Ja me seisomme vanhurskautettuina Jumalan Läsnäolossa, niin kuin mustepisara, joka on pudonnut 

ammeelliseen valkaisuainetta. Tuota mustetahraa te ette enää koskaan tule löytämään. Se hävisi 
jonnekin. Se ei ole koskaan tuleva takaisin uudestaan. Ja, kun ihminen on todella lunastettu, tuo ennalta 
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määrätty Siemen, joka näkee sen ja vastaanottaa sen, hänen syntinsä ovat hävitetyt pois. Ne ovat 
menneet! Ne on erotettu! Ne on tipautettu Jeesuksen Kristuksen Veren valkaisuaineeseen, eikä sitä enää 
koskaan muisteta! Jumala unohtaa sen, ja tuo henkilö seisoo Jumalan poikana ja tyttärenä Jumalan 
Läsnäolossa. Aamen ja aamen! Nyt me olemme Jumalan poikia. Ei me tulemme olemaan, vaan me 
olemme nyt. Nyt me olemme lunastetut.  
588 Meillä on Saatanalle vastaus. Jumala on vahvistanut itsensä. Jumala todisti itsensä lupauksellensa 

tässä päivässä. Halleluja! Johtajuus on täällä. Aamen! Kristus, ylösnoussut Herra! Se on täällä Hänen 
ylösnousemuksensa samassa voimassa kuin mitä Hän koskaan oli, julkituoden itsensä. Siinä on 
perkeleelle vastaus. 
589 Siksi tämän miehen, joka istui täällä, tipahtaessa kuolleena lattialle, me voimme sanoa: “Tule 

takaisin elämä!” Koska Pyhä Henki sanoi niin.  
590 Siksi Hän voi tehdä sen tuolle pienelle lapselle siellä Meksikossa, joka oli ollut kuolleena noin 

viisitoista tuntia. Kun näky tuli, Hän sanoi: “Kutsu hänet takaisin elämään.” Sanottiin: “Tuo pieni lapsi 
eläköön.” Ja tuo lapsi, joka lääkärin kirjoittaman lausunnon mukaan oli kuollut kello yhdeksän tuona 
aamuna, tuli kello 11 tuona iltana takaisin elämään; ja on elossa tänä päivänä. 
591 Mitä se on? Eivät nuo ihmiset; Pää ja Ruumis ovat tulleet Yhdeksi yksiköksi. Se on Jumala 

julkituotuna ihmisissään. Siksi mies ja vaimo eivät enää ole kaksi; he ovat yksi. Jumala ja Hänen 
Seurakuntansa on Yksi, Kristus teissä! Jumalan suuri paljastaminen. Kunnia Jumalalle! Jopa kantaen 
Hänen Nimeänsä. Hänen Nimensä on Jeesus, Voideltu. Syy miksi Häntä kutsutaan Jeesukseksi, Hän on 
voideltu. Voideltu Kristuksen Ruumis todistaen julkituodun Jumalan, niin kuin tuokin Ruumis teki. Ja 
tuo Ruumis lunasti ainiaaksi nämä ruumiit. Ja sen kautta Jumala työskentelee kolminaisen 
julkitulemisensa. Mennen Kuningaskuntaan, ylösnoussen, maksaen hinnan. Me olemme lunastetut. 
Jumala on todistanut sen, vahvistanut sen. Näettekö?  
592 Ja me seisomme vanhurskautettuina Kristuksessa Hänen edessänsä, koska Hän ei enää voi lukea 

tuomiota, sillä Hän on jo tuominnut tuon Ruumiin, jossa minä olen osana. Miten, kuinka minä olen osa 
siitä? Tässä se on; se on minussa. “Jos te pysytte Minussa, ja Minun Sanani teissä, silloin, mitä te 
sanotte... Pyytäkää Isältä mitä tahansa Minun Nimessäni, niin se tullaan tekemään, koska se on siellä.” 
Vanhurskautettu! Kunnia Jumalalle! 
593 Oi, jospa voisin saada maailman näkemään sen. Mutta siinä se on teille. On Kristuksen Ruumis, 

joka elää, seisoen lunastettuna. Lunastettu! Oi.  
594 Vanhurskautettu Hänen silmissään. Miksi me olemme vanhurskautetut? Me olemme Hänen 

voittonsa. Seurakunta on Hänen voittonsa. Me tulemme esiin tässä viimeisessä päivässä tämän ihanan 
Evankeliumin kanssa osoituksena Hänen voitostaan. Hän kuoli tätä tarkoitusta varten, ja me olemme 
todiste Hänen voitostansa. Aamen! Kun me näemme Hänen tulevan alas ja elävän Seurakunnan 
keskuudessa, se on Hänen voittonsa. Se osoittaa, ettei Häntä voitu pitää haudassa, niin kuin ei myöskään 
meitä. Näin on. Hän...?... Me olemme jo potentiaalisesti ylösnousseita, koska me olemme nousseet 
kuolleista, epäuskosta Hänen Sanaansa, kirkkokunnan uskontunnustuksista Iankaikkisen Jumalan 
Iankaikkiseen Sanaa, joka on Hän, Hän itse työskennellen kauttamme, julkituoden itsensä, että Hän on 
sama eilen, tänään ja ikuisesti. 
595 Ja sitten Sana liikkuu edelleen Päästä alas Ruumiiseen. Mikä se on? Tämä sama Sana. Mitään ei 

voida lisätä tai ottaa pois Siitä. Niinpä tuo sama Sana siirtyy Päästä, kun päivä päättyy, alas tuohon 
Ruumiiseen, alas Ruumiiseen, vahvistaen, että he ovat Yksi. He ovat Aviomies ja Vaimo. He ovat liha 
Hänen Lihastansa, Sana Hänen Sanastansa, Elämä Hänen Elämästänsä, Henki Hänen Hengestänsä. 
Näettekö? Aamen! Kuinka sinä tiedät sen? Se kantaa samaa todistusta, samaa hedelmää, samaa Sanaa, 
näettekö, julkituoden Kristuksen. Sama Elämä, sama Jumala, sama Henki, sama Sana, sama Kirja, 
aamen, samat merkit. “Niitä asioita, joita Minä teen, olette te myös tekevä.” Oi halleluja! 
596 Huomatkaa juuri tuo vahvistettu Sana Hänen Ruumiissansa on Hänen voittonsa ja syy Hänen 

kuolemaansa. Näettekö, Hänen kuolemaansa, ei Hengessä; kun Hän kuoli, Hän kuoli vain lihassa; 
Hänen Henkensä meni helvettiin ja saarnasi vankeudessa oleville sieluille. Onko se oikein? Vain Hänen 
lihansa kuoli, ja Hän nosti sen jälleen ylös ja teki sen eläväksi, Hänen lihansa, joka oli Hänen 
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Ruumiinsa. Ja se on Sana. Se on maannut kuolleena vuosia, mutta se alkoi vähitellen tulla esiin 
uskonpuhdistuksessa, ja nyt Se seisoo jaloillaan. 
597 Oi, kuinka toivoisinkaan, että minulla olisi aikaa mennä takaisin Hesekieliin ja ottaa esiin nuo 

kuivat luut, näyttääkseni sen teille! Hän sanoi: “Voivatko nämä luut elää jälleen?” Hän sanoi: 
“Profetoi.”  
598 Kuinka voi profetia tulla? Ainoastaan profeetan kautta. Se on Herran Sana. “Kuulkaa, te kuivuneet 

luut, Herran Sana.” Ja jänteet ja nahka tuli niiden päälle ja ne nousivat seisomaan mahtavana armeijana, 
ja ne alkoivat marssimaan Siionia kohden. Kunnia Jumalalle! Se on Hän; se on Hänen voittonsa. 

Herran lunastetut tulevat Siioniin ilolla.  

Koko Hänen pyhällä Vuorellansa ei vahingoiteta tai tuhota. 

599 Hän todistaa ylösnousseen Elämänsä, ja jälkeenpäin Hän vahvistaa itsensä. Hän, Morsian on 
riippumaton kaikista muista. Hän on itsenäinen nainen, suuri täplikäs lintu, joka eroaa kaikista muista. 
Te muistatte mitä Raamattu kertoo siitä; tuosta suuresta täplikkäästä linnusta, mutta, sillä oli Hänen 
Nimensä. Sillä oli Hänen Elämänsä. Sillä... 
600 Kuinka he tekivät tuon linnut täplikkääksi? Ne olivat molemmat valkoisia, mutta he vetivät yhdeltä 

linnulta pään pois ja vuodattivat sen veren toisen linnun päälle. Ja tuo toinen lintu oli punaisen veren 
täplittämä, ja se räpytteli siipiään tällä tavalla, ja veri huusi: “Pyhä, pyhä, pyhä”, sen kylvettäessä maata.  
601 Niinpä Kristus, tuo kuollut Kumppani, pani Hänen Verensä, Hänen Elämänsä Hänen Verestään 

meihin, me kuljetamme Hänen Vertaan, Sen huutaessa: “Pyhä, pyhä, pyhä” Herralle. Se on omituisen 
näköinen lintu. Varmasti on. Mutta Hän, Morsian on Hänen tunnustamansa, ja Hän on riippumaton 
kaikista muista. “Pidä itsesi ainoastaan hänelle niin kauan kuin te molemmat elätte. Pidä itsesi yksin 
Hänelle, Sanalle.” Ei mitään aviorikosta, ei yhtään kirkkokunnan merkkiä, ei yhtään uskontunnustuksen 
merkkiä, ei minkäänlaista aviorikosta, vain Sana ja Hän yksin.  
602 “Kristuksella, lujalla kalliolla minä seison, kaikki muut maat ovat upottavaa hiekkaa,” sanoi Eddie 

Pruitt. Uh-huh. 
603 Se on Kristuksessa, Sanassa. Hän oli Sana; Hän on Sana. Ja Seurakunta tulee Sanaksi Hänen 

tehdessään Hänet osaksi itseään, ja silloin se on Sana jälleen. Hänen henkilökohtaisesti samastamansa. 
Yksin Hänen omaisuuttaan. Yksin Hänen omaisuuttaan. Seurakunta on Hänen lunastamansa, Hänen 
kauttaan, Häntä varten, ja yksin Häntä varten. Niin se on. Sitten, se mikä saa perkeleen ulisemaan, on se, 
että se on paljastettu.  
604 Me olemme vaarallisessa ajassa. Muistakaa, Kirjoitus sanoo, että kun nämä asiat alkavat tapahtua, 

aikaa ei enää ole; se on häipymässä pois. Ja, kun me näemme julkitulemisen.  
605  “Maanjäristyksiä.” Näettekö nuo tuhannet, jotka kuolivat toisena päivänä? “Maanjäristyksiä 

monissa paikoissa.”  
606 Sanotaan: “Peloittavia näkyjä taivaalla, tulipatsaan kaltaisia”, kelluen kuin lentävät lautaset. He 

eivät tiedä, mitä se on. Näettekö? Heillä ei ole siitä mitään ideaa. 
607 Panitteko merkille nuo Enkelit, jotka tulivat alas ja tutkivat Sodoman, ennen kuin Sodoma 

hävitettiin? Muistatteko sitä? Heitä tuli siellä kolme. Yksi heistä pysyi Abrahamin kanssa. Muistatteko 
sitä? He olivat Valoja Taivaasta, jotka tulivat alas tutkivassa tuomiossa. Yhden...  
608 Katsokaa mistä ne kaikki löytyvät. Puolustusministeriön ympäriltä ja niin edelleen, niitä löydetään. 

Se on maailman, Sodoman tuomio. Ja Yksi on oleva edustettuna Seurakunnan kanssa, se on oleva 
Kristus itse vahvistaen itsensä. Näettekö? Näkyjä taivaissa ylhäällä ja merkkejä maassa alhaalla. 
Tietenkin.  
609 Tunnistettuna. Oh, tämä saa perkeleen ulisemaan. Julkituotu luvatun Sanan Totuus, yksin 

Morsiamessa.  
610 Heillä ei ole vastausta. Kun Jeesus tuli, niin miksi eivät nuo fariseukset? Hän sanoi: “Jos Minä ajan 

ulos perkeleet Jumalan sormella, niin millä te ne ajatte ulos?” Hän seisoi yksinään.  
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611 Ja Hänen Seurakuntansa seisoo yksinään. Seurakunta ei ole kiinnitetty millään. Mutta Hän oli 
Jumalan tunnustama ruumiiksi, jossa Jumala asui, ja Seurakunta on tunnustettu tekemällä Hänen 
Ruumiinaan saman asian. Seurakunta on Hänen Ruumiinsa. Hänen luvatun Sanansa julkituotu Totuus 
viimeisiä päiviä varten. Ja Seurakunta ja yksin Seurakunta seisoo sen rinnalla. Siksi perkele ulisee 
näissä suurissa organisaatioissa pystyttääkseen jotakin sulkemaan sen. He eivät tule koskaan tekemään 
sitä. Seurakunta tullaan ottamaan ylös, ei sulkemaan! Seurakunta on nyt ylösnoussut sen vahvistetun 
Sanan voimalla, joka on luvattu Hänelle. Aamen!  
612 Kuinka Morsian pitääkään kiinni tuosta lupauksesta! “Hän lupasi minulle, että hän tulee noutamaan 

minut. Minä uskon sen.” Näettekö? Kyllä vaan! Kohtaamaan Päänsä, Lunastajansa, Aviomiehensä, 
Kuninkaansa, Herransa, Rakastajansa, Pelastajansa, sitä varten varatussa kohtaamispaikassa.  
613 Hänellä on paikka kohdata heidät. Tiedättekö, Ylkä ei jätä pois mitään. Hänellä on sormus, 

tuntomerkkinä. Hänellä on viitta, jota Morsian käyttää pukunaan. Näettekö? Hänellä on varattuna 
paikka kohdata Morsian; se on ilmassa. Kaikesta on huolehdittu. Hänellä on Hääateria valmiiksi 
katettuna. Vieraat ovat jo kutsutut, ovat jo valitut. Kaikki Enkelit ovat seisomassa ympärillä 
palvellakseen. Oi! 

Oi, siellä tulee olemaan kohtaaminen ilmassa. 

Tuossa suloisessa, suloisessa paikassa; 

Tulen kohtaamaan ja tervehtimään teitä, 

Tuossa kodissa taivaan takana. 

Sellaista laulamista ei ole koskaan kuultu, eivät kuolevat korvani ole koskaan kuulleet,  

Se on oleva ihmeellistä sen voin ilmoittaa. 

Ja Jumalan oma Poika, Hän tulee olemaan Johtajana, (Jumalan täysi julki tuleminen.)  
Tuossa kohtaamisessa ilmassa. Oi.  

614 Oi, tarkatkaa Hänen vahvistuksiaan nyt. 

Te olette kuulleet kertomuksen kerrottavan Mooseksesta kaislikossa,  

Te olette kuulleet pelottomasta Daavidista ja hänen lingostaan;  

Te olette kuulleet kerrottavan unia näkevästä Joosefista,  

Ja Danielista ja leijonista me usein laulamme.  

Oi, siellä on monia, monia muita (vahvistettuna) Raamatussa,  

Kuinka kaipaan tavata heitä kaikkia, sen voin ilmoittaa.  

Ajanoloon Herra on antava meidän tavata heidät,  

Tuossa kohtaamisessa ilmassa. 

Sillä siellä tulee olemaan kohtaaminen ilmassa,  

Tuossa suloisessa, suloisessa paikassa;  

Ja tulen kohtaamaan ja tervehtimään teitä siellä,  

Tuossa kodissa taivaan takana. 

Sellaista laulamista ei ole koskaan kuultu, ei koskaan kuultu kuolevin korvin,  

Se on oleva ihmeellistä sen voin ilmoittaa.  

Ja Jumalan oma Poika tulee olemaan Johtajana,  

Tuossa kohtaamisessa ilmassa. 

615 Ettekö te rakasta sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Nyt, tuo Hänen ilmestyksensä suuren 
salaisuuden kolminainen tarkoitus on paljastettu. Hän on Pää. Hän se on. Oi! Laulakaamme se. En 
yksinkertaisesti voi enää saarnata. Minusta tuntuu niin hyvältä. Näettehän? 

Oi, siellä tulee olemaan kohtaaminen ilmassa, 

Tuossa suloisessa, suloisessa paikassa; 

Ja tulen kohtaamaan teidät ja tervehtimään teitä siellä. 

Tuossa kodissa taivaan takana. 

Sellaista laulamista ei koskaan ole kuultu, eivät kuolevat korvat ole kuulleet 

Se on oleva ihmeellistä sen voin ilmoittaa. 

Ja Jumalan oma Poika, Hän on oleva Johtajana, 

Tuossa kohtaamisessa ilmassa. 
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616 Oletteko te menevä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jumalan armosta, Jumalan armosta. Näettekö? 
Oi! 

Oletteko kuulleet pikku Mooseksesta kaislikossa? 

Te olette kuulleet pelottomasta Daavidista ja hänen lingostaan (Ne ovat kaikki) 
Te olette kuulleet kerrottavan unia näkevästä Joosefista, 

Ja Danielista ja leijonista me usein laulamme. 

Oi, siellä on monia, monia muita Raamatussa, (joka on Hän) 
Ja minä kaipaan tavata heitä kaikkia sen voin ilmoittaa. 

Ajanoloon Herra on antava meidän tavata heidät, 

Tuossa kohtaamisessa il... 

617 Mutta siellä on yksi Päähenkilö. 

Oh, siellä tulee olemaan kohtaaminen ilmassa, 

Tuossa suloisessa, suloisessa paikassa; 

Tulen kohtaamaan teidät ja tervehtimään teitä siellä, 

Tuossa kodissa taivaan takana. 

Sellaista laulamista ei ole koskaan kuultu, ei kuolevin korvin ole kuultu, 

Se on oleva ihmeellistä sen voin ilmoittaa. 

Ja Jumalan oma Poika, Hän on oleva Johtajana, 

Tuossa kohtaamisessa ilmassa. 

618 No niin, me tulemme tapaamaan toisemme siellä. Nyt kaikki te metodistit, ja baptistit ja mitä 
olettekin, te, jotka olette syntyneet uudestaan Jumalan Hengestä, puristakaa toistenne käsiä, kun 
laulamme sen. 

Oh, siellä tulee olemaan kohtaaminen ilmassa, 

Tuossa suloisessa, suloisessa paikassa; 

Tulen kohtaamaan teidät ja tervehtimään teitä siellä, 

Tuossa kodissa taivaan takana. 

Sellaista laulamista ei ole koskaan kuultu, ei kuolevin korvin ole kuultu, 

Se on oleva ihmeellistä sen voin ilmoittaa. 

Ja Jumalan oma Poika, Hän on oleva Johtajana, 

Tuossa kohtaamisessa ilmassa. 

619 0-o-i! Oi, se on ihmeellistä. Näettekö mitä Hän tulee olemaan? Kuulkaahan.  
620 Meidän yksinkertaisesti täytyy nyt lopettaa, ystävät. Kello on jo lähes kaksi. Te odotatte 

päivällistänne. Minulla on tästä vielä sivu sivun perään. Näettehän? Mutta meidän täytyy nyt päättää 
tämä. Sille ei ole mitään loppua.  
621 Se on ilmestys. Se on Iankaikkinen niin kuin Jumalan Sana on Iankaikkinen. Kuulkaahan. Mutta 

tuo kolminainen Jumalan suuren salaisuuden tarkoitus on paljastettu. Jumala julkituotuna Kristuksessa, 
Kristus julkituotuna Seurakunnassa, jotta kadotettu Eeva voi jälleen olla lunastettu takaisin 
alkuperäiseen tilaansa.  
622 Oi! Siellä tulee olemaan joitakin suuria aikoja tuona päivänä! Se on aivan kohta! Me uskomme sen. 

Ettekö tekin usko sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Minä ajattelen tuota laulua joka kerta, kun 
ajattelen sitä...  
623 Hän vahvisti itsensä Danielissa, ja Mooseksessa, ja Jeremiassa. Mitä he olivat? Profeettoja, joille 

Sana tuli, näettekö, nuo suuret miehet. “Te olette kuulleet kerrottavan unia näkevästä Joosefista”, 
näettekö, ja Danielista leijonien luolassa ja kaikista näistä muista. Tiedättekö te mitä he olivat? 
Profeettoja. Mutta Pää... Jumala oli vain väliaikaisesti osoittamassa sen esikuvina heissä.  
624 Hän esitti itsensä esikuvana Adamissa, joka tietoisena siitä mikä oli oikein, käveli ulos 

lunastaakseen vaimonsa, koska tämä oli väärässä. Kristuksen ei täytynyt tulla synniksi, mutta Hän 
käveli ulos ja otti synnin ylleen lunastaakseen kadonneet lapsensa. Näettekö, Hän näytti esikuvat 
Itsestään.  
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Ja Mooseksesta kaislikossa,  

ja te olette kuulleet pelottomasta Daavidista ja hänen lingostaan; 

 te olette kuulleet kerrottavan unia näkevästäJoosefista, (tuosta profeetasta), 
 ja Danielista leijonien luolassa me usein laulamme. 

 Ja siellä on monia monia muita Raamatussa. 

Ja minä… 

625 Ne ovat Raamatussa. He ovat kaikki julkituodut Hänessä. Näettekö? Ilman Häntä he ovat kaikki 
mennyttä. Ja minä olen tullut osaksi siitä ollakseni Hän. Aamen! Näettekö? 

Kuinka minä kaipaan tavata heitä kaikkia sen voin ilmoittaa. Niin on.  

Mutta Jumalan oma Poika, Hän on oleva Johtajana,  

tuossa tapaamisessa ilmassa 

626 Hebrelaiskirje 11 sanotaan: “He eivät voineet olla täydelliset ilman meitä.” Kädet ja jalat eivät voi 
olla täydelliset ilman aivoja, tietoa, päätä ja niin edelleen. Näettekö? Ja me olemme kaikki täydelliset 
Hänessä. Niinpä yhden Hengen kautta me olemme kaikki kastetut yhteen Ruumiiseen, vapaat tuomiosta; 
siirtyneenä kuolemasta Elämään... Aamen! Jumalan oma Poika tulee olemaan Johtajana, tuossa 
tapaamisessa ilmassa. Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

Minä rakastan Häntä, minä rakastaja Häntä, 

 koska Hän...  

627 Herra Jeesus, Tulkoon Pyhän Hengen voitelu näiden nenäliinojen ylle, Herra, ja paranna sairaat. 
Tapahtukoon niin, kun he laittavat sen hänen päällensä. Rukoilen, että antaisit sen tapahtua, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

…Golgatan puulla. 

[Veli Branham alkaa hyräilemään laulua Rakastan Häntä.] 
628 Ajatelkaa: ”Kristus paljastettuna”, juuri nyt meissä, juuri nyt meissä. Miten hän teki sen, kuinka 

Hänet paljastettiin? Koska Hän ensin rakasti minua. Mitä Hän teki?  

Ja osti pelastukseni,  

puul’ … 

629 Kunnia! Tuo suuri Liiton Enkeli, Hän, joka oli Mooseksen kanssa erämaassa, Joka tuli Paavalille 
tiellä Damaskoon, ja Sama, joka salli valokuvansa otettavan meidän kanssamme; tuo Sama, joka oli 
tuossa valokuvassa Life-lehdessä toisena päivänä, tuo sama Sana, saman Jumalan Sana, samojen 
kanavien kautta, samalla tavalla, saman lupauksen mukaan. “Missä tahansa kaksi tai kolme on koolla 
Minun Nimessäni, siellä Minä olen heidän keskellään.” Silloin Hän on täällä. “Jumalan Enkelit ovat 
leiriytyneet niiden ympärille, jotka pelkäävät Häntä”, jotka riippuvat kiinni vain Hänen Sanassansa. 
Kukaan ei voi kunnioittaa tuota Sanaa pelkäämättä Jumalaa. Näettekö? Silloin Hän on täällä tänä 
aamuna meidän kanssamme, kun me palvomme Häntä Hengessä.  
630 Oi, tämän kaltaisen kovan Sanoman jälkeen, uskon, että meidän tulisi palvoa Häntä hieman 

Hengessä. Niinpä sulkekaa vain silmänne ja laulakaamme se Hänelle uudestaan: “Minä rakastan Häntä, 
minä rakastan Häntä.” Kohottaessanne kätenne Hänelle.  

Minä rakastan Häntä, minä rakastaja Häntä, 

 koska Hän ensin rakasti minua, 

ja lunasti mun pelastuksein 

puul’ Golgatan.  

Oi, kuinka me rakastammekaan Häntä!  

Usko Isään, usko Poikaan 

Usko Pyhään Henkeen, nämä kolme ovat Yksi;  

Demoonit vapisevat, ja syntiset heräävät,  

Usko Jehovaan saa kaiken vapisemaan. 
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631 Aamen! Kunnia Jumalalle! Kuinka me rakastammekaan Häntä. Vain palvokaa Häntä sydämissänne 
nyt. Vain jumaloikaa Häntä. Ajatelkaa vain kuinka kauniisti Hän on tehnyt. Katsokaa, mitä Hän on 
tehnyt meidän puolestamme. Kaikki näyt näinä vuosina, yksikään ei ole koskaan pettänyt. Kaikki, mitä 
Hän sanoi tulevan tapahtumaan, tapahtui aivan tarkalleen sillä tavalla kuin Hän sanoi sen.  
632 Minä rakastan teitä. Älkää unohtako Jumalan käskyä teille, lapsukaiset: rakastakaa toinen toistanne. 

Rakastakaa jokaista, oikeaa tai väärää, syntistä tai pyhää; rakastakaa heitä joka tapauksessa. Jos ette, 
rukoilkaa silloin Jumalaa auttamaan teitä, koska Jumala rakasti syntistä. Ja Jumalan luonne on teissä. 
Jos mies on väärässä, rakastakaa häntä joka tapauksessa. Älkää olko osalliset hänen synneistänsä. 
Ymmärrättekö? Älkää olko osalliset hänen synneistänsä, vaan lempeydessä, ei tylysti ja nuhdellen, vaan 
lempeydessä kertokaa hänelle siitä Elämän toivosta, joka sisimmässänne on Jeesuksen Kristuksen 
kautta, jonka Pyhä Henki on paljastanut teille. 

Jeesus Nimi ota myötäs, 

surun ja murheen lapsi. 

Ilon ja lohdutuksen se sinulle antaa. 

Oi, ota se (älä unohda nyt) minne tahansa menet. 

633 Alkaa nyt unohtako ottaa sitä kaikkialle minne menette. Meillä on Hänen Nimensä. Meitä kutsutaan 
Hänen Nimellään.  

Toivo maan ja ilo  taivaan; 

Kallis nimi, oi kuinka suloinen, 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

634 Tulen antamaan teille pienen salaisuuden siihen asti kunnes jälleen tapaamme. Noustussanne nyt 
seisomaan, muistakaa tämä:  

Jeesuksen nimeen kumartuen 

Heittäytyen kasvoilleen Hänen eteensä, 

Kuningasten Kuninkaaksi me Hänen kruunaamme, me kruunaamme Hänet, 

Kun matkaamme on päättynyt. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, 

Ilo… 

635 Mikä oli tuo kolminainen ilmestys? Taivaan toivo ja ilo paljastettuna Hänessä. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, 

Maan toivo ja ilo… 

636 Mikä? Maan toivo ja Taivaan ilo; kaikki on julkituotu Kristuksessa: Jumala, Seurakunta, ja kaikki 
muu on julkituotu Kristuksessa. Raamattu on Kristus. Raamattu on kirjoitettu Sana, joka Sana Hän on. 
Sen julkituleminen on todiste Elämästä, joka tulee Sanan lihaan, julkituomaan Sen. Oi, eikö se olekin 
ihmeellistä? 

Jeesus Nimi ota myötäs, 

Nyt kuunnelkaa tarkasti. 

Niin kuin kilpi (älkää unohtako nyt) … jokaisesta ansasta. 

Kun kiusaukset ympärilläs… 

Mitä sinun täytyy tehdä? 

Vain hengitä tuota pyhää nimeä rukouksessa 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, kuinka suloinen 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, 

Toivo maan ja ilo taivaan. 
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637 Tietämättä... Tietenkin, kun olette hengellinen, te tarkkaatte hengellisiä asioita. Tietämättä tätä, 
Jumala tietää sen. Mutta, jos käännytte ja katsotte, niin kello on täsmälleen kaksi, Toisen Nykäyksen 
loppu. Kolmas Nykäys on käsillä!  

Jeesuksen nimeen kumartuen 

Heittäytyen kasvoilleen Hänen eteensä, 

Kuningasten Kuninkaaksi me Hänen kruunaamme, me kruunaamme Hänet, 

Kun matkaamme on päättynyt. 

Kallis nimi… 

Toinen Nykäys on julkituotu! 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

638 Panitteko merkille kuinka Henki otti saman laulun ja alkoi sen oktaavia korkeammalta sillä tavalla? 
Seuraava Nykäys on käsillä. Aamen  

Jeesus Nimi ota myötäs, 

On myöhäisempää kuin te luulettekaan! 

… surun ja murheen, 

Ilon ja lohdutuksen se sinulle antaa. 

Oi, ota se minne tahansa menet. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, kuinka suloinen 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

Kun kiusaukset tulevat, niin mitä te teette? 

Jeesus nimi ota myötäs 

Kilveksi jokaista paulaa varten 

Kun kiusaukset (jotakin, joka saa aikaan epäuskoa nyt). 
Muistakaa vain, henkäiskää tuo pyhä Nimi rukouksessa. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, kuinka suloinen 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

Kallis nimi, kallis nimi, oi, kuinka suloinen, 

Toivo maan ja ilo taivaan. 

639 Kumartakaamme nyt jokainen päämme, kunnioittavasti. Katsokaa nyt. 
640 [Veli Branham hyräilee toisen rivin laulusta Ota Jeesus Nimi myötäs. Joku veli puhuu 

tuntemattomalla kielellä. Toinen veli antaa sen tulkinnan.] 
641 Nyt, jos ymmärrätte, Herran Henki laskeutui kokouksen ylle tuntemattomilla kielillä, puhuen 

miehelle, joka ei tiennyt, tulkiten sen toisen miehen kautta tietämättä. Herran Sana. Muistatteko, kun 
vihollinen oli tulossa eivätkä he tienneet mitä tehdä? Herran Henki lankesi erään mielien ylle ja paljasti, 
mitä tuli tehdä. Oi! 
642 Vain kumartakaa päänne nyt nöyrästi. Jumala siunatkoon teitä. 

Kunnes tapaamme, kunnes tapaamme 

Kunnes tapaamme Jeesuksen jalkain juuressa; 

Kunnes tapaamme, kunnes tapaamme, 

Hyvä on, pastori. 

Jumala olkoon kanssanne kunnes jälleen tapaamme. 


