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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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Avioliitto ja avioero 

1 Kumartakaamme nyt päämme hetken rukousta varten. Kaikkein armollisin Isä, me kiitämme Sinua tänä aamuna 
tästä etuoikeudesta, että voimme olla täällä, tässä juhlasalissa, olla kasvokkain tämän päivän tapahtumien kanssa. 
Mutta me emme tiedä, mitä tällä päivällä on annettavana, mutta me tiedämme kenen käsissä tämä päivä on. Niinpä me 
rukoilemme, että Hän, jonka käsissä tämä päivä ja huominen ja koko Iankaikkisuus on, siunaisi meitä tänään, kun me 
olemme koolla yhdessä Hänen Nimessään, jotta me tietäisimme, kuinka voisimme paremmin elää ja palvella Häntä. 
Tämä on meidän tarkoituksemme, Isä. Jumala, joka tuntee meidän sydämemme, tietää tämän totuudeksi. Me jätämme 
itsemme, tämän päivän edessä olevan osuuden kanssa, Sinun palvelukseesi Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen.  

Istuutukaa. 
2 [Veli Branham puhuu jollekin henkilölle puhujanlavalla.] 

Kiitos sinulle. Tässä on toinen, tässä. 
3 Hyvää huomenta teille näkyvissä olevalle kuulijakunnalle ja myöskin ympäri maata olevalle näkymättömälle 

kuulijakunnalle, joiden kanssa olemme puhelinyhteydessä tänä aamuna. Minulle tämä on suuri etuoikeus, kun voin 
tulla tänne ja puhua tänä aamuna tästä elintärkeästä aiheesta. Näkyvissä olevalle kuulijakunnalle se on todellakin 
hieman hämmentävää, koska suoraan minun edessäni ovat verhot, joten minun on puhuttava oikealle ja vasemmalle 
puolelle. Ja tiedoksi näkymättömissä olevalle kuulijakunnalle, oikealla puolellani on juhlasali ja vasemmalla puolella 
voimistelusali, ja minä olen lattialla verhojen kohdalla ja puhun sekä oikealle että vasemmalle. Ja juhlasalimme ja 
voimistelusalimme ovat ylikansoitettuina tänä aamuna, ja myös seurakunta, seurakunta siellä alhaalla 8:nen ja Penn 
Streetin kulmassa. Ja lisäksi puhelinkuuntelujärjestelmä avulla se kuuluu muissakin paikoissa. 

4 Meillä on ollut valtava aikaa Herrassa ja me elämme tänä aamuna suuren odotuksen vallassa tämän kokouksen 
suhteen. Ja nyt, tänä iltana meillä on tämän neljän päivän kokoussarjan päätöskokous ja me tietenkin kutsumme 
kaikkia, joilla vain on mahdollisuus olla täällä. Me luotamme siihen, että Herra on antava meille tänä iltana suuren 
huipentuman tekemällä jotakin erikoisen epätavallista, niin että Hän on parantava kaikki sairaat ja tekevä suuria asioita, 
joita Hän tavallisesti tekee. Ja me olemme suuren odotuksen vallassa tämän illan johdosta. Yleisö on sydämellisesti 
tervetullut, jokainen kaikista seurakunnista ja jokaisesta kirkkokunnasta, eikä teidän edes tarvitse olla kristittyjä. Me 
luonnollisesti kutsumme syntisiä tulemaan sisälle ja olemaan keskuudessamme ja me teemme kaikkemme 
opettaaksemme heille, mikä on Herran tie, jotta voisimme elää. 

5 Nyt minä toivon, että kuulijakunta ei hermostuisi, ja minä luotan Jumalaan, että minä en tule olemaan 
hermostunut, koska minulla on ollut kauhea yö, paljon rasitusta. Koska minä ymmärrän, että niistä asioista, joista tulen 
puhumaan tänä aamuna, joudun vastaamaan Tuomion Päivänä. Ja minä en voinut nukkua. Ja minä tiedän, että jos minä 
en sano niitä, minun täytyy vastata niistä Tuomion Päivänä. Niinpä se tekee siitä raskasta. Te ette voi selittää sitä. 

6 Ja nyt, tänä aamuna meillä on tämä suuri aihe, josta tulemme keskustelemaan: Avioliitto ja avioero. Ja syynä 
siihen, miksi teen sen pyhäkoulun tapaan, on se, että voimme keskustella siitä ja käyttää aikaa sen kanssa. Sen sijaan, 
että saarnaisin saarnan siitä, tulen opettamaan Kirjoituksista. 

7 Ja minä haluan sanoa, että jos joku sananpalvelija, tai sananpalvelijat jossakin, jos tämä nauha milloinkaan tulee 
heidän käsiinsä, jos me julkaisemme tämän nauhan. En tiedä, mitä seurakunta tulee tekemään sen kanssa. Minä pyydän 
veli Frediä keskustelemaan seurakunnan vanhimpien kanssa, ennen kuin hän päästää tämän nauhan julkisuuteen. Ja 
teille ihmisille kautta maan, jotka nauhoitatte tätä, olkaa hyvät älkääkä päästäkö nauhaa julkisuuteen, ennen kuin 
kuulette siitä veli Sothmannilta. 

8 No niin, jos se julkaistaan, ja joku minun sananpalvelija veljistäni tai joku kristitty jossakin, joka on eri mieltä 
niistä asioista, joita minä sanon tästä aiheesta, niin luotan siihen, että sinä et tule arvostelemaan sitä. Jos sinä et 
ymmärrä sitä sillä tavalla, kuin minä opetan sitä, no niin, sinulla on oikeus siihen sananpalvelijana, paimenena, ja minä 
kunnioitan kaikkea, mitä sinä uskot. 

9 Ja tästä asiasta on olemassa kaksi koulukuntaa. Ja jos on kaksi kysymystä, niin toisen niistä täytyy olla oikein, tai 
kumpikaan niistä ei ole oikeassa. Joten me tulemme katsomaan Jumalan Sanaan tänä aamuna selvittääksemme tämän. 
Olen sitä mieltä, että jos se on Raamatun kysymys, niin Raamatussa varmasti on vastaus siihen. 

10 Ja nyt, juuri ennen kuin me aloitamme tästä aiheesta, ennen kuin rukoilen Sanan puolesta, haluan pyytää teitä 
jokaista… Erikoisesti, te kristityt, minä toivon… Minä haluan, että te rukoilette minun puolestani tänä aamuna. Ja te 
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kaikki siellä näkymättömissä olevan kuulijakunnan joukossa, jotka kuuntelette tänä aamuna, rukoilkaa minun 
puolestani, sillä minä haluan olla rehellinen ja totuudenmukainen. 

11 No niin, me käsitämme, että sanoessamme näitä asioita, joku, vaikka ei muuta kuin yksi henkilö, tulee riippumaan 
siinä, niin kuin siinä olisi kysymys elämästä ja kuolemasta. Monet teistä täällä tulette lähtemään pois uskoen. 
Tietenkin, monet teistä ehkä eivät tee sitä. Mutta minä tiedän palvelutehtäväni suhteen, että on ihmisiä, jotka tulevat 
kuuntelemaan minua ja he kuuntelevat, mitä minulla on sanottavana. No niin, he istuvat täällä tänä aamuna, monista 
kansoista, monista Amerikan osavaltioista, Kanadasta ja meren takaa. Ja voitte kuvitella, minkälaisessa paineessa te 
olette, kun tiedätte, että ihmisten iankaikkinen päämäärä on teidän käsissänne, koska hän tulee pitämään kiinni siitä, 
mitä te sanotte. Joten Jumala on paneva minut vastuuseen siitä. Ja minä haluan lähestyä tätä juuri niin vilpittömästi 
kuin voin. 

12 Nyt minä pyydän sisariamme. Ja olen muuttanut joitakin sanomisiani, niin että voin puhua sen heidän edessään. 
Billyllä on taskussaan tuolla tänä aamuna ne osat, joita ei voida puhua sekalaisen kuulijakunnan edessä, ja on jotakin, 
jota minä mahdollisesti sanon, joten teidän täytyy ymmärtää. Ottakaa se niin kuin tulisi veljeltänne, parhaan tietoni 
mukaan. Jos te istuisitte lääkärinne toimistossa kuuntelemassa häntä, ja hänen täytyisi sanoa hyvin selkeitä sanoja 
teille. Ja jotkut teistä nuorista naisista ja nuorista miehistä, minä en halua teidän saavan väärää mielikuvaa. Haluan 
teidän uskovan ja vain istuvan aloillanne. Muistakaa, Totuus täytyy sanoa Totuutena. 

13 Ja nyt, ilman epäilystä, monet teistä tulevat olemaan eri mieltä siitä, mitä tullaan sanomaan, mutta minä haluan 
todistaa sen teille Raamatulla. Ja sitten minä uskon, että jos te vain olette kunnioittavia ja kuuntelette, niin teillä tulee 
olemaan parempi ymmärrys ja käsitys siitä, mitä minä olen takonut koko ajan. Minä uskon, että tämä tulee selittämään 
sen. Ja luotan, että se on tekevä sen. 

14 Nyt me saatamme olla aika pitkään, puolitoista tuntia tai ehkä pidempäänkin, tämän kanssa. Minä en tiedä, kuinka 
pitkä aika siihen tulee kulumaan. 

15 Ja nyt uudestaan, minä haluan sanoa tämän, juuri nyt, että tiedän ihmisten pitävän kiinni teidän sanoistanne.  

16 He pitävät kiinni oman pastorinsa sanoista, ja tietenkin minä olen ollut pastori, ja he pitävät kiinni pastorinsa 
sanoista, niin kuin olisi kysymys kuolemasta ja elämästä. Ja tietenkin pastori, parhaan tietonsa mukaisesti, opettaa omia 
kansaansa juuri tarkalleen, niin kuin häntä oli opetettu seminaarissa. Eikä ole epäilystäkään, etteivätkö saarnaajat eri 
uskontosuunnissa myös tekisi samoin. Itse asiassa pastori oikeastaan on saarnaaja, joka tarkoittaa välittäjää. Niinpä 
saarnaaja, jota on opetettu seminaarissa tai luostarissa, syvällä vilpittömyydellä kertoo juuri tarkalleen sen, mitä hänelle 
on opetettu.  

17 No niin, minulla ole minkäänlaista seminaari - tai luostarikokemusta. Eikä minulla ole mitään sitä vastaan, mutta 
minulla on hyvin erikoinen elämä. 

18 Sain kutsun, kun olin vain pieni poika. Ja silloin minulle annettiin näkyvä merkki, Tulipatsas, joka riippui 
pensaassa ollessani seitsemänvuotias juuri täällä Utica Pikessa. Isäni oli työskennellyt herra O.H. WathenilIe, ja joka 
juuri äskettäin kuoli. Ja te olette lukeneet tuon kirjan ja tiedätte kertomuksen. Ja tuosta ajasta lähtien... Tuolla alhaalla 
joella se ilmestyi näkyvin ihmisten edessä, ja nyt... Siitä on otettu valokuva monta kertaa, ja se kuva riippuu 
Washington. D.C:ssä, tekijänoikeuden alaisena Uskonnollisen Taiteen Hallissa, ainoana yliluonnollisena olentona, joka 
milloinkaan on tieteen todistettuna ollut tullut valokuvatuksi, sama Tulipatsas kaikin tavoin tarkalleen samannäköisenä 
kuin se, joka toi Israelin ulos Egyptistä. Minä uskon, että se on Jeesus Kristus Hengen muodossa, Jumala Poika.  

19 Sillä kun Hän ensimmäisen kerran tuli, Häntä kutsuttiin Ihmisen Pojaksi, nyt Häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi, ja 
Tuhatvuotisessa Valtakunnassa Hän on oleva Daavidin Poika. Hän tuli Ihmisen Poikana, profeettana, niin kuin Hänestä 
oli puhuttu. Nyt Hän on Jumalan Poika, yliluonnollinen. Ja suuressa Tuhatvuotisessa Valtakunnassa, joka on tuleva, 
Hän on oleva Daavidin Poika ja on istuva Daavidin valtaistuimella. Ja kaikki Raamatun lukijat tietävät, että se on 
Jumalan Daavidille antama jumalallinen lupaus. Hän tulisi nostamaan Hänen Poikansa istumaan Hänen 
Valtaistuimellaan. 

20 Ja nyt tässä omituisessa, erikoisessa palvelustehtävässäni minua on kutsuttu vaikka miksi, lähtien aina Jumalasta 
perkeleeseen asti. Ja se on vain... Se on aina sillä tavalla. 

21 Sitä tämä katolisen seurakunnan arkkipiispa sanoi minulle eräänä iltana, siellä alhaalla, missä keskustelimme. Hän 
sanoi: “Veli Branham, Johannes Kastaja selvästi tunnisti itsensä Kirjoituksista ja lainasi sitä, mitä profeetta Jesaja oli 
puhunut. Ja sinun palvelustehtäväsi on selvästi tunnistettu Seurakunnassa. Lutherilaiset ovat Raamatussa. Ja luterilaiset 
tunsivat Lutherin, wesleyläiset tunsivat Wesleyn, mutta entä nämä helluntailaiset? He ihmettelevät eivätkä tiedä minne 
kääntyisivät.” 

Ja minä sanoin: “Herra, minä arvostan tuota.”  
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22 Ja se tapahtui juuri sillä hetkellä, kun Henki lankesi erään naisen ylle, hän ei ollut koskaan elämässään nähnyt 
minua, hänen vaimonsa… Ja hän puhui ja tunnisti saman asian. 

23 Nyt ollakseni rehellinen tämän Sanoman edessä, josta puhun tänä aamuna, minä en tiedä. Minä sanoin sen hänelle: 
“Herra, minä en pysty sanomaan sitä. Se on valtavan suuri asia sanottavaksi. Siltä se näyttää.”  

24 Yhden asian tiedän: jotakin on tapahtunut, ehdottomasti. Kaikki nämä asiat ovat tulleet tieteellisesti vahvistetuiksi 
ja todistetuiksi ympäri maailman. Se ei voi olla vain joku jumalaistaru. Se on totuus. Mikä se on? Antakaa minun tehdä 
teille tunnustus, ennen kuin puhun teille tänä aamuna. Minä en tiedä. Ja minä en uskaltaisi tehdä minkäänlaista liikettä 
ennen kuin olen kuullut Häneltä, joka on puhunut minulle aikaisemmilla kerroilla ja on kertonut minulle nämä asiat. 

25 Muistakaa, että meidän Herramme Jeesus Kristus ei milloinkaan tehnyt itseään tunnetuksi Jumalan Poikana. Hän 
sanoi: ‘Sinä sanoit Minun olevan, tätä tarkoitusta varten Minä olen syntynyt”, ja niin edelleen, mutta Hän ei koskaan 
tehnyt itseään tunnetuksi. 

26 Ja nyt tuo Tulipatsas, joka johti Israelin lapsia, oli Herra Jeesus Kristus Hengen muodossa. Uskotteko te sen? 
Logos, joka lähti Jumalasta. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

27 Ja kun Hän oli maan päällä, Hän sanoi: “Minä tulen Jumalasta ja Minä palaan Jumalaan.” Me kaikki tiedämme 
sen.  

28 Ja Hänen kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemisensa jälkeen, Saulus Tarsolainen oli matkallaan Damaskoon 
vainoamaan kristittyjä, koska nämä opettivat vastoin sitä, mitä heille oli opetettu. Ja hän oli suuri soturi Gamalielin 
alaisuudessa, joka oli yksi huomattavimmista tuon päivän opettajista heidän koulussaan, tai heidän luostarissaan, ja hän 
oli suuri mies ja viranhaltija seurakunnassa. Ja siellä tuo suuri Valo, Tulipatsas, ilmestyi uudestaan ja löi hänet maahan 
keskellä päivää. Ja Ääni sanoi: ” Saul, Saul, miksi sinä vainoat Minua?” 

29 Nyt oletteko panneet merkille sen, että kun Saul nousi ylös, hän sanoi: “Herra, kuka Sinä olet?” No niin, tuo poika, 
joka oli juutalainen, ei varmastikaan olisi kutsunut mitään “Herraksi”, ellei se olisi ollut jotakin, joka symbolisoi 
Jumalaa. Joten se oli sama Tulipatsas. 

30 Kuten Jeesus sanoi: “Minä palaan Jumalaan... Minä tulin Jumalasta ja Minä palaan Jumalaan.”  

31 Siinä Hän oli jälleen takaisin Tulipatsaan muodossa. Hän sanoi: “Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat, ja vaikeata 
sinun on potkia tutkainta vastaan.”  

32 Ja me käsitämme, että Apostoli Pietari, jolle oli annettu avaimet Seurakunnan rakentamiseksi ja joka oli vankilassa 
silloin, kun tämä sama Tulipatsas tuli sinne kaltereiden lävitse ja avasi vankilan ovet ja toi Pietarin sieltä ulos 
salaperäisellä tavalla ilman, että edes vartijat häiriintyivät. Minulle Se on Jeesus Kristus, sama eilen, tänään ja 
iankaikkisesti. 

33 Ja sitten te voitte tunnistaa kaiken sen luonteen perusteella. Kaikki tunnistetaan luonteensa perusteella, siitä 
hedelmästä, jota se kantaa. Ja minä pyydän teitä tarkkaamaan minkä kaltaista hedelmää Se kantaa, tämä Valo, joka on 
Jumala, koska Se aina menee takaisin Jumalan Sanaan ja vahvistaa Jumalan Sanan, saarnaa Jumalan Sanaa, ja Jumala 
vahvistaa todellisuudeksi tuon Sanan teidän edessänne. Sen takana täytyy olla jotakin. 

34 Ihmiset ovat kutsuneet minua profeetaksi. Minä en kutsu itseäni profeetaksi, koska minä en rohkenisi sanoa niin, 
mutta minä olen sanonut.. Voin sanoa tämän, että Herra on antanut minun nähdä ennalta asioita, kertoa asioista, jotka 
ovat tapahtuneet, jotka tulevat tapahtumaan ja jotka juuri tapahtuvat, eikä se ole yhtään kertaa ollut väärin niistä 
kymmenistä tuhansista kerroista. Kaikki se, minkä Hän sanoi tulevan tapahtumaan, on tapahtunut. Me kaikki tiedämme 
tämän. Jos täällä näkyvässä kuulijakunnassa on henkilö tänä aamuna, tai jos on joku missä hyvänsä, joka voisi 
yhdenkin kerran sanoa sen olleen väärin, annan teille nyt tilaisuuden nousta ylös ja sanoa se. Mutta jos jokainen tietää, 
että se on jokaisena niinä tuhansina kertoina ollut täydellisesti oikein, sanokaa “Aamen”. [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Joten samoin olisi ympäri maailman. 

35 Jotakin on juuri tapahtumassa. Jumala ei koskaan lähetä näitä asioita ilman, että niiden takana ei olisi tarkoitusta. 

36 Tuli tässä mieleeni. Minä asetin sen tähän, se on yksi muistiinpanoistani. Minä käytän tänä aamuna 
kalvosinnappeja. Ja monet teistä ovat kuulleet tästä elokuvatähdestä, Jane Russelista, ja hänen äitinsä on 
helluntailainen, ja Danny Henry on hänen serkkunsa, hänen ensimmäinen serkkunsa, hänen äitinsä sisaren lapsi. Hän 
oli baptisti. Hän oli seisomassa eräässä liikemiesten jäljestämässä kokouksessa Los Angelesissa, Kaliforniassa, kaksi 
vuotta sitten.  
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37 Olin juuri puhunut valtavan voimallisen, väkevän sanoman, niin että jopa ylivalvoja, eräs helluntaiseurakuntien 
ylivalvojista, tuli alas puhujanlavalle sieltä parvekkeelta, jossa hän oli istunut, ja sanoi: ” Minä en usko, että veli 
Branham tarkoitti sitä.” 

38 Minä sanoin: “Minun täytyy tarkoittaa sitä, herra. Se on NÄIN SANOO HERRA.” Ja, sitten, se koski tässä 
ajanjaksossa olevaa seurakuntaa. 

39 Ja suunnilleen sillä hetkellä tämä nuorimies, joka on liikemies, oli tuona aamuna ottamassa kuvia televisiota 
varten. Hänen toinen veljensä on Kalifornian valtionteiden tarkastaja. Ja Danny Henry käveli esiin sen jälkeen, kun 
kokous oli loppunut, sinne tämänkaltaiselle puhujankorokkeelle, jossa kaikki miehet vielä istuivat. Hän tuli sinne ja 
pani käsivartensa minun ympärilleni ja sanoi nämä sanat: “Veli Branham, minä toivon, ettei tämä kuulosta pyhyyden 
loukkaukselta, mutta tuosta voitaisiin tehdä Ilmestyskirjan 23. Luku.” Ilmestyskirjassa on vain 22 lukua. Hän sanoi: 
“Minä toivon, ettei se kuulosta pyhyyden loukkaukselta.” Ja välittömästi sen jälkeen, kun hän oli sanonut sen… Nyt, 
tuo poika on baptisti eikä tiedä mitään yliluonnollisesta, hänen käsivarsiensa ollessa minun ympärilläni, hän alkoi 
puhua tuntemattomalla kielellä.  

40 Ja kun hän oli lopettanut puhumasta tuntemattomalla kielellä, siellä oli eräs tukevahko, tumma nainen, joka istui 
suoraan minun edessäni. Hän nousi ylös ja sanoi: “Tuo ei tarvitse mitään tulkintaa. Minä olen Shreveportista, 
Louisianasta tai Baton Rougesta, Louisianasta. Se on selvää ranskaa.” 

41 Victor Le Doux, joka oli ranskalainen ja myös istui siellä, sanoi: “Varmasti, minä olen ranskalainen, ja tuo oli 
täydellistä ranskaa.” 

42 Minä sanoin: “Odottakaa hetkinen. Sinä kirjoitat ylös sen, mitä hän sanoi, ja sinä kirjoitat ylös sen, mitä hän sanoi, 
ennen kuin te sanotte mitään. Kirjoittakaa ylös se, mitä te sanotte sen olevan, ja sitten katsokaamme 
muistiinpanojanne.” Ja niinpä yksi kirjoitti sen ylös, ja toinen kirjoitti sen ylös. Se oli.. Jopa välimerkit olivat samoin.  

43 Ja sitten suunnilleen samaan aikaa, kun he toivat muistiinpanonsa sinne, hienon näköinen nuori, valkopäinen poika 
käveli sinne takaosasta, jossa hän oli seissyt, missä hänellä ei edes ollut tilaa istua. Hän käveli esiin ja sanoi: 
“Hetkinen! Minä myös haluan antaa muistiinpanoni. Minä olen ranskankielen tulkki Y.K.:ssa [Yhdistyneet 
Kansakunnat]. Hän sanoi: “Minä myös haluan jättää muistiinpanoni.” 

44 Ja tässä olivat kaikki kolme muistiinpanoa tarkalleen samanlaisia, ranskaksi. Ja näin siinä luki. Tämä on 
alkuperäinen muistiinpano. Tämä on Dannyn itsensä siellä tekemä muistiinpano. Hän pani sen taskuunsa, ja tietenkin 
se oli Kristillisten Liikemiesten lehdessä ja niin edelleen. 

Koska sinä olet valinnut kapean polun, vaikeamman tien. sinä olet vaeltanut oman valintasi mukaan. Sinä 
olet tehnyt oikean ja täsmällisen päätöksen, ja se on Minun tieni. Tämän tärkeän päätöksen vuoksi valtava 
taivasosuus tulee odottamaan sinua. Minkä kunniakkaan päätöksen sinä oletkaan tehnyt! Tämä itsessään 
on se, joka tulee antamaan ja saamaan aikaan suunnattoman voiton Jumalallisessa rakkaudessa.  

45 No niin, tuo mies on allekirjoittanut nimensä tänne. “Yllä oleva lausunto on tulkinta Danny Henryn profetiasta, 
joka koskee veli Branhamia, ja on kolmen todistajan antama kahvilassa, Los Angelesissa, Kaliforniassa. ” 

46 No niin, tämä sama nuori mies, joka antoi tämän profetian tietämättä, mitä hän sanoi, oli Jerusalemissa noin 
kuukausi sitten. Hänellä oli etuoikeus mennä sinne ja maata haudassa, johon Jeesus kuolemansa jälkeen oli haudattu. Ja 
niinpä kun hän makasi siellä, hän sanoi minun tulleen todella voimakkaasti hänen mieleensä ja hän alkoi itkeä. Hän 
sanoi: “Veli Branhamille on ollut niin raskasta seistä maailmaa ja näitä asioita ja kaikkia seurakuntia vastaan.”  

47 Kuten kerran sanottiin Billy Grahamin osasta: “Me voimme nähdä Billy Grahamin, koska kaikki seurakunnat ovat 
liittyneet yhteen hänen puolelleen. Me näemme Oral Robertsin, hänen takanaan ovat helluntailaiset. Mutta kuinka 
meillä koskaan voi olla mitään, joka on vastoin sitä, mitä ihmisille on opetettu?” Se on Jumala. 

48 Ja Dannyn harrastuksena on valmistaa näitä pieniä kiviä. Hän käveli sinne, missä he sanoivat tuon ristin seisseen 
kalliossa. Ketään ei ollut lähellä, joten hän lohkaisi pienen palan kiveä ja pani sen taskuunsa matkamuistoksi, tuli 
kotiin ja valmisti siitä minulle kalvosinnapit. Ja on outoa, että kun hän teki ne, ne näyttivät olevan veren tahraamat, ja 
niiden kummankin poikki juoksee rikkoutumattomana suora ja kapea raita. No niin, se saattaa olla vain... Näettekö, 
joku toinen ei ehkä olisi huomannut sitä, mutta minulle se on niiden asioiden vahvistus, joihin minä uskon. Minä 
uskon, että kaikella on jokin merkitys. 

49 Ja nyt, tällä kerralla, mitä hyvänsä Herralla onkaan. Jos tämä ei ole se asia, josta Hän profetoi Malakia neljässä ja 
myös Luukas seitsemässätoista ja monissa muissa Kirjoituksissa, ja joiden tuli tapahtua näinä viimeisinä päivinä, 
antakaa minun lopuksi sanoa tämä: se on laskenut perustuksen tuota miestä varten, kun hän tulee. Joten minä olen 
hyvin kiitollinen siitä, että Kaikkivaltias Jumala, jos se on oleva sillä tavalla, on antanut minun tehdä vähän jotakin, 
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koulua käymättömänä, osoittaakseni, kuinka arvostan Hänen rakkauttaan minua kohtaan, minun rakkauttani Häntä 
kohtaan ja meidän rakkauttamme ihmisiä kohtaan.  

50 Sen vuoksi minä vilpittömästi lähestyn tätä aihetta Avioliitto ja avioero. Olkoon Jumala armollinen meille kaikille. 

51 Ja nyt, kuunnelkaa tarkasti. Ja sisaret, älkää nousko ylös ja lähtekö ulos. Istukaa vain paikoillanne lyhyen aikaa. 
Veljet, tehkää te samoin. Älkää tekään kääntäkö pois päältä laitteitanne siellä, missä kuuntelette puhelinyhteyden 
välityksellä. Älkää tehkö sitä. Istukaa vain hiljaa muutamia minuutteja, kunnes se on ohitse. Kuunnelkaa tarkoin. Jos 
olette eri mieltä, niin kirjoittakaa ylös ne Kirjoitusten paikat, joita käytän ja sitten tutkikaa niitä rukoillen, ennen kuin 
teette päätöksenne. 

Jumala, auta meitä nyt, kun yritämme lähestyä tätä aihetta. 
52 No niin, saattaa olla, että siihen menee jonkin aikaa. Minä en halua, että teillä olisi laisinkaan kiire. Olkaa vain 

rauhassa, jokainen meistä, ja tutkikaa Jumalan Sanaa todella ja läpikotaisin, niin kuin vain tiedämme, miten Sitä tulisi 
tutkia. 

53 Aloittakaamme Pyhän Matteuksen kanssa, 19. luku, ja aloitamme, luulisin, 19 luvun 8. jakeesta. Siitä haluan alkaa. 
Minä ehkä aloitan ensimmäisestä ja luen siitä eteenpäin 19. luvun kahdeksanteen jakeeseen asti. 

54 Nyt, muistakaa, näiden asioiden, joita sanon, täytyy tulla Jumalan Sanasta. Se ei voi olla minun oma mielipiteeni, 
koska minun mielipiteeni on samalainen kuin jonkin toisenkin mielipide, mutta sen on oltava jatkuvuudessa Jumalan 
Sanan kanssa. Muistakaa, Jumala pitää kaikkea jatkuvuudessa. Hän ei koskaan muutu. Hän on sama eilen, tänään ja 
iankaikkisesti. Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hän on sama.  

55 No niin, minä tulen nyt lukemaan 19. luvusta: 

Ja tapahtui, että kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, hän lähti Galileasta ja tuli Juudean alueelle tuolla 
puolla Jordanin. 

Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heidät siellä. 

Ja fariseukset myös tulivat hänen luoksensa, kiusaten häntä... 
56 Pidän pysähdyn tässä hetkeksi painottaakseni teille sitä, keitä olivat ne, jotka kiusasivat Häntä. 

…ja sanoivat hänelle: Onko se laillista miehen panna pois vaimonsa mistä syystä tahansa? 

Ja hän vastasi ja sanoi heille: Ettekö ole lukeneet, että Hän, joka teki heidät alussa, teki heidät mieheksi ja 
naiseksi. 

Ja sanoi: Tästä syystä on miehen on jätettävä isänsä ja äitinsä ja yhdistyttävä vaimoonsa, ja he kaksi ovat 
oleva yksi liha. 

Sen tähden he eivät ole enää kaksi vaan yksi liha. Minkä Jumala on liittänyt yhteen, sitä älköön ihminen 
erottako. 

He sanoivat hänelle: Miksi Mooses sitten käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet? 

Hän sanoi heille: Teidän sydäntenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta niin ei 
ollut alusta alkaen. 

Nyt, Jumala auttakoon meitä.  
57 Tämä Kirjoitus, tämä kysymys, kohtasi Jeesusta aivan Hänen palvelutehtävänsä alussa. Se oli Moosesta vastassa 

aivan hänen palvelustehtävänsä alussa. Se on päällimmäisin kysymys uskovien sydämissä. Synnintekijä ei välitä. 
Mutta uskoville se merkitsee, koska uskovainen yrittää tehdä kaiken, minkä hän tietää tehdä, jotta voisi elää oikein 
Jumalan edessä. Sen vuoksi, jos mikään uskontoa koskeva kysymys nousee esiin, niin silloin avioliittoa ja avioeroa 
koskeva kysymys tulee esiin. Miksi? Koska se oli alkuperäisen synnin aiheuttaja. Siitä synti alkoi, ja se on syynä 
siihen, miksi se nousee esiin joka kerta, koska se juuri on synnin alku. 

58 No niin, minulla ei ole aikaa selittää kaikkia näitä asioita, mutta vastaan mielelläni kirjeisiinne tai teen minkä voin. 
Siitä on kirjoitettu kirjoja, ja monia kysymyksiä, jopa sanomalehtileikkeleitä ja muita asioita täällä todistaaksemme 
tämän, me tiedämme, että se oli Eeva. Hänen oletetaan syöneen omenan, joka ei edes ole Kirjoitusten mukaista, ja nyt 
he väittävät sen olleen aprikoosin. Se ei ollut kumpainenkaan. Hän teki aviorikoksen, jonka seurauksena syntyi 
ensimmäinen lapsi, Kain, Saatanan oma poika, sillä hänessä oli paha. Se ei tullut Aabelin kautta. Saatanan poika oli 
Kain. 

59 Minä tiedän, mikä on teidän kysymyksenne nyt. Eeva sanoi: ”Olen saanut pojan Herralta.” Se on tarkalleen oikein.  
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60 Voitte ottaa kaupungin pahamaineisimman naisen ja pahimman miehen, ja jos he saisivat lapsen, sen olisi täytynyt 
tulla Herralta, koska Jumala on säätänyt lakinsa. Ja nämä lait, kuten auringon on noustava, te voitte panna rikkaruohon 
hyvälle pellolle, ja se tulee kasvamaan, sen on kasvettava, koska se on Jumalan laki. Kun siemen on istutettu, sen 
täytyy kasvaa. Ja mikään muu ei voi kasvattaa elämää kuin Jumala, koska se tapahtuu Hänen lakinsa mukaisesti. Ja sen 
vuoksi, kun paha siemen oli istutettu Eevan kohtuun, sen täytyi tulla esiin, koska se on Jumalan tuottamisen laki. Eikä 
se voinut tehdä mitään muuta kuin tuoda sen esiin, ja sen täytyi tulla Jumalalta. 

61 Tämä on syy, että ihmiset sanovat: “Pienet vauvat”, joskus, “jotka eivät ole syntyneet kristityistä vanhemmista, 
ovat kadotettuja.”  

62 Jeesuksen Kristuksen veri tuottaa sovituksen lapselle, enkä välitä yhtään siitä, kuinka tai kuinka pahana se on 
syntynyt. Hän on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Pieni lapsi ei voi katua tehdäkseen parannusta, 
koska sillä ei ole mitään mitä katua, ja maailman synti otettiin pois Kristuksen Verellä. Vauvat menevät Taivaaseen. 

63 Se on alkuperäinen synti, ja siitä syystä siitä kysellään. Kun mikä tahansa suuri ilmiö tulee Jumalalta, niin 
ensimmäinen asia, mitä kysytään, on: “Kuinka on avioliiton ja avioeron kanssa?” Nyt, niin kuin aina, se on yhä 
kysymyksenä ihmisten keskuudessa. Samoin oli Jeesuksen aikana ja samoin oli Mooseksen aikana. Se on aina ollut ja 
on tähän päivään asti ollut kysymyksen alaisena ihmisten keskuudessa, koska ihmiset haluavat tietää, mikä on Totuus.  

64 Mutta missä on kysymys, siellä täytyy myös olla vastaus. Mutta nyt, jos on vastaus, niin kuin sanoin aikaisemmin 
tällä viikolla, sen täytyy olla oikean kaltainen vastaus. Ja jos meille annetaan vastaus johonkin, ja se ei ole oikein, niin 
silloin me tiedämme, että se oli väärin. Ja sitten te jatkatte kysymistä, kunnes todellinen kysymys on saanut vastauksen, 
jos te haluatte tietää Totuuden. Ja koska tämä on raamatullinen kysymys, sen täytyy olla raamatullinen vastaus. 

65 On kuten olen sanonut: jos minä haluan mennä itään tänä aamuna ja jos minun täytyisi löytää jotakin pellolta, ja se 
olisi suoraan itään, niin menisin itään parhaan tietoni mukaan. Sitten joku sanoisi: “Veli Branham, tämä on itä.” Se 
olisi tavallaan itä, mutta se on koilinen, ja minä kulkisin tuon etsimäni esineen ohitse. Minun olisi tultava takaisin, 
koska tietäisin sen olleen väärin. Ja sitten joku sanoisi: “Veli Branham, mene tähän suuntaan, hieman oikealle.” No 
niin, se myös olisi tavallaan itään, mutta se olisi kaakkoon, ja kulkisin jälleen sen ohitse, jota olen etsimässä, koska 
ylittäisin täydellisen ja suoran tien rajat. 

66 No niin, jos näin on, niin meillä on kaksi opinsuuntaa Avioliitosta ja avioerosta. Ja ne ovat, yksi niistä sanoo, että 
mies voi olla naimisissa vain kerran, ellei hänen vaimonsa ole kuollut. Ja tässä on yksi kysymyksistä. Mutta jos te 
seuraatte sitä, te menette laidan ylitse. Ja toinen niistä sanoo: “Oi, jos vaimo tai aviomies, kumpi tahansa, on tehnyt 
aviorikoksen, niin kumpikin voi hylätä toisen ja avioitua uudestaan.” Silloin olette menneet jälleen laidan yli sen 
kanssa. 

67 Joten näette, ettei se ole kaakkoon eikä koiliseen, vaan me haluamme mennä suoraan itään. Te menette 
Kirjoitusten ulkopuolelle, jos te seuraatte tätä tietä. Ja te menette Kirjoitusten ulkopuolelle, jos te seuraatte tuota tietä. 
Me haluamme tietää, missä Kirjoitukset sopivat Kirjoituksiin, ja tietää, mikä on Totuus siitä. Kumpikin ottaa erilaisen 
tien ja ne epäonnistuvat oikean vastauksen antamisessa, mutta siellä silti täytyy olla vastaus. 

68 Samoin tänään seurakunnassa on kaksi suurta opinsuuntaa: yksi niistä on kalvinilaisuus ja toinen on 
armenialaisuus. Yksi perustuu lakiin ja toinen armoon. Ja me tulemme huomaamaan, että ihmiset, jotka uskovat 
armoon kalvinistit, sanovat: “Kiitos Jumalalle, minua ei vahingoita minua, jos tupakoin, minua ei vahingoita, jos juon. 
Voin tehdä näitä asioita, sillä minulla on iankaikkinen varmuus.” Sitten toisella puolella ovat lakiin perustuvat, jotka 
sanovat: “Oi, haluaisin todella antaa hänen kuulla kunniansa. Haluaisin näyttää, mitä minä ajattelen hänestä, mutta 
minä olen kristitty, joten minun täytyy olla hiljaa.” 

69 Näettekö, te löydätte itsenne kahdelta erilaiselta tieltä, eikä kumpainenkaan niistä ole oikea. No niin, on kovaa 
sanoa se, mutta se on Totuus. Me löydämme itsemme kahdelta erilaiselta tieltä. Yksi menee yhteen suuntaan ja toinen 
toiseen. Katsokaamme nyt, mikä on Totuus. 

70 Nyt kuunnelkaa ja nähkää jos tämä kuulostaa teistä järkevältä. Esimerkiksi, jos minä valmistaudun lähtemään 
meren taakse. Otan nyt oman perheeni. Minä kutsuisin vaimoni luokseni ja sanoisin hänelle: “Minä olen lähdössä 
meren ylitse, kultaseni.” Nyt tässä on se, mitä lakiin perustuvat sanovat. “No niin, vaimoni, minä annan sinulle nyt lain, 
jota sinun tulee noudattaa. Jos sinä flirttailet yhdenkään miehen kanssa sillä aikaa, kun minä olen poissa, niin takaisin 
tultuani sinä tulet olemaan eronnut nainen. Enkä minä halua sinun katselevan ja flirttailevan! Ymmärrätkö sen? Minä 
olen sinun miehesi! Jos teet sen, tulen eroamaan sinusta, kun tulen takaisin.” 

71 Sitten vaimo ojentaisi kätensä ja tarttuisi solmiooni ja sanoisi: “Kuulehan hyvä mies, minä haluan sanoa sinulle 
jotakin!” Näettekö? Ymmärrättekö? Hän sanoisi: “Jos sinä katselet jotakin naista tai menet ulos jonkun naisen kanssa 
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tai flirttailet jonkun naisen kanssa, niin tulen eroamaan sinusta, kun tulet takaisin.” No niin, olisiko sellainen onnellinen 
koti! Tämä on lakiin perustuva. Hyvä on.  

72 Nyt toinen puoli on se, että jos minä menen meren yli ja teen virheen… Minä menen ja sanon: “No hyvä, katsohan 
nyt, minä vien tämän naisen ulos, Oi, se on aivan saman tekevää. Minun vaimoni ei välitä siitä.” Sitten vaimoni 
sanoisi: “Minä menen ulos tämän miehen kanssa. Se on samantekevää Billille. Ei hän välitä.” Jos minä en välitä, niin 
silloin minun kohdallani on jotakin vinossa. En rakasta tuota naista oikealla tavalla. Ja jollei hän välitä, niin silloin 
hänen kohdallaan on jotakin väärin. Hän on minun vaimoni. Minä en halua jonkun toisen miehen hulluttelevan hänen 
kanssaan. Hän on vaimoni. 

73 No niin, molemmilla heillä on totuus, mutta ei tarkkaa Totuutta. 

74 Kun nyt minä menen meren ylitse, tehdäkseni sen oikein, minun pieni perheeni kokoontuu yhteen, ja me 
rukoilemme toinen toistemme puolesta. Minä jätän heidät Jumalalle, ja he jättävät minut Jumalalle. Ja kun olemme 
tehneet sen, minä lähden matkalle. No niin, minä tiedän, että hän rakastaa minua, ja minulla on luottamus häneen. Ja 
minä rakastan häntä, ja hänellä on luottamus minuun. Ja niin kauan kun rakastan häntä sillä tavalla, hänen ei tarvitse 
murehtia sitä, että veisin jonkun toisen naisen ulos. Ja niin kauan kuin hän rakastaa minua oikein, ei minulla ole mitään 
tarvetta ajatella, että toinen mies menisi ulos hänen kanssaan, koska hän on minun vaimoni, ja minä luotan häneen. 

75 Minä uskon, että jos minä todella tekisin jotakin väärää, tekisin virheen ja menisin ulos jonkun naisen kanssa ja 
takaisin palattuani tunnustaisin ja kertoisin sen hänelle. Sanoisin: “Meda, tarkoitukseni ei ollut tehdä sitä. Minä vain 
jäin ansaan, kun tämä nainen vain tuli luokseni ja tarttui minua käsivarresta ja alkoi niin ja niin.” Uskoisin hänen 
ymmärtävän. Uskoisin hänen antavan sen minulle anteeksi. Mutta minä en tekisi sitä mistään hinnasta, koska rakastan 
häntä! Vaikka tietäisinkin hänen antavan sen minulle anteeksi, minä en tekisi sitä! Minä en mistään hinnasta haluaisi 
loukata häntä! Vaikka tiedänkin, että hän antaisi sen minulle anteeksi, niin minä en halua loukata häntä. 

76 Ja tällä tavoin on Jumalan kanssa. Jos phileo-rakkaus, joka on inhimillistä rakkautta, yhteydellistä rakkautta, voi 
saada minut tuntemaan sillä tavalla vaimoani kohtaan, niin entä sitten agape rakkaus, kreikkalainen sana, joka 
merkitsee Jumalan rakkaus, mitä se saisikaan minut tekemään Jeesusta Kristusta kohtaan? Niin kauan kuin minulla on 
halu tehdä sitä, minun sydämessäni on halu tehdä sitä. Minä sanon, että niin kauan kuin minun sydämeni haluaa tehdä 
sen, minä menen ja teen sen. Lakiin uskominen ei antaisi minun tehdä sitä, koska tietäisin saavani rangaistuksen, jos 
tekisin niin. Mutta todellinen totuus on se, että kun Jumalan rakkaus tulee teidän sydämeenne, te ette enää halua tehdä 
sitä. Tämä on totuus siitä. On olemassa kaksi koulukuntaa. Ei lakiin perustuminen, eikä kalvinismi, vaan molemmat. 

77 No niin, me huomaamme tänään myös sen, että on olemassa monia erilaisia kirkkokuntia. On katolinen kirkko ja 
on protestanttinen kirkko. Ja jokainen niistä sanoo olevansa tie. “Näettehän, meillä on tie. Me olemme totuus.” Siellä 
on metodistit, jotka sanovat: “Meillä on totuus. Ja baptistit sanovat: “Meillä on totuus.”  

78 Mutta minusta, niin kauan kuin he tuntevat sillä tavalla, niin ei ole, koska Jeesus sanoi: “Minä olen Totuus.” 
Näettekö?  

79 Sen vuoksi, niin kuin eilen iltaisessa puheessani sanoin, Hän on se paikka, mihin Jumala pani oman Nimensä, 
ainoa palvonnan paikka. Te ette ole kristitty siksi, että olette protestantti; te ette ole kristitty, koska olette katolilainen; 
te ette ole kristitty siksi, että olette metodisti, baptisti tai helluntailainen. Te olette kristitty, koska teidät on kastettu 
Jeesukseen Kristukseen Pyhällä Hengellä, ei vedellä. On yksi usko, yksi Herra, yksi kaste ja se on Pyhän Hengen kaste. 
Vesikaste tuo teidät uskovien yhteyteen. Pyhän Hengen kaste asettaa teidät paikallenne Kristukseen. Tämä on totuus. 

80 On myös olemassa kaksi ajatustapaa tästä Avioliitosta ja avioerosta. Nyt kun meidän Herramme on avannut 
Seitsemän Sinetin salaisuuden Hänen Sanastaan meille näinä viimeisinä päivinä. No niin, monet teistä, ja tämä saattaa 
olla kreikkaa teille, mutta minun seurakuntani ymmärtää. Mistä? Ja te olette kuulleet näyistä, ja mitä on tapahtunut. Ja 
on kysymyksessä raamatullinen kysymys. Meitä kutsutaan täällä uskomaan, että on oleva todellinen vastaus koko 
kätkettyyn salaisuuteen, joka on ollut kätkettynä maailman perustamisesta asti. Ja Raamattu profetoi ja sanoo, että 
näinä päivinä nämä salaisuudet tulisivat paljastetuiksi. Ilmestyskirja 10: “Seitsemännen enkelin puhaltaessa pasuunaan, 
Laodikean sanansaattaja, Jumalan salaisuudet tehdään tunnetuiksi.” Ja tämä on viimeinen, Laodikean ajanjakso. 

81 Katsokaa tätä herätystä, joka on jatkunut viisitoista vuotta ja pitempäänkin, eikä siitä ole muodostunut yhtään 
kirkkokuntaa. Lutherilla oli herätys, ja siitä tuli kirkkokunta. Wesleystä tuli kirkkokunta. Alexander Campbellistä tuli 
kirkkokunta, kaikki nämä muut suuret... John Smith, Moody ja he kaikki. Mutta on ollut yksi... Tavallisesti herätys 
kestää noin kolme vuotta, mutta tämä on jatkunut yli viisitoista vuotta, eikä siitä ole lähtenyt yhtään kirkkokuntaa, sillä 
tämä on siemenen aika. Enää ei ole kuoren aika. Sen jälkeen kun kuori on mennyt, tulee siemen.  
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82 Jumala on valmiina. Jos Hän ei ole tekemässä sitä nyt, tulee Hän kutsumaan seurakuntansa täydellisyyteen hänen 
Sanansa kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta. Huomatkaa, jossakin täytyy olla vastaus, ja se on Seitsemästi Sinetöity 
Jumalan Salaisuus.  

83 Kaikki te, jotka ymmärrätte sen, nostakaa kätenne ylös. Katsokaamme. Luulisin, että useimmat heistä kuuluvat 
meidän seurakuntaamme tästä ympäristöstä. Kuulkaa, jos te ette ymmärrä, niin tästä aiheesta on ilmestyvä kirjoja 
hyvin pian. Meillä on jo muutamia kirjoja siitä. 

84 Jeesus, tässä tekstissämme, kutsuu meitä menemään takaisin alkuun, jotta me saisimme todellisen Kirjoituksen 
mukaisen vastauksen.  

85 No niin, kun Hän tuli kasvokkain tämän kanssa, niin siinä tuli esiin kaksi asiaa. Pappi sanoi Hänelle: “Onko 
mahdollista, että mies voi panna pois vaimonsa mistä syystä tahansa ja naida toisen?” 

Ja Jeesus sanoi:” Niin ei ollut alusta lähtien.” 

Sitten he sanoivat: “Mooses salli meidän kirjoittaa erokirjan, ja salli heidän panna hänet pois mistä syystä tahansa 
he halusivat.” 

86 Hän sanoi: “Mooses teki sen, koska”, minä annan sen kiinnittyä hetken aikaa, “teidän sydäntenne kovuuden 
vuoksi, mutta alussa se ei ollut niin.” Kysymys!  

87 Kuten kysymys maailman rauhasta tänään: “Tuleeko kansojen yhdistymine tapahtumaan politiikan avulla?” Minä 
sanon teille: ei. Se on aina epäonnistunut, ja niin on aina tapahtuva. Mutta on olemassa toinen vastaus kysymykseen: 
“Tuleeko maan päällä olemaan rauhaa?” Kyllä, silloin kun maa on puhdistettu synnistä, on oleva rauha. Mutta siihen 
aikaan asti ei ole oleva rauhaa, sillä “kansa on nouseva kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan.” Jumala on 
antanut parannuskeinon syntiä varten. Kuunnelkaa tarkoin nyt. Jumala antoi meille keinon poistaa synti maan päältä, 
mutta ihmiset maan päällä eivät vastaanota Jumalan parannuskeinoa.  

88 Jumala antoi meille vapautuksen ja tavan, miten avioitua ja elää vaimojen kanssa, mutta miehet eivät vastaanota 
Jumalan tapaa, eivät vastaanota Hänen Sanaansa siitä. Jeesus sanoi tämän. Ja tämä muistuttaa meitä Hänen sanoistaan, 
joista tiedämme, että Hän on sanonut: “Taivaat ja maa tulevat katoamaan, mutta Minun Sanani eivät.”  

89 Jotta löydämme todellisen vastauksen kysymykseen, Jeesus haluaa, että me menisimme takaisin alkuun. Silloin, se 
tarkoittaisi l. Mooseksen kirjaa, koska sana Genesis [1. Mooseksen kirja] on siemenluku jokaiselle kysymykselle 
Raamatussa. Ja teidän täytyy aina mennä takaisin siemeneen. Jotta tietäisitte, minkälainen sato teillä tulee olemaan, 
teidän täytyy tietää, minkälainen siemen pellossa on. No niin, minkälainen siemen on kylvetty? Genesis on siemen 
luku, joten me menemme takaisin 1. Mooseksen kirjaan. Jeesus pyysi meitä menemään alkuun. Nyt muistakaa, että 
silloin aika alkoi. Sitä ennen oli iankaikkisuus. No niin, meidän kysymyksemme oli... Pankaa merkille, jos me 
menemme takaisin alkuun. 

90 Älkää nyt kadottako tätä! Ja tästä syystä minä haluan puhua hitaasti, jotta ihmiset siellä ulkona radioiden ääressä, 
ja että myös nauhasta tulisi selvä. 

91 Jos Jeesus sanoi: “Menkää takaisin alkuun”, jolloin kaikesta oli vain yksi pari maan päällä. Siellä oli yksi Adam ja 
yksi Eeva. Jumala yksin oli liittänyt heidät yhteen. Yksi naarashevonen ja yksi uros. Yksi naaraspapukaija ja yksi uros. 
Siellä alussa, minne Hän käski meidän mennä takaisin, siellä kaikesta oli vain yksi pari. Onko se totta? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Sitten me toteamme, että alussa kaikki oli täydellisessä järjestyksessä ja sopusoinnussa Jumalan 
kanssa, eikä mikään ollut poissa kohdaltaan.  

92 Taivaassa kaikki ovat yhä järjestyksessä, kaikki tähdet, linnunrata ja aurinkokunta, kaikki ovat täydellisessä 
järjestyksessä. Jos yksi niistä siirtyisi paikaltaan, sekoaisi koko ohjelma. 

93 Nyt, kuunnelkaa! Voitteko nähdä sen? Yksi ohjelman muutos pilaa koko ohjelman. No niin, kun ihmisolennot 
elivät jatkuvassa yhteydessä Jumalan kanssa, yksi mies ja yksi nainen, ja tämä nainen teki syntiä, ja se heitti koko 
maallisen ohjelman pois jatkuvasta yhteydestä Jumalan kanssa! Sen vuoksi, yhden sanan lisääminen tähän Kirjaan, tai 
yhden sanan ottaminen pois Siitä, saa kristityn pois jatkuvasta yhteydestä Jumalan kanssa. Se saa Seurakunnan pois 
jatkuvasta yhteydestä Jumalan kanssa, ja se saa perheen pois jatkuvasta yhteydestä Jumalan kanssa! Jokainen uskova, 
joka ei vastaanota jokaista Jumalan Sanaa, joutuu pois jatkuvasta yhteydestä Jumalan kanssa. 

94 Silloin se oli nainen, joka aiheutti erottamisen ihanasta kodista. Kerubi ei tuonut vaivaa maan päälle. Adam ei 
hajottanut kotia. Se ei ollut kukaan muu kuin nainen, Eeva, joka sai kodin ja kaiken muun pois jatkuvasta yhteydestä,. 
Tässä on se alku, joka rikkoutui alussa, ja josta Jeesus puhui. Jeesus sanoi: “Alussa Jumala teki jokaisesta lajista yhden 
koiraan ja yhden naaraan. Ja nyt kun tämä nainen, ei naarashevonen eikä naaraskoira, vaan nainen, rikkoi koko 
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Jumalan toiminnan jatkuvuuden maan päällä, ja sai kaiken kuolemaan. Nainen, ei mies, rikkoi liiton. Hän rikkoi 
sopimuksen, ja miten hän sen teki? Hän astui Jumalan Sanan rajojen ulkopuolelle! Nyt, jos hän rikkoi liiton miehensä 
kanssa, hän rikkoi myös liittonsa Jumalan kanssa. Sitten, koska hän rikkoi liiton Jumalan kanssa, hän rikkoi sen 
miehensä kanssa.  

95 Ja kun te rikotte sopimuksenne ja liittonne Jumalan Sanan kanssa, se juuri sen on aikaansaanut niin monia 
aviottomia seurakunnan jäseniä, koska joukko miehiä on tullut yhteen ja sanonut: “Niin, se ei tarkoittanut sitä”, ja se 
saa koko organisaation pois jatkuvuudesta Sanan kanssa. “Oi, me emme usko tuota. Tohtori Jones sanoi, että se ei ollut 
niin.” Mutta Jumala on sanonut, että se on niin! Hän sanoi: “Olkoon jokaisen miehen sana valhe, ja olkoon Minun 
Sanani Totuus.” Siinä rikkoutuu jatkuvuus. 

96 Nyt, kun jatkuvuus on rikkoutunut, niin myös elämänlinja on rikkoutunut, myös ajanlinja rikkoutui, sopimus oli 
rikottu, kaikki hajosi. Mikä aiheutti sen? Nainen. Tämä rikkoi liiton. Nyt jos te haluatte lukea sen, te voitte lukea sen l. 
Mooseksen kirjan 3 luvusta. 

97 No niin, silloin miehestä tehtiin naisen hallitsija Jumalan Sanan kautta. Nainen ei ollut enää tasa-arvoinen miehen 
kanssa. Tehän tiedätte, että hän oli alussa tasa-arvoinen, mutta kun hän rikkoi Jumalan Sanan, Jumala teki miehestä 
hänen hallitsijan, l. Mooseksen kirja 3:16, jos haluatte kirjoittaa sen ylös. Hän ei ollut enää tasa-arvoinen miehen 
kanssa. Hän oli Jumalan Sanan rikkoja. 

98 Ettekö näe, “hän”, nainen, seurakunta täällä maan päällä? Jumalan Sanan rikkoja, ja se sysäsi hänet täydellisesti 
pois jatkuvuudesta, ja näin seurakunta on tehnyt, se on aiheuttanut hengellisen kuolemaan koko asialle! Nyt te tulette 
ymmärtämään, miksi minä jatkuvasti taon näitä asioita niin kuin minä teen. Se on Totuus. Nämä ovat raamatullisia 
tosiasioita! 

99 Pankaa merkille, miksi hän teki senkaltaisen asian, miten tuo ihana, kaunis, täydellinen nainen saattoi tehdä niin.  

100 Olen kerran nähnyt kuvan, uskoisin sen olleen Kreikassa, taiteilijan maalaaman kuvan Eevasta. Hän näytti siinä 
hirvittävimmän näköiseltä asialta, mitä koskaan olen nähnyt. Se osoittaa millä tavoin lihallinen mieli voi katsella. 
Mutta hän ei ollut sellainen, hän oli kaunis, koska hän oli täydellinen nainen, kokonansa nainen. 

101 Huomatkaapa, miksi hän teki sellaisen asian, vaikka oli sellaisessa korkeassa asemassa? Hän oli tasavertainen 
miehen kanssa. Mutta me kaikki tiedämme nyt, että hän menetti tasavertaisuutensa miehen kanssa, kun hän oli tehnyt 
syntiä. Ja Jumala sanoi: “Tästä eteenpäin on mies hallitseva sinua.” Näin sanovat Kirjoitukset. Jos te haluatte, niin me 
voimme lukea sen.  

102 Annan teille raamatunpaikkoja, jotta säästäisimme aikaa tämän suuren, ympäri maan ulottuvan puhelinyhteyden 
vuoksi, niin että te voitte lukea sen itse. 

103 Huomatkaa syy siihen, miksi hän teki sen. Kuinka Saatana koskaan saattoi saada otteen hänestä?  

104 Tiesittekö te, että Saatana kerran oli tasa-arvoinen Jumalan kanssa? Varmasti hän oli, kaikkea muuta, mutta ei 
luoja. Hän oli kaikkea muuta ja seisoi Jumalan oikealla kädellä Taivaissa, suuri johtava kerubi. 

105 Huomatkaa, syy siihen, miksi hän [nainen] teki sen, oli se, että hän ei ollut alkuperäisessä luomisessa. Hän ei ole 
Jumalan alkuperäisessä luomisessa, hän on sivu-tuote. Sen vuoksi “alussa”, johon Jeesus viittasi, hän ei ollut Jumalan 
alkuperäisesti luoma olento! Hän on sivu-tuote miehestä. Tästä syystä Jeesus viittasi alkuun. 

106 Muistakaa, että Adam oli sekä maskuliininen että feminiininen alkuperäisessä luomisessa ja oli yksi, mutta sitten 
hänestä erotettiin kylkiluu.  

107 Huomatkaa, mutta sivutuote, ja, huomatkaa, ainoa kaikista Jumalan luoduista, kaikista eläimistä ja kaikista 
muista, nainen on yksin sellainen, joka on suunniteltu tällä tavalla. Kaikki muut naaraat olivat alkuperäisessä 
luomisessa. Kaikki muut naaraan paitsi Eeva olivat alkuperäisessä luomisessa. Näettekö, se piti tehdä sillä tavalla. Me 
tulemme siihen jonkun ajan kuluttua. Pankaa merkille, että tässä luomisessa, jossa nainen oli, ei alkuperäisessä, vaan 
sivutuotteena. Ja tässä luomisessa, siinä on...  

108 No niin, minä en halua loukata teidän tunteitanne, vaan haluan kertoa teille Totuuden. Ja te vain istutte hiljaa, 
teette siinä kauniisti. 

109 Mitään ei ole suunniteltu olemaan niin pettävä kuin nainen, joka on petollinen. Ei voi olla mitään muuta, mikään 
muu ei ole tehty olemaan sillä tavalla.  
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110 Myöskään ei ole mitään niin helposti petettävää kuin mitä nainen on. No niin, lankeaminen todistaa tämän 
lausunnon todeksi, lankeaminen siellä alussa. 

111 Hän ei ollut alussa alkuperäisessä luomisessa. Hän oli Adamissa, mutta hän [nainen] itse ei alussa ollut 
naispuolisena. Hänet tehtiin sivutuotteena. 

112 No niin, ei ole suunniteltu mitään, joka voisi pettää ja tulla petetyksi niin helposti kuin nainen voi. Ei ole tehty 
mitään, mikä voisi langeta niin alas kuin nainen voi. Ajatelkaa nyt! Koko luomakunnassa mitään ei ole suunniteltu 
lankeamaan niin alas kuin nainen. Hän voi repiä miehen sydämen palasiksi helpommin kuin mikään muu maailmassa, 
hänen vaimonsa. Kun tuo mukava pikku vaimo alkaa juosta ympäriinsä jonkun toisen miehen kanssa. Katsokaa sitten 
tuota miestä siellä istumassa lastensa kanssa kyynelten vuotaessa hänen silmistään. Nainen on suunniteltu tällä tavalla. 
Hänet on suunniteltu tekemään se. Ei sikaa eikä koiraa eikä mitään muutakaan eläintä ole suunniteltu samalla tavoin 
kuin naista. Eivätkä ne voi langeta niin alas kuin nainen voi. Tämä on totta.  

Mitä tulee sisariini, minä vain haluan teidän olevan tarkkaavaisia.  
113 Mikään eläin ei voi olla moraaliton! Te voitte kutsua naaraskoiraa nartuksi. Te kutsutte sikaa emakoksi, mutta 

niiden moraali ohittaa miljoonilla maileilla Hollywoodin filmitähtien moraalin. Tämä osoittaa, kuinka alas hänet on 
suunniteltu vajoamaan. Hän voi.. Ajatelkaahan tätä nyt. Mikään maailmassa, minkä Jumala luodessaan teki, ei voi olla 
moraaliton ja vajota niin alas. 

114 Te sanotte: “Odotahan hetkinen, mies!” Me olemme tulossa siihen. Naisen täytyy sanoa: “Kyllä.” 

115 Huomatkaa, mitään ei ole suunniteltu vajoamaan niin alas tai olemaan saastainen kuin nainen voi olla. Koira ei 
voi tehdä sitä, sika ei voi tehdä sitä, lintu ei voi tehdä sitä. Mikään eläin ei voi olla siveetön, eikä ole sitä, koska sitä ei 
ole suunniteltu niin, että se voisi olla sellainen. Naarassika ei voi olla siveetön, naaraskoira ei voi olla siveetön, naaras 
lintu ei voi olla siveetön. Nainen on ainoa, joka voi tehdä sen!  

116 Näettekö te, minne Saatana meni? Ymmärrättekö? Mutta vielä hänellä on, hän on se, jolla on valta sanoa “kyllä” 
tai “ei”. Näettekö? Se riippuu siitä, mitä hän itse haluaa. Näettekö? No niin, tässä me voimme nähdä selvästi 
käärmeensiemenen, mistä se tuli sisälle. Oli vain yksi paikka, minne hän saattoi mennä. Jos tämä ei osoita sitä, niin 
jonkun täytyy olla sokea. Ymmärrättekö? Sen täytyi mennä siihen. 

117 Huomatkaa syy miksi eläimet eivät voineet tehdä sitä, ei mikään naaraseläin, sillä ne olivat alkuperäisessä 
luomisessa, mutta nainen ei ollut alkuperäisessä luomisessa. Me menemme nyt takaisin kaivaaksemme tämän esiin ja 
sitten seuraamme sitä alaspäin tähän nykyhetkeen, Testamentissa. 

118 Hänet ainoataan on suunniteltu likaista ja epäpuhdasta elämää varten. Koira ei voi, eikä mikään muukaan naaras 
pysty siihen. Nainen on ainoa, joka voi tehdä niin. Koira tai mikä muu eläin hyvänsä, kerran vuodessa ja sekin vain 
poikasia varten, ei sukupuolista nautintoa varten, vaan poikasiaan varten! Vanha emakkosika, vanha narttukoira, kerran 
vuodessa, yhtenä hetkenä, se on poikasiaan varten. Mutta nainen on suunniteltu niin, että milloin tahansa hän vain hän 
haluaa. Minulla on joitakin asioita yliviivattuna tässä, mutta te voitte kuvitella lopun. Koira ei voi, nainen voi. Minä 
toivon, että Pyhä Henki paljastaa teille tämän lopun, jonka minä olen yliviivannut tässä. 

119 Nainen on ainoa naaraspuolinen laji, joka on tehty kauniimmaksi kuin koiras. Sellaista ei ole muiden lajien 
keskuudessa. Kaikissa muissa Jumalan luomissa lajeissa on koiras kauniimpi, kuten eläimien ja lintujen kohdalla. 
Koiras on aina kauniimpi. 

120 Katsokaa suurta urospeuraa: suuret hienot sarvet, komea laji, ja pieni nöyrä naaras. Katsokaa isoa kukkoa 
kaikkine kauniine sulkineen ja pientä ruskeata kanaa. Katsokaa lintuja, koirasta ja naarasta. Miksi? Miksi niin on 
kaikkialla Jumalan luomakunnassa? Kaikkialla luonnossa koiras on kauniimpi. Lampaiden, sikojen, hevosien ja 
kaikkien muiden kohdalla on aina suuri koiras se, joka on kaunis, myös lintujen kohdalla.  

121 Mutta ihmissuvun kohdalla nainen on se, joka on kaunis, eikä mies. Jos mies on kaunis, niin hänessä on jotakin 
väärin. Siemen on jossakin sekoittunut, sillä alusta pitäen se on ollut tällä tavalla. Miksi? Miksi se tehtiin niin? Että se 
pettäisi. Naisen suunnittelija, Saatana, vielä työskentelee hänen kanssaan näiden viimeisten päivien aikana.  

122 Pysähtykäämme tähän muutamaksi hetkeksi. “Kaunis.” Tiesittekö te, että ensimmäinen maailmanlaajuinen 
hävitys tapahtui kauniiden naisten vuoksi? “Kun Jumalan pojat näkivät, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, he ottivat 
heidät vaimoikseen.” Onko tämä oikein?  

123 Oletteko panneet merkille naisten kauneuden lisääntymisen tässä ajassa? Olen nähnyt valokuvaa Pearl Bryanista, 
jonka kerran oletettiin olevan kansakunnan kaunein nainen. Tässä koulussa ei ole yhtään teini-ikäistä tyttöä, joka ei 
jättäisi häntä varjoon, kun on puhe kauneudesta.  
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124 Naisten kauneuden lisääntyminen osoittaa petoksen ajan. Onko milloinkaan seurakunta näyttänyt kauniimmalta 
kuin tänään? Kaikelle on ominaista valtavan suuret ja hienot rakennukset. Miljoonia pannaan tähän ja miljoonia 
tuohon. Ettekö te näe, hän [nainen], petos? 

125 No niin, mikään ei voi olla niin alhainen kuin hän [nainen], ja hänet on suunniteltu niin, että hän voi olla 
petollinen. Ja Saatana todella työskentelee hänen kanssaan tänään näinä viimeisinä päivinä, koska hän on hänen 
muotoilijansa. Voisin todistaa sen nyt. Voisin mennä suoraan takaisin alkuun. Kuka alkoi työn hänessä, Adam vai 
Saatana? Jumala vai Saatana? Näettekö, se on naisen muotoilija. Se on hänen suurin aseensa, jolla hän vetää miehiä 
saastaansa. Hän voi olla kaunis nainen ja voi heilutella miestä minne päin hän vain tahtoo. Veli, se ei ole jokin pirtun 
trokauspaikka täällä, joka voittaa miehen, vaan se on kaunis nainen, joka kulkee katua alas ja keinuttelee itseään 
puoliksi pukeutuneena. Tämä on se... Tuo juuri on se siellä oleva pettäjä. Ja hän on kuolettava sen kanssa, ehdottomasti 
kuolettava! Voitte panna minut kyseenalaiseksi siitä, että Saatana olisi hänen muotoilijansa, mutta se on Totuus. 
Saatana muotoili hänet. Hän yhä tekee sitä. 

126 Antakaa minun näyttää teille jotakin Kirjoituksissa. Minä vien teidät takaisin Kirjoituksiin, ja sitten te voitte 
muodostaa oman mielipiteenne, kun te katsotte sitä tänään.  

127 Tuonkaltainen kauneus on ominaista Saatanalle. Jos me panemme merkille, niin hän oli kaikista Taivaan 
enkeleistä kaikkein kaunein. Eikö olekin näin? Ja hän halusi tehdä Taivaan kauniimmaksi paikaksi kuin Mikaelin 
valtakunta oli. Oliko se näin? Se myös osoittaa, että Kain oli hänen poikansa. Hän tarjosi paljon kauniimpaa palvontaa 
ja koristeli alttarinsa hedelmillä ja kukilla ja niin edelleen. Oliko niin? Kaunista! Synti on kaunista, sellaista mitä me 
kutsumme kauniiksi tänään. Ja synti pettää kauneudellaan! Te ette voi koskaan katsoa kadulla kävelevää naista ja 
sanoa, mitä hänen sydämessään on. Ymmärrättekö? Mutta minä haluan sanoa nämä asiat niin, että te voisitte nähdä, 
miksi Saatana on hänen muotoilijansa. Tämä on tarkalleen oikein. Hänen oma poikansa Kain todisti sen. No niin, 
nainen on kaunis, niinpä hän voi pettää.  

128 Maailma on kaunis, niinpä se voi pettää. Minä tarkoitan kosmosta, maailman järjestelmää. Se on kaunis, joten se 
voi pettää, suuria hienoja paikkoja ja ylellisyyttä. 

129 Muistatteko yhden profeetoista, Aamoksen, kun hän tuli sinne ja katseli tuota kaupunkia ja näki sen olevan 
nykyaikaisen Hollywoodin kaltainen. Hänen pienet, vanhat silmänsä kapenivat noiden harmaiden kasvoille riippuvien 
hiusten alla ja hän meni sinne Sanoman kanssa ja purskautti sen ulos nähtyään tuon paikan. Hän sanoi: “Sama Jumala, 
jota te väitätte palvelevanne, on tuhoava teidät!” Oikein.  

130 Synti on kaunista. He kuvailevat Juudaksen joksikin vanhaksi humalaiseksi retkuksi jossakin kadulla, jonka suu 
on auki ja täynnä kärpäsiä, ja niin edelleen, ja sanovat sitä Juudaaksi. Juudas oli komea, vahva ja petollinen. Se ei ole 
tuo vanhan kaveri, se ei ole tuo kaveri (vanha maanviljelijä), joka tulisi haalarit yllään ja jota tulisi varoa, ettei hän 
viettelisi teidän vaimoanne, vaan pitäkää silmällä tuota liukasta kaveria. Hän on se roisto. 

131 Synti näyttää kauniilta maailman silmissä. Mutta senkaltainen kauneus ei ole ominaista Jumalalle. Tiesittekö te 
sen? Jumalalle on ominaista luonne, kaunis luonne. 

132 Raamatussa, Jesaja 53, jos haluatte kirjoittaa raamatunpaikan ylös. Minulla on siitä monia Kirjoitusten kohtia 
täällä ylhäällä. Jesaja 53, Raamattu sanoo, ettei meidän Herrallamme Jeesuksella ollut sellaista kauneutta, jota me 
olisimme häneltä odottaneet, ja me kätkimme kasvomme Häneltä. Onko tämä oikein? Me emme halunneet Häntä, 
koska Hän ei ollut kaunis. Mahdollisesti Hän oli pieni kaveri, jolla kumaraiset olkapäät ja näytti punakalta. Hän ei ollut 
sellainen, jota halutaan johtajaksi. Hän ei näyttänyt johtajalta. Hän puhui tavallista kadun kieltä, niin kuin tavalliset 
ihmiset tekevät. Siksi Hän ei näyttänyt miltään suurelta oppineelta, kouluja käyneeltä, hänellä ei ollut hienoa viittaa, ja 
kaikkea sellaista. Hän oli vain tavallinen mies. Hänessä ei ollut sellaista kauneutta, jota me olisimme Häneltä 
halunneet. Hän kulki siellä sisään ja ulos heidän keskuudessaan, eivätkä he edes tunteneet, kuka Hän oli. Hän ei 
näyttänyt Jumalalta kävellessään siellä, sellaiselta kuin me ajattelisimme Jumalan olevan. Mutta kaikesta huolimatta 
Hän oli sitä. 

133 Oletteko huomanneet, kun Herra Jumala sanoi Samuelille: “Mene Iisain taloon ja voitele yksi hänen pojistansa 
kuninkaaksi Saulin tilalle.”  

134 No niin, ihmiset valitsivat Saulin, vaikka Samuel oli ehdottomasti sanonut heille, että heidän ei tulisi tehdä sitä. 
Hän sanoi: “Jumala ei halua, että teillä on kuningas. Hän on teidän Kuninkaanne.” Ja: “Olenko minä koskaan sanonut 
teille mitään Herran Nimessä, eikä se olisi tapahtunut? Olenko minä koskaan kerjännyt teiltä rahaa tai jotakin muuta 
elääkseni?” 

135 He sanoivat: “Ei, sinä et koskaan kerjännyt meiltä rahaa, ja kaikki, mitä sinä olet sanonut Herran Nimessä, on 
tapahtunut, mutta joka tapauksessa me haluamme kuninkaan.” Niinpä he valitsivat Saulin. Katsokaa, mitä maailma on 
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valinnut! Katsokaa, mitä Israel valitsi! Israel, joka oli Jumalan voideltu, valitsi miehen, jonka pää ja olkapäät olivat 
yläpuolella kaikkia muita koko kansan keskuudessa, valtava, suuri, hieno, komealta näyttävä kaveri, ja hän oli aina 
silmätikkuna. 

136 Mutta Jumala sanoi: “Minä tulen valitsemaan teille Minun mieleni mukaisen kuninkaan.” Niinpä Hän sanoi: 
“Samuel, Minä en sano sinulle, kuka hän on, mutta mene sinä sinne, ja se on oleva yksi Iisain pojista.” 

137 Ja Iisai, hänen vaimonsa ja kaikki muut katselivat ympärilleen ja sanoivat: “Kyllä, meidän vanhin poikamme, hän 
on suuri, pitkä ja komea mies. Hän soveltuu tarkalleen kuninkaaksi. Hän on älykäs. Hänet on koulutettu. Hän on hieno 
mies. Tiedän hänen olevan juuri oikea. Hän ääntää sanansa oikein.” 

138 Kun he toivat hänet esiin, Samuel otti öljysarven ja meni häntä kohden, mutta hän sanoi: “Ei, Herra on hylännyt 
hänet.” Samoin hän kävi lävitse kaikki hänen kuusi poikaansa, ja Herra hylkäsi joka ainoan heistä. Hän kysyi: “Eikö 
ole vielä yhtä?” 

139 “Oi”, hän sanoi, “kyllä, on vielä yksi. Hän on tuolla ulkona paimentamassa lampaita. Hän istuskelee siellä, 
soittelee ja laulaa ja huutaa ja tekee kaikenlaista. Ja hän on vain pieni kumaraharteinen, punakka kaveri. Hän ei 
koskaan soveltuisi kuninkaaksi.” 

140 Hän sanoi: “Noutakaa hänet!” Ja kun profeetta näki Daavidin, niin profeetta juoksi hänen luokseen ja voiteli hänet 
ja sanoi: “Tämä on Jumalan valitsema.” Ei kauneus vaan luonne. Jumala etsii luonnetta.  

141 Ihmiset etsivät luonnollista kauneutta. Se on pettävää. Ja tästä syystä naiselle annettiin kauneus petosta ja 
pettämistä varten. Kauniille naiselle, joka ei käytä kauneuttaan oikealla tavalla, se on kiroukseksi. Se on lähettävä 
hänet helvettiin nopeammin kuin mikään muu tietämäni asia. Jos hän vain… Jos hän voi olla kaunis, varmasti, niin 
kauan kuin hän pysyy aviomiehensä kanssa ja tekee sitä, mikä on oikein, silloin kaikki on hienosti ja hyvin. Mutta hän 
voi ottaa tuon saman asian, ja voi pojat, kuinka hän voikaan pettää sen kanssa, sillä se on annettu hänelle, jotta hän voi 
tehdä niin. 

142 Huomatkaa nyt, että Jumala tulee ilmi luonteenpiirteessä. Jeesuksessa ei ollut kauneutta, jota me olisimme 
Häneltä halunneet, mutta maanpäällä ei ole koskaan ollut Hänen kaltaistaan luonnetta. 

143 No niin, me näemme tänään, että seurakunnan luonne, Saatana ja hänen ryhmänsä, haluavat suuria, kauniita 
seurakuntia, kauniita asioita. Tätä maailma haluaa tänään. Oi, tuo pastori, tuo suuri se-ja-se kertaa se-ja-se, niin 
papillisesti ja jumalallisesti, joka kävelee näissä suurissa viitoissa ja senkaltaisissa. He kutsuvat sitä kauniiksi.  

144 Mutta todelliset Jumalan pyhät haluavat vahvistetun Sanan luonnetta. 

145 Tätä pyhät halusivat tuona päivänä, kun he näkivät Jeesuksen. Hän ei näyttänyt paljon miltään, mutta he näkivät, 
että Jumala oli Hänessä. He näkivät, että Jumala oli Hänen kanssaan! 

146 Tällä tavalla nuo, Jooab ja nuo toiset, jotka olivat Daavidin, tuon pienen vanhan kaverin kanssa, näkivät sen 
miehen, joka oli hänessä. He näkivät, että Jumala oli hänessä, ja he tiesivät, että hän tulisi valtaan jonakin päivänä. 
Yksi heistä tappoi Goljatin viisi veljeä yksinänsä, ja yksi heistä tappoi samalla tavoin kolmesataa miestä. Kun jotkut 
naiset olivat keräämässä papuja päivälliseksi, ja armeijaa ei ollut lähellä, hän otti keihään ja tappoi kolmesataa 
filistealaista miestä. Luonne! Miksi! He pysyivät Daavidin rinnalla. He tiesivät, että voitelu oli hänen yllään, ja he 
tiesivät, että hän tulisi hallitsemaan.  

147 Selkeä kuva tämän päivän Seurakunnasta, joka tulee seisomaan Sanan kanssa! Me tiedämme, että Sana on tuleva 
vahvistetuksi! Me tiedämme, että Se on hallitseva jonakin päivänä. Vaikkakin Saul... Hän oli paossa tuota kansaa, 
mutta he tiesivät, että hän olisi tuleva valtaan. Me tiedämme, että myös Hän on tulossa valtaan, joten me otamme tuon 
Sanan ja seisomme siinä huolimatta siitä, mitä se maksaa. Jos meidän täytyy tappaa filistealainen tai hypätä kuoppaan 
ja tappaa leijona, kuten yksi heistä teki, me jatkamme joka tapauksessa, koska se on se tie, jollaiseksi Jumala on sen 
suunnitellut. Me etsimme luonnetta. 

148 Te ehkä nyt kysytte minulta: “Miksi Jumala sitten salli naisen tulla muotoilluksi tällä tavalla?” Minä en halua 
puhua tästä liian kauaa, koska minulla on niin paljon muuta sanottavaa. “Miksi”, saattaa nousta esiin kysymys,  “miksi 
Jumala teki tämän naisen sellaiseksi?” Miksi Hän salli hänen olla sellainen? Se oli Hänen oma hyvä tahtonsa. 
Varmasti. 

149 Nyt, jos te haluatte mennä Raamatuissanne Roomalaiskirjeen 9. lukuun ja nähdä, miten Jumala tekee näitä asioita. 
Jos te haluatte lukea sen. Me voimme nähdä tässä, kuinka Jumala täyttää oman hyvän tahtonsa. Roomalaiskirje 9:14: 

Mitä me sitten sanoisimme? Onko Jumalassa epävanhurskautta?  
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150 Kun Hän valitsi Jaakobin ja hylkäsi Eesaun, ennen kuin kumpaisellakaan pojalla oli oikeutta itse valita. Ennen 
kuin kumpainenkaan heistä oli syntynyt, kun he vielä olivat äitinsä kohdussa, Jumala sanoi: “Minä vihaan Eesauta ja 
rakastan Jaakobia.” Näettekö? Miksi? 

Sillä hän sanoi Moosekselle: Minä tulen olemaan laupias kenelle tulen olemaan laupias, ja minä tulen 
säälimään ketä tulen säälimään. 

Niinpä se ei ole hän, joka tahtoo, eikä hän, joka juoksee, vaan Jumala, joka osoittaa laupeutta. 

Sillä Kirjoitus sanoi faaraolle: Juuri tätä samaa tarkoitusta varten minä nostin sinut esiin, että voisin 
näyttää voimani sinussa, ja että minun nimeni voisi olla julistettu kautta koko maan.  

Sen vuoksi… (Katsokaa nyt tätä.) …hän on laupias sille, jolle hän tahtoo olla laupias, ja kenet hän tahtoo, 
hänet hän kovettaa. 

Sinä tulet sanomaan sitten minulle: Miksi hän vielä syyttää? Sillä kuka on vastustanut hänen tahtoansa? 

Ei mutta, oi ihminen, kuka olet sinä puhumaan Jumalaa vastaan? Voisiko esine, joka on muotoiltu sanoa 
hänelle, joka muotoili sen: Miksi teit minusta tällaisen? 

Eikö savenvalajalla ole valta valmistaa samasta savimöykystä yhden astian kunniaa ja toisen häpeää 
varten? Mitä jos Jumala, joka tahtoo osoittaa vihansa ja tehdä voimansa tunnetuksi, on suurella 
pitkämielisyydellä sietänyt tuhoon varattuja vihan astioita, jotta hän voisi tehdä tiettäväksi kirkkautensa 
rikkauden laupeuden astioissa, jotka hän oli edeltä valmistanut kirkkauteen. 

151 No niin, väitelkää tuon kanssa jonkun aikaa. Jumala teki sen. Hänen täytyi valmistaa se tällä tavalla. Sen täytyi 
olla siellä. Nyt, kuunnelkaa. Nyt minä haluan, että te noin viideksi minuutiksi kiinnittäisitte huomionne johonkin.  

152 Millainen Jumala on? Jumala on suuri Iankaikkinen. Alussa, paljon ennen kuin alkua olikaan, Hän ei ollut edes 
Jumala. Tiesittekö te sen? Jumala on palvonnan kohde, ja siellä ei ollut mitään, joka olisi palvonut Häntä. Hän eli 
yksinään.  

153 Ja Hänessä oli ominaisuuksia. Mikä on ominaisuus? Ajatus. Nyt te tulette saamaan jotakin, joka sivuaa tämän 
illan oppituntia. Huomatkaa, Hän oli nuo ominaisuudet, jotka olivat Hänessä. No niin, Hänessä oli ominaisuus Isä, 
Hänessä oli ominaisuus olla Jumala, Hänessä oli ominaisuus Poika, Hänessä oli ominaisuus olla Pelastaja, Hänessä oli 
ominaisuus olla Parantaja. Ja kaikki nämä asiat tässä vain tuovat ilmi Hänen ominaisuuksiaan. Mikään ei ole poissa 
järjestyksestä. Ajatteletteko te, että Jumala ei olisi tiennyt loppua jo alussa? Tietenkin Hän tiesi. Mikään ei ole poissa 
järjestyksestä, Hän vain tuo esiin Hänen ominaisuuksiansa. 

154 Hän ei olisi voinut olla oikeamielinen, jos Hän olisi pannut ihmisen lankeamaan. Hänen täytyi asettaa hänet tasa-
arvoiselle perustalle, vapaalle moraaliselle valinnalle, jotta hän voisi tehdä oman valintansa. Mutta Hän tiesi, että hän 
tulisi lankeamaan.  

155 Nyt, Hän ei voi olla Pelastaja, ellei jotakin ole kadotettu. Hän ei voi olla Parantaja, ellei joku ole sairas. Näiden 
asioiden täytyi olla tällä tavalla. Jumala valmisti ne näin, jotta Hänen suuret ominaisuutensa voisivat tulla esille. Jos ei 
olisi tapahtunut mitään, Hän ei milloinkaan olisi ollut Pelastaja. Mutta me tiedämme, että Hän oli, jopa ennen kuin 
aikaa oli, Hän oli Pelastaja. Hän oli Pelastaja. Joten jotakin täytyi tulla kadotetuksi. Miten se voisi tapahtua?  

156 Jos Hän vain haluaisi menettää sen, jotta voisi pelastaa sen, niin se ei tekisi oikeutta Hänen 
oikeudenmukaisuudelleen. Hän ei voinut lähettää ihmistä helvettiin ja olla oikeudenmukainen, Hän on ystävällinen, 
lempeä, totinen, rehellinen ja Hän on suuri Tuomari. Näettekö, Hän työskentelisi itseään vastaan.  

157 Joten hänen täytyi panna mies tänne vapaan moraalisen valinnan perustalle, kuitenkin tietäen, että hän tulisi 
lankeamaan. Ja kun mies oli Hänen oma kuva, niin kuinka hän olisi voinut langeta? Näettekö te nyt päivänvalon? Joten 
Hänen täytyi tehdä sivu-tuote, ottaa jotakin ulos alkuperäisestä luodusta. Nyt te näette sen. Näettehän? Siinä te olette. 
Näettehän? Sen jälkeen tämä oli se, joka lankesi. Hän teki sen tietäen, että se tulisi lankeamaan. Ja se on annettu 
Saatanan käsiin häpeän astiaksi. Minne on kunniallisuus kätketty tänään? Ajatelkaahan sitä. Huomatkaa tarkasti nyt.  

158 Sitten, minkä vuoksi sitten hänet oli suunniteltu sillä tavalla eikä samalla tavoin kuin muita naaraita? Miksi 
nainen, eivätkä muut naaraat, suunniteltiin niin? Mitään muuta naarasta ei suunniteltu sillä tavalla. Ne eivät ole 
sellaisia tänään. Ne eivät voi olla, koska niitä ei tehty sillä tavalla, eivätkä ne myöskään voi tehdä sitä. Miksi Hän ei 
sitten tehnyt tätä naarasta, naista, muiden naaraiden kaltaiseksi, niin että hän olisi samalla tavalla voidakseen vain 
kasvattaa vauvojaan? Sitten hän vain eläisi aviomiehensä kanssa, ja kun tulisi aika hänen saada lapsi, hän saisi 
lapsensa. Miksi Jumala teki hänet tällaiseksi? 

159 No niin, minä en voi sanoa näitä sanoja, mutta te ymmärrätte, mistä minä puhun, ettekö ymmärräkin? Jos voitte 
ymmärtää, sanokaa “Aamen”. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Kyllä, näettehän, täällä istuu nuoria tyttöjä ja poikia. 
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Näettehän? Mutta te tiedätte, että eläimen täytyy tulla määrättyyn vuodenaikaan, sitten ne pariutuvat ja siinä kaikki. 
Mutta nainen, se on mahdollista milloin hyvänsä. Miksi Hän teki hänet tällaiseksi?  

160 Nyt katsokaa, kuinka Hänen suuri ohjelmansa paljastuu, kun me jatkamme tästä eteenpäin, juuri niin täydellisenä 
kuin täydellinen voi olla. Minä en tiennyt tätä ennen kuin vasta joitakin päiviä sitten.  

161 Miksi Hän ei tehnyt häntä alussa saman kaltaiseksi kuin Hänen muut naaraansa olivat? Koska se sopimatonta 
Hänelle. Hän on kaiken puhtauden lähde. Siitä syystä Hänen täytyi antaa Saatanan päästä käsiksi häneen, minkä hän on 
tehnyt turmelemalla. Sellaisen alkuperäisen luomuksen tekeminen olisi ollut sopimatonta Hänelle. 

162 Kaikki Hänen tekonsa, jotka Hän suunnitteli alkuperin, toimivat jatkuvuudessa, kaikki Hänen alkuperäiset tekonsa 
toimivat jatkuvuudessa. Naaraskoira ja uroskoira. Näettekö sen? Naaraslehmä, uroslehmä, kaikki jatkuvuudessa, koko 
luonto toimii jatkuvuudessa. Siemen kuolee, se menee maahan aivan kuten kuolemassa, hautaaminen ja ylösnousemus. 
Puun elinneste painuu maahan ja se pudottaa lehtensä, ja ne tulevat takaisin seuraavana vuotena uusien lehtien 
ylösnousemuksessa. Näettekö mitä tarkoitan? Kaikki, jopa Jumalan luonto, toimii kaikessa yhtenä jatkuvuutena. Ja 
tässä on yksi, joka on suunniteltu ulkopuolella Jumalan jatkuvuuden! Luonto on suunniteltu niin, että se ei voi tehdä 
syntiä. Ajatelkaa! Jumalan alkuperäisesti luoma ei voinut tehdä syntiä! 

163 Oi, ettekö te näe sitä nyt, tästä näkökulmasta tässä, seurakunnan turmeltuneisuutta?  Alkuperäinen on Jumalan 
Sana. Jumalassa ei ole syntiä! Näettekö, mitä minä tarkoitan? Tässä on luomus, joka on tullut olemassaoloon 
vääristelyn kautta. Jumalalla tulee olemaan Seurakunta, mutta katsokaa tätä turmeltunutta asiaa, joka heillä on täällä!  

164 Jumalalla on koiras ja naaras. Mutta tämä nainen, näettekö, sen oireet osoittavat meille, mitä Jumalalla oli 
mielessä. Voisimme jatkaa siitä tunnin tai kaksi nähdäksemme, mitä se sisältää. Hän teki tämän luomuksen sillä 
tavalla. Hän teki luomuksensa niin, että Saatana saattoi saada hänet käsiinsä, ja hän sai hänet. Hänellä vieläkin on 
hänet. Hänen olisi parasta paeta ristin luo, samoin kuin miestenkin. 

165 Huomatkaa, että koko luonto kulkee jatkuvuudessa. Jos Hän olisi tehnyt naisen saman alkuperäisen luomisen 
yhteydessä, siellä ei olisi ollut syntiä, koska hän ei olisi voinut tehdä sitä! Hän ei olisi voinut tehdä sitä! Nainen on 
alkuperäisen luomisen vääristymä.  

166 Niin on kaikki syntikin alkuperäisen Totuuden vääristelyä. Mikä valhe on? Se on totuus vääristeltynä. Mikä 
aviorikos on? Se on oikea teko vääristeltynä. Niinpä luontokin on vääristynyt, koko asia on vääristynyt. Ja koko asia 
tavattuna on s-y-n-t-i. Sen alkuperä on juuri siinä, ja siitä syystä tämä kysymys on niin suuri.  

167 Hän on vain osa miehestä, tehty miehestä ja tehty pettämään hänet. Jumala teki sen, juuri tämä tässä todistaa sen. 
Sitä varten hänet on tehty. 

168 Siveetön nainen on alhaisin asia, jota voidaan ajatella maan päällä. Suokaa tämä anteeksi, nuoret naiset. Hän ei 
ole mitään muuta kuin inhimillinen jäteastia, sukupuolisuuden paljastuma! Siinä kaikki mitä hän on. Siveetön nainen 
on inhimillisen sukupuolisuuden jäteastia, täynnä saastetta, likaa ja törkyä, alhaista saastaa hänen aikaansaamanaan. 
Mitä varten hänet tehtiin tällä tavalla? Pettämistä varten. Jokainen synti, mikä koskaan on ollut maan päällä, on ollut 
naisen aiheuttamaa. 

169 Ja eräs chicagolainen analyytikko, eräs nainen kirjoitti artikkelin poliisilaitoksen luvalla Yhdysvalloissa 
selvitetyistä rikoksista, kuinka 98 prosentissa rikoksista, mitä koskaan on tehty Yhdysvalloissa, nainen oli siinä 
mukana tai oli sen aiheuttaja.  

170 No niin, minä sanon tämän kaiken päästäkseni lopultakin erääseen asiaan, niin että te voisitte nähdä, mistä on 
kysymys. 

171 Hänet valmistettiin pettämään, kuten hän petti Adamin alussa, kertoi hänelle, että hedelmä oli miellyttävä, ja niin 
edelleen, pettääkseen hänet ja viedäkseen hänet pois Sanasta. Tällä tavalla seurakunta tekee tänään. Se tekee saman 
asian.  

Mutta sitten, tämän jälkeen, miehestä tuli hänen hallitsijansa, hallitakseen häntä. 
172 No niin, miten erilaista se onkaan tänään verrattuna tämän päivän käsitykseen. Sen asemesta, että mies hallitsisi 

häntä, naisesta on tullut hänen jumalansa! Varmasti. Nainen hallitsee häntä. Nyt te voitte hyvin ymmärtää, mitä minä 
olen halunnut osoittaa teille. Kauneutensa ja sukupuolisuutensa säätelemisen avulla, Saatanan hänelle antamilla 
muodoilla, Saatanan tekemänä sivutuotteena hänet on lähetetty pettämään Jumalan poikia, ja hän voi vietellä useampia 
heistä helvettiin kuin mikään muu työkalu, joita Saatanalla on. Se on tarkalleen oikein.  
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173 Minä puhun nyt siveettömistä naisista, enkä teistä sisaret. Me tulemme antamaan teille teidän paikkanne, oikean 
paikkanne, Jumalan Sanassa, muutaman minuutin kuluttua. Se oli Jumalan suunnitelmassa alusta alkaen. 

174 No niin, sen tekeminen tänään, mikä on Yhdysvaltain jumala? Muistatteko, kuinka minä saarnasin siitä täällä 
vuosia sitten? Tämän nykyaikaisen päivän jumala, pikku naikkonen istuu siellä meikattuna ja hame polvien yläpuolelle 
vedettynä, ja muuta sellaista. Minä sanoin: “Katso, teidän jumalanne.” Ja se on oikein! Hän on puolialastomana 
jokaisessa mainoksessa, ja hän on kadulla samalla tavalla.  

175 Se on Saatanan työkalu. “Alusta alkaen”, Jeesus sanoi. Näettekö? Me näemme, että se on sellaista nyt, ja “alusta 
alkaen”, ja mistä Hän puhuu. 

176 Pakanoilla oli tapana tehdä naisesta jumala, tiesittekö sen, jumalatar? Varmasti he tekivät niin. He tekivät hänestä 
jumalattaren, sillä sukupuoliyhteys kuului osana heidän palvontaansa. He väittivät, että hän oli luoja. Hän kantoi 
siementä kohdussaan ja loi. Se on valhe. On vain yksi Luoja, joka on Jumala. Mutta muistatteko te Paavalia siellä? 
Efesolaisilla oli Dianan kivinen kuva, josta sanottiin, että taivaan jumalatar oli heittänyt sen alas. Näettekö te, 
minkälaista pakanoiden palvonta on?  

177 Ja me, tietämättämme, käännymme uudestaan pakanalliseen palvontaan, palvomaan naisia, kaikkein alhaisinta 
luomusta maan päällä! Naisen palvontaa! Hän voi kääntää miehen minne päin hän vain haluaa. Eivätkä tiedä, että 
kaikki tuo kauneus on vain ulkopuolella, sisäpuolella on helvetti. Salomo sanoi hänestä, että hänen porttinsa on portti 
helvettiin. 

178 Nyt me näemme selvästi tässä, mistä Jeesus puhui Ilmestyskirjan 2. luvussa ja 15 jakeessa, Nikolaiittain opista, 
joka oli tulossa tähän Sanasta poisvetäytyvään seurakuntaan. 

179 Myös me voimme tässä nähdä selvästi nämä karkeat, jumalattomat ja likaiset ohjelmat, joita meillä on 
televisiossa, näistä Hollywoodin seksi- kuningattarista. Me voimme nähdä tämän kaupungin saastan, kun nämä lapset, 
pienet vanhat tytöt kävelevät ylös ja alas täällä kadulla pienen pienissä tiukoissa vaatteissaan, keinuen ympäriinsä, 
vaikka on tarpeeksi kylmää, että he voisivat jäätyä kuoliaaksi. He eivät tiedä, että se on perkele, joka vaikuttaa sen! He 
ovat pahan hengen riivaamia, eivätkä tiedä sitä! Te ette näe naaraskoiran tekevän niin, vai näettekö? Te ette näe 
yhdenkään toisen naaraan tekevän sillä tavoin. Eikä koiras myöskään voi mennä hänen luokseen. Näettekö? 

180 No niin, näettekö te kuvan? Me tuomme esiin jotakin hetken kuluttua, jos se on Herran tahto. 

Nyt te näette nikolaiitat, näette heidän oppinsa.  
181 Te näette nämä teini-ikäiset kuningattaret, joiksi he heitä kutsuvat, nämä kaduilla riisuutujat. Ennen täytyi mennä 

jonnekin sivukadulla olevaan karkeaan näytökseen nähdäkseen riisuutumista. Avatkaa vain silmänne ja katsokaa sitä 
ulkona kaduilla. Se on kaikki, mitä teidän nyt täytyy tehdä. Koko asia on stripteasea. Varmasti. Minkä vuoksi he 
tekevät sen? Ainoa syy, miksi hän tekee niin, on kiusatakseen ja vietelläkseen. Hän tekee sen, koska hän on saastainen! 
Hän tekee sen, koska hänet on tehty sillä tavalla! Hän ei tajua, että hän on työkalu Saatanan käsissä! Sitä hän on. 

182 Jopa meidän kouluissamme he tänään opettavat sukupuoliyhteydestä. Meidän mädäntynyt naista palvova 
maailmamme! Minä tiedän, etteivät he halua uskoa sitä. He laulavat päivisin joitakin hengellisiä lauluja, ja niin 
edelleen, ja sitten juoksentelevat naisten kanssa ulkona kaiken yötä. Näettekö? Hyvä on. Kun Jumalan, Sanan silmissä 
hän on alhaisin kaikista eläimistä, joita Jumala pani maan päälle. Tarkatkaa! 

183 Tästä syystä Jumala kielsi häntä opettamasta Hänen Sanaansa. Kyllä. Ensimmäinen Timoteuskirje 2:9-15: “Minä 
en salli, että nainen opettaa tai käyttää mitään valtaa...” Näettekö? Ja myöskin 1 Kor. 14:34: “Olkoot teidän naisenne 
vaiti seurakunnissa, sillä heidän ei ole lupa puhua, koska heidät on määrätty pysymään hiljaa, niin kuin lakikin sanoo.” 
Mutta tänään, mitä seurakunta tekee? He tekevät hänet pastoriksi ja evankelistaksi, vaikka Raamattu täydellisesti 
kieltää sen! Ja Raamattu sanoo: “Niin kuin myös laki sanoo”, ja se osoittaa, että koko asia on jatkuvuudessa. 

184 Aivan kuten käsitellessämme Karitsaa eilen illalla. Ainoa palvonnan paikka on Karitsan vuodatetun Veren alla. Ja 
se on ainoa paikka tänään, Kristuksessa. Ainoa tapa palvoa on tulla Häneen. Se on ainoa palvonnan paikka. Se on aina 
ollut niin. Ainoa palvonnan paikka on vuodatetun Veren alla. 

185 Niinpä me nyt voimme nähdä koko kuvan siitä avautuvan eteemme. Siinä hän on. Tästä syystä Jumala ei anna 
hänen opettaa eikä tehdä mitään muutakaan seurakunnassa kuin istua hiljaa hunnutetuin kasvoin. 

186 Voitteko te nyt nähdä, miksi minä olen sanonut asioita ja tehnyt asioita, joita olen tehnyt, koska olen tiennyt 
kaiken tämän sydämessäni, veljet ja sisaret. Minä tiedän, sisaret, teillä on paikkanne, hetkinen vain, ja Jumala voi 
muovata teihin ihastuttavan luonteenominaisuudet, mutta minä vain yritän puhua toisesta puolesta osoittaakseni, mistä 
te itse asiassa olette lähtöisin. Jeesus käski meitä mennä takaisin alkuun, jotta löytäisimme sen. Tämän me teemme. 
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187 Minun on täytynyt kosketella paljon tämän asian kohokohtia, ja minä toivon teidän ymmärtävän sen. Ja te ihmiset, 
jotka tulette kuuntelemaan tätä nauhaa, toivon, että tekin tulette ymmärtämään. Menkää vain takaisin, jotta näette, niin 
kuin Jeesus sanoi: “Menkää takaisin alkuun saadaksenne tietää, mistä on kysymys.” Kaikissa asioissa menkää takaisin 
alkuun. 

188 Te voitte nähdä, miksi ihmiset tänään kutsuvat minua naisvihaajaksi. Se on kaukana totuudesta. Minä en ole 
naisvihaaja. He kutsuvat minua naisvihaajaksi. Muistakaa, että he kutsuivat Paavaliakin naisten vihaajaksi. Jokin aika 
sitten eräs naissaarnaaja sanoi: “Oi, sinähän olet kuin vanha Paavali. Kaikki, mitä hän teki, oli naisten haukkumista!”  

189 Jumalan pyhä, jonka sallittiin kirjoittaa Raamattu, Uusi Testamentti, ja sitten panette kyseenalaiseksi hänen 
sanansa. Hän sanoi: “Jos enkeli Taivaasta opettaa jotakin muuta asiaa kuin, mitä minä olen sanonut, hän olkoon 
kirottu!”, saati sitten jokin naissaarnaaja. 

190 He sanoivat, että Elia oli naisvihaaja. Hän ei ollut todellisten naisten vihaaja. Hän vain ei pitänyt noista 
Iisebeleistä.  

191 Ja jos se oli niin, niin Jumala on samalla tavoin, koska Hän on Sana, joka tulee profeetoille. Joten Jumalan täytyy 
olla samanlainen. Niinpä näemme, että Hän tuntee alkuperäisen luomisen alusta alkaen. Hän sanoi: “Alusta alkaen.” 
He olivat profeettoja, joille Sana tuli. 

192 Ja Hän teki hänet miestä varten, eikä miestä tehty häntä varten. Tiesittekö te sen, että nainen tehtiin miestä varten, 
eikä miestä tehty naista varten? Kuinka moni tietää sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Raamattu opettaa niin. Hyvä 
on. Naiselle oli annettu paikka miehessä ennen lankeemusta tasavertaisena hallita koko luomakuntaa, mutta 
lankeemuksen jälkeen, no niin, tässä me tulemme aiheeseemme, mutta lankeemuksen jälkeen mies oli hänen 
hallitsijansa. Hänen täytyy pysyä hiljaa kaikissa asioissa. Nyt, alkuperäisen alun jälkeen...  

193 Jeesus sanoi: “Niin ei ollut alusta alkaen.” Näin oli ajan alussa Jumalan ensin tehtyä sen alkuperäisessä 
luomisessaan. Kaikki, jotka ymmärtävät sanokoon uudelleen “Aamen." [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Alussa Jumala 
loi vain yhden koiraan ja yhden naaraan. Mutta sitten nainen tehtiin erilaiseksi kuin eläimet, kaikki muut eläimet, 
pettämistä varten. Nyt tarkatkaa. Niin ei ollut niin alusta alkaen. Hänet tehtiin... Jos hän olisi pysynyt alkuperäisessä 
tilassaan, hän ei olisi koskaan langennut. Mutta hän aiheutti lankeemuksen ja keskeytyksen, joka rikkoi koko Jumalan 
jatkuvuuden ja toi kuoleman, surun ja kaiken muun maan päälle. Hänet oli valmistettu siten. 

194 Nyt huomatkaa. Alun jälkeen, alun jälkeen, sen jälkeen, kun aika alkoi, sitä ennen oli Iankaikkisuus, se oli toisin. 
Huomatkaa, tuon Eevan lankeamisen jälkeen, lankeamisen jälkeen, oli tarve tehdä toinen liitto. No niin, sinä ehkä 
kompastut tähän, mutta minä tulen todistamaan teille Kirjoituksilla, että tämä on Totuus. Nyt pankaa merkille 
lankeamisen jälkeen... Jeesus sanoi: “Jumala, alussa, teki yhden jokaista lajia”, mutta nyt lankeamisen jälkeen, nyt 
olemme menossa sen ohitse. Ensimmäisessä liitossa he olivat tasa-arvoiset, mutta nyt, lankeamisen jälkeen, tehtiin 
toinen liitto. Nyt nainen ei enää ollut hallitsija miehen kanssa. Kumpaisellakin täytyy olla erillinen liitto. 

195 No niin, nähkäämme onko se oikein. Ottakaamme l. Moos. 3 nähdäksemme onko tämä nyt oikein, kun jatkamme 
eteenpäin, koska me haluamme olla varmat näistä asioista, joita me opetamme ja tuomme esiin tarkkana totuutena, niin 
että... Ehkä me juuri tässä voimme ottaa vähän aikaa, koska olemme nyt tulossa loppuun, tullessamme loppuosaan 
aihettamme, näyttääksemme miksi ja mitä sanotaan avioeroista ja niin edelleen. Nyt 1. Mooseksen kirjan 3. luku. Ja me 
aloitamme nyt kuudennestatoista jakeesta. Aloittakaamme 14. jakeesta: 

Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle... (No niin, Hän on aikeissa kirota sen.) ...koska sinä olet tehnyt 
tämän, sinä olet kirottu yli kaiken karjan ja yli jokaisen kedon eläimen. Vatsallasi olet sinä kulkeva ja 
tomua olet sinä syövä kaikkina elämäsi päivinä. 

Ja minä tulen panemaan vihamielisyyden sinun ja naisen välille, ja sinun siemenesi ja naisen siemenen 
välille. Se on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet murskaava hänen kantapäänsä. (Luvaten, että naisen 
kautta tulisi Messias lunastamaan.) 

Naiselle hän sanoi...  
196 Katsokaa nyt! Tässä on nyt liitto käärmeen kanssa. Heillä oli kaikki hyvin aikaisemmin, tai ennen alkua.  

Naiselle hän sanoi: Minä tulen suuresti moninkertaistamaan sinun murheesi ja hedelmöittymisesi, 
murheessa olet sinä synnyttävä lapsia, ja sinun halusi on oleva mieheesi, ja hän on hallitseva sinua. (Ei 
enää lainkaan tasa-arvoisia.)  

197 Nyt on nainen kääntänyt sen toisin päin, ja hän on hallitsija! 
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Ja Adamille hän sanoi: Koska sinä olet kuunnellut vaimosi ääntä ja olet syönyt puusta, josta minä käskin 
sinua ja sanoin: Sinun ei tule syödä siitä, kirottu on maa sinun tähtesi… (Adamia ei nyt kirottu, maa 
kirottiin) ...murheessa tulet sinä syömään siitä kaikkina elämäsi päivinä. 

Orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja sinä olet syövä kedon yrttejä. 

Hiki kasvoillasi olet sinä syövä leipää, kunnes palaat maahan, sillä siitä sinut otettiin, sillä tomua sinä olet, 
ja tomuun olet sinä palaava. 

198 Kaksi liittoa! No niin, tähän päättyy se alku, josta Jeesus sanoi: “Niin ei ollut niin alussa alkaen.” Nyt meillä on 
toinen liitto. Huomatkaa, se on toinen liitto. Nyt on liitto tuotteelle ja on liitto sivu-tuotteelle. Huomatkaa, lankeaminen 
toi vaikeudet ja kuoleman jokaiselle luomakunnan luodulle ja teki koko luonnon erilaiseksi. Nyt huomioikaamme, mitä 
Jeesus sanoi siitä: “Alusta alkaen ei ollut niin.” Niin ei ollut, mutta nyt on niin, alun jälkeen. Nyt on kaksoisliitto.  

199 Ensin ei ollut kuin yksi liitto. Adam ja Eeva olivat tasa-arvoisia: yksi mies, yksi nainen. Nyt nainen teki syntiä. Ja 
mitä se sai aikaan? Se heitti heidät kaikki kuolemaan, ja Jumalan täytyi tehdä toinen liitto. Tässä se on sanottuna, 1. 
Mooseksen kirja 3:16. Hän teki toisen liiton. 

200 Nyt maailma täytyy kansoittaa, ei Jumala alkuperäisellä luomistavalla, ei alkuperäisen luomisen kautta, vaan 
sukupuolisella halun kautta. No niin, tämä selvittää, millaista oli alussa, eikö niin? Alussa oli vain yksi mies, yksi 
nainen, yksi koiras, yksi naaras. Mutta kun nainen ylitti tuon linjan ja teki tämän synnin, niin nyt maailma täytyy 
kansoittaa sukupuolisuuden avulla, ei luomisen kautta, vaan seksin avulla. Näettekö naisen paikan nyt? Tällä tavalla 
maailma kansoitetaan nyt, naisten kautta. 

201 Tästä syystä Jeesuksen täytyi tulla naisen kautta, jotta Hän toisi sen takaisin uudestaan alkuperäiseen alkuun, 
ilman sukupuolista halua. Hän syntyi neitsyestä. Mutta, hallelujaa, on tuleva aika, jolloin se ei enää tapahdu 
sukupuolisen halun kautta, vaan Jumala tulee kutsumaan Hänen lapsensa maan tomusta, takaisin sellaisiksi kuin he 
olivat alkuperäisessä, ei enää naisen kautta, vaan saven ja kosmisen valon ja petroolin muodostumisen kautta Hän tulee 
luomaan uudestaan samalla tavoin kuin hän teki Adamin ensimmäisellä kerralla. Jeesus teki tämän mahdolliseksi, kun 
Jumala teki itsensä ihmiseksi ja tuli maailmaan naisen kautta, jotta Hän saattoi kuolla. Nyt on koettelemisen aika 
synnin kautta. 

202 Sitten alun jälkeen jotakin muuta tuotiin esiin. No niin, tämä saattaa järkyttää teitä. Oletteko väsyneitä? 
[Seurakunta sanoo: “Ei.”] Istukaa vain hiljaa hieman pidempään.  

203 Sitten kun kaksoisliitto, jonka seksi oli aiheuttanut, oli tehty miehen ja naisen kanssa, (kokonaan uusi liitto, ei 
alkuperäinen liitto, vaan uusi liitto), mitä sen jälkeen esiteltiin? Moniavioisuus, kaikkialla. Sitten alun jälkeen, 
moniavioisuus tuli käytäntöön ihmisten ja eläimien kohdalla, alun jälkeen, lankeemuksen jälkeen. Jumala nyt, 
toisarvoisena vaihtoehtona, uusii luonnon seksin avulla. Jumala loi ensimmäisen ilman seksiä. Uskotteko te sen? 
[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Nyt toinen liitto on luonnon kanssa, Hän asettaa sen toiseen järjestykseen seksin kautta. 
Toinen liitto: yksi koiras ja monta naarasta. Yksi uros peura ja koko haaremi naaraita. Onko tämä oikein? Yksi härkä ja 
koko lauma lehmiä. Yksi kukko ja koko tarhallinen kanoja. Onko se näin? Yksi Hänen oman sydämensä mukainen 
Daavid viidensadan vaimon kanssa, ja hänelle syntyi sata lasta yhtenä vuotena eri naisista. Jumalan oman sydämen 
mukainen mies. Yksi Salomo tuhannen vaimon kanssa. Mutta huomatkaa nyt, niin ei ollut alussa! Mutta nyt, niin on 
alun jälkeen. Nainen teki sen, ja sitten hänestä on tullut se, mitä hän on nyt. Näettekö? 

204 Daavid, kuningas, joka oli esikuva Kristuksesta. Pitäkää tämä mielessänne. Daavid edusti Kristusta. Uskotteko te 
sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Kristus tulee istumaan hänen valtaistuimellaan. Ja tällä Daavidilla, joka oli 
Jumalan oman sydämen mukainen mies, oli viisisataa vaimoa. Näettekö, mitä minä tarkoitan? Daavid viidensadan 
vaimonsa kanssa, ja Salomo tuhannen vaimonsa kanssa, ja Salomo on Daavidin luonnollinen poika, joka edustaa 
Jeesusta Kristusta, Daavidin hengellistä Poikaa. Mutta tämä on luonnollista seksielämää. Tämä taas tulee olemaan 
hengellisesti luotu Elämä, se luodaan. Näin se oli alussa, mutta ei nyt tässä elämässä, jossa me nyt elämme. 

205 Huomatkaa, älkää menkö tämän ohitse nyt, ottakaa se kokonaan syvälle sydämiinne. Mutta yhdelläkään noista 
naisista ei voinut milloinkaan olla muita kuin yksi aviomies. Hän [mies] on alkuperäinen luomus, mutta ei nainen. 
Yhdelläkään noista naisista ei olisi voinut olla toista aviomiestä, mutta tuolla yhdellä miehellä saattoi olla tuhat 
vaimoa. Tämä on NÄIN SANOO HERRA. Näin sanoo Raamattu. Minä olen mennyt takaisin ja ottanut aikaa 
näyttääkseni teille, millä tavoin se oli siellä alussa, josta Jeesus puhui. Näettekö te sen nyt selvästi? Heillä saattoi olla 
niin monia... 

206 Te sanotte: “Sellainen oli vain Israelia varten.” Oliko se?  

207 Kun Aabraham meni Saaran kanssa filistealaisten maahan, siellä oli kuningas nimeltään Abimelek. Ja Saara oli 
lähestymässä sadan vuoden ikää, mutta hänet oli muutettu takaisin nuoreksi ja kauniiksi naiseksi. Tiedättekö te sen? 
[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on. Ja Abimelek halusi ottaa hänet vaimokseen. Muistatteko te minun saarnani 
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siitä? Abimelek halusi ottaa Saaran vaimokseen. Mahdollisesti hänellä oli haaremi. Mutta hän ei voinut ottaa häntä, jos 
hän oli Aabrahamin vaimo. Niin Aabraham sanoi Saaralle: “Sano, että minä olen sinun veljesi, koska hän tulee 
tappamaan minut saadakseen sinut.” Miksi hän ei vain ajanut Aabrahamia ulos maasta ja ottanut häneltä hänen hänen 
vaimoaan! Se ei ollut laki ainoastaan uskoville, vaan kaikille ihmisille luomakunnassa. Syntinen tai pyhä, te olette 
vastuussa, miehet, näistä teoista. Hän oli pakanakuningas. Kuinka monet tietävät tämän kertomuksen todeksi? 
Raamattu sanoo niin. Luulisin sen olevan l. Mooseksen kirjan 16. luku. 

208 Pankaa merkille, Abimelek halusi ottaa hänet vaimokseen. Hän valmistautui ottamaan tämän uuden heprealaisen 
tytön itselleen. Ja Aabraham sanoi: “Tämä on minun”, ja hän sanoi, “tämä on minun veljeni.”  

Hän sanoi: “Tämä on minun sisareni.” 
209 Ja Abimelek sanoi: “Minä sitten otankin hänet vaimokseni.” Voitteko kuvitella miehen tekevän senkaltaisen 

asian? Mutta hän teki niin. 

210 Ja sitten tuona yönä, kun hän nukkui, Herra ilmestyi hänelle unessa ja sanoi: “Abimelek sinä olet yhtä hyvä kuin 
kuollut mies.” Hän oli suojelemassa tuota juutalaista verilinjaa siellä, näettekö. Hän sanoi: “Sinä olet yhtä hyvä kuin 
kuollut mies. Sinun tarkoituksesi on naida toisen miehen vaimo.” 

211 Hän vastasi: “Herra, Sinä tiedät minun sydämeni rehellisyyden. Eikö hän sanonutkin minulle, että hän on hänen 
veljensä? Eikö hänkin itse sanonut: ’Tämä on minun sisareni.’” 

212 Herra sanoi: “Minä tiedän sinun sydämesi rehellisyyden. Ja siitä syystä Minä en sallinutkaan sinun tehdä syntiä 
Minua vastaan.” Onko tämä oikein? Hän sanoi: “Anna hänelle takaisin hänen vaimonsa, koska tämä mies on Minun 
profeettani! Ja ellet anna hänelle takaisin hänen vaimoaan ja anna hänen ei sinun pappisi, rukoilla sinun puolestasi, sillä 
jos hän ei rukoile sinun puolestasi, koko sinun kanssasi on mennyttä!” Aamen! Siinä on hämmästyttävä armo. “Sinun 
koko kansasi on mennyttä. Tämä on tuon miehen vaimo, ja hän on Minun profeettani.” Aamen! Se on NÄIN SANOO 
HERRA. Kirjoitukset sanovat sen. 

213 Nyt me voimme todeta, että kuolema on naisen synnin aiheuttama, se tuli naisen kautta eikä miehen kautta. Hänen 
elämäntapansa kautta ja hänen kauttaan kaikki kuolema tulee. Hänen tapansa antaa elämä on kuolema. Kuinka monet 
tietävät sen? Se on Job 14, jos haluatte kirjoittaa sen muistiin.  

214 Jos te epäilette tätä, niin minulla on kirjoitettuna ylös raamatunpaikat, jotka koskevat jokaista osaa tästä.  

215 Jos nyt haluatte lukea Job 14, niin se sanoo: “Mies, joka on syntynyt naisesta, elää vain vähän aikaa ja on täynnä 
levottomuutta.” Onko näin? “Hän kasvaa kuin kukkanen, hänet leikataan ja hän häviää pois”, ja niin edelleen. 
Näettekö? Jokainen mies, joka on syntynyt naisesta, on syntynyt kuolemaan heti synnyttyään.  

216 Mutta kun hän on syntynyt Jumalan luomakuntaan, hän ei voi kuolla. Hän on tuosta toisesta Puusta, Kristuksesta, 
joka oli Eedenin puutarhassa. Iankaikkinen elämä tulee tuosta Puusta.  

217 “Oi”, te sanotte, “oliko nainen puu?” Varmasti. No niin, he sanoivat: “Sinun ei tule ottaa tästä puusta.” Jumala 
sanoi siellä l. Mooseksen kirjassa: “Sinun ei tule ottaa tästä puusta.”  

218 No niin, nainen on puu. Hän on hedelmäpuu. Te olette äitinne hedelmä, te olette kohdun hedelmä. Kyllä. Ja sitten 
Elämänpuun hedelmä, joka oli Eedenin puutarhassa, on Kristus. Naisen kautta tuli kuolema, Miehen kautta 
alkuperäisessä luomisessa, tuli Elämä. Syntyä naisesta merkitsee kuolemaa, syntyä Kristuksesta on Elämä. 
Ymmärrättekö ajatuksen? Nyt te voitte ymmärtää, mistä jumalattaret ovat tulleet, eikö vaan? 

219 Ensimmäinen Adam ja Eeva olivat esikuva toisesta Adamista ja Eevasta, näettekö, lisääntyminen. Nyt Adamin ja 
Eevan lisääntyminen tapahtui seksin kautta maan täyttämiseksi, mutta niin ei ollut niin alussa. Jumala vain teki koiraan 
ja naaraan, niin kuin Hän teki muutkin Hänen luomuksensa, ymmärrättekö, laillista, aivan kuten seurakunta. 

220 No niin, jos te haluatte, niin me voimme katsoa sitä hieman pidemmälle näiden Jumalan vahvistettujen 
Totuuksien valossa. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä on. Tämä saattaa nyt loukata hieman ennen kuin pääsemme 
sen pohjalle, mutta minä vain tulen osoittamaan teille Totuuden siitä. 

221 Yksikään sananpalvelija ei voi naida leskeä. Tiesittekö sen? Haluatteko lukea sen? Hyvä on, menkäämme 3. 
Mooseksen kirjaan, 21:7, ja Hesekiel 44:22, ja se on osoittava teille ettei papistoon kuuluvan tullut naida naista, johon 
mies oli koskenut. Tämä on esikuva Jeesuksen Kristuksen neitseellisestä Morsiamesta, koska nuo papit, Aaronin pojat, 
käsittelivät Jumalan tulta. Meillä ei ole nyt aikaa lukea sitä kaikkea, koska haluamme päästä täältä ulos kahdeksitoista 
ja meillä on enää kaksikymmentä minuuttia jäljellä. Ja nuo Aaronin pojat, jotka käsittelivät Jumalan tulta, eivät voineet 
naida naista, johon joku toinen mies oli koskenut. Muuttumaton Jumala sanoi niin. He eivät voineet naida naista, johon 
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joku mies oli koskenut, joka osoitetaan tässä esikuvana. Jos te haluatte nähdä sen, että Elävän Jumalan Seurakunta on 
puhdas, väärentämätön Jumalan Sana eikä kirkkokunta, jota miehet ovat käsitelleet! 

222 Pankaa merkille, lukekaamme se tässä. Haluan teidän ymmärtävän tämän. Matteus 5, Jeesus puhuu tässä jostakin, 
joka on todella elintärkeää. Me haluamme nähdä sen. Matteus 5.  

223 Olen merkinnyt tänne muistiin joitakin asioita, joita aioin sanoa ainoastaan miehille, ja on ottanut melkoisen ajan 
puhua tästä sisarien edessä. Mutta haluan, että pääsemme ulos täältä ennen...  

224 Nyt, sisar, minä haluan asettaa sinut sille paikalle, jonka Jumalan Sana on luvannut sinulle, ja huolehdi sinä, että 
myös pysyt tuolla paikalla. 

225 Matteus 5:32. Haluan teidän panevan merkille tässä, tukeakseni tätä ajatusta “yhdestä” ja “monesta”. Luulen että 
se on Matteus 5:32.  Aloittakaamme 31:stä. 

On sanottu, että kuka tahansa, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan.  
226 Jeesus puhuu, tuo sama joka sanoi: “Alusta...” Tarkatkaa nyt. 

Mutta minä sanon teille, että kuka tahansa hylkää vaimonsa muun kuin haureuden tähden saattaa hänet 
tekemään aviorikoksen. (Näettekö?) ...kuka tahansa hylkää vaimonsa muun kuin haureuden [fornication] 
tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen [adultery] (Miksi? Koska hän [nainen] tulee menemään 
uudestaan naimisiin.) ...Ja kuka tahansa nai hänet [naisen], josta on erottu, tekee aviorikoksen [adultery]. 

227 Näettekö, hänellä on elossa oleva aviomies, eikä kukaan mies voi naida häntä. Ei ole väliä sillä, mitä hän tekee tai 
kuka hän on, hänellä on elossa oleva aviomies. Hänelle ei ole minkäänlaista pohjaa sille. Mutta se ei koske miestä, 
koska puhutaan naisesta eikä miehestä. Oletteko ymmärtäneet? Teidän täytyy saada Sana kulkemaan jatkuvuudessa. 
Näettekö? Mikään ei sano, että mies ei voisi, mutta nainen ei voi. Näettekö? Se “saa hänet [naisen]”, ei miestä. Juuri 
tarkalleen niin Raamattu sanoo. “Saattaa hänet...” Sitä ei ole sanottu miehen uudelleen avioitumista vastaan, vaan 
naista vastaan! Miksi? Kristus on esikuva.  

228 Huomatkaa, on sanottu, ettei mies voi mennä uudelleen naimisiin muun kuin neitsyen kanssa. Hän voi avioitua 
uudestaan, hän voi mennä naimisiin, hän voi mennä uudelleen naimisiin, jos se on neitsyt, mutta hän ei voi naida 
jonkun toisen vaimoa. Ei todellakaan. Ja jos hän nai eronneen naisen, hän elää aviorikoksessa, ei ole väliä sillä, kuka 
hän on. Raamattu sanoo: ‘Kuka hyvänsä menee naimisiin naisen kanssa, josta on erottu, elää aviorikoksessa.” Siinä se 
on. Ei mitään eronneita. 

229 Näettekö nyt tuon alkuperäisen siellä “alusta”? Uudelleen avioituminen, pankaa nyt merkille, mies voi tehdä niin, 
mutta nainen ei voi. Kuten Daavid ja kuten Salomo, kuten koko Raamattu on jatkuvuudessa. Samoin kuin Daavid ja he 
muutkin. 

230 Pankaa nyt merkille 1 Kor. 7:10, huomatkaa, Paavali käskee vaimoa, joka eroaa miehestään, pysymään 
yksinäisenä tai menemään ja sopimaan miehensä kanssa, mutta ei avioitumaan uudestaan. Hänen täytyy pysyä 
yksinäisenä tai tulla jälleen sovitetuksi miehensä kanssa. Hän ei voi mennä uudelleen naimisiin, hänen täytyy pysyä 
yksinäisenä. Mutta huomatkaa, että hänkään ei koskaan sanonut sitä miehestä. Näettekö, te ette voi tehdä Sanasta 
valehtelijaa. “Alusta alkaen”, sukupuolinen laki moniavioisuuden kautta. No niin, Jumalan Sana kulkee rinnakkain 
Jumalan luonnon kanssa. Se toimii jatkuvuudessa.  

231 Näettekö kuinka yksi näistä opinsuunnista on mennyt itään ja toinen on mennyt länteen? Teidän täytyy tulla 
takaisin Totuuteen voidaksenne nähdä, miten se on.  

232 Se on aina ollut sillä tavalla, tämä on oikea liitto jumalan kanssa alusta. Ensiksi, ennen alkua, alusta alkaen, siellä 
oli vain yksi ja yksi. Sen jälkeen kun synti tuli sisälle, siellä oli yksi mies ja monta naista. Niin se menee luonnossakin, 
jokaisen eläimen kohdalla, ja ihmisolennot ja luonnollinen liha ovat eläimellisiä. Me olemme imettäväisiä. Me kaikki 
tiedämme sen. Näettekö? Ja se on koko Jumalan luonto jatkuvuudessa. 

233 Mutta nyt kun Sinetit on avattu, Totuuden Henki johtaa meidät Sanaan. Tämä selittää, miksi kaikkina 
ajanjaksoina on ollut näitä virheitä, koska Sinettejä ei ollut avattu. Tätä ei ollut paljastettu. Se on totta. 

234 Huomatkaa, te ette voi saada varjoja pettämään. Kuten saarnasin teille eilen illalla varjosta huoneen lattialla. Sen 
on tultava esiin oikein! Kuinka voisi elefantin varjo olla tulossa lattian ylitse, ja sitten sieltä tulisikin esiin pikkuruinen 
laiha mies ollakseen tuo elefantti, tai elefantti tulisi tuon pienen laihan miehen asemesta?  

235 Jos huomaatte, niin se on täydellinen esikuva. 
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236 Nyt, on olemassa todellinen nainen, todellinen nainen, neitsyt, joka menee naimisiin ja elää miehensä kanssa, ja 
hän on siunattu asia tuolle miehelle. Jos Jumalalla olisi ollut jotakin parempaa kuin vaimo, Hän olisi antanut sen 
hänelle.  

237 Mutta nainen on suunniteltu toimimaan sukupuolisesti, eikä mitään muuta eläintä ole suunniteltu sillä tavalla. 
Mitään toista luotua maan päällä ei ole suunniteltu sillä tavalla. Tämä on syynä näkemäänne moniavioisuuteen, se 
johtuu tästä. Tämä on se, mikä toi sen sisälle. 

238 Katsokaahan, lopullisessa analyysissä, katsokaa, on olemassa yksi Jeesus Kristus. Onko se oikein? Yksi Mies, 
Jumala Immanuel. Uskotteko te sen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Mutta Hänen Vaimossaan on useita jäseniä, 
tuhansia kertaa tuhansia kertaa tuhansia. Onko näin? Hänen Vaimonsa, Morsian, Seurakunta. Ymmärrättekö te nyt? 
[“Aamen.”] 

239 Tästä syystä Hän sanoi Adamille ennen kuin seksiä edes olikaan: “Lisäänny ja täytä maa”, kun hän vielä oli 
alussa, kun hän vielä itsessään oli sekä mies- että naispuolinen! Tämä myös osoittaa sen, että Morsiamen täytyy tulla 
Sanasta hengellisen lisääntymisen kautta, lisääntymisen, ymmärrättekö, täyttääkseen maa. 

240 No niin, sukupuolitoiminta, näettekö, kuinka koulukunnat ovat sekoittaneet nämä kaksi asiaa. Sen vuoksi te ette 
voi tehdä sitä. Teidän on tultava takaisin siihen Totuuteen, mikä oli alussa.  

241 Ja lopussa on oleva yksi Herra Jeesus ja Hänen Morsiamensa monena, yksi. Käsitättekö sen? Siellä oli yksi 
Daavid yhdellä valtaistuimella, yksi kuningas (Jumalan oman sydämen mukainen) viidensadan vaimon kanssa. Jeesus 
istumassa Valtaistuimellaan, hallelujaa, Tuhatvuotisessa Valtakunnassa sellaisen Vaimon kanssa kuin se oli alussa 
koostuen monista jäsenistä, luotuna maasta Kaikkivaltiaan Jumalan käden avulla ylösnousemuksessa. Siinä se on. 

242 Naiset, taistelkaa ollaksenne siinä. Tulkaa Kristukseen, niin silloin te ette enää ole tuossa saastaisessa 
sekasotkussa tuolla ulkona. Mutta niin kauan kuin te vain yritätte olla seurakunnan jäsen ja yritätte itse elää 
siveellisesti ja hyvin, te ette koskaan tule onnistumaan siinä. Ei myöskään mies voi onnistua siinä Kristuksen 
ulkopuolella. Kuten Paavali sanoi siitä, että “Kristuksessa ei ole miestä eikä naista”, he ovat kaikki yksi.  

243 Mutta saadaksemme tämän Avioliitto ja avioero asian oikaistuksi niin, että voitte tietää, mikä on oikein ja mikä on 
väärin, niin, Hän selvästi osoittaa sen näissä esikuvissa. On yksi Kristus ja tuon Vaimon monet jäsenet. Huomatkaa, 
Hän voi hylätä meidät hengellisen haureuden ja väärän opin vuoksi milloin vain Hän haluaa, mutta kuinka te 
uskaltaisitte hylätä Häntä ja selviytyä siitä! Mies voi hylätä vaimonsa ja naida toisen, mutta nainen ei voi hylätä 
miestään ja naida toista. Näettekö kaikki varjot ja esikuvat, jotka ovat siinä täydellisesti tasapainossa? Näettekö 
alkuperäisen luomuksen, ei puhuta missään sivutuotteesta. Ei seurakunta vaan Morsian, joka on Sanan kautta. Ei 
nainen vaan mies, joka kerta. Ei koskaan puhuta mitään sitä vastaan, että mies tekisi sen, se on aina nainen, tarkalleen.  

244 Mutta nainen voi olla Kristuksen Morsian olemalla... Ja muistakaa, että hän on osa miehestä, Raamattu sanoo hän 
voi... “Kuitenkaan minä en salli, että nainen opettaa tai käyttää mitään valtaa, vaan olkoon hiljaa. Koska Adam tehtiin 
ensin ja sitten tehtiin Eeva. Ja Adamia ei petetty, mutta sivu-tuote petettiin. Kuitenkin hän voi pelastua, jos hän jatkaa 
pyhyydessä, siveydessä ja lasten synnyttämisessä, ja kaikkea sellaista.” Koska silloin hänestä tulee osa tästä miehestä. 
Tämä tuo sen... 

245 Miksei Aabraham… Miksi ei Jumala surmannut Saaraa, joka istui siellä kieltäen, valehdellen suoraan vasten 
Jumalan kasvoja, joka istui siellä kuin kuolevainen mies syöden lihaa ja leipää ja juoden maitoa. Ja Hän kysyi: “Miksi 
Saara nauroi siellä hänen selkänsä takana teltassa”, edes näkemättä häntä, kun hän sanoi itsekseen: “Kuinka nämä asiat 
voisivat olla mahdollisia?” 

246 Hän sanoi: “Minä en nauranut!” Oi! Oh-hoh! Kutsui Jumalaa valehtelijaksi vasten Hänen kasvojaan! Mutta Hän 
ei voinut koskea häneen. Miksi? Koska hän oli osa Aabrahamia. Hän ei voinut vahingoittaa häntä ilman, että olisi 
vahingoittanut Aabrahamia! 

247 Nyt te naiset, näettekö minne te kuulutte? Ja Raamattu käskee teitä naisten olemaan samalla tavoin kuin Saara oli, 
joka kaunisti itseään säädyllisesti pukeutuen ja eli rehellisesti ja uskollisesti omalle miehelleen ja rakasti häntä niin 
paljon, että hän kutsui häntä herrakseen, hallitsijakseen, omistajakseen. 

248 Ja jotkut teistä naisista pukeudutte näihin likaisiin vaatteisiin, kun te menette ulos syömään ja näyttäydytte 
sellaisissa miesten edessä. Jeesus sanoi: “Kuka tahansa, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo tehnyt aviorikoksen 
hänen kanssaan omassa sydämessään.” Kuka sitten on syyllinen, mieskö tai sinä? Hän on koiras, joka on tehty niin, 
että hän voi tehdä tämän teon. Ymmärrättekö? Ja sinä olet naaras, jonka tulisi kieltäytyä.  
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249 Miksi sinä panet itsesi näytteille sillä tavalla? Se ei tapahdu mukavuudenhalusta. Sinä tiedät, että niin ei voi olla, 
koska sinä melkein jäädyt kuoliaaksi nuo shortsit ylläsi. Mikä sen sitten saa aikaan? Se on sinun saastaisuutesi. Sinä et 
tunnusta sitä, mutta niin Raamattu sanoo. Se on Totuus. Sinussa on saastainen henki. Sinä et halua olla saastainen, 
mutta sinä et ymmärrä, että hengellisesti sinä olet saastainen, koska sinä esittelet itsesi saastaisena. 

250 No niin, mies, jolla on vanhat, likaiset pattipolvet, vaikkei hänellä olisi tuskin mitään vaatteita yllään, niin se ei 
merkitsisi mitään, sillä hänen ruumiinsa ei ole viettelevä. Miksi? Hän oli alkuperäisessä luomisessa, luonne, pitäisi 
olla. Mutta sinä olet sivu-tuote, joka on tehty viettelemään. 

251 Jumala olkoon armollinen! Voi tätä syntistä maailmaa! Olen iloinen, kun se on ohitse. 

252 Huomatkaa, hän voi hyljätä vaimonsa milloin vain hän haluaa, mutta nainen ei voi hyljätä häntä. Hän voi tehdä 
minut, Hän voi heittää minut tomuun milloin vain Hän haluaa tehdä sen, mutta oi veli, minun on parasta olla 
yrittämättä heittää Häntä sinne. Se olisi minun loppuni. 

253 Salomo saattoi naida kenen tahansa naimattoman naisen. Hän saattoi naida kenen naisen hän vain halusi. Pappi 
saattoi naida ainoastaan neitsyen. Salomo… 

254 Kuten Daavidkin, joka nai, mikä hänen nimensä olikaan, Abigailin, jolla oli tuo mies, jota kutsuttiin “tyhmäksi”. 
Tuolla miehellä oli mukava vaimo, ja hän kuoli. Ja Daavid otti Abigailin vaimokseen. Hän oli kuningas eikä pappi. 
Näettekö? Hän saattoi naida hänet.  

255 Mutta pappi ei olisi voinut ottaa vaimokseen naista, joka jo oli ollut toisen miehen vaimo. Niinpä se osoittaa 
Herran Jeesuksen Kristuksen Seurakunnan neitseellisyyden. Morsiamen täytyy olla väärentämätön Sana, mistään 
kohden ei saa yksikään Sana puuttua. Varmasti. Voisitteko te kuvitella oikeata morsianta, jolta puuttuisi yksi rinta, ja 
siellä ja täällä olisi jotakin muutakin väärin, tehän tiedätte? Se ei tule olemaan Kristuksen Morsian, vaan Hän on 
täydellinen. Hän on kaikessa Sana, mitään Sanaa ei puutu mistään. Ei. 

256 Huomatkaa, Hän voi hylätä hänet, mutta seurakunta ei voi hylätä Häntä. Hän teki sen ja todisti sen Lutherin, 
Wesleyn ja helluntailaisten päivinä, kun he kieltäytyivät olemasta suurempi osa Häntä. He kieltäytyivät hengellisen 
seksuaalisen toimituksen kautta tulemasta raskaaksi suuremmasta osasta Hänen Sanaansa. Ymmärrättekö te? Hän 
kieltäytyi, luterilainen seurakunta kielsi Kristukselta Hänen halunsa olla enemmän tekemisissä hänen kanssaan. Luther 
kieltäytyi siitä. Ja antakaa minun sanoa tämä, sillä te tulette kutsumaan minua joksikin joka tapauksessa. Siten on 
tänäänkin joka ainoan heidän kohdalla. He eivät ota tuota Sanaa! He kieltäytyvät Kristuksesta.  

257 Ja jokainen nainen, joka kieltäytyy antamasta lasta miehelleen, menettää oikeutensa olla hänen vaimonsa. Aamen. 
Te muistatte Raamatussa, kuinka tuo kuningas nai Esterin, kun kuningatar kieltäytyi. Hän vain otti itselleen toisen. Ja 
kun... Mitä tapahtui, kun hän kieltäytyi tulemasta ulos kuninkaan luo, kieltäytyi tottelemasta häntä? Samalla tavoin on 
naisen kohdalla, joka kieltäytyy olemasta vaimo omalle aviomiehelleen. 

258 Ja samoin on seurakunnan kanssa, joka kieltäytyy tulemasta raskaaksi tässä ajanjaksossa, jossa me nyt elämme, ja 
synnyttää tämän ajanjakson lapsia. Me emme ole luterilaisia, me emme ole wesleyläisiä emmekä me ole 
helluntailaisia! Meidän täytyy olla tämän ajanjakson lapsia Jumalan Sanasta raskaaksi tulemisen kautta 
synnyttääksemme lapsen tässä ajanjaksossa, Siemen-Lapsen. Aamen. Toivon, että te ymmärrätte. Hän ei voinut tulla 
raskaaksi, ei. Niinpä mitä Hän teki? Hylkäsi hänet. Kyllä. Mutta kuinka seurakunta uskaltaisi hylätä Häntä. Hän 
hylkäsi hänet. 

259 Hän vain jatkoi Sanansa paljastamista Ruumiille ja vahvisti itse Sanansa. Hänen lapsensa alkoivat näyttää 
enemmän Hänen kaltaiseltaan, koska he olivat tulossa täyteen ikään, tai heistä tuli Sanan lapsia, ei seurakunnan lapsia, 
vaan Sanan lapsia. Ja Morsian tulee olemaan mukava pieni Sanan rouva, saastuttamaton, jota mikään miesten tekemä 
organisaatio tai teoria ei ole koskettanut. Hän on puhtaasti saastuttamaton Sanan Morsian, aamen, ja aamen. Toivon, 
että saitte tämän kiinni ilmasta. Hän on oleva Jumalan raskaana oleva tytär. 

260 Näettekö, millainen suuri kunnia nainen voi olla? Näettekö, minkälainen suuri asia Seurakunta voi olla? Mutta 
näettekö te, minne saastaisuus on hänet vienyt? Ja yrittäkääpä verrata tuota seurakuntaa tuolla ulkona täällä olevan 
Seurakunnan kanssa, te ette voi tehdä sitä. Ja yrittäkääpä verrata katuporttoa Elävän Jumalan Seurakunnan kanssa tai 
oikeanlaatuista naista porton kanssa.  

261 Miksi on olemassa senkaltaisia asioita? Koska Jumalalla on vastakohtaisuuksien laki! Kuinka me muuten 
tietäisimme, miten nauttia päivänvalosta, ellei yötä olisi? Kuinka tietäisimme, miten nauttia kuivasta ilmasta, ellei olisi 
sadetta? Kuinka me voisimme kunnioittaa ja nauttia todellisesta naisesta, ellei olisi olemassa likaista naista. 

262 Hän jatkoi Sen paljastamista, Sanan paljastamista, mutta kuinka yksikään meistä uskaltaisi hylätä Häntä ja naida 
toista.  
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263 No niin, on varmasti tullut selväksi, miksi molemmat noista teorioista ovat väärin. Te ette voi saada sitä 
kulkemaan tätä tietä, se on mennyttä. Jos panette sen kulkemaan tuota tietä, se on kulkeva suoraan lupauksen ohitse. 
Tässä on lupaus. Tässä se on, juuri tässä. Sana ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Sen täytyy pysyä jatkuvuudessa. Se ei 
ole ristiriidassa sen enempää kuin Matt.28:19 ei ole ristiriidassa Apt. 3:38 kanssa. 

264 No niin, jotkut teistä naisista, ja jotkut teistä miehistä, minä tiedän, että te olette eri mieltä sen kanssa, koska te 
ette voi peittää sitä juuri nyt. Te ette voi.  

265 Mutta antakaa minun näyttää teille jotakin. Jos Matt. 28:19 sanoo: “Menkää sen vuoksi ja opettakaa kaikkia 
kansoja kastamalla heidät Nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen”, ja sitten he kääntyivät ympäri ja jokainen, joka 
koskaan kastettiin, kastettiin sen vastaisesti, koska heidät kastettiin Jeesuksen Kristuksen Nimessä, koko Raamatun 
ajan ja vielä kolmesataa vuotta Raamatun ajan jälkeen aina Nikean kirkolliskokoukseen asti, jolloin he hyväksyivät 
opinkappaleita sen asemesta. Mikä niiden ero on, ellei se ole paljastettu?  

266 Ja tiedättekö te, että koko Kirja, koko Raamattu, on ilmestys? Tällä tavalla teidän täytyy tuntea Totuus tämän 
tässä ja tuon toisen välillä. Siksi että se on ilmestys, ja ilmestyksen täytyy olla tarkalleen Sanan kanssa, eikä 
vastakkainen Sanalle. Te sanotte: “Hyvä on, se on paljastettu minulle.” Sitten jos se on vastakohta Sanalle, se ei 
koskaan tullut Jumalalta. Oikein. 

267 Nyt jos te haluatte ottaa Mat.l6:18. Jeesus itse sanoi, että koko Seurakunta, Hänen Seurakuntansa, tultaisiin 
rakentamaan hengellisen ilmestyksen varaan Hänestä itsestään, joka on Sana. “Minä sanon sinulle, että sinä olet 
Pietari, ja liha ja veri eivät ole paljastaneet tätä sinulle, vaan Minun Isäni, joka on Taivaassa, on paljastanut tämän 
sinulle, ja tälle kalliolle…” 

268 No niin, minä tiedän, että te katolilaiset ystävät siellä sanotte, että se on rakennettu Pietarin varaan, ja että Pietari 
oli apostolinen se-ja-se apostolisessa vallanperimysjärjestyksessä.  

Protestantit sanovat: “Se on rakennettu Jeesuksen Kristuksen varaan.”  
269 En halua olla erilainen, mutta ottakaa ainoastaan se, mitä Hän sanoo. Hän sanoi: “Liha ja veri ei ole paljastanut 

tätä sinulle, vaan Minun Isäni, joka on Taivaassa, on paljastanut tämän sinulle, ja tälle kalliolle, hengelliselle 
ilmestykselle siitä, mitä Sana on, Minä tulen rakentamaan Minun Seurakuntani, ja helvetin portit eivät koskaan tule 
ravistelemaan sitä alas!” Kukaan toinen mies ei koskaan ole viekoitteleva Hänen Vaimoaan. “Minä olen rakentava 
Minun Seurakuntani, ja helvetin portit eivät milloinkaan ravistelemaan Sitä.” 

270 Ja Aabel ja Kain Eedenin puutarhassa. Kain veti omat johtopäätöksensä. Hän sanoi: “No niin, katsohan, Jumala 
on hyvä Jumala. Hän hallitsee kaikkea luontoa, joten minä haen papuja ja perunoita ja kukkia ja teen Hänelle todella 
kauniin alttarin. Se on seurakunta. Ja Hän polvistui alas, hän uskoi Jumalaan, hän palvoi Jumalaa ja nosti kätensä ylös 
ja tarjosi tätä uhria. Hänellä oli kaikki samat uskonnolliset menot kuin Aabelillakin oli. 

271 Aabel rakensi samankaltaisen alttarin, mutta kun Aabel toi omansa, hän toi karitsan. No niin, Kain ajatteli 
valmistavansa vastamyrkyn synnille, jonka hänen isänsä ja äitinsä olivat tehneet syödessään hedelmän, niin kuin heille 
oli opetettu puutarhassa. Mutta. Aabel, jumalallisen ilmestyksen perusteella tiesi, että veri oli tehnyt sen! Jumalallisen 
ilmestyksen perusteella. Ja Raamattu sanoo Hebrealaiskirjeen 12. luvussa, 11. luvussa, että Aabel uskon kautta, 
ilmestyksen kautta, tarjosi Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja josta Jumala todisti, että hän oli vanhurskas! Onko 
tämä oikein? Aamen! Veli, sisar, se on minulle niin selvää kuin vain mikään voi olla. Siinä on koko asia. 

272 Nyt Avioliitossa ja avioerossa, näettekö, se täytyy paljastaa. Siihen asti kun sitä ei ole paljastettu, te ette tiedä sitä. 
Mutta Hän lupasi, että näinä viimeisinä päivinä, tässä ajanjaksossa, jokainen kätketty salaisuus Raamatussa tulisi 
paljastetuksi. Kuinka monet tietävät sen? Ilmestyskirjan l0. luku. Jeesus lupasi, että kaikki nämä kätketyt salaisuudet, 
kuten avioliitto ja avioero, ja kaikki nämä muut kätketyt salaisuudet, joita on ollut, tulisivat paljastetuiksi lopun aikana. 
No niin, te muistatte kuinka Ääni sanoi: “Mene Tucsoniin.” Te muistatte tuon salaperäinen Valon taivaalla noiden 
seitsemän Enkelin seisoessa siellä? Kuinka minä tulin takaisin ja nuo Seitsemän Sinettiä avattiin? Nähkää mitä 
tapahtui. Se on totta.  

273 Nyt vielä hieman pidemmälle. Mutta nyt, kuulkaa. Minä tiedän, että teidän on kohta aika päästä syömään, mutta 
minä juuri nyt syön hienosti. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

274 Huomatkaa nyt, että jos nainen on paikallansa, hän on jalokivi. Salomo, tämä mies, jolla oli tuhannen vaimoa, 
sanoi, että mies, joka on löytänyt vaimon, on löytänyt hyvän asian. Hän sanoi, että hyvä vaimo on jalokivi miehensä 
kruunussa. Kruunu merkitsee kunniaa, mutta epävanhurskas on kuin vesi hänen veressään. Ja veri on hänen elämänsä! 
Hän myös sanoi: “Saattaa löytyä yksi vanhurskas mies tuhannen joukosta”, Salomo sanoi niin, “mutta te ette löytäisi 
yhtään vanhurskasta naista tuhannen joukosta.” Salomo sanoi niin. Pankaa nyt merkille, miten se on.  
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275 Mutta te näette, naiset, te olette jalokiviä, jos te haluatte olla jalokiviä, mutta teillä täytyy olla itsessänne halu. Ja 
te näette, miksi se Avioliitto ja avioero oli, johon Jeesus viittasi siellä alussa. Se johtui siitä, että teidän kaltaisenne 
aiheutti kaiken synnin. Tämä on syynä siihen, miksi moniavioisuus ja avioero ja sen kaltaiset asiat tulivat 
olemassaoloon. Alussa ei koskaan ollut niin, eikä niin tule olemaan maailmassa, joka on tuleva. 

276 Katsokaa Jaakobia, josta tulivat patriarkat. Hänellä oli vähintään tusina vaimoa. Hän nai kaksi sisarusta ja hänellä 
oli sivuvaimoja heidän lisäkseen, joiden kanssa hän eli avoliitossa, ja noita patriarkkoja syntyi noista sivuvaimoista. 
Onko tämä oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Näettehän, että teidän täytyy saada Sana kulkemaan tasaisesti.  

277 Oi, minulla on täällä heitä sivukaupalla. Jos joku kirkonmies joskus kyselee minulta siitä, niin me voimme tulla 
yhteen ja keskustella siitä, mutta varmasti jos hänellä on edes hiukan hengellisyyttä, hän voi nähdä juuri täällä, että se 
on Totuus. Siitä ei ole kysymystäkään. 

278 Hyvä nainen on hyvä asia. Minä tiedän sen. Minä tiedän sen nähtyäni todellisia naisia. Olen tavannut todellisia 
naisia, jotka ovat aitoja, aivan yhtä todellisia kuin vain mikään mies voi olla.  

279 Hän on sivu-tuote ja osa miehestä. Ja lankeemuksessa mies kuunteli häntä. Hän vain… Nainen on osa häntä. 
Mutta, se riippuu hänestä itsestänsä, sillä hänet on valmistettu niin, että hän voi olla saastainen, ja hänelle on annettu 
mahdollisuus kieltäytyä tai hyväksyä se. Tämä on vastakohta alussa olleelle alkuperäiselle luomiselle. Näettekö? Mutta 
tässä se on teille. 

280 No niin, kello on 12, joten minun täytyy jättää jotakin tästä pois säästääksemme aikaa. Minä haluan kysyä teiltä 
jotakin. 

281 Nyt muistakaa, minä sanon tämän vain ainoastaan minun ryhmälleni ja teille siellä puhelinyhteyksien päässä. 
Minä sanon tämän vain omille seuraajilleni. Tämä sanoma on ainoastaan heille, ja se mitä minä tulen sanomaan tässä.  

282 Kuka hyvänsä sananpalvelija, hän, se on hänen, kyllä, hän on lauman paimen, hän tehköön mitä hyvänsä hän 
haluaa. Olkoon se hänen ja Jumalan välinen asia. Kuka tahansa pappi tai saarnaaja, on sinun asiasi miten sinä toimit, 
veljeni.  

283 Minä vain puhun täällä Jeffersonvillessä, ainoassa paikassa, jossa voin puhua tästä, koska tämä on minun oma 
laumani. Se on lauma, jonka Pyhä Henki antoi minulle valvoakseni sitä. Hän on pitävä minut vastuussa siitä. Ja nämä 
ihmiset täällä kaikkialta maasta ovat minun käännynnäisiäni, jotka minä olen johdattanut Kristukselle. Ja pienet lapset, 
minä olen täällä auttaakseni teitä ja minä olen teidän ystävänne. Te saatatte ajatella minun puhuvan teitä vastaan, mutta 
minä sanon tämän hyödyttääkseni teitä. Minä rakastan teitä. Ja jos ei niin ole, Jumala on tuomarini. Minä tiedän 
rakastavani teitä. 

284 Tämä on kauhean voimakas asia. En tiennyt, miten minun olisi tullut puhua siitä! Mitä minun tulisi tehdä, kun 
minulla on miehiä ja naisia istumassa seurakunnassani, joitakin, jotka ovat olleet naimisissa kahdesti tai kolmesti. 
Hyviä miehiä ja hyviä naisia, kaikki sekaannuksessa! Mikä on saanut sen aikaan? Valheellinen opetus. Tarkalleen. 
Eivät ole odottaneet Herraa.  

285 “Minkä Jumala on liittänyt yhteen, älköön kukaan mies erottako.” Ei sitä, minkä mies on liittänyt yhteen, vaan se, 
minkä Jumala on liittänyt yhteen. Jos te olette saaneet suoran ilmestyksen Jumalalta, että hän on teidän vaimonne, ja 
sama asia toisinpäin, silloin hän on teidän lopun elämäänne ajan. Ymmärrättekö? Mutta minkä mies liittää yhteen, sen 
kuka hyvänsä voi panna erilleen. Mutta minkä Jumala liittää yhteen, niin kenenkään miehen on parasta olla koskematta 
siihen. “Minkä hyvänsä Jumala liittää yhteen”, Hän sanoi, “sitä älköön kukaan mies panko erilleen.” Ei sitä minkä joku 
puolihumalainen rauhantuomari, tai jokin muu, on pannut yhteen. Joku luopiosaarnaaja joidenkin kirjassa olevien 
uskontunnustustensa kanssa, jotka antavat heidän tehdä mitä hyvänsä maailmassa, vaikka Jumalan Sana on suoraan 
heidän edessään. Näettekö? Minä puhun siitä, minkä Jumala on liittänyt yhteen. 

286 Nyt minä tulen sanomaan tämän teille. Minä olen hyvin varovainen sen kanssa, mitä minä sanon teille. 
Tarkoitukseni ei ole olla karkea teidän ihmisten kanssa. Minun tarkoitukseni ei ole olla karkea teidän kanssanne, minun 
pastori veljeni. Minä en tarkoita sitä. Mutta minulla on vastuu käsittäessäni, että tämä on annettu minun käsiini, ja jos... 
En voi pitää sitä sisälläni, ja minä en tiedä miten sanoa se, ja minä tiedän, että tämä nauha tulee. Oi, sentään, minä vain 
valmistaudun, toimisto vapautuu, sillä tässä se tulee. Ymmärrättekö?  

287 Aivan kuten oli Käärmeen siemenen kanssa, mutta se on ehdottomasti todistettu oikeaksi. Minulla on 
lehtileikkeleitä täällä, joissa naiset juuri nyt... ja jopa joissakin suurissa… Joissakin hiippakunnissa on kuvia 
alkuperäisestä, käärmeestä, joka ryömii naisen jalkaa pitkin vain, ja kuinka se kietoutuu hänen ympärilleen, hän saa 
kaikenlaisia tunteita ja muita asioita, jotakin jota mies ei koskaan saisi hänessä aikaan, hän saa niitä tämän suuren 
käärmeen kanssa, sen kietoutuessa hänen ympärilleen ja niin edelleen. Se on tarkalleen totuus. Ja se on tulossa 
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pahemmaksi ja pahemmaksi ja on tuleva pahemmaksi. Käärme hän ei ollut, hänellä ei olisi ollut sukupuoliyhteyttä 
naisen kanssa, jos hän oli ollut käärme. Mutta, muistakaa... 

288 Minulla oli väittely eräänä päivänä... ei väittely, vaan hän oli vain Assembly of Godin saarnaajaveljeni. Hän 
sanoi: “Sinä olet väärässä siinä.”  

Minä sanoin: “Hyvä on, saatan olla. Haluan sinun oikaisevan minua.” 
289 Sitten hän meni eteenpäin alkaen puhua siitä. Ja tiedättekö, että ensimmäiseksi hän joutui täysin eksyksiin. Ja yksi 

asia, jonka hän sanoi, hän sanoi: “Veli Branham, missä tuo laji sitten on? Jumalahan sanoi: ‘Yksi jokaista lajia.’ Missä 
nyt on tuo laji, jonka sinä sanot olleen miehen ja eläimen välillä, ja jota tiede ei nyt voi löytää. Missä hän on?” Hän 
kysyi: “Onko se maan päällä? Oliko hän simpanssi?” 

290 Ei, koska simpanssin veri ei sekoitu naisen kanssa. Ei mikään muukaan eläin sekoitu hänen kanssaan. Ei, se ei tee 
sitä. Eikä myöskään miehen siemen sekoitu naaraseläinten kanssa. Se ei tee sitä.  

291  “Missä sitten on tämä määrätty eläin?” No niin, Jumala sanoi: “Tuottakoon kaikki kaltaistaan”.  

292 Odotin hetken ja sitten Pyhän Hengen suloisuus sanoi: “Sano hänelle, että se on täällä.”  

No niin, ensiksi minä sanoin: “Se ehkä on saattanut kuolla sukupuuttoon.” 

Hän sanoi: “Mutta veli Branham, mehän puhumme Sanasta, emmekö vain?” 
293 Minä sanoin: “He, tietenkin, väittävät näiden toistenkin asioiden, kuten dinosaurusten ja mammuttien ja niin 

edelleen, kuolleen sukupuuttoon, joten sellainen on voinut tapahtua.” 

294 Hän sanoi: “Veli Branham, mehän puhumme Sanan toteennäyttämisestä. Jos synti on täällä, silloin alkuperäisen 
synnin täytyisi myös olla täällä.” 

295 Ja minä sanoin: “Herra Jeesus, Sinä sanoit: ‘Älkää ajatelko, mitä te sanoisitte, kun tulette miesten eteen, koska se 
tullaan antamaan teille sillä hetkellä.’ Herra mitä minun tulee sanoa?” Hän sanoi: “Kerro hänelle, että se on täällä.” 
Aivan samalla tavoin kuin näyn näkeminen puhujanlavalla.  

296 Minä sanoin: “Se on täällä”, tietämättä missä. 

Hän sanoi: “Missä?” 

Ja ennen kuin osasin edes ajatella, Hän sanoi: “Se on käärme.” 
297 Sellainen se tarkalleen oli, sillä hän ei ole enää eläin. Hänet kirottiin ja pantiin vatsalleen loppuelämänsä päiviksi! 

Hän on täällä. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Ja hän tekee yhä samoin kuin hän on tehnyt, yhä tuo 
sama synti työskentelee naisten ympärillä, koiras sukupuolen tavoin. Tästä nainen saa sellaisen tyydytyksen ja hänellä 
on sellaiset tunnekokemukset, että ne menevät pitkälle ohitse sen, mitä kukaan mies voi hänelle koskaan antaa. 

298 Lopetan tähän, koska meitä on täällä sekalainen seurakunta. Tulen ottamaan miehet erikseen, ja me tulemme 
puhumaan enemmän siitä. Minulla on kaikki lehdet ja muut asiat todisteena siitä täällä käteni ulottuvilla nyt ja 
aikomukseni oli puhua teille siitä tänä aamuna. Tarkoitukseni oli, että tämä olisi kestänyt koko päivän, mutta tulen nyt 
lopettamaan sanomalla tämän. 

299 Tämä on vain minun seurakunnalleni, ei minun seurakunnalleni, vaan sille pienelle laumalle, joka uskoo minua ja 
seuraa minua. Tämä on heille. 

300 Joku päivä sitten tietäen, että milloin tahansa minä sanon teille mitä hyvänsä, sen täytyy tulla NÄIN SANOO 
HERRAna, ja sitten minulla oli Kirjoitukset, niin kuin Hän oli paljastanut sen minulle. Mutta: “Herra Jumala, mitä 
minä voin sanoa tuolle seurakunnalle? Tulen aiheuttamaan eroamisia. Miehet tulevat istumaan eteisissä ja pihoilla ja 
kaikkialla muualla sanoen: ‘Tuleeko minun jättää hänet?’ Ja naiset sanoisivat: ‘Tuleeko minun jättää aviomieheni?’ 
Mitä minun tulee tehdä?” Minä sanoin: “Herra, mitä minä voin tehdä?” 

301 Jokin sanoi minulle: “Mene ylös sinne vuorille, ja Minä tulen puhumaan sinulle.” 

302 Ja sillä aikaa kun minä olin ylhäällä vuorella, en tiennyt, että alhaalla Tucsonissa he näkivät sen. Jopa opettajat 
kutsuivat lapset ulos luokkahuoneesta, minun pieni tyttäreni muiden mukana, ja sanoivat: “Katsokaa tuonne vuorelle. 
Siellä on tulinen meripihkanvärinen pilvi, joka nousee ylös ilmaan ja tulee takaisin alas ja menee jälleen ylös ja tulee 
takaisin alas.” 
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303 Rouva Evans, oletko sinä täällä? Oletko sinä Ronnie täällä? Tulessani takaisin pysähdyin bensiiniasemalla, tämä 
nuori poika siellä Evansien bensiiniasemalla. Ja ennen kuin edes tiesin, mitä tuo poika tulisi sanomaan, hän melkein löi 
minut jaloiltani, kun hän sanoi: “Veli Branham, sinä olit tuolla ylhäällä vuorella, etkö ollutkin?” 

304 Minä sanoin: “Mitä sinä tarkoitat Ronnie? En.” ymmärrättekö, nähdäkseni, mitä hän tulisi tekemään. Monesti 
tapahtuu asioita, ja te ette puhu siitä ihmisille. Siitä tulee... Koska kun näette niin paljon tapahtuvan, se tulee teille niin 
tavanomaiseksi. Näettekö? Minä en sano ihmisille mitään. Minä sanoin: “Ronnie, mitä sinä tarkoitit...” 

305 Hän sanoi: “Minä voin näyttää sinulle sen paikan, missä sinä olit. Minä kutsuin äidin ulos, ja me seisoimme tässä 
katsellen tuota Pilveä, joka oli siellä liikkuen ylös ja alas. Minä sanoin, että sen täytyy olla veli Branham, joka on 
jossakin tuolla ylhäällä. Tuo on Jumala puhumassa hänelle!” 

306 Ja koko kaupungin ihmiset katselivat sitä. Kirkkaana täysin pilvettömänä päivänä, siellä oli tämä meripihkan 
värinen Pilvi, joka tuli alas suppilon muotoisena ja meni takaisin ylös ja laajentui. 

307 Ystävä, ja nyt minä lopetan, jotta pääsette lähtemään. Tuo oli se hetki, kun tämä, josta kohta tulen kertomaan 
teille, paljastettiin minulle. Joten älkää kadottako sitä. 

308 No niin, minä puhun vain meidän seuraajillemme, vain niille, jotka seuraavat minua ja tätä Sanomaa, ei 
ulkopuolisille. Te olette minun todistajiani tästä Jumalan edessä. Ainoastaan tälle ryhmälle! 

309 No niin, me löydämme itsemme tästä sekasotkusta väärintulkitun jumaluusopin vuoksi. Onko se oikein? Tästä 
syystä te naiset ja te miehet olette menneet naimisiin toisen kerran, syynä siihen on väärintulkittu teologia. Nyt minä 
haluan näyttää teille jotakin, mitä Hän kertoi minulle.  

310 Ja jos Jumalalle, meidän Luojallemme, esitettiin tästä kysymyksiä, kun Hän, Jeesus Kristus, oli täällä maan päällä, 
ja kun Hänen vapauden tuova profeettansa tuli esiin siellä Egyptissä tuodakseen lapset ulos Egyptistä ja pannakseen 
heidät luvattuun maa. Ja Jeesus sanoi tässä, että kun Mooses näki ihmiset tässä tilassa, hän antoi heille luvan kirjoittaa 
erokirjan, koska tilanne oli se, mikä se oli! Mooses sanoi: “Sallittakoon hänen...” Jumala antoi luvan Moosekselle, 
tuolle ihmisten luo lähetetylle profeetalle, sallia tuon erokirjan kirjoittamisen heille. 

311 Ja l. Kor. 7:l2 ja 15. jakeessa Uudessa Testamentissa profeetta Paavali kohtasi tämän saman asian seurakunnassa 
ja puhui näin: “ Tämän sanoo minä, ei Herra.” Onko tämä oikein? Tuollaisen avioerotilanteen takia. 

312  “Niin ei ollut niin alusta alkaen.” Mutta Mooseksella oli valtuudet tehdä se, ja Jumala tunnisti sen 
vanhurskaudeksi! Ja Paavalilla myös oli oikeus tehdä se, kun hän löysi seurakuntansa tuossa tilassa. 

313 No niin, te uskotte tämän olevan totta ja uskotte sen tulevan Jumalalta. Ja joka on vahvistettu Hänen pilvensä ja 
Hänen sanomansa kautta, joka on tuonut minut näin pitkälle. Eikö Jumala ylhäällä vuorella antaisi minulle lupaa tehdä 
samaa asiaa, sallia teidän jatkaa elämäänne niin kuin nyt olette. Mutta älkää tehkö sitä enää! Menkää vaimojenne 
kanssa ja eläkää rauhassa. Sillä hetki on myöhäinen. Herran tulemus on käsillä! Meillä ei ole aikaa hajottaa näitä 
asioita! Alkaa rohjetko yrittää tehdä sitä uudestaan! Minä puhun vain minun seurakunnalleni. Mutta jos te olette 
naimisissa… Ja Jumala on todistanut minulle siitä, tuolla vuorella, että minä voin sanoa tämän, yliluonnollisen 
ilmestyksen, seitsemän sinetin avaamisen takia, ja tämä on Jumalan Sanaa koskeva kysymys. Anna heidän jatkaa niin 
sellaisina kuin he ovat, ja älkööt he enää tehkö syntiä! 

314  “Niin ei ollut niin alusta alkaen”, se on totta, niin ei ollut, ja niin ei  tule olemaan niin lopussa. Mutta nykyhetken 
tilanteessa, Jumalaa palvelijana… Minä en halua kutsua itseäni Hänen profeetakseen, mutta minä uskon, että jos minua 
ei ole lähetetty sitä varten, niin minä olen laskemassa perustusta häntä varten, kun hän tulee. Niinpä tässä nykyhetken 
tilanteessa, minä käsken teitä nyt menemään kotiin vaimonne kanssa. Jos olet onnellinen hänen kanssaan, elä hänen 
kanssaan, ja kasvattakaa lapsenne Jumalan nuhteessa, mutta Jumala olkoon laupias teille, jos te milloinkaan teette sitä 
uudestaan! Ja opettakaa lapsillenne, etteivät he milloinkaan tee senkaltaista asiaa. Kasvattakaa heidät Jumalan 
nuhteessa! Ja nyt kun te olette sellaisia kuin te olette, jatkakaamme nyt tässä myöhäisessä iltahetkessä, jossa me 
elämme, ja taistelkaamme eteenpäin kohden korkean kutsumuksen päämäärää Kristuksessa, missä kaikki asiat tulevat 
olemaan mahdollisia. 

315 Siihen asti kunnes näen teidät tänä iltana, Herra Jumala siunatkoon teitä, kun me nyt rukoilemme. 

316 Herra Jumala, me annamme Sinulle kiitoksen. Me annamme Sinulle ylistyksen. Sinä olet sama suuri Jehova, joka 
sallit sen Moosekselle. Mitä olisi Mooses, tuo palvelijasi, sanonut hänen kansalleen? Ja Jumala, Sinä sallit hänen antaa 
heille luvan kirjoittaa erokirja. 

317 Paavali, suuri apostoli, joka oli Uuden Testamentin kirjoittaja, niin kuin Mooses oli Vanhan Testamentin 
kirjoittaja. Mooses kirjoitti Lait ja Lakien säädökset. Monien profeettojen sanoja lisättiin Siihen, mutta Mooses kirjoitti 
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Lait. Ja Sinä sallit hänen kirjoittaa, että he voivat kirjoittaa erokirjan heidän sydäntensä kovuuden vuoksi. Suuri, pyhä 
Paavali, joka oli Uuden Testamentin kirjoittaja, saattoi myös julistaa, että “minä puhun näissä tilanteissa, minä, eikä 
Herra.” 

318 Samoin on tänään, Herra Jumala, maailman lopussa. Ollessamme täällä Jumalan laupeuden alaisina ja 
tietäessämme, että pian meidän on vastattava Hänen Läsnäolossansa, ja Sinä olet tehnyt niin paljon, Herra, minä olen 
varma, että nämä ihmiset tulevat riippumaan kiinni tässä, niin kuin se tulisi Sinulta. Ja minä todistan täällä tänään 
monien ihmisten istuessa täällä, jotka jopa näkivät tuon merkin ylhäällä vuorella, jossa Herran Enkelit tulivat 
pyörretuulessa noiden seitsemän Enkelin tullessa, jolloin Seitsemän Salaisuutta paljastettiin ja avattiin, ja tuo sama 
Enkeli, samalla suunnalla, samalla vuorella päivänä, jona tämä paljastettiin. 

319 Jumala, minä rukoilen, että ihmiset menevät kotiin ja ovat kiitollisia, että Jumala on suonut tämän armon heille. 
Minä puhuin sen, Herra, vain luvan perusteella. Ja minä sanoin sen vain luvan kautta, Herra. Ja olkoot ihmiset niin 
kiitollisia, että he eivät koskaan yritä tehdä sitä syntiä uudestaan. Ja älkööt he milloinkaan yrittäkö tehdä mitään syntiä, 
vaan rakastakoot Sinua kaikesta sydämestään. Herra, tee nämä perheet onnellisiksi, ja voikoot he kasvattaa lapsensa 
Jumalan nuhteessa.  

320 Sillä minun Sanomani, joka oli sydämelläni, on nyt puhuttu, Herra. Olen tehnyt kaiken niin hyvin kuin vain 
tiedän, miten se tulee tehdä, ja Saatana on taistellut kanssani viikkoja ja aiheuttanut unettomia tunteja. Mutta nyt minä 
olen julistanut sen, Herra, näille ihmisille, että he tutkisivat sitä ja menisivät ja eläisivät Sinulle! Suo se, Herra. Se on 
nyt poissa minun harteiltani. He ovat Sinun käsissäsi. Minä rukoilen, että Sinä siunaisit heitä. 

321 Siunaa nämä nenäliinat, Herra, jotka juuri hetki sitten on laitettu tänne sairaita ja ahdistettuja varten. Voikoot tämä 
ilta olla yksi suurimmista, voimallisimmista illoista, niin että kaikki ihmiset tulisivat parannetuiksi. Suo se, Herra. 
Siunaa meitä yhdessä.  

322 Voikaamme mennä rauhassa, onnellisina ja iloiten, koska luomakunnan Jumala on näyttänyt meille, mitä oli 
alusta, ja on ojentautunut meitä kohden tässä sekasotkussamme, jossa me olemme, Hänen armonsa jälleen näinä 
viimeisinä päivinä. Oi, suuri ja Iankaikkinen Jumala, kuinka me kiitämmekään Sinua siitä. Ja voikoot sydämemme olla 
niin onnellisia siitä, että meillä ei enää koskaan tule olemaan mitään halua tehdä syntiä Sinua vastaan. Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

Minä rakastan Häntä (Miksi te ette rakastaisi Häntä?)  
Minä rakastan Häntä, 
Koska Hän ensin rakasti Minua, 
Ja osti minun pelastukseni Golgatan puulla. 

323 Minä sanon sen nyt, niin että sananpalvelijat tulevat ymmärtämään: tämä on ainoastaan niille, jotka seuraavat tätä 
Sanomaa. 

324 Oi. Oletteko te onnellisia? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Minä kerroin teille Totuuden. NÄIN SANOO HERRA 
alusta loppuun. [“Aamen.”]  

325 Nouskaamme seisomaan ja kohottakaamme kätemme, kun me laulamme sen uudestaan: “Minä rakastan Häntä.” 
Minä rakastan Häntä Hänen armonsa vuoksi. Minä rakastan Häntä Hänen laupeutensa vuoksi. Minä rakastan Häntä 
Hänen Sanansa vuoksi. “Ja Herran Sana tulee profeetoille.” 

326 Tulehan veli. [Veli Branham pyytää jotakin henkilöä päättämään kokouksen.] 

 


