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Esittely  

William Branhamin merkittävä palvelustehtävä oli Pyhän Hengen vastaus Raamatun kohtien Mal. 
4:5-6, Luuk. 17:30 ja Ilm. 10:7 profetioihin. Tämä maailmanlaajuinen palvelustehtävä on ollut 
monien muiden Raamatun profetioiden huipennus ja Jumalan Pyhän Hengen työn jatke tänä 
lopunaikana. Tästä palvelustehtävästä on puhuttu Kirjoituksissa valmistamaan ihmiset Jeesuksen 
Kristuksen toista tulemusta varten. 

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

Yli 1100 William Branhamin saarnaa on ladattavissa tai tulostettavissa ilmaiseksi ääninauhoina ja 
kirjasina useilla eri kielillä osoitteesta www.messagehub.info. 

Tätä kirjaa voidaan kopioida ja jakaa eteenpäin mikäli se kopioidaan sellaisenaan, ilman 
muokkaamista ja jaetaan ilmaiseksi. 

Tässä saarnassa käytetyt Raamatun lainaukset on käännetty William Branhamin käyttämän Kuningas Jaakon käännöksen mukaisesti. 
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Kristus on paljastettu Hänen omassa Sanassansa 

1 Kumartakaamme päämme. Herra Jeesus, suuren lauman Paimen, me olemme niin velassa 
Sinulle, Herra, että me emme voi milloinkaan maksaa Sinulle siitä rakkaudesta, jonka Sinä olet 
vuodattanut meidän sydämiimme. Me tunnemme itsemme niin arvottomiksi, kun me 
kumarramme päämme ja seisomme Sinun läsnäolossasi. Me pyydämme Sinua puhdistamaan 
meidät kaikista vioistamme ja kaikesta synnistä. Me rukoilemme, että Sinä vahvistaisit meidän 
ruumiitamme tänään. Monet ovat sairaita ja ahdistettuja, kuten näemme näistä nenäliinoista 
täällä ja rukouspyynnöistä, joita tulee puhelimitse kaikkialta. 
2 Ja me uskomme, että me olemme tulossa tämän maailman historian loppuun nyt, ja pian aika 

on häipyvä iankaikkisuuteen ja me haluamme olla valmiit tuota hetkeä varten. Ja tämä on syy, 
miksi me olemme kokoontuneet tänne tänä aamuna, valmistautuaksemme tuota aikaa varten. Ja 
minulle on sanottu, että monet kuuntelevat puhelinyhteyksillä tänä aamuna ympäri maan, 
rannikolta rannikolle. Minne hyvänsä meidän äänemme tuleekin, voikoon tuo pieni ryhmä olla 
siunattu. Paranna sairaat heidän keskuudessaan. Ja minä rukoilen, että Sinä puhdistaisit heidän 
sielunsa kaikesta pahasta. Ja auta meitä täällä tabernaakkelissa tänä aamuna, että me myöskin 
voisimme nauttia tuosta suuresta etuoikeudesta. 
3 Ja me pyydämme, että sinä puhuisit meille tänään, Sinun kirjoitetun Sanasi kautta, ja 

voikoon Henki paljastaa meille ne asiat, joista meillä on tarve, kun nyt olemme koolla 
maanlaajuisesti, tuntien itsemme pieniksi ihmisiksi, mutta että meillä on paikka lunastettujen 
keskuudessa, koska me olemme uskoneet Jeesukseen Kristukseen. 
4 Suo nämä asiat meille Herra, ja kun kokous on päättynyt ja menemme eri koteihimme 

ympäri maan, voikaamme me sanoa kuten nuo Emmauksesta: “Eikö sydämemme palanutkin 
meissä, kun Hän puhui meille tiellä?” 
5 Nyt, Isä, missä tiedän, että mitä hyvänsä minä sanoisinkin, olisi varmasti riittämätöntä. Niille 

hienoille kristityille kautta maan, jotka nyt kuuntelevat, se ei olisi riittävää. Mikään mitä minä 
voisin sanoa, ei voisi tehdä mitään hyvää, koska me olemme kaikki samaa luokkaa. Me olemme 
ihmisiä, kuolevaisia, mutta voikoot suuri Pyhä Henki puhua, ottakoon Hän Sanan ja 
paljastakoon itsensä. Me odotamme Häntä nyt, Jeesuksen Nimessä. Aamen.  

Te voitte istuutua. 
6 Minä tavallani yllätän itseni. Sanoin vaimolleni, jos hän sattuu kuuntelemaan alhaalla 

Tucsonissa, että minä en luullut pitäväni kokousta, kun tulen takaisin, joten en edes tuonut 
vaatteita mukanani. Ja minä sanoin miniälleni, joka prässäsi pukuni, sanoin, minä seison 
puhujanpöydän takana... He eivät tiedä housujen olevan eri laatua kuin takin. Ne ovat ne, joita 
käytän kotona... Mutta Meda, hän aina silitti paitani ja kaikenlaista, joten, älä murehdi. Kaikki 
on hienosti. 
7 No niin, meillä on pyyntö täällä, että siellä eräs hyvin kallis veli... Ja minä luulen, että 

Prescott on puhelinyhteydessä kanssamme tänä aamuna, he siellä ylhäällä Prescottissa 
Arizonassa. Sisar Mercierin isä ollessaan matkalla tänne kokoukseen, ja hänet täytyi viedä 
sairaalaan sydänkohtauksen vuoksi, hän on veli Coggins. Ja myös veli Junior Jackson, joka on 
puhelinyhteydessä tässä lähellä, Clarksvillessä tai New Albanyssä, minä ymmärrän, että hänen 
isänsä on sairaalassa vakavan maksasyöpä leikkauksen vuoksi. Joten me tietysti haluamme 
muistaa heitä rukouksissamme. Ja nyt, täällä on myös muitakin, mutta emme halua ottaa 
enempää aikaa. Jumala tietää heistä kaiken, joten rukoilkaamme heidän puolestaan nyt. 
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8 Rakas Jumala, Tuo rakas vanha, ryppykätinen mies, veli Coggins, vanha veteraani kentältä, 
makaa tänä aamuna sairaalassa jossakin, kärsien sydänkohtauksesta. Minä rukoilen, Jumala, 
auta häntä. Suo se. Hän rakastaa elämää kuten kaikki meistä ja hän haluaa elää. Herra Jumala, 
suo se. Me kautta maan rukoilemme Jeesuksen Nimessä, hänen puolestaan, että sinä parantaisit 
hänet ja toisit hänet ulos sairaalasta. Me uskomme, että sinä teet sen, ja hän voi tulla suoraan 
kokoukseen. 
9 Me rukoilemme veli Jacksonin puolesta, hänen kallis isänsä on siellä lähellä kuolemaa nyt. 

Hän, joka on tuonut tähän maailmaan hienon Juniorin kaltaisen pojan, ja minä rukoilen rakas 
Jumala, että sinä parantaisit hänet. Minä tiedän, että se näyttää mahdottomalta. Lääkärit eivät 
tiedä mitä tehdä tuon kaltaisessa tapauksessa... Mutta me muistamme mitä tapahtui veli Hallille, 
kun kaikkein parhaat lääkärit täällä Louisvillessä sanoivat: “Hänellä on vain muutama tunti 
elinaikaa.” Hänellä oli syöpä maksassa, ja hän elää tänään, ja se oli kaksikymmentä viisi vuotta 
sitten, Sinun armostasi. Niinpä minä rukoilen, että Sinä parannat veli Jacksonin tänään, Herra. 
Anna armosi ja laupeutesi olla hänen kanssaan. 
10 Ja kaikki tämä suuri kasa nenäliinoja ja liinoja ja esineitä, jotka ovat laitettu tänne pyyntöinä, 

Sinä tiedät ne kaikki, Isä, minä rukoilen, että sinä suot parantumisen kaikille heistä. Jeesuksen 
Kristuksen Nimessä. Aamen. 
11 Nyt aloittaaksemme tänä aamuna, Minä en ajatellut, että minä olisin tullut ensinkään tänne 

viime sunnuntaina. Ja sitten, kun me olimme ilmoittaneet siitä, minä tulin ja veli Neville laittoi 
minut puhumaan, ja sitten me ilmoitimme, että minä olisin täällä tänään, ja se on ilmoitettu 
kautta maan ihmisille. Ja meillä on tämä puhelinjärjestelmä nyt, ja se on hyvin, hyvin hieno. 
Ihmiset voivat istua vain kodeissaan, tai kokoontua omiin paikkoihinsa, omiin seurakuntiinsa ja 
niin edelleen ja kuunnella palvelusta. Minä arvostan sitä. 
12 No niin, minä näen ne täällä ja viimeviikon aikana on ollut monia kyselyjä siitä, mitä sanoin 

viime sunnuntaisessa sanomassani... Uskon unohtaneeni, millä nimellä kutsuin sitä. Mutta 
sanoin jotakin velkojenne maksamisesta. Ja te tiedätte, että ei ole väliä sillä, mitä te sanotte, niin 
monet ymmärtävät väärin sen, ei siksi, etteivätkö he haluaisi ymmärtää sitä, mutta te vain 
yksinkertaisesti ymmärrätte väärin sen. Ja nyt joku kysyi: “Tulisiko meidän ostaa auto?”, tai 
“Mitä minun tulisi...” No niin, se ei ole se, mistä Jeesus puhui, tai mistä Raamattu puhuu täällä, 
kun se sanoo: “Älä ole velkaa mitään kenellekään”. Ne ovat ne velat, joita te vitkastelette 
maksaa, vaikka voisitte maksaa ne. Maksakaa ne. Te ette... Tätä se on, että ei ole velkaa 
kenellekään mitään. se ei merkitse... miksi, mehän olemme velkaa vuokramme, 
puhelinlaskumme ja mitä kaikkea. Me olemme velkaa nuo asiat ja me maksamme ne. Mutta 
tarkoitan vanhoja maksamattomia asioita, joiden maksamisessa olette vitkastelleet, maksakaa ne 
pois. Ymmärrättekö? No niin, älkää lähtekö mikään tuonkaltainen taakkaa harteillanne. 
13 Minä muista erään kerran, kun olin sairas, ollessani poika. Tultuani ulos sairaalasta olin 

velkaa noin kaksi tuhatta dollaria. Ja täällä oli ennen herra Swanikerin apteekki, ja minä olin 
hänelle velkaa noin kolmen-, neljänsadan dollarin lääkelaskun. Hän ei edes tuntenut minua. Ja 
tuo mies... minä menin hänen luokseen. Minä en tuntenut häntä, ja hän oli vain lähettänyt 
lääkkeen sinne ylös joka tapauksessa, hän ei milloinkaan kieltäytynyt lähettämästä sitä; ja minä 
sanoin: “Minä olen velkaa sinulle”. Ja minä sanoin... Uskon, että se ei ollut Swaniger, vaan se 
oli herra Mason, tuolla alhaalla Court Avenuen ja Spring kadun kulmassa. Ja minä sanoin: 
“Minä olen velkaa sinulle. Ja minä olen vielä tavattoman heikossa kunnossa, mutta minä yritän 
mennä töihin. Ja, jos minä nyt en voi maksaa sinulle...” Minusta oli juuri tullut kristitty; minä 
sanoin: “Ensimmäinen asia, herra Mason, velvollisuutenani Jumalaa kohtaan, minä olen velkaa 
Hänelle kymmenykseni. Minä haluan maksaa Hänelle minun kymmenykseni ensin.” Ja minä 
sanoin: “Sitten minun seuraava velvollisuuteni on maksaa velkani.” Ja minä sanoin: “Minun 
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isäni on sairaalloinen ja hän ja meillä on... Perheessämme on kymmenen lasta.” Mutta minä 
sanoin: “Jos minä en voi maksaa sinulle enempää kuin 25 centtiä tuosta laskusta jokaisena 
palkkapäivänä... Jos minä en voi maksaa edes tuota 25 centtiä, minä tulen ja puhun siitä sinulle. 
Minä sanon sinulle, että ‘minä en voi tehdä sitä tällä kertaa.’” No niin, Jumalan avulla minä 
maksoin sen kaiken pois. Ymmärrättekö? Tämä on se mitä minä tarkoitan, näettehän? 
14 Älkää vain... Joku sanoo... Oi, joku kristitty täältä seurakunnasta meni ja teetti työtä eräällä 

miehellä autonsa, kanssa täällä... Tuo mies sanoi: “Minä maksan teille lauantaina, kun saan 
palkan”, tai jotakin senkaltaista, ja sitten hän ei koskaan maksanutkaan. Ja viikot toisensa 
jälkeen kuluivat, eikä hän sanonut sanaakaan siitä. Ja tuo mies tuli kysymään minulta, hän 
sanoi... Näettekö, se heijastuu seurakuntaa vastaan. Se heijastuu Kristusta vastaan. Jos te ette voi 
maksaa hänelle, menkää ja sanokaa se hänelle, sanokaa: “Minä olen velkaa sinulle, ja minä 
tulen maksamaan sinulle. Minä olen kristitty, mutta minä vain... Minä en voi tehdä sitä juuri nyt, 
minulla on... Mutta minä olen tämän velkaa sinulle.” Ja muistakaa, se on Jumalan kirjoissa 
myöskin, tiedättehän, että te teette sen. Minä yritän itseni puolesta ja me kaikki yhdessä, 
yrittäkäämme olla valmiit, sillä me tiedämme, että me olemme lähestymässä jotakin, olemme 
hyvin lähellä jotakin, joka tulee tapahtumaan. Joten me haluamme olla valmiit. Kun Herran 
tulemus on tulossa niin lähelle nyt, niin me haluamme olla valmiit tuota suurta hetkeä varten. 
15 No niin, me haluamme valmistautua, ja puhua nyt pienestä aiheesta, jonka olen valinnut 

täksi aamuksi Herran avulla. Ja me olemme puhuva juuri niin lyhykäisesti kuin vain voimme 
näiden puhelinyhteydessä olevien ihmisten vuoksi. Minä toivon, että teillä kaikilla on, kaikkialla 
maassa, yhtä hieno ilma kuten meillä on täällä Indianassa. Mukava, viileä, hieno ilma, joka 
meillä nyt on sateen jälkeen, se on hyvin kaunista. 
16 Nyt minä haluan lukea Hebrealaiskirjeen 1. luvusta ja Johanneksen Evankeliumin 1. luvusta. 

Hebrelaiskirje 1:1-3 ja Joh. 1:1, tekstiä varten. Aiheenani tänä aamuna on Kirjoitusten 
tutkiminen. Lukekaamme nyt Hebrelaiskirje 1:1: 

Jumala, joka monasti ja monella tavalla puhui menneinä aikoina isille profeettojen kautta, 

On näissä viimeisissä päivissä puhunut meille hänen Poikansa kautta, jonka hän on 
määrännyt kaiken perilliseksi, jolla hän myös teki maailmat; 

Joka ollen hänen kunniansa kirkkaus, ja hänen henkilönsä nimenomainen kuva, ja pitäen 
yllä kaikki asiat hänen voimansa sanalla, kun hän itse oli puhdistanut meidän syntimme, 
istunut alas Majesteetin oikealle kädelle korkealla; 

Miten kaunista luettavaa. Nyt, Joh.1:1 

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. 
17 No niin, ja minun tekstini tänä aamuna on: Kristus on paljastettu hänen omassa sanassansa. 

Nyt, syy miksi halusin puhua tästä oli, koska... Tietäen, että mitä me sanomme, meidän ei tule 
sanoa vain siksi, että olemme kokoontunee yhteen, vain umpimähkään puhuaksemme jostakin, 
vaan se on jotakin, joka on vakauttava ihmisiä, sillä me olemme kulkemassa vaarallisten, 
petollisten vesien lävitse. Me olemme jo purjehtimassa niiden lävitse. Ja joskus, arvelen, että se 
on samoin teidän kanssanne kuin minunkin kanssani, näyttää niin kuin sitä olisi niin paljon, se 
näyttää niin pelottavalta. 
18 Keskustelin juuri nuoren saarnaajan ja hänen vaimonsa kanssa tuolla huoneessa, vain 

muutama hetki sitten. Ja molemmat heistä ovat hermostuneita, aivan kuten loppukin maailma 
on, loputkin ihmisolennoista maan päällä. Minä sanoin: “Muistakaa, Saatana on tuleva iskemään 
teitä.” Minä en välitä kuka sinä olet, Jumala... Hänellä on oikeus tuohon yhteen iskuun. Minkä 
te mieluimmin haluaisitte tuon iskun olevan, olla sokea, tai olla sairas nivelreumasta istuen 
pyörätuolissa, tai olla hermostunut? Näettekö? On jokin paikka, jonne hän voi iskeä teitä. 
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Hänellä on oikeus tuohon avoimeen paikkaan. No niin, tämä on se paikka mikä teidän täytyy 
pitää peitettynä koko ajan. 
19 Ja nähdä tämä hermostunut ajanjakso, jossa me elämme... Ja viime viikon nauhat, luulisin, 

tulevat paljastamaan teille suuret kauhistuttavat asiat, joista tulemme puhumaan eräänä näistä 
päivistä, kun vain voimme vuokrata sopivan paikan, noiden viimeisten maanpäälle 
vuodatettavien vitsausten avaamiseksi, tai mieluumminkin noiden Vihanmaljojen, 
Vihanmaljojen vuodattamisesta ja Seitsemästä Ukkosenjyrinästä... Ja noista kauhistuttavista 
näyistä, jotka ovat tulossa maan ylle... 
20 Miehet nyt ja ihmiset tänään ovat tänään sellaisessa hermostuneisuuden tilassa, koko 

maailma... Lukekaa tämän kuun Valitut Palat, ja pankaa merkille tuo aihe, joka koskee tuota 
suurta evankelistaa Billy Grahamia. Hän tuli niin väsyneeksi, että hän ei voinut pitää 
kokouksiaan, ja hän meni Mayon klinikalle fyysistä tarkastusta varten. Ja hänessä ei ollut 
mitään vialla, hän vain ei tee tarpeeksi työtä. Ja he panivat hänet juoksemaan, saamaan fyysistä 
harjoitusta. Hän juoksee mailin päivässä. Ja sitten tuo artikkeli jatkaa sanoen, että tiede on 
todistanut tänään, että nuoret lapset, nämä pienet pojat ja tytöt saavuttavat keski-iän 
kaksikymmentävuotiaina. Ja monasti monissa tapauksissa, tytöt ovat vaihdevuosissa 
kaksikymmentäviisivuotiaina. 

En tiedä tiesittekö sitä vai ette, mutta joitakin iltoja sitten, kun Pyhä Henki puhui täällä 
kokouksessa, täällä alhaalla istui pieni tyttö, ja tämä oli tarkalleen mikä oli vikana tuolla 
lapsella, kun Pyhä Henki puhui sen. Katsoin häntä toisen kerran, ja katsoin uudestaan, ja näin 
mistä oli kysymys. Minä ajattelin: “Se ei voi olla; tuo lapsi on liian nuori.” Mutta se oli 
vaihdevuodet, noin kaksikymmentä, kaksikymmentäviisivuotias, jotakin sellaista. Näettekö? 
21 Minun äitini ja teidän äitinne tulivat tuohon ikään noin neljäkymmentäviisi-, 

viisikymmentävuotiaina. Minun vai moni tuli siihen ikään noin kolmekymmentäviisivuotiaana. 
Nyt se on laskenut kahteenkymmeneen. Koko ihmisrotu on mädäntynyt. No niin, jos tämä 
risteytetyn ruuan syöminen repii alas tällä tavalla meidän fyysistä ruumistamme, aiheuttaen 
hermostuneisuutta ja mädännyttäen sen, eikö se myöskin mädännytä meidän aivosolujamme? 
Sitten me voimme nähdä, miksi naiset voivat mennä alastomina kaduille. Me voimme nähdä 
miksi he voivat hurjastella kaduilla ajaen 120 mailia tunnissa, ja kaikki nämä muut asiat. On 
tultu paikalle, jossa koko kansa, koko maailma, ei yksin tämä kansa, vaan kaikkialla, 
mielenvikaisuutta. 
22 Ja sitten, kun me, jos se on Herran tahto, avaamme nuo Seitsemän Vihanmaljaa, ja 

näytämme nuo kauhistuttavat asiat... Miehet tulevat niin mielenvikaisiksi jonkun ajan kuluttua, 
että he kuvittelevat näkevänsä vuoren kokoisia muurahaisia. Naiset, jotka leikkaavat hiuksensa 
pois, tulevat noiden heinäsirkkojen kiusaamiksi, joilla on hiukset kuin naisilla, ja leijonan 
hampaiden kaltaiset hampaat ja pistimet pyrstöissään kuten skorpioneilla, ja niin edelleen, jotka 
tulevat kiusaamaan miehiä maan päällä. Mutta silloin se on oleva liian myöhäistä tehdä mitään 
sen vuoksi. Pankaa asianne kuntoon nyt. Ymmärrättekö? 
23 Ja viime sunnuntaina, kun me menimme noihin renkaisiin osoittaen kuinka viisi aistia 

uloimmassa hallinto-osassa... Viisi aistia, jotka ovat sisäänpääsy ruumiiseen. On vain yksi tapa 
teidän päästä ruumiiseen, se on noilla viidellä aistilla. Nähdä, maistaa, tuntea, haistaa ja kuulla, 
ei ole muuta tietä ottaa yhteyttä ruumiiseen. 
24 Ja tuon miehen sisäpuolella on mies, jota kutsutaan hengeksi. Ja hänellä on viisi aistia; 

ajatus, rakkaus, omatunto ja niin edelleen. Hyvä on. 
25 No niin, se ette voi ajatella ruumiillanne; te ajattelette mielenne kanssa. Ja tämä on se mihin 

aivan liian monet kristityt pysähtyvät. Ja he voivat, aivan kuten vilja ja rikkaruoho pellolla, he 
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voivat olla voidellut samalla Pyhällä Hengellä, kuin todellinen uskovainenkin on voideltu. 
Mutta syvällä tuon toisen hallintoalueen sisäpuolella on kolmas alue ja se on sielu; ja tämä on se 
mikä on Jumalan ennaltamääräämä. Ja siellä on se missä todellinen siemen-elämänitu on. 
26 Ja muistakaa, että jos minä voisin avata rikkaruohon siemenen ja siirtää sinne sisäpuolelle 

vehnän alkion, ja istuttaa sen maahan, niin se toisi esiin vehnän tuosta rikka ruohon siemenestä, 
ei väliä miltä ulkopuoli näyttää, ja minkälaisia tunteita on. 
27 Tänään heillä on sellainen hämminki siitä, mikä on todiste Pyhästä Hengestä ja niin 

edelleen. Saatana voi matkia minkä kaltaista lahjaa hyvänsä mitä Jumalalla on, mutta hän ei voi 
tuoda esiin tuota Sanaa, sanasta sanaan. Tämä on se missä hän epäonnistui Eedenin puutarhassa; 
se on missä hän on aina epäonnistunut. Tämä on missä he... Tuo ääninauha noista vääristä 
voidelluista. He voivat olla voidellut Hengellä, puhua kielillä, tanssia, huutaa, saarnata 
Evankeliumia, ja silti se on perkele. Se on tuo sisäpuoli. Nyt muistakaa, että Jeesus sanoi: 
“Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, tulevat tulemaan Minulle. Eikä kukaan mies voi tulla, 
ellei Minun Isäni vedä häntä ensin.” 

No niin, me olemme käyneet sen lävitse ja näyttäneet, kuinka te olitte teidän iso-, iso-, iso-, 
isässänne, koko matkan alaspäin, fyysisesti puhuen. Joskus perheeseen syntyy punapäinen lapsi. 
se hämmästyttää isää, koska hän ei tunne yhtään punapäätä omassa eikä äidin suvussa. Mutta, 
jos menette tarpeeksi kauas taaksepäin, useita sukupolvia, te tulette toteamaan, että joku siellä 
oli punapäinen. Tuo siemen jatkaa tulemistaan alaspäin, ja te tulette jonkun kaltaiseksi, joka oli 
siellä kauan sitten. Kuten Hebrelaiskirje 7. luku sanoo, että Aabraham maksoi kymmenykset 
Melkisedekille, kun hän palasi kuninkaita tappamasta. Ja Leevi, joka vastaanotti kymmenyksiä, 
maksoi kymmenyksiä, sillä hän oli Aabrahamin kupeissa, kun tämä kohtasi Melkisedekin. 
28 No niin, tämä on sama asia: jos sinä olet Jumalan poika, ja jos minä olen Jumalan poika, tai 

Jumalan tytär, niin me olimme Jumalassa alussa. Ja, kun Jeesus tuli Sanan täyteytenä, niin 
silloin me olimme Hänessä elämänidun muodossa. Kun Hänet ristiinnaulittiin, meidät 
ristiinnaulittiin Hänen ruumiissansa.  Kun Hän nousi kuolleista, me nousimme Hänen kanssaan. 
Ja nyt, sen jälkeen, kun olemme tulleet tuntemaan sen, me istumme yhdessä Hänen kanssaan 
taivaallisissa paikoissa Kristuksessa Jeesuksessa. Näettekö? Sillä me, jos me olemme Jumalan 
poikia ja tyttäriä, olemme Jumalan lapsia, ja silloin me olemme Jumalan ominaisuuksia. Silloin 
meillä on Iankaikkinen Elämä. Ja Jumala on ainoa, Iankaikkinen Elämä, mitä on olemassa. 
Niinpä me olimme Hänessä alussa. Ja, kun Jeesus tuli kaikeksi tuoksi Sanaksi, niin me silloin 
olimme osa Hänestä. Aamen. Siinä se on. Kun tämä on siellä, niin ei ole olemassa perkelettä tai 
voimaa, joka voisi koskaan ottaa sitä pois. Se on sielun kiinnityspaalu. 
29 Te voitte olla voidellut ulkona täällä tässä hengessä, ja haluta ja tehdä kaikkia näitä toisia 

asioita, mutta kun se tulee tähän kiinnityspaaluun, tuohon Sanaan, niin te ette milloinkaan liiku 
pois siitä. Se on pitävä otteensa niin vakaasti ja uskollisena tuolle Sanalle, kuin se vain voi. Sen 
ulkopuolella, mitä hyvänsä te teettekin, te olette yhä kadotetut. 
30 Tuo Laodikean seurakunnan ajanjakso on alaston, sokea, kurja, eikä tiedä sitä. Näettehän, 

sillä on voitelu, se on voideltu todellisella Hengellä. Näette, että Pyhä Henki voi langeta miehen 
ylle hänen hengessään, mutta hänen sielunsa on hänen elämänitunsa. Ja tuo elämänitu on Sana. 
Ymmärrättekö? Ja minä en välitä kuinka paljon te saarnaatte, kuinka hyvin te teette sen, ja 
kuinka paljon te rakastatte. Se on yksi hengen aisteista. Te ette voi rakastaa ruumiinne kanssa; te 
rakastatte hengellänne. Se on yksi hengen sisäänpääsyteistä. Ja te voitte rakastaa ja jopa rakastaa 
Jumalaa, ja silti olla vääriä. Te voitte ajaa ulos perkeleitä ja saarnata ja tehdä näitä asioita, ja silti 
olla vääriä. Jeesus sanoi niin; Hän sanoi, että monet tulisivat tulemaan tuona päivänä. Tuo Sana 
määrää sen.  

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. 
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Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme,... 
31 Huomatkaa, minä tulen puhumaan tästä Raamatun aiheesta, Kristus on paljastettu hänen 

omassa sanassansa. Tein tämän johtopäätöksen tuolla omassa huoneessani. Joku kallis henkilö, 
saattaa ehkä istua täällä tänä aamuna... Minulla on taulu riippumassa siellä työhuoneeni seinällä, 
ja se on kuva Hoffmanin maalauksesta Kristuksen pää, maalattu siunauksellisuudessa 
[Englantilaisen Raamatun Vuorisaarnan autuaaksi julistukset kohta]. Ja juuri, kun te tulette sille 
paikalle, että tarvitsette osan tukkaa, he painoivat hieman lujempaa kynällä ohittaessaan tuon 
paikan. Joten siinä Hän on, istuen Hänen Sanassansa, katsellen suoraan ulos. Kristus 
siunauksellisuudessa. Joku, kuka hyvänsä se on ollutkin, minä kiitän sinua siitä. Ja joku toi tuon 
kuvan, Elian menemisestä ylös tulisissa vaunuissa, ja pani sen sinne minun työhuoneeseeni. Me 
arvostamme näitä asioita. Monasti, kun on suuret kansanjoukot, minulla ei ole tilaisuutta puhua 
ja sanoa näitä asioita, mutta minä näen sen, veli, sisar. Minä tiedän sen. Jumala tietää sen. 
32 Nyt minä tulen puhumaan tästä aiheesta, Kristus on paljastettu hänen omassa sanassansa. 

Kuinka Kristuksen kuva on siunauksellisuudessa näkyen siinä. Kuten... Tämä on se missä 
ajattelin tätä aihetta. 
33 No niin, Kristus ja Sana on sama. Näettekö? He sanovat: “Kuinka oli Raamattu...?” Ihmiset 

sanovat... Ajoin miehen kanssa jokin aika sitten. Hän sanoi: “Ajattelehan sitä. Me olemme 
tämän maan päällä, niin kuin me olemme, ja me vain tiedämme tai voimme vain sanoa, että me 
olemme pelastetut jollakin juutalaisella tarinalla, jota kutsutaan Raamatuksi.” 
34 Minä sanoin: “Herra, en tiedä kuinka sinä voit sanoa sellaista, mutta minä en usko, että se on 

juutalainen taru.” Minä sanoin... 

Hän sanoi: “No niin, sinä rukoilet... Mitä sinä rukoilet? Minä pyysin kerran sitä-ja-sitä ja 
eritä asioita; enkä minä saanut sitä.” 
35 Minä sanoin: “Sinä rukoilet väärin. Meidän ei tule koskaan rukoilla muuttaaksemme 

Jumalan mielen; meidän tulee rukoilla, että Hän muuttaisi teidän mielemme. Jumalan mieli ei 
tarvitse mitään muuttumista. Näettehän? Se on oikein.” Minä sanoin: “Ei minkä puolesta sinä 
rukoilet...” 

Tunnen nuoren katolisen pojan. Hänellä oli rukouskirja ja hän luki näitä rukouksia, että 
hänen äitinsä eläisi. Ja tämä kuoli, ja hän heitti tuon rukouskirjan tuleen. 

No niin, tehän näette... Minä en kannata rukouskirjaa, mutta kuitenkin... Näettekö, te 
asennoidutte asiaan väärin. Te yritätte sanoa Jumalalle mitä tehdä. Rukouksen tulisi olla: 
“Herra, muuta minut soveltumaan Sinun Sanaasi”, eikä, “Anna minun muuttaa Sinun mielesi, 
vaan muuta Sinä minun mieleni. Muuta Sinä minun mieleni Sinun tahtosi mukaiseksi, ja Sinun 
tahtosi on kirjoitettuna täällä Kirjassa. Ja Herra, älä lopeta minun kohdallani, ennen kuin minun 
mieleni on tullut sinun mielesi kaltaiseksi. Ja sitten, kun minun mieleni on Sinun mielesi 
kaltainen, niin silloin minä olen uskova jokaisen Sanan, jonka Sinä olet kirjoittanut. Ja sinä 
sanoit sen siellä, että kaikki myötävaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Sinua rakastavat, ja minä 
rakastan Sinua, Herra. se kaikki yhdessä myötävaikuttaa minun parhaakseni.” 
36 Olen ollut tämän viikon tuolla maaseudulla, joidenkin erittäin rakkaiden ystävien luona. 

Kysyin joiltakin heistä eilen syödessämme. Me aina istumme pöydän ympärillä ja meillä on 
sellainen pienen raamattutunnin kaltainen. Puhuimme rakkaudesta. Ja siellä oli eräs henkilö, 
joka sanoi minulle, hän sanoi: “Minä uskon, että sinä olet antikristus.” 
37 Minä sanoin: “Jos se miellyttää minun Herraani, niin se on mitä minä haluan olla. Minä 

haluan olla, mitä hyvänsä Hän haluaa minun olevan. Minä rakastan Häntä. Ja, jos Hän heittäisi 
minut helvettiin, minä kuitenkin rakastaisin Häntä, jos menen sinne saman hengen kanssa, joka 
minulla on nyt.” Hän katsoi minua jotenkin oudosti. Heitä oli siellä neljä, viisi nuorta miestä 
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vaimoineen, hienoja naisia. Minä tiesin kuinka nuo pojat rakastivat vaimojaan, joten minä 
sanoin heille: “Tällä tavalla te voitte koetella sen. Jos teidän vaimonne, ennen kuin olitte 
naimisissa... No niin, menkää takaisin, sanokaamme, että te uneksitte avioelämästä, uneksitte, 
että olitte naimisissa. Te ette vielä olleet naimisissa, mutta te näitte unta, että te olitte. 
Herättyänne te menitte ja keskustelitte siitä tyttöystävänne kanssa, ja sanoitte: “Tiedätkö mitä, 
minä näin unta, että me olimme naimisissa, ja meillä oli lapsia ja me elimme onnellisina 
odottaen Herran tulemusta ja kaikenlaista!” Ja sitten tämä tyttö sanoisi teille: “Tiedätkö, minä 
rakastan toista miestä enemmän kuin sinua. Minä voin olla onnellisempi toisen miehen kanssa.” 
Voisitteko te sydämestänne rakastaa häntä tarpeeksi paljon sanoaksenne: “Levätköön Jumalan 
siunaukset sinun ylläsi, rakas. Mene tämän toisen miehen kanssa.” No niin, tutkikaahan sitä, 
jokainen teistä miehistä ja jokainen teistä naisista. Sillä, jos teidän rakkautenne on 
oikeanlaatuista, te tekisitte sen, sillä te olette kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan. Te tiedätte, 
että te voisitte saada hänet, ja elää hänen kanssaan, hän voisi olla vaimonne, hän menisi 
naimisiin kanssanne, mutta hän ei tulisi olemaan onnellinen. Hän olisi onnellisempi... Ja sitten, 
jos te rakastatte häntä, silloin te haluatte hänen olevan onnellinen. Sen vuoksi mikä hyvänsä 
Jumalan tahto onkin, tapahtukoon Jumalan tahto, olen minä sitten onnellinen siitä tai en. Minä 
haluan elää niin, että se mitä minä teen miellyttää Häntä. Sen vuoksi tarkastakaa tämän kanssa 
tavoitteenne ja vaikuttimenne, nähdäksenne rakastatteko te Jumalaa vai ette.” 

Mitä, jos Hän sanoisi: “Sinä olet palvellut Minua, mutta Minä tulen heittämään sinut pois”? 

“Minä rakastan sinua joka tapauksessa.” 
38 Sen vuoksi, jos seurakunnat haluaisivat nähdä ja voisivat uskoa tuollaisella tavalla, se ei olisi 

niin, että yksi yrittäisi nykäistä jalkapalloa pois toiselta kaverilta, joka juoksee sen kanssa. Hän 
olisi suojelemassa tuota toista. Ymmärrättekö? Jos heillä olisi todelliset aidot tavoitteet ja 
vaikuttimet, niin ei yksi yrittäisi sanoa: “Hei, minulla myöskin on tämä. Tämä on minä, tämä..” 
Näettekö, Jumala ei voi käyttää ketään miestä. Sitä seuraa heti niin paljon jäljittelyä ja se on 
Saatana; ja ihmiset eivät voi ymmärtää sitä. He yrittävät ottaa pallon pois joltakin, jolle se on 
annettu. Antakaa vain Jumalan nostaa esiin jokin määrätty palvelustehtävä, ja katsokaa kuinka 
monet yrittävät saada sen itselleen. Ymmärrättekö? 
39 No niin, aito rakkaus Jumalaan sanoo: “Ei väliä mikä osanen minä olen Herra, jos vain voin 

sanoa sanankin sen puolesta suojellakseni Sitä, anna minun tehdä se.” Näettekö? Tämä on 
samoin teidän vaimonne suhteen, jos te todella rakastatte häntä, se ei ole phileo-rakkautta, se on 
agape-rakkautta, aitoa rakkautta. Jos hän voisi elää jonkun muun kanssa onnellisempana... Te 
ette nyt ole naimisissa, koska, te ette voi... 
40 Ja asiasta toiseen, ihmiset kuuntelevat näitä nauhoja. Jotkut, niin monet kirjoittavat ja 

sanovat: “Miksi, Avioliitto ja avioero saarnassa sinä sanoit tämän ja sinä sanoit tuon.” Olen 
sanonut sen niin monta kertaa: nämä nauhat menevät vain... Minä puhun omalle 
seurakunnalleni, veli. Minä en ole vastuussa siitä, mitä Jumala on antanut sinun 
paimennettavaksesi; minä olen vastuussa siitä, minkälaisella ruualla minä ruokin näitä ihmisiä. 
Tämä on vain tätä tabernaakkelia varten, Ymmärrättekö? No niin, jos ihmiset haluavat 
kuunnella nauhoja se on heidän asiansa. Mutta minä puhun niille, jotka Jumala on antanut 
minulle. se oli heidän syntinsä, jotka pyyhittiin pois. Joku kirjoitti ja sanoi: “No niin, minä olen 
tehnyt tätä ja minä olen tehnyt tuota. Sinä sanoit, että meidän syntimme.” Minä en sanonut sitä. 
Minä sanoin: “Ja katsokaakin, että tämä on vain näille ihmisille täällä nyt, ihmisille täällä 
tabernaakkelissa, minun omalle laumalleni.” No niin, jos ihmiset haluavat risteyttää ruokaa ja 
muita asioita siellä ulkona... Te saatte ilmestyksen Jumalalta ja teette mitä Jumala käskee teidän 
tehdä. Minä olen tekevä saman asian. Mutta nämä sanomat ovat tälle seurakunnalle. 
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41 Huomatkaa. No niin, me tulemme takaisin siihen, että meillä on oltava jotakin, josta meidän 
on pidettävä kiinni. Jonkin on oltava kiinnityspaaluna. 

Toisin sanoen, on oltava jotakin lopullista. Ja jokaisella täytyy olla jokin lopullinen tai 
ehdoton. Minä saarnasin tuosta ehdottomasta, absoluutista, kerran vuosia sitten, se merkitsee 
viimeistä sanaa.  
42 Kuten erotuomari pallopelissä, jos hän sanoo, että se on palo, niin se on mitä se on. Ei väliä 

kuinka sinä sen näit, erotuomari sanoi, että se on palo. Sinä voit sanoa: “Minä... se ei ollut palo. 
se meni... Minä näin...” Ei ole mitä se on, kun hän sanoi: “Palo”, niin se on sitä, ja se selvittää 
sen... Hän on lopullinen. 
43 Liikennevalo on lopullinen, jos se sanoo: “Mene.” Te voitte sanoa: “Minulla on kova kiire, 

minun täytyy...” Ei, ei, se sanoo: “Sinä odotat, kun tuo toinen kaveri menee.” Ymmärrättekö? Se 
on lopullinen. 
44 No niin, kaikella mitä te teette, täytyy olla lopullisuus. se täytyy olla, kun te valitsette 

vaimonne. Täytyy olla nainen, joka teidän täytyy valita. 
45 Tulee aika, että menette ostamaan autoa, mitä te lopullisesti tulette ostamaan. Tuleeko se 

olemaan  Ford, Chevrolet, Plymouth, ulkomainen auto tai mitä se onkin, teillä täytyy olla jokin 
lopullinen. Ja niin on kristillisen elämänkin kanssa; on oltava jotakin, mikä on lopullinen. 
46 Nyt, jos joku mies menisi toisen miehen luo ja sanoisi, kuultuaan jonkun sanoneen: “Sinut 

tulee kastaa upottamalla.” Ja tämä kaveri ei koskaan... Ehkäpä hän on... Jotkut seurakunnat eivät 
kasta upottamalla, he vain pirskottelevat. Sanokaamme esimerkiksi metodistit, luulen kuulleeni, 
että he kastavat upottamalla, jos sitä pyydetään. Tai ehkä katolinen, ajattelisin, että he 
ainoastaan pirskottelevat. Niinpä sitten, jos tämä mies kuulisi jotakin upottamisesta veteen, hän 
ei ymmärtäisi sitä; hänet oli kasvatettu katoliseksi, niinpä hän menee papin luo ja sanoo: “Isä, 
minä ymmärrän, että meidän tulisi olla kastetut upottamalla, mitä meidän kirkkomme sanoo 
siitä?” 
47 “Se sanoo, että meidät tulee pirskotella.” No niin, jos tuo kirkko on hänen viimeinen 

sanansa, niin se selvittää sen. kaikki kiista on ohitse. Kirkko sanoi niin, ja siinä kaikki. 
48 Mitä, jos baptisti veli kuulisi meidän sanovan, että me uskomme kastamiseen upottamalla. 

Hän sanoisi: “Minä uskon sen.” 

“Ja Jeesuksen Kristuksen Nimessä.”  

No niin, tämä seurakunnan jäsen menisi takaisin pastorinsa luo ja sanoisi: “Eräs kaveri sanoi 
minulle, että meidän tulee olla kastetut, kylläkin upottamalla, mutta Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä.” 
49 “Hyvä”, hän sanoisi, “katsokaamme nyt sitä. Hyvä on, tässä tämä kirja sanoo, että meidän 

tulee olla kastetut käyttämällä muotoa Isä, Poika ja Pyhä Henki.” Jos tuo seurakunta on hänelle 
lopullinen sana, se selvitti sen. Hän ei välitä mitä mikään muu sanoo, se on hänen absoluuttinsa. 
50 Jokainen kirkkokunta on lopullinen heidän uskovilleen. Mutta minulle, ja niille joita minä 

toivon johtavani Kristukselle, ja Kristuksella, Raamattu on meidän lopullisuutemme. Ei väliä... 
Koska Jumala sanoi: “Olkoon jokaisen miehen sana valhe, ja Minun Totuus.” Ja minä uskon, 
että Raamattu on Jumalan lopullisuus. Ei väliä, mitä kuka hyvänsä muu sanoo, se on lopullinen. 
Raamattu ei ole järjestelmien kirja. Varmasti ei! Se ei ole järjestelmien kirja, eikä 
siveellisyyslain kokoelma. Raamattu ei ole järjestelmien kirja, niin monia järjestelmiä ja niin 
edelleen. Ei! se ei ole siveellisyyssääntöjen kirja. Ei, sitä se ei ole. Eikä se ole kokonaan 
historian kirja, tai niin ei se myöskään ole jumaluusopin kirja, sillä se on Jeesuksen Kristuksen 
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ilmestys. Jos te nyt haluatte lukea sen, te joilla on paperit merkitäksenne sen ylös, niin se on 
Ilmestyskirja 1: 1-3. Raamattu on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. 
51 Lukekaamme se, kun meillä on aikaa. Uskon, että minulla... Ei ole liian montaa muistiin 

panoa täällä, joista puhua. Jos Herran tulemus viipyy, niin me tulemme yrittämään saada niistä.  

Jeesuksen Kristuksen Ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen hänen 
palvelijoilleen asiat, joiden täytyy pian tapahtua; ja hän lähetti ja toi ilmi hänen enkelinsä 
kautta hänen palvelijalleen Johannekselle. 

Joka todistaa Jumalan sanasta, ja Jeesuksen Kristuksen todistuksesta, ja kaikista asioista, 
jotka hän näki. 

Siunattu on hän, joka lukee, ja ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja pitää asiat, 
jotka ovat kirjoitettuna siihen: sillä aika on käsillä. 

52 Niinpä Raamattu on Jeesuksen Kristuksen täydellinen ilmestys, ja se oli kirjoitettu 
profeetoilla, Hebr. 1:1. “Jumala, joka monasti puhui isille profeettojen kautta, on näissä 
viimeisissä päivissä puhunut meille Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta”, joka oli 
profeetat, kaikki heistä yhteen pantuna. Jeesus oli Malakia; Jeesus oli Jeremia, Jesaja, Elia 
kaikki mitä he olivat, oli Hänessä. Ja kaikki mitä te olette, ja kaikki mitä minä olen, on Hänessä. 
Sanat, Sanan todistukset. Niinpä se ei ole järjestelmien kirja, eikä siveellisyyssääntöjen 
lakikokoelma, eikä se ole historian kirja tai jumaluusopin kirja. Sitä se ei ole. Vaan se on 
Jeesuksen Kristuksen ilmestys, Jumala itse paljastettuna Sanasta lihaksi. Tämä on mitä se on. 
Raamattu on Sana, ja Jeesus oli liha. Jumala on Sana, ja Jeesus oli liha. Se on ilmestys siitä, 
kuinka Jumala, Sana, oli ilmoitettu inhimillisessä lihassa ja paljastettu meille. Ja tästä syystä 
Hänestä tuli Jumalan Poika. Hän on Jumalan osa. Ymmärrättekö te? 
53 No niin, Hän ei ole... Ruumis on Jumalan osa, niin paljon, että se on Poika. Poika.. Niin kuin 

katoliset kutsuvat sitä, Iankaikkinen Poika ja kaikki muutkin kirkkokunnat, tuossa sanassa ei 
edes ole mitään järkeä. Näettekö? Iankaikkinen ei voi olla poika, koska poika on jotakin, joka 
on siittämisellä alkanut. Ja Sana on iankaikkinen... Hän voi olla Poika, mutta Hän ei voi olla 
Iankaikkinen Poika. Ei! se ei voi olla Iankaikkinen Poika. 
54 No niin, mutta Hän on Poika, niin paljon, että kaikki se Sana, joka oli Jeremiassa, 

Mooseksessa... Ja kaikki nuo Sanat, kuten Hän sanoi: “He puhuvat Minusta.” Kaikki tuo 
todellinen jumalallinen Sanan ilmestys, oli kerätty yhteen yhdessä ihmisruumiissa, ja Jumala 
pani lihan sen ympärille. Tästä syystä Häntä kutsuttiin “Pojaksi”, ja syy miksi Hän viittaa 
“Isään” puhuessaan. Mitä, sehän on niin kovasti yksinkertaista, jos te vain annatte Jumalan 
vuodattaa sen sisimpäänne. Näettekö? Jumala paljastettuna lihan ruumiissa, pankaa merkille, 
paljastettu Sanasta lihaksi. se on Joh. 1: 14. “Ja Sana tehtiin lihaksi ja asui meidän 
keskuudessamme.” 
55 Nyt, pankaa merkille tämä Raamattu. Jotkut heistä sanoivat: “Oh, se on tehnyt tämän, se on 

tehnyt tuon.” Mutta antakaa minun sanoa teille jotakin, menkäämme Raamatun historiaan 
minuutiksi, nähdäksemme mistä se tulee. Neljäkymmentä eri kirjoittajaa on kirjoittanut sen. 
Neljäkymmentä miestä kirjoitti Raamatun, tuhannen kuudensadan vuoden aikana ja eri aikoina, 
ennustaen kaikkein tärkeimmät tapahtumat, jotka milloinkaan tapahtuivat maailman historiassa, 
ja monesti satoja vuosia ennen kuin se tapahtui. Eikä siellä ole yhtään virhettä, noissa 
kuudessakymmenessäkuudessa kirjassa kokonaisuudessaan. Kukaan kirjan tekijä paitsi Jumala 
itse, ei voisi olla niin täsmällinen. Ei edes yksi sana ole ristiriidassa toisen kanssa. Muistakaa, 
että Raamattu on kirjoitettu tuhannen kuudensadan vuoden ajanjaksossa, alkaen Mooseksesta, 
aina Johanneksen kuolemaan Patmos saarella, tuhat kuusisataa vuotta myöhemmin. Ja sen 
kirjoitti neljäkymmentä eri tekijää. Yksi heistä ei edes tuntenut toista, eikä heillä milloinkaan 
ollut sitä Sanana. Jotkut heistä eivät milloinkaan edes nähneet kirjoitettua Sanaa! Mutta, kun he 
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kirjoittivat sen, nuo joiden ymmärrettiin olevan profeettoja, niin sitten, kun he panivat heidän 
profetiansa yhteen, niin joka ainoa niistä sopi täydellisesti toinen toiseensa. 
56 Katsokaa Pietaria, joka teki tuon ilmoituksen Helluntaipäivänä: “Tehkää parannus joka ainoa 

teistä ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä, syntienne anteeksi saamiseksi.” Paavali ei 
koskaan ollut kuullut siitä mitään. Hän meni alas Arabiaan kolmeksi vuodeksi tutkimaan 
Vanhaa Testamenttia, nähdäkseen kuka tämä Tulipatsas oli, joka puhui hänelle tiellä sanoen: 
“Saul, miksi sinä vainoat Minua?” Kuinka hän olisi saattanut olla väärässä? Hän ei koskaan 
kysellyt mitään seurakunnalta. Ja neljätoista vuotta myöhemmin, kun hän kohtasi Pietarin, 
totesivat he saarnaavansa samaa asiaa, sanasta sanaan. Se on meidän Raamattumme. Pettäköön 
jokaisen miehen sana, tämä... Tämä, kukaan ei voi lisätä siihen. Te ette voi lisätä mitään 
Raamattuun. Ei, mitään! Tämä on täydellinen ilmestys, ja siinä kaikki. 
57 Kuten Seitsemän Sinettiä. Jotkut pitivät tapana sanoa minulle: “Herra tulee puhumaan 

sinulle veli Branham, kun nämä sinetit paljastetaan, ja tulee kertomaan sinulle kuinka päästä 
lähemmäksi Jumalaa, ja kuinka...” 
58 Minä sanoin: “Ei, ei. Se ei voi olla, koska, Raamattu, Seitsemän Sinettiä siinä kätkivät 

Seitsemän Salaisuutta. Se oli jo kirjoitettu, mutta he eivät ymmärtäneet mitä se oli.” 
Huomioikaa kuinka he alkoivat kääntyä mukaan ja kastaa Jeesuksen Nimessä. Ymmärrättekö? 
Mutta se ei ollut, Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Kaikki nuo asiat, kuinka se oli... Koska 
on monia Jeesuksia... Minulla on monia Jeesus nimisiä saarnaaja ystäviä maan päällä. Se ei ole 
siten; se on meidän Herramme Jeesus Kristus. Ei mikään kirjantekijä kuin Jumala, voi olla niin 
täydellisesti oikein. 
59 Katsokaamme nyt kuinka tämä Raamattu oli kirjoitettu. Sanokaamme esimerkiksi... Mitä, 

jos me nyt ottaisimme kuusikymmentäkuusi erilaista lääketieteellistä kirjaa, jotka koskettelisivat 
ihmisruumista, ja jotka olisi kirjoittanut neljäkymmentä eri lääketieteellistä koulua, tuhannen 
kuudensadan vuoden pituisena aikana. Ihmettelenpä minkälaisen jatkuvuuden me niistä 
löytäisimme? 

Kun George Washington, meidän presidenttimme... Noin kaksisataa vuotta sitten he 
keuhkotaudin vuoksi vetivät häneltä pois varpaankynnen ja vuodattivat hänestä verta noin puoli 
litraa. Mitä, jos me ottaisimme...  
60 Menkäämme hieman pidemmälle joissakin asioissa, joista me niin olemme kiinnostuneet 

tänään, tarkoitan tiedettä. Mitä, jos me ottaisimme neljäkymmentä erilaista tiedettä tuhannen 
kuudensadan vuoden ajalta, nähdäksemme mihin se veisi meidät? Ranskalainen tiedemies 
kolmesataa vuotta sitten todisti tieteellisesti, pyörittämällä palloa, että jos saavutettaisiin 
sellainen kauhea nopeus, joka ylittäisi viisikymmentä kilometriä tumassa, niin esine jättäisi 
maan ja putoaisi pois. Ajattelisitteko te tieteen koskaan viittaavan takaisinpäin tuohon asiaan? 
Onko, sillä nyt mitään jatkuvuutta, kun he ajavat täällä kaduilla ja teillä yli kaksisataa kilometriä 
tunnissa? Mutta hän todisti sen tieteellisesti, maanpäällä pyörivän pallon paineella, että 
viidenkymmenen kilometrin tuntinopeudella mikä hyvänsä esine nousisi ylös maasta ja putoaisi 
pois avaruuteen. 
61 Ei, siinä ei ole mitään jatkuvuutta, mutta yksikään sana Raamatussa ei ole ristiriidassa toisen 

kanssa. Yksikään profeetta ei milloinkaan ole vastoin toista. He olivat joka ainoa täydellisiä, ja 
jos joku tuli sisälle ja profetoi, niin tuo todellinen profeetta nousi ylös ja paljasti sen. Silloin se 
oli tullut ilmi. Ymmärrättekö? Niinpä Raamattu on Jumalan Sana kaikille todellisille uskoville. 
62 No niin, te ette voi saada lääkäreitä olemaan tarkasti samaa mieltä. Heillä ei ole edes nyt 

mitään tarkkuutta. Tieteessä ei ole tarkkuutta. Tehän tiedätte, kuinka he jokin aika sitten 
kertoivat meille, että kun Raamattu sanoi, että hän näki neljän enkelin seisomassa maan neljällä 
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kulmalla, että se ei voisi olla niin, koska maa oli pyöreä. Mutta Raamattu sanoi: “Neljä kulmaa.” 
Ja niinpä te nyt pari kolme viikkoa sitten näitte lehdissä tämän artikkelin, kuinka he ovat 
todenneet, että maailma on neliö. Kuinka monet näkivät sen? Varmasti, näettekö? Minulla on 
siitä jäljennös ja odotan vain, että joku sanoisi jotakin.  
63 Ja jonakin päivänä he tulevat toteamaan, etteivät he myöskään näe sadanviidenkymmenen 

miljoonan valovuoden päähän avaruudessa; he vain menevät ympäri ympyrän muodossa. se on 
tarkalleen niin.  

Te tulette toteamaan eräänä näistä päivistä, mennessänne taivaaseen, että te ette lennä pois 
jonnekin muualle, vaan te olette yhä edelleenkin täällä, se on vain toinen, tätä nopeampi 
ulottuvaisuus.  

Suoraan tämän huoneen lävitse kulkee värejä. Jokainen teidän paitanne tai leninkinne väri 
mitä teillä onkaan, on iankaikkista, se pysyy tallella, kulkien ympäri ja ympäri maailman. 
Jokainen teidän silmänne räpäyttäminen pysyy tallella. Huomatkaa, televisio todistaa sen. 
64 Kun te olette syntyneet, Jumala panee nauhan päälle. Nauha on päällä, mutta se ei aiheuta 

paljon melua aluksi, tiedättehän; se on pieni vauva ennen kuin se tulee vastuunalaiseen ikään. 
Sitten melu alkaa. Hän alkaa sanomaa ja tekemään asioita, joista hänen on vastattava. Ja sitten, 
kun tämä elämä päättyy, tuo nauha otetaan pois ja talletetaan Jumalan suuressa kirjastossa. No 
niin, kuinka te voisitte välttää sen tuomiolla? Se soitetaan takaisin teille teidän edessänne: 
Jokainen tekemänne liike, jokainen mielenne lävitse kulkenut ajatus. Voitteko nähdä sen? 
Voitteko nyt nähdä missä Jumala... 
65 Seisoessani täällä eräänä iltana, ja siellä oli ollut mies puhujanlavalla, pitkä, kaljupäinen 

mies, todella miellyttävän näköinen vahva kaveri. Ja hän lähti pois... Herra oli kertonut hänelle 
koko joukon asioita hänen perheestään ja mitä hänen tulisi tehdä. Ja hän meni pois ja istuutui 
alas. Muutaman minuutin kuluttua tänne tuli minun eteeni toinen mies, hänen kaltaisensa, mutta 
hänellä oli päänsä kumarassa. Enkä minä käsittänyt sitä. Minä katsoin miestä uudestaan siellä, 
eikä hän ollutkaan hän, koska se oli jotakin muuta. Ja minä en voinut löytää tätä miestä. 
Katselin ympärilleni, eikä takananikaan ollut ketään. Minä sanoin: “Mies istuu noiden verhojen 
sisäpuolella tuolla.” Ja se oli veljemme, joka käy täällä seurakunnassa, pitkä, kaljupäinen, 
miellyttävän näköinen kaveri, istuen siellä tällä tavalla. Ja hänen päänsä oli kumarassa, 
rukouksessa, koska hän oli kuolemassa vatsavaivaan.  

Hänen olisi tarvinnut saada uusi kenkäpari, ja hänen vaimonsa halusi, että hän hakisi 
itselleen uudet kengät. Hän sanoi: “Ei, minä en tarvitse niitä, koska en ole elävä käyttääkseni 
niitä.”  

Hän oli kuolemassa. Ja istui siellä, näettehän, tuossa ulottuvaisuudessa. Hallelujaa! Jumala 
vain tuli sinne ja sanoi: “Tuolla hän istuu”, aivan samassa asennossa kuin hänkin oli. Näettekö 
mitä minä tarkoitan? 
66 Pankaa merkille nyt. Kirjoituksissa ei ole yhtään virhettä. Jeesus, Jumalan Sana, erottaa 

ajatuksen, joka on sydämessä. Jumalan Sana on voimakkaampi, terävämpi, Hebr. 4: 12, 
“Jumalan Sana on terävämpi, ja voimallisempi kuin kaksiteräinen miekka, erottaen jopa 
ajatukset ja mielen suunnitelmat.” Näettekö? Menee alas mielen syvyyteen, vetää ulos ja 
erottaa. Mitä merkitsee “erottaa”? “Tehdä tiettäväksi, paljastaa.” Ja tämä on se mitä Jumalan 
Sana tekee. Tänään me sanomme: “Katolinen kirkko on Jumalan Sana, tai baptistit tai 
metodistit, tai helluntailaiset, tai tabernaakkeli.”  se on väärin. Sana on ilmestys, Jumala 
paljastettuna sanalla.  
67 Ei, meillä ei voi olla mitään jatkuvuutta erilaisten lääkäreiden eikä tiedemiesten 

keskuudessa. Jos Einsteinilla vain olisi ollut sellainen sovellutuskyky hengellisesti, niin kuin 



12                            KRISTUS ON PALJASTETTU HÄNEN OMASSA SANASSANSA  
 

hänellä oli se fyysisesti, kun hän tutki valon lakia ja niin edelleen, hän olisi voinut kertoa meille 
jotakin. Kun minä kuulin hänen sanomansa tuosta suuresta keskustasta, joka oli jossakin 
taivaissa, ja jos voisitte olla kosketuksessa tuon keskustan kanssa, te voisitte luoda uusia maita 
ja tehdä mitä hyvänsä; tuo voima olisi rajoittamaton. Näettekö? Hän oli nähnyt sen. 
68 Me näemme nämä pienet asiat, jotka kulkevat ilman lävitse, ja joita he kutsuvat “lautasiksi”, 

niin että ihmiset... No niin, meidän on parasta olla puhumatta siitä. Te sanotte: “Oletko kuullut 
kuinka nuo ihmiset katoavat?” He eivät kuule heistä; he seisovat siellä ja he eivät ole siellä. 
Tällä tavalla ylöstempauskin tulee olemaan. Yksi niistä putoaa alas, ja tämä maallinen ruumis 
pukee ylleen taivaallisen ruumiin. Ja heillä ei tule olemaan nahkaa, tukkaa eikä luita jäljellä. Se 
tulee muutetuksi yhdessä hetkessä, se vain tipahtaa, suoraan avaruudesta, ottaen kodin jonka... 
Me näemme kaiken tämän tapahtuvan nyt, ja Turvallisuusneuvosto ihmettelee näitä valoja, 
mystillisiä valoja ja kaikkea, mitä he ovat nähneet taivaalla. Te olette nähneet yhden niistä täällä 
Jeffersonvillen lehdessä tällä viikolla, mystillinen valo. Te ajattelette: “Oh, he eivät tiedä mikä 
se on.” Mutta kuunnelkaa pienet lapset, se tulee nostamaan teidät ylös eräänä näistä päivistä. 
Näettekö? näettekö?  Älkää olko huolissanne. 

Muistatte kuinka Jeesus sanoi: “Niin kuin se oli Sodoman päivinä...”  
69 Mitä tapahtui juuri ennen kuin Sodoma? Jumala tuli alas Enkelien kanssa, he tekivät 

tarkastusta tuomiota varten. Hän sanoi: “Minä olen kuullut tuon syntisen huudon, se on niin 
suuri, että Minä olen tullut alas katsomaan onko se totta vai ei.” Oliko se näin? Huomioikaa tuo 
yksi, joka pysyi Aabrahamin luona ja saattoi erottaa Hänen takanansa olevan Saaran sydämen 
ajatukset.  

Nyt, jos te katselette ympärillenne vain hieman huomataksenne, Katsokaa mitä se tekee, 
saman asian tänään. Se suorittaa tarkastusta tuomiota varten.  

Kun jonkun ajan kuluttua seurakunta voi seistä tuolla paikalla, ja jokainen siemen on tuotu 
omalle paikalleen, silloin he tulevat menemään pois. He eivät tule tietämään mitä on tapahtunut 
heille. Yksi on menossa tuonne päin, ja yksi on menossa pastorin luo, ja yksi menee tänne ja 
toinen menee alas tuonne, ja sitten yhtäkkiä heitä ei olekaan siellä. Sillä Jumala otti Eenokin, 
joka oli esikuva, eikä häntä enää löytynyt. Tulevat alas suorittamaan tarkastusta. Jatkuvuus, 
kuinka Eenok muutettiin, ja esikuva Nooasta, kun hän kulki ylitse arkissa.  
70 Niin täydellistä. Jumalan Sana on niin täydellinen, että jopa Vanha ja Uusi Testamentti, ovat 

kaksi puolikasta yhdestä kokonaisesta. Oikein. Vanha Testamentti on puolet siitä, ja Uusi 
Testamentti on puolet siitä. Pankaa se yhteen, ja teillä on kokonainen paljastus Jeesuksesta 
Kristuksesta. Siellä profeetta puhuu, ja täällä Hän on henkilöityneenä. Näettekö? Kaksi 
puolikasta ja yksi kokonainen. Me emme nyt halua ottaa liian paljon...  
71 Muistakaa, Vanha Testamentti ei ole täydellinen ilman Uutta. Ja Uusi ei voi olla täydellinen 

ilman Vanhaa. Tästä syystä minä sanoin, kaksi puolikasta, yksi kokonainen. Siellä profeetta 
sanoi: “Hän tulee olemaan täällä; Hän tulee olemaan täällä; Hän tulee olemaan täällä! He tulevat 
tekemään tämän Hänelle; he tulevat tekemään tämän Hänelle” ja tässä Hän on, “Hän oli täällä; 
Hän oli täällä! He tekivät tämän Hänelle, ja he tekivät tämän Hänelle!” Minä saarnasin siitä 
joitakin iltoja sitten. 
72 Nyt, jotta voisimme tutkia Kirjoituksia, Paavali käski Timoteusta: “Tutki Sitä, oikein jakaen 

Jumalan Sanan, joka on Totuus”  

Ja Kirjoituksissa on kolme pakollista asiaa. Jumalan sanan käyttämisessä on kolme asiaa, 
joita te ette saa tehdä. Tutkikaamme nyt niitä seuraavan kymmenen minuutin aikana. Kolme 
asiaa, joita te ette saa tehdä. Ja te kaikki siellä yli maan, olkaa varmat, että painatte nämä 
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mieleenne, jos teillä ei ole kynää ja paperia. Te ette saa tehdä asioita. Koko ajan me sanomme 
teille mitä teidän täytyy tehdä; mutta nyt minä tulen sanomaan teille mitä te ette saa tehdä. 
73 No niin. Te ette saa tulkita väärin Sanaa. Te sanotte: “Hyvä on. minä uskon, että se 

merkitsee tätä.” Se merkitsee ainoastaan, mitä se sanoo. Se ei tarvitse tulkintaa. Ja te ette saa 
panna Sanaa vääralle ajalle. Ettekä te saa panna Sanaa väärälle paikalle. Ja, jos teemme jonkin 
näistä kolmesta, se heittää koko Raamatun hämäännykseen ja sekasortoon. 
74 Huomatkaa. Tulkita väärin Jeesuksen oleminen Jumalan muodossa miehessä, merkitsee, että 

te voitte tehdä Hänet yhdeksi jumalaksi kolmesta. Tai te voitte tehdä Hänestä jumaluuden toisen 
persoonan. Ja tehdessänne sen te sekoitatte kaikki Kirjoitukset. Te ette koskaan pääse eteenpäin. 
Niinpä sitä ei saa tulkita väärin. 
75 Ja sitten jossakin määrätyssä asiassa, te selitätte sen ja sovitatte sen jollekin toiselle ajalle, 

tai, että se on kuulunut jollekin toiselle ajalle, niin silloin te myös teette väärän tulkinnan. 
76 Jos kuka hyvänsä tulkitsee väärin Jeesuksen Kristuksen Raamatussa, sanoen, ettei Hän ole 

itse Jumala, tehden Hänet toiseksi persoonaksi, tai yhdeksi jumalaksi kolmesta, se kääntäisi 
ylösalaisin jokaisen Sanan koko Raamatussa. Se rikkoisi ensimmäisen käskyn: “Sinulla ei tule 
olla toista Jumalaa Minun rinnallani.” Hyvä on. Se tekisi koko kristillisestä heimosta joukon 
pakanapalvojia, jotka palvovat kolmea eri jumalaa. Näettekö minkälainen Raamattu teillä olisi? 
Se tekisi meistä, mitä juutalaiset sanovat meidän olevan. He kysyvät: “Mikä noista jumalista on 
teidän jumalanne?” Näettekö? Niinpä te näette, että te ette voi, te ette saa tulkita väärin 
Raamattua, koska Jeesus itse on Raamatun tulkinta, kun Hänet on ilmoitettu ajanjaksossa, niin 
että osa Hänen Ruumiistaan on tuotu ilmi. Jos se olisi käden ajanjakso, sen täytyy olla käsi, eikä 
se voisi olla pään ajanjakso. Jos se on äänen ajanjakso, niin silloin se ei voi olla jalan ajanjakso. 
Ymmärrättekö? Ja nyt me olemme silmän ajanjaksossa. Ja nyt seuraava on Hän, Hänen itsensä 
tuleminen. Näkeminen; profeetallinen. 
77 Näettekö, sen läpi ajanjaksojen. Me aloitimme perustasta, ensimmäisessä seurakunta 

jaksossa, kun Siemen, täydellinen Siemen meni maahan. Sitten se tuli esiin jaloissa, Lutherin 
aikana, ja sitten Wesleyn kautta helluntailaisiin, kielet ja huulissa, näettehän? Nyt se on silmän 
ajassa, Malakia 4. profetia ja niin edelleen. Ja nyt ei ole enää mitään muuta jäljellä tullakseen, 
kuin Hänen. itsensä astuminen siihen, koska se on viimeinen asia mitä on. Seuraava asia on 
järki, ja meillä ei ole omaa järkeämme, vaan se on Hän. Meillä ei ole omaa näkökykyä. Kuinka 
voi mies ennalta nähdä nuo asiat? Mies ei voi tehdä sitä; se on Jumala itse. Näettehän, että se on 
tulossa paikkaan, että Hän hallitsee ruumista kautta linjan. Sitten täydellinen Kristuksen Ruumis 
on paljastettu Morsiamen muodossa, joka on otettu ulos Hänen kyljestään, kuten Adamista 
alussa. 
78 Kyllä, se saisi koko Raamatun sekaannukseen ja rikkoisi ensimmäisen käskyn ja tekisi 

Jumalasta kolme pakanoiden jumalaa. Se tuhoaisi koko Raamatun kuvan, niinpä te ette saa 
tulkita väärin Raamattua. No niin, se oli vain yksi asia. 
79 Kun jokaisella Raamatun Kirjoituksella on sama sovellutus, niin teidän täytyy panna se 

omalle paikalleen. Ja, jos panette sen väärälle paikalle, te voitte tehdä Hänestä Jumalan yhdessä 
ajanjaksossa, ja seuraavassa ajanjaksossa te teette Hänestä historiallisen, panemalla sen väärälle 
ajanjaksolle. Joten te ette saa ajoittaa Kirjoituksia väärin. Hän on Jumala koko ajan. Jos te teette 
Hänestä historiallisen Jumalan, joka oli siellä menneisyydessä, ja sanotte, ettei Hän ole sama 
tänään, niin mitä te tulette tekemään Hebr. 13:8:n kanssa? Ymmärrättekö? Hän on sama eilen, 
tänään ja iankaikkisesti. 
80 Nähkää nyt, mitä se tekisi ja mitä se on tehnyt. Kirjoitusten asettaminen väärälle ajalle, tekee 

Hänestä Hänen oman Sanansa kieltäjän. Se on jo tehnyt sen. 
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81 Panemalla Kirjoitukset väärälle paikalle, te keräätte Hänen ruumiinsa yhteen väärin, 
panemalla jalan pään paikalle tai jotakin sellaista. Toisin sanoen, teillä voi olla Jeesus 
opettamassa Mooseksen sanomaa, tai teillä voi olla Wesley opettamassa Lutherin ajanjakson 
sanomaa. Te voitte nyt, meidän ajanjaksossamme, opettaa helluntailaisten sanomaa. Te näette 
minkälaisessa sekasotkussa se olisi. Helluntailaiset ovat jo näyttäneet värinsä. Luther on jo 
näyttänyt omansa, tultuaan kirkkokunnaksi. Se kuoli juuri silloin. Uusi ajanjakso tuli; ja se oli 
poissa. 
82 Huomatkaa, että niin pian kuin se organisoitui, se kuoli. Katsokaahan vain, eikö se olekin 

oikein. Katsokaa taaksepäin historian lehtien lävitse. Joka kerta, kun se organisoitui, se kuoli 
juuri silloin; sillä ei koskaan enää ollut mitään annettavaa. Siitä tuli tämän maailman jumalan 
palvoja. Siitä tuli organisaatioita ja kirkkokuntia ja harhakuvia. Joukko rickyjä tuli ja pani 
heidän omat päämääränsä sille, ja ruiskuttivat omia ajatuksiaan siihen. Ja mitä se sai aikaan? 
Siitä tuli sekasotku. Ja se on tuleva päähänsä tämän maailman jumalassa, joksi he tulevat 
kruunaamaan itse Saatanan, ajatellen, että heillä on suuri maailman johtaja, joka tuo heille 
rauhan. 
83 No niin, minä sanoin teille eräänä päivänä, ja sanon se uudestaan, että jopa sivilisaatio itse 

tänään on täydellisesti Jumalan vastainen. Sivilisaatio on vastoin Jumalaa. Koulutus on 
miljoonien mailien päässä Hänestä. Samoin tiede. Tiede ja koulutus yrittää kumota Jumalaa, 
jumaluusopillisten seminaarien ja koulujen ja tieteen ja niin edelleen kautta. Heillä on ollut 
ravistelunsa. Entä tuo näky eräänä iltana tuosta miehestä, joka huusi noille tiedemiehille, jotka 
kaatoivat tuota ainetta sisälle siellä alhaalla, sillä tavalla. He vain kääntyivät ja katsoivat ylös ja 
jatkoivat edelleen. On oleva vielä yksi ratsastus. 
84 Huomatkaa, näiden kolmen pakollisen, niiden täytyy olla. Te ette voi... Jeesus ei tullut 

saarnaten Nooan sanomaa. Hän ei tullut saarnaten Mooseksen sanomaa, tai Mooses ei tullut 
saarnaten... Näettekö, älkää panko Kirjoituksia väärälle paikalle. Sen täytyy olla ajassansa. Te 
ette voi sovittaa...  

Kun tuo suuri mies Luther tuli ulos sanomansa kanssa vanhurskauttamisesta... Luther oli 
suuri mies, hän kutsui seurakunnan ulos pimeydestä ja hän toi vanhurskauttamisen uskosta. Kun 
hän oli tehnyt sen, he rakensivat sen päälle organisaation, ja se kuoli. Elämä kulki edelleen, niin 
kuin vehnän varressa, suoraan Wesleyn ajanjaksoon, tähkään. Lutherista tuli ulos toisia lehtiä, 
jotka kuolivat sen kanssa, ja niitä olivat Zwingli ja Calvin ja loput heistä, jotka tulivat ulos 
tuossa suuressa uskonpuhdistuksessa. 
85 Sitten tuli esiin Wesley, toinen ajanjakso kukki tähkässä. Wesley ja Atterbury ja kaikki nuo 

kuten John ja hänen veljensä, ja kaikki heistä suuria jumalanmiehiä, jotka sanomallaan 
pyyhkäisivät maata. He organisoivat sen, ja se kuoli. Sitten se tuli ulos, näyttäen tarkalleen siltä 
kuin siitä nyt olisi tulossa jyvä, mutta me tulimme huomaamaan, että se oli kuori, helluntailaiset.  

Mutta kaiken sen taustalta tuli esiin pieni silmu. 

Ja pankaa merkille, että tavallisesti... Luulisin, että se oli noin kolme tai neljä vuotta 
Lutherin jälkeen, kun luterilainen kirkko organisoitui. Ja lyhyesti sen jälkeen, kun Wesley oli 
kentällä, se organisoitui. 
86 Tucsonissa me näimme ohjelman kuinka Wesleyn seurakunta, tai metodistiseurakunta tuli 

olemassaoloonsa. Ja, kun he tulivat tänne Amerikkaan, monet heistä olivat tulleet takaisin ja 
sanoneet, että he hankkisivat perustuskirjan Englannista ja toisivat sen tänne, ja kuinka he 
esittivät sen näytelmän muodossa. Minä näin juuri silloin mitä tapahtui. Ja siinä se kuoli. 
87 No niin, ulos tulivat helluntailaiset, nuo vanhat huutajat siellä menneessä ajassa. He saivat 

kielilläpuhumisen lahjan ja he alkoivat kielilläpuhumisen kanssa. Sitten he nimittivät sitä 
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todisteeksi Pyhästä Hengestä. Sitten he organisoituivat. Yksi sanoi, että hän tulisi tekemään 
tämän ja toinen tuon. Ja heillä oli jakaantumisia toisensa perästä. Mitä se teki? Ainoastaan 
kaikki nuo lehdet avautuivat. se tapahtui samoin kuin varressa ja samoin kuin tähkässä. Heillä 
oli ykseys, kakseus, kolminaisuus ja Jumalan kirkko ja kaikki muut, vain avautuen, avautuen ja 
avautuen.  

Mutta nyt, luonnon mukaisesti, joka on täydellinen esikuva, te ette voi koskaan 
kouluttamalla saada sitä ulos siitä. 
88 Minun ystävä perheeseeni oli juuri eräänä päivänä syntynyt pieni vauva siellä Kentuckyssä 

ja tuo äiti oli ylhäällä, kun he valmistivat meille päivällistä. Hän auttoi toista sisarta 
valmistamaan päivällistä ryhmälle meitä miehiä, jotka olimme olleet siellä metsästämässä. 
Sitten tuo vauva alkoi itkeä, kun keskustelin. Luulen, että tuo äiti vähän kiusaantui, joten hän 
juoksi ja haki vauvan ja alkoi ruokkia tuota pikku kaveria. Minä sanoin: “Tiedättekö, se on vain 
luonnollista.” Näettekö? 

 Ei ole mitään parempaa tietä vauvan saada sitä mitä hän haluaa, kuin itkeä saadakseen sen. 
No niin, te voitte antaa hänelle hyvän käytöksen opaskirjan, ja sanoa: “Minä haluan opettaa 
sinulle teologiaa, poikani. No niin, älä sinä ala kiljua ympäriinsä täällä muiden lasten tavoin, 
sinä olet erilainen. Nyt, kun sinä haluat tulla ruokituksi, soita sinä tätä pientä kelloa tässä.” Se ei 
onnistuisi. Ei, se ei koskaan onnistuisi. Niinpä, kun te katselette luontoa... 
89 No niin, me näemme jokaisen ajanjakson, ja on tarkkaan osoitettu, että me olemme 

viimeisessä ajanjaksossa. Kuori on vetäytynyt pois, ja tämä Sanoma on nyt viistoista vuotta, nyt 
melkein kaksikymmentä vuotta, kulkenut yli kansojen, ja tänä aamunakin on puhelinyhteys yli 
maan, eikä siitä ole tullut mitään organisaatiota. se ei voi organisoitua. Ei ole milloinkaan ollut 
mitään sen kaltaista, eikä tule olemaan tämän jälkeen.  

Se mitä Sanoma tekee tänään on, että noiden, jotka vastaanottavat sen sydämissään, tulee 
pysytellä pojan läsnäolossa, kypsyäkseen. Ymmärrättekö? Te voitte vastaanottaa Sanoman, ja 
sitten antakaa Pojan paahtaa kaikki tuoreus teistä ulos, ja tehdä teistä kypsynyt kristitty. 
Näettekö te mitä minä tarkoitan? Jumala on pian tuleva ottamaan Hänen Seurakuntansa, ja 
meillä täytyy olla tuon tyyppisiä kristittyjä, joita Hän tulee noutamaan. Vehnän täytyy kypsyä. 
Hyvä on. 
90 Nämä kolme pakollista, täytyy olla. Ei saa tulkita väärin tai väärin käsitellä Sitä, tulkita 

väärin tai väärin paikallistaa Sitä. Se täytyy pitää juuri tarkalleen, sillä tavalla kuin Jumala sanoi 
Sen.  

Maailmalle se on salaperäinen Kirja. Ihmiset uskovat sen olevan vain salaperäisen Kirjan. 
Erään kerran minä keskustelin hyvin kuuluisan miehen kanssa täällä kaupungissa. Hänellä on 
suuri asema kristillisyydessä, ja hän sanoi: “Minä yritin lukea Ilmestyskirjaa eräänä iltana.” Hän 
sanoi: “Johanneksen on täytynyt syödä kuumaa pippuria ja saada painajainen.” Näettekö, 
salaperäinen Kirja, kun taas todelliselle uskovalle, se on Jumalan ilmestys paljastettuna siinä 
ajanjaksossa, missä me elämme. 
91 Jeesus sanoi: “Minun sanani ovat Henki ja Elämä.” Ja myös:  “Sana on Siemen, jonka 

kylväjä kylvi.” Me tiedämme sen olevan totta. Se on Jumala Sanan muodossa, ja vain Hän itse 
voi tulkita sen. Inhimillinen mieli ei kykene tulkitsemaan Jumalan mieltä. Kuinka voi pieni 
rajoitettu mieli tulkita äärettömän mielen, kun me emme pysty edes tulkitsemaan toinen 
toistemme mieltä? 
92 Ja te huomaatte, että Hän on ainoa, joka voi tulkita sen, ja Hän tulkitsee sen kenelle Hän 

tahtoo. Se ei sanonut: “Kuolevaiset entisaikaan vaeltaessaan maan päällä, monasti ja monella 
tapaa.” “Jumala monesti ja monella tapaa, paljasti itsensä Hänen profeetoilleen.” Näettekö? 
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93 Ja huomatkaa: “Kenelle Hän tahtoo paljastaa sen.” Ja Hän on sen niin suunnitellut, että Hän 
voi piilottaa itsensä Kirjoituksissa, kaikista terävä-älyisimmällekin jumaluusoppineelle, mitä on 
olemassa. Oi Hän voi niin piilottaa itsensä, istuen juuri siellä Kirjoituksissa, niin että te voitte 
katsoa koko pitkän päivän ettekä koskaan näe sitä, ja voitte katsoa koko ikänne ettekä koskaan 
näe sitä. Hän voi piilottaa itsensä istuen siellä. 
94 Olkaa hyvät nyt ja antakaa tämän imeytyä sisälle, että Jumala Sanassa voi piilottaa itsensä 

niin Sanassa, että maailmassa ei ole jumaluusoppinutta tai koulua, joka voisi milloinkaan löytää 
Häntä. Ja kuitenkin Hän istuu juuri siellä.  

Te kysytte: “Onko se siten, veli Branham?”  

Entäs miten oli fariseusten ja saddukeusten kanssa? Kuinka oli muissa ajanjaksoissa? Hän 
teki sen. Varmasti! Hän on tehnyt niin jokaisessa ajanjaksossa. No niin, me voimme tarkistaa 
sen. Ajatelkaamme Nooan päiviä, tuota älykästä ja järkevää ajanjaksoa ja kuinka Hän piilotti 
itsensä Hänen luvatussa Sanassaan. Kuinka Hän piilotti itsensä Mooseksen päivinä. Kuinka Hän 
piilotti itsensä Elian päivinä. Kuinka Hän piilotti itsensä Jeesuksen päivinä. “Hän oli 
maailmassa, ja maailma oli Hänen tekemänsä, ja maailma ei tuntenut Häntä. Hän tuli Hänen 
omiensa tykö; Hänen omansa eivät vastaanottaneet Häntä.” Näettekö?  
95 Hän piilottaa itsensä terävä-älyisimmältä, järkevimmältä mieheltä mitä maan päällä on. Te 

sanotte, “Hyvä, tämä on tohtori, pyhä isä se-ja-se.” Minä en välitä kuka hän on. Jumala piilottaa 
itsensä häneltä, ja tulee paljastamaan sen vauvoille, jotka tulevat oppimaan, Jumalan vauvoille, 
ennaltamäärätylle siemenelle. 
96 Ajatelkaa. Valtava Jumala, istuen Hänen omassa Sanassaan, sokaisten tämän nykyisen 

ajanjakson älykkäät ja koulutetut ihmiset, niin että he eivät näe sitä. He ajattelevat, että se on 
joukko fanaatikkoja. Katsokaa Häntä seisomassa siellä, piilotettuna helluntailaisilta, baptisteilta, 
metodisteilta ja presbyteereiltä: Hän on paljastanut itsensä aivan julkisesti, näyttäen 
kaikenkaltaisia asioita, jopa pannut sen sanomalehtiin ja muuta sellaista, ja kuitenkaan he eivät 
näe sitä. Oi, meidän Jumalamme, kuinka suurta, paljastaen itsensä kenelle Hän tahtoo. 
97 “Oh”, te sanotte, “veli Jones tai veli se-ja-se, hän on suuri mies. Hän tulee näkemään sen.” 

Oi, ei! Hän paljastaa sen kenelle Hän tahtoo. Te sanotte: “Minun vaimoni ei näe sitä ja hän on 
kristitty nainen.” Hän paljastaa itsensä kenelle Hän tahtoo. Näettekö? “No niin, minun pastorini 
on suuri mies.” Kyllä, mutta Hän paljastaa itsensä kenelle Hän tahtoo! Tarkastakaa nyt, mitä on 
paljastettu sen kanssa, mitä tapahtuu, niin silloin te voitte hyvin ymmärtää. 
98 Nyt me voimme panna merkille, että se tekee Siitä Jumalan Kirjan eikä miehen kirjaa. Jos se 

olisi miehestä... Katsokaamme nyt kuinka se toisi ilmi itsensä. Katsokaa kuinka se paljastaa 
niiden miesten synnit, jotka kirjoittivat Sen.  

Pankaa merkille esimerkiksi Aabraham, joka eli Raamatun päivissä. Häntä nimitetään 
uskollisten isäksi. Huomatkaa kuinka... Ajattelisitteko, että Aabraham olisi kirjoittanut tämän 
Kirjan itsestään, hänen omasta pelkuruudestaan? Kuinka te ajattelisitte hänen voineen kirjoittaa, 
että hän valehteli kuninkaalle tuona aamuna ja sanoi sen olevan hänen sisarensa, kun se oli 
hänen vaimonsa? Kirjoittaisiko Raamattu hänen pelkurimaisista teoistaan, joita hän teki? 
Varmasti, se ei koskaan olisi tehnyt sitä. 
99 Entä sitten Jaakob petollisuudessaan? Pikku pettäjä, joka Jaakob oli. Voisiko mies, 

heprealainen, kirjoittaa hänen heprealaisesta veljestään, jonka mukaan koko Israel oli nimitetty, 
uskaltaisiko hän kirjoittaa koko kansakunnan isän petollisuudesta? Jaakobista tulivat patriarkat. 
Ja patriarkat olivat heimojen isät. Ja koko sen peruskiven, Raamattu paljastaa hänet pettäjänä. 
Onko se oikein? Ajattelisitteko miehen voivan kirjoittaa sen? Ei koskaan! 
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100 Kuinka sitten mies kirjoittaisi suurimmasta kuninkaasta, joka heillä koskaan oli täällä maan 
päällä, kruunatusta kuninkaasta, Daavidista, kuinka hän teki aviorikoksen? Olisivatko nuo 
juutalaiset koskaan kirjoittaneet, että heidän kaikkein jaloimmasta kuninkaastaan, että hän oli 
avionrikkoja?  

Oi, meidän historiassamme sanotaan, että George Washington ei koskaan valehdellut, ja 
muuta sellaista. Me kutsumme sitä historiaksi.  

Mutta tämä mies, Daavid, jota Raamattu kutsuu avionrikkojaksi, ja hän oli Israelin 
kuningas, avionrikkoja, josta oli tuleva Jeesus, Daavidin Poika, itse Huippukivi, ja Hänen isänsä 
lihan mukaan oli avionrikkoja. Juutalaiset eivät koskaan kirjoittaisi senkaltaista Kirjaa. 
Kirjoittaisiko mies tällaista omasta itsestään? Varmastikaan ei! 
101 Kuinka voisi tuo ylpeä Israelin kansa. Te tiedätte kuinka ylpeitä he olivat. Ylpeä Israelin 

kansa, kirjoittaa heidän omasta epäjumalanpalvelustaan, kirjoittaa heidän kapinoinnistaan 
Jumalaa vastaan, kirjoittaa niistä likaisista ja saastaisista asioista, joita he tekivät, kirjoittaa 
niistä kirjan? He olisivat varmasti salanneet sellaiset asiat. He olisivat tuoneet esiin vain hyvät 
asiat. Mutta tämä Raamattu tässä kertoo mikä oli oikein ja mikä oli väärin. Kuka hyvänsä tietää, 
että juutalaiset eivät koskaan olisi kirjoittaneet tuonkaltaista Kirjaa, heidän omasta 
epäpuhtaudestaan, epäjumalanpalveluksistaan ja epäonnistumisistaan, ja kaikesta mitä heillä oli. 
He eivät koskaan olisi kirjoittaneet sitä. Oi, ei!  

Kuka sitten kirjoitti Sen? Raamattu sanoo Hebr. 1:1: “Jumala muinaisina aikoina ja monella 
tavalla puhui isille profeettojen kautta.” Silloin ne eivät olleet profeetat, kuolevaiset. Jumala, 
eivät profeetat muinoin, vaan: “Jumala muinoin ja monella tavalla puhui isille profeettojen 
kautta.” Minulla on tänne kirjoitettu Raamatun paikka. En tiedä mikä se on, joten en voi viitata 
siihen. Tavallisesti, kun vetoan näihin asioihin, minä katson niitä Kirjoituksista. Minä tulen nyt 
katsomaan mitä se sanoo. Se on 2. Tim. 3:16. Ajattelin muistavani sen, mutta olen pahoillani, 
että en muista. Pysähdyn hetkeksi nähdäksemme mitä se on. 
102  “Jumala muinoin ja monella tavalla puhui isille profeettojen kautta.” No niin, 2. Tim. 3:16. 

Katsokaamme mitä siinä sanotaan. 

Koko Raamattu.... (Kyllä) ...on annettu Jumalan innoittamana,.. (Profeettojenko? Ei!) 
…innoittamana… (Kenen?) ...Jumalan, ja on hyödyllinen opiksi, kasvatukseksi ja 
ojennukseksi ja opetukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan mies voi seistä täydellisenä, 
täysin varustettuna kaikkia hyviä tekoja varten. 

103  Hyvä on sitten, Koko Raamattu on kirjoitettu innoituksella. Jeesus täällä maanpäällä 
ollessaan sanoi, että taivaat ja maa tulevat katoamaan pois, mutta Hänen Sanansa ei koskaan 
katoa. Hän sanoi, että koko Kirjoitus täytyy olla täytetty. Niinpä sitten, Kirja ei ole miehen 
kirjoittama kirja; vaan se koostuu Jumalan kirjoittamista Kirjoista. 
104  No niin, me tiedämme, että Jumala on valinnut ennaltamääräämisellä Hänen 

Seurakuntansa, Hänen paikkansa, Hänen profeettansa ja kaiken siinä. Ennaltatietämisellä Hän 
ennaltamääräsi Hänen profeettansa. Ja, kun aika tuli, Hänellä oli Hänen profeettansa valmiina 
tulemaan samanaikaisesti, ja Hän innoitti hänet, niin että Hän kirjoitti Raamatun hänellä. No 
niin, Jumala kirjoitti Raamatun ainoastaan käyttämällä profeettoja, koska se oli Hänen tapansa 
tehdä se. Joten te voitte nähdä, että se on Jumalan Sana, eikä miehen sana. 
105  Jumala on Henkilö. Jumala voi puhua. Jumala voi keskustella. Jumala voi kirjoittaa. Hänen 

ei olisi tarvinnut tehdä sitä tällä tavalla, mutta se oli Hänen valitsemansa tapa tehdä se. Nyt te 
sanotte: “Jumala kirjoitti Hänen sormensa kanssa, Hänen omalla majesteettisella sormellaan 
Kymmenen käskyä, niinpä Jumala olisi voinut kirjoittaa sen itse, jos Hän olisi halunnut.” 
Näettekö? Mutta Hän, se oli Hänen valintansa, kirjoittaa se profeettojen kautta, koska se oli 
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Hänen ominaisuutensa, Hänen Sanansa, jonka Hän ilmaisi heidän kauttaan, osan Hänestä 
itsestään. Hän saattoi kirjoittaa Hänen sormellaan. Hän myös käytti Hänen sormeaan 
kirjoittamaan Babylonissa seinälle: “Sinut on punnittu ja köykäiseksi havaittu.” Hän kirjoitti 
Hänen oman sormensa kanssa. 
106  Jumala voi puhua. Uskotteko Jumalan osaavan puhua? Hän puhui Moosekselle vuorella 

palavassa pensaassa. Uskotteko sen? Kyllä vaan. Hän puhui Johannekselle kyyhkysen 
muodossa. Uskotteko te sen? Hän sanoi: “Tämä on Minun rakas poikani, jossa minä olen 
mielistynyt asumaan.” Hän puhui Hänelle. Hän puhui Jeesukselle Kirkastusvuorella Pietarin 
Jaakobin ja Johanneksen edessä. Hän voi puhua. Hän ei ole mykkä. Jumala osaa puhua. Hän 
puhui Jeesukselle Kirkastusvuorella. Hän puhui Jeesukselle suuren kansanjoukon edessä, kun 
ihmiset sanoivat ukkosen jylisseen. Mutta se oli Jumala, joka puhui Jeesukselle. Ja melkein 
kaikki Matteus, Markus, Luukas ja Johannes ovat Jeesuksen puhetta. Hän on Jumala. Niinpä 
Jumala osaa puhua. 
107  Eräänä päivänä Hän kirjoitti omalla sormellaan hiekkaan. Hän puhui; Hän saarnasi; Hän 

profetoi omilla huulillaan, Jumala teki niin, kun Hän oli tehty lihaksi ja asui meidän 
keskellämme, Jumala ilmoitettuna lihassa. Jos Hän voi kirjoittaa ja puhua, niin eikö Hän 
myöskin voi sanoa muille mitä tehdä? Tietenkin Hän voi Hän voi kirjoittaa ja näyttää heille mitä 
tehdä. Hän on tehnyt sen.  

Niinpä, “Jumala muinoin monesti ja monella tapaa, puhui isille profeettojen kautta.” Ja Hän 
sanoi tässä kirjoituksessa, ettei edes pilkku tai kirjaimen osa tule milloinkaan katoamaan, ennen 
kuin se on täytetty, ja silloin se on tuotu ilmi. Ja koska se on tuotu ilmi, niin se ei enää voi 
kadota. Kun ainoastaan Sana itse on tehty lihaksi. Kirjaimen osa merkitsee “pientä sanaa”. 
Pilkku merkitsee “pientä merkkiä”. Ei edes yksi välimerkki tule pettämään Jumalan Sanassa. se 
ei voi pettää, koska se on Jumala, Jumala ilmoitettuna ihmislihan muodossa. Sillä se on Jumala 
itse kirjaimen muodossa, profeetan muodossa, ilmoitettuna lihassa. No niin, tästä syystä Jeesus 
saattoi sanoa: “Nuo, jotka puhuivat teille, te kutsutte heitä jumaliksi, noita, jotka puhuivat teille 
Jumalan Sanalla”, ja sanoi, “ja he olivat jumalia.” Nuo profeetat, kun he olivat voidellut 
Jumalan Hengellä ja puhuivat tarkan Jumalan Sanan, olivat jumalia. Jumalan Sana puhui heidän 
kauttaan. 
108  He ainoastaan tulkitsivat niin kuin Tekijä antoi heille luvan tulkita. Ja, jos haluatte lukea 

siitä, niin se on 2  Piet. 1:20 ja 21. Hyvä on. Koska tämä... Olivat jumalia... Ei ole mitään 
yksityistä tulkintaa. Hän tekee Hänen oman tulkintansa.  

Jumala puhuu ja tulkitsee sen itse, ja sitten paljastaa kenelle hyvänsä Hän tahtoo sen 
paljastaa ja piilottaa sen kaikilta muilta. Hänen ei tarvitse paljastaa Sitä, ellei Hän halua. Ja Hän 
ei... Hän on ilmoittanut koko asian Kirjoituksissa; sen vuoksi koko asia on jo tehty tunnetuksi; 
ja Hän vain istuu siellä katsellen sen tapahtumista. Valvoen, että Ruumis tulee valmiiksi Hänen 
Morsiamensa muotoon uudestaan. Hyvä on. 
109  Uskovaiset uskovat Sen, kuten Aabraham, joka kutsui sen vastaisia asioita niin kuin niitä ei 

olisi ollutkaan. 
110  Tämä Sana myöskin erottaa sydänten salaisuudet. Hebr. 4:12. Se erottaa sydänten 

salaisuudet. 
111  Profeetat eivät aina ymmärtäneet mitä he kirjoittivat tai mitä he sanoivat, sillä muutoin he 

eivät olisi sanoneet sitä, jos he olisivat voineet ymmärtää. Näettekö? Mutta Raamattu sanoi, että 
Pyhä Henki liikutti heitä. Liikutti! Kun Pyhä Henki liikuttaa teitä, te liikutte. Jumala muinoin ja 
monella tavalla puhui profeetoille, joita liikutti Pyhä Henki. Tästä syystä kaikissa ajanjaksoissa, 
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ihmiset, jotka olivat hengellisiä, neuvottelivat profeettojen kanssa ajoista ja mitä tulisi 
tapahtumaan.  

Profeetta-kirjoittajan täytyy olla jatkuvassa yhteydessä tekijän kanssa. Näettekö? Hänen 
täytyy elää jatkuvasti tekijän läsnäolossa, tietääkseen minkälainen kirja on oleva. Näettekö? 
Profeetta-kirjoittaja, hänellä oli kynä, ja hän oli valmis koko ajan, jatkuvassa yhteydessä tekijän 
kanssa, joka oli Jumala, kirjoittaakseen ylös mitä hyvänsä Hän käski kirjoittaa. Näettekö? 
Osoittaa minkälaista elämää hänen täytyy... Elämään erotettuna kaikista hänen veljistään. 
112  No niin, tästä syystä profeetan mieli pysyi jatkuvasti siinä, mitä Jumala sanoi, ei mitä jokin 

mies ajatteli, mitä ajanjaksossa ajateltiin, mitä seurakunta tai jokin valtakunta ajatteli, vaan mitä 
Jumala ajatteli. Hän ainoastaan toi ilmi Jumalan ajatukset Sanaksi, koska sana on ilmi tuotu 
ajatus. Ymmärsittekö te sen nyt? Sana on ilmaistu ajatus, joten profeetta odotti Jumalan 
ajatuksia. Ja, kun Jumala paljasti Hänen ajatuksensa profeetalle, tämä ilmaisi sen sanassa: NÄIN 
SANOO HERRA, ei “näin sanon minä, profeetta, vaan NÄIN SANOO HERRA”. Näettekö? 
Hyvä on. 
113  Tästä syystä he uhmasivat valtakuntia ja seurakuntajaksoja, jollainen teko heidän päivinään 

oli kuolemalla rangaistava teko. Kuka olisi kävellyt kuninkaan kasvojen eteen ja sanonut 
hänelle: “NÄIN SANOO HERRA, sitä-ja-sitä tulee tapahtumaan?” He olisivat katkaisseet 
teidän päänne pois. Seurakunta tappaisi teidät juuri nyt, jos tekisitte sen. Mutta nämä profeetat 
olivat rohkeita. Miksi? Pyhä Henki liikutti heitä, ja tästä syystä he olivat rohkeita. Ja he 
kirjoittivat pettämättömän Jumalan Sanan. 
114  Siellä monet yrittivät jäljitellä noita profeettoja, kuten papit ja niin edelleen. Ja mitä he 

tekivät? Vain sekasotkun, siinä kaikki. He eivät voineet tehdä sitä, koska Jumala oli valinnut 
miehen tuolle ajanjaksolle samoin kuin sanomankin, ja jopa tuon miehen luonteen, ja mitä tulisi 
tapahtumaan tuossa ajanjaksossa, mitä Hän voisi tehdä ja kuinka Hän voisi jonkun määrätyn 
miehen luonteella sokaista toisten silmät. Sanat, jotka tuo mies tulisi sanomaan ja tapa kuinka 
hän toimisi, sokaisisi toiset ja avaisi toisten silmät. Näettekö? Hän pukisi tuon miehen luonteella 
ja kunnianhimolla ja kaikella, juuri sellaiseksi kuin hänen tulisi olla, tarkoin valittu noita 
määrättyjä ihmisiä varten, jotka Hän tulisi kutsumaan tuossa määrätyssä ajanjaksossa.  

Sillä aikaa, kun toiset seisoisivat katselemassa häntä ja sanoisivat: “No niin, minä en voi... 
Siinä on... Minä en voi...” Näettekö te, että heidät oli sokaistu? 
115  Jeesus tuli samalla tavalla puettuna, kuolematon Jumala pukeutuneena ihmislihaan. Ja 

koska Hän oli syntynyt seimessä, lannan täyttämässä tallissa, ilman paikkaa minne päänsä 
kallistaisi, ja syntyneenä niin kuin he ajattelivat, aviottomasti... Näettekö? Kaikki nämä asiat 
joita Hän oli, ja kuinka Hän kasvoi kirvesmiehen poikana, kuinka Hänellä ei ollut koulutusta.  

Enemmän tai vähemmän, tämän maailman viisaus, Hänellä ei ollut mitään tekemistä sen 
kanssa. Tämän maailman sivilisaation, koulutuksen tai minkään muunkaan kanssa Hänellä ei 
ollut mitään tekemistä, koska Hän oli Jumala. Se olisi ollut ristiriidassa. Jos Hän olisi yrittänyt 
mennä jonnekin seminaariin oppiakseen sitä, mitä nämä maailman seurakunnat tekevät, mitä, 
sehän ei olisi edes, se ei olisi ollut yhtäpitävä Hänen ymmärryksensä kanssa, koska Hän oli 
Jumala. Joten koulutus, koulusivistys, seminaarit ja sen kaltaiset, ovat ehdottomasti vastoin 
Jumalan tahtoa. Koko koulutusjärjestelmä on Jumalan vastainen. Kaikki ne opettavat poispäin 
Jumalasta, koko ajan. Kun kuulen miehen esittelevän itsensä tohtori, Ph.D., L.L.Q., niin minulle 
se merkitsee, että hän on juuri niin paljon kauempana Jumalasta, ymmärrättekö? Hän on 
kouluttanut itsensä niin paljon kauemmaksi siitä, mitä hänet todellisuudessa oli kutsuttu 
tekemään. Oikein. 

Huomatkaa nyt, kuinka se oli Pyhä Henki, joka liikutti heitä.  
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116 No niin, se ei merkitse, että koulutettu mies ei tulisi sisälle. Katsokaa Paavalia. Arvelisin, 
että niinä päivinä tuskin oli terävä-älyisempää henkilöä kuin Paavali, joka oli Saulus 
Tarsolainen. Gamaliel oli opettanut hänet, yksi suurimmista tuon päivän opettajista, tarkka 
heprealainen, fariseusten kirkkokunnasta, ja hän kasvatti Paavalin. Hän tunsi kaiken Juutalaisen 
uskonnon, mutta kun hän tuli seurakuntaan hän sanoi: “Minä en tullut teidän tykönne 
ihmiskoulutuksessa ja niin edelleen, koska, jos niin olisi niin, silloin te luottaisitte siihen. Mutta 
minä tulin Pyhän Hengen voimassa ja ilmitulemisessa, että teidän uskonne olisi Jumalassa.” 
Siinä se on. Oikein. Monet yrittivät jäljitellä näitä ihmisiä, mutta he sekoittivat koko asian, aivan 
niin kuin he tekevät tänäänkin. 
117  Siellä yksi nousi esiin ennen Jeesusta ja johti neljäsataa pois. Ja te tiedätte kuinka 

Kirjoitukset osoittavat nämä asiat. He yrittävät tehdä sen, ennen kuin on sen aika. Ja jotkut 
heistä yrittivät jäljitellä Häntä, ja he olivat kaikki tätä, tuota ja jotain muuta. Ja Hän sanoi, 
kuinka viimeisinä päivinä tulisi nousemaan ylös vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja, jotka 
näyttäisivät merkkejä ja ihmeitä. Meillä on kaikki se. Mutta se ei mitätöi aitoa. Se vain saa sen 
erottautumaan paremmin, koska meillä on todellinen Kristus, eikä väärä. 
118  No niin, nyt me käsitämme, että Jumala on lähettänyt Hänen profeettansa. Se oli Hänen 

tapansa tuoda Hänen Sanansa ihmisille, Hänen profeettojensa huulien kautta. Ja huomatkaa, jos 
te tahdotte lukea siitä 2. Moos. 4. luvusta 10 ja 12 jae, Mooses sanoi, että Jumala puhui hänelle. 
Jumala puhui miehelle suusta korvaan. Ja hän sanoi: ”Minulla on hidas puhe.” Mooses sanoi: 
“Minä en ole sovelias; minä en voi mennä.” 
119  Hän sanoi: “Kuka on antanut miehelle puheen ja kuka on tehnyt hänet mykäksi? Kuka 

antoi hänelle näön ja Kuka antoi hänelle kuulon? Enkö Minä, Herra?” Sanoi: “Minä tulen 
olemaan sinun suusi.” Näettekö? Niinpä... 
120  Jos te haluatte lukea Jeremia 1: 6, jossa Jeremia sanoo, että “Jumala pani sanat minun 

suuhuni.” Näettekö? Jumala puhui suusta korvaan yhdelle profeetalle ja puhui toisen profeetan 
kautta, joka ei voinut hallita itseään, vaan Jumala puhui hänen huuliensa kautta. Hänellä on 
keinot saada Hänen Sanansa ulos, tiedättehän. Kyllä. 
121  Joten te näette, että Raamattu on Jumalan Sana, eikä miehen sana. Mooses sanoi: “Jumala 

puhui minulle äänen kanssa, ja minä kuulin Häntä. Minä kirjoitin ylös, mitä Hän sanoi.” 
122  Jeremia sanoi: “Minä en kyennyt puhumaan ensinkään, ja sitten yhtäkkiä, tiedättehän, 

minun huuleni puhuivat ja minä kirjoitin.” Jumala puhui hänen huuliensa kautta, ja se tapahtui.  

Daniel, Jesaja ja kaikki nuo profeetat olivat suunnilleen samoin. 
123  Te tiedätte, että yksin Vanhassa Testamentissa on NÄIN SANOO HERRA, noiden 

profeettojen sanomana, enemmän kuin kaksituhatta kertaa. No niin, jos mies sanoo NÄIN 
SANOO HERRA, niin se ei ole mies, joka puhuu. Jos niin olisi, ei hän olisi profeetta, vaan 
jokin teeskentelijä, koska se ei koskaan olisi tapahtunut. Yksi mahdollisuus miljoonasta, että he 
olisivat arvanneet sen. Mutta, jos se on NÄIN SANOO HERRA, silloin Jumala on sanonut sen,  

Jos minä sanoisin: “Näin sanoo Orman Neville...” Joku veljistäni sanoisi: “Näin sanoo herra 
Mann.” Jos minä sanoisin: “Näin sanoo veli Vayle”, niin minä puhun mitä hän on sanonut. Ja, 
jos minä olen totuudellinen, minä sanon vain, mitä hän sanoi. Ja nämä miehet ollen profeettoja 
sanoivat: “Se en ole minä, minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan se on NÄIN 
SANOO HERRA. Niinpä Raamattu on NÄIN SANOO HERRA profeettojen kautta. 
124  Huomatkaa. He ottivat ylleen Kristuksen Hengen ja ennustivat tulevia asioita. 

Ennustamisesta puhuttaessa, he sanoivat mitä tulisi tapahtumaan kautta ajanjaksojen, kun he, 
istuivat, seisoivat, makasivat ja kävelivät Kristuksen Henki yllään, niin että se sai heidät 
toimimaan kuten Kristus. Ja lukija lukee sitä ja ajattelee, että profeetat puhuivat itsestään.  
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Te muistatte tuon hoviherran, joka luki Jesaja 53: 1, siitä kuinka “Hän oli haavoitettu 
meidän rikkomustemme vuoksi ja runneltu meidän vääryytemme vuoksi. Rangaistus oli hänen 
päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavoissansa me olemme parannetut”? Hoviherra 
sanoi  Filippukselle: “Kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö, vai jostakin toisesta miehestä?” 
Näettekö? Profeetta puhui niin kuin se olisi hän itse. 
125  Katsokaa Daavidia huutamassa Hengessä: “Jumalani, Jumalani, miksi sinä olet hyljännyt 

minut? Minun luuni tuijottavat minua”, Daavid. “He lävistivät minun jalkani ja minun käteni”, 
Daavid. “He lävistivät minun jalkani ja minun käteni, mutta Sinä et jätä minun sieluani 
helvettiin, etkä Sinä salli Sinun Pyhäsi nähdä turmeltumista.” Daavid puhui aivan kuin hän itse 
olisi ollut pyhä. Se oli Daavidin poika, tuo hedelmöitetty, hengellinen siemen, joka oli tulossa 
sen kautta, Vaikka Daavid itse olikin takiainen, mutta sisäpuolella siellä oli vehnän jyvä. 
Käsitättekö sen?  

Niinpä koko Raamattu ei ole miehen sana, eikä mies kirjoittanut tai tuonut esiin Sitä, eikä 
myöskään mies voi sitä paljastaa. se on Jumalan Sana, jonka Jumala itse paljastaa, ollen oma 
tulkkinsa. Kristus paljastaen itsensä Hänen omassa Sanassansa. 
126  Katsokaa Kristusta siellä Daavidissa. Daavid ei voinut edes ajatella, hänellä ei ollut omaa 

mieltä. Ja hän riippui ristillä tämän täällä olevan ristiinnaulitunkuvan tavalla, riippuen ristillä 
huutaen: “Jumalani, Jumalani, miksi sinä olet hyljännyt Minut? Oi, Minun luuni, ne tuijottavat 
Minua. He lävistivät Minun käteni ja Minun jalkani. He lävistivät Minun kylkeni.” Näettekö? 
“Miksi olet sinä niin kaukana Minusta? Kaikki Baasanin härät, kulkevat ohitse, nyökyttäen 
päitään, sanoen: ‘Hän luotti Jumalaan, niin että Hän vapauttaisi hänet; katsokaamme nyt, jos 
Hän vapauttaa hänet”, puhuen samat sanat. Joten te näette, että Jumala, kun Hän oli ilmoitettu 
täällä maan päällä, puhui samat sanat kuin Daavid puhui. Käsitättekö sen? Niinpä te näette, että 
se ei ole miehen sana, vaan se on Jumalan Sana. Se oli Jumala Daavidissa. Se ei ollut Daavid; 
hän ei tiennyt mitä hän sanoi; hän vain oli niin Hengessä. Tällä tavalla Mooseskin oli. Hän oli 
niin Hengessä, että hän haihtui pois siitä ulottuvaisuudesta, jossa hän eli ja seisoi siellä kasvoista 
kasvoihin, puhuen Jumalalle itselleen tuossa palavassa pensaassa. Hän sanoi: “Riisu pois 
kenkäsi. Maa, jolla seisot, on pyhä maa.” 

Minä voin kuvitella, kun Mooses lähti sieltä, hänen ajatelleen: “Mitä tapahtui? Mitä on 
tapahtunut? Mitä se oli?” 

Sanottiin: “Mene alas Egyptiin, Minä menen sinun kanssasi.” 

Hän sanoi: “Se on niin todellista minulle, että minun täytyy mennä.” Hän otti vaimonsa ja 
lapsensa ja lähti keppi kädessään vapauttamaan kansaa Egyptistä. Näettekö? Jumala itse 
puhumassa profeettojen kautta. 
127  Näettekö, he ovat ehdottomasti... Ne eivät olleet profeetat, se oli Jumala, koska profeetat 

itse eivät olisi voineet sanoa noita asioita. “Kuka on uskonut meidän saarnamme?”  

Jesaja sanoo, “Kuka on uskonut meidän saarnamme! Kenelle Herran käsivarsi on 
paljastettu? Hän on kasvava edessämme kuten vasikka tallissa...” Ja kuinka: “Kuitenkin Hän oli 
haavoitettu meidän pahojen tekojemme vuoksi, runneltu meidän vääryytemme vuoksi, 
rangaistus oli Hänen päällään, että meillä rauha olisi; Hänen haavojensa kanssa meidät 
parannettiin.” Meidät parannettiin, siellä Jesajan aikaisessa ajanjaksossa, kahdeksansataa vuotta 
ennen Kristusta. Näettekö? “Hänen haavoillansa meidät jo”, mennyt aikamuoto, “parannettiin”.  

Oi kuinka Jumalan Sana onkaan täydellinen. Luottakaa Siihen ystävät; se on ainoa, mikä voi 
pelastaa sinut. 
128  Kaikki muut sanat, ei väliä kuinka hienosti ne tuodaan esiin, keneltä ne tulevat, miltä 

kirkkokunnalta ne tulevat tai kuinka terävä-älyinen mies on, jättäkää täydellisesti 
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huomioonottamatta kaikki, mikä on vastoin Sanaa. Jos haluatte kirjoittaa muistiin 
raamatunpaikan siitä, niin se on Gal. 1:8. Paavali sanoi: “Jos, vaikka me tai enkeli taivaasta 
saarnaisi mitään muuta asiaa kuin tätä, minkä te jo olette kuulleet, olkoon hän kirottu.”  

Toisin sanoen, jos enkeli tulisi teidän luoksenne taivaasta, kirkas loistava enkeli; pojat, eikö 
se olisikin syötti tänään, eikö vaan? Kirkas loistava enkeli tulisi sinne ja seisoisi siellä 
puhumassa Jumalan Sanan vastaisia asioita, niin sanokaa: “Saatana, mene pois minun tyköäni.” 
Juuri niin. Jos hän on piispa, tai mitä hyvänsä hän onkin, älkää koskaan uskoko häntä, jos hänen 
puheensa ei ole tarkalleen Raamatun mukaista, sanasta sanaan. Varokaa häntä, hän voi ottaa 
teidät Raamatun kanssa. Hän vie teidät määrätylle paikalle ja vangitsee teidät juuri sinne. Kun te 
näette Raamatun sanovan jotakin, ja hän ohittaa sen, olkaa silloin varovaisia.  

Näettekö, sillä tavalla hän teki Eevalle. Hän tuli ja sanoi kaiken aivan tarkalleen. “No niin, 
eikö Jumala sanonutkin näin. Onko tämä oikein, Eeva. Aamen, me uskomme sen yhdessä.” 

“No niin. Jumala sanoi tämän.” 

“Aamen, me uskomme sen yhdessä.” 

“Jumala sanoi tämän.” 

“Me uskomme sen varmasti.” 

“No niin, mutta Jumala sanoi, että me tulisimme kuolemaan.” 
129  “Hyvä on nyt, sinähän tiedät, että Hän on hyvä Jumala.” Hän ei sanonut, että Hän ei tekisi 

sitä, tiedäthän. “Mutta varmastikaan...” Voi sentään! Siinä hän on. Ja, jos hän oli noin 
petollinen, ja Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä hän tulisi pettämään jopa valitutkin, jos se 
olisi mahdollista, niin ystävät, miten varovaisia meidän tuleekaan olla. No niin, näiden pienten 
pyhäkouluoppituntien tulisi tuoda asia hyvin lähelle meidän sydämiämme, nähdäksemme... 
Meidän tulisi kuunnella hyvin huolellisesti ja nähdä kuinka pettävä tuo asia on. 
130  Huomatkaa, me emme voi, eikä meidän tule kuunnella kenenkään miehen sanaa. Me emme 

välitä siitä kuinka terävä-älyistä ja koulutettua se on. Raamattu sanoo Sananlaskuissa, että 
meidän tulee panna pois oma ymmärryksemme. Näettekö? No niin, tässä toisessa 
hallintoalueessa...  

Ensimmäinen hallintoalue on teidän viisi aistianne näkö, maku, tunto, haju ja kuulo; se on 
teidän ulkonainen ruumiinne.  

Sisäisellä ruumilla, joka on henki, on järkeillyt, ajatus ja niin edelleen. Meidän on vedettävä 
se kaikki alas. Emme voi järkeillä ja sanoa: “Odotahan nyt, jos Jumala on hyvä Jumala...” Ja 
meille sanotaan niin paljon tänään, että Hän on sitä.  “Jos Hän on hyvä Jumala, sitten, jos minä 
olen vilpitön, vaikka en näekään, että se olisi oikein Raamatun mukaisesti, mutta jos minä olen 
vilpitön, niin minä pelastun.” Te tulette kadotetuiksi. 
131  “Jos minä vain liityn seurakuntaan ja teen asioita, joiden uskon olevan oikein, ja yritän 

pitää kiinni siitä minkä ajattelen olevan oikein, niin kyllähän minä...” Olet yhä kadotettu. “On 
olemassa tie, joka näyttää miehen mielestä oikealta, mutta sen loppu on kuolema.” Näettekö? Te 
ette tule olemaan pelastettu, te tulette olemaan kadotettu. Näettekö? Sen täytyy olla tuo 
sisäpuoli, joka hallitsee. 
132  “No niin, minä puhuin kielillä, veli Branham. Vai etkö sinä usko kielilläpuhumiseen, veli 

Branham?” Ehdottomasti! “No niin, minä huusin, etkö sinä usko siihen?” Kyllä! “Minä elän 
hyvää kristillistä elämää, etkö sinä usko siihen?” Kyllä! Mutta tämä ei vielä merkitse, että sinä 
olet pelastettu. Sinä olet hyvä henkilö, puhdas, siveellinen ja hyvä henkilö.  
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Niin olivat nuo papitkin, uskonnollisia ytimiään myöden, niin uskonnollisia, että jos he 
olisivat tehneet jotakin väärää, heidät olisi kivitetty kuoliaaksi. Rangaistus Jumalan Sanan 
kanssa leikittelemisestä oli kuolema. 
133  Tämä on vikana meidän maamme kanssa tänään. Syy miksi meillä on niin monia löysiä 

asioita maassa tänään on se, että rangaistukset eivät ole tarpeeksi kovia. Jos mies saadaan kiinni 
siitä, että hän oli juoksennellut ympäriinsä toisen miehen vaimon kanssa, heidät tulisi molemmat 
viedä yleisön eteen ja kuohita julkisesti ja sitten päästää vapaaksi. Kyllä. Jos mies saadaan 
kiinni jostakin väärästä, tiellä, ylinopeudesta, hänen ei tulisi saada vähempää kuin kymmenen 
vuotta, sehän on... harkittu murha. Jos te asetatte tällaiset rangaistukset, tulevat he ajamaan 
hitaammin.  

Mutta, kun joku rikollinen poliitikko ottaa tällaisen asian ja sanoo: “No niin, hän oli hiukan 
humalassa, eikä hänen tarkoituksensa ollut tehdä sitä...” Hän on voinut tappaa miehen, vaimon, 
tai koko joukon viattomia lapsia, ja sitten he antavat tuo rickyn selviytyä siitä, sellaista on 
politiikka. Sellaista on maailma; se on perkele. 
134  Jumala sanoi, että jos mies tai nainen oli saatu kiinni aviorikoksesta, heidät tuli viedä ulos 

ja kivittää kuoliaaksi. Se selvitti sen. Näettekö? Jos teidät saatiin kiinni siitä, että nostitte ylös 
jonkun kepin sapatin päivänä: “Ottakaa ja kivittäkää hänet?” He elivät siitä. Ja nyt meillä ei ole 
tuonkaltaisia lakeja tänään, mutta kristityt, seurakunta jolle puhun tänä aamuna, tuo Jumalan 
laki on teidän sydämissänne. Näettekö, teillä ei ole halua tehdä sitä. Se on täällä sisäpuolella. Te 
haluatte pitää Jumalan lain niin täydellisesti. Ei väliä mitä se on, te vain haluatte olla mitä... Jos 
Jumala tarvitsee ovimaton ja Hän haluaa teidän olevan tuo ovimatto, te olette niin onnellinen 
ollessanne se. Ei väliä mitä se tulisi olemaan, te haluatte olla ovimatto. Näettekö? Mitä tahansa 
Jumala haluaa teidän tekevän, se on se, mitä te haluatte tehdä, koska se on Jumalan tahto. No 
niin, tämä on se mistä te todella tunnette onko teillä todellista, aitoa, tosi rakkautta Jumalaa 
kohtaan. 
135  No niin, me toteamme, että vaikka enkeli saarnaisi jotakin muuta, sen lisäksi, mitä jo on 

sanottu Raamatussa, olkoon hän kirottu. Kukaan ei voi tehdä sitä; sen täytyy olla tarkalleen niin 
kuin se on sanottu. 
136  Ja taas me luemme Ilmestyskirjan 22: 18 ja 19: “Jos joku lisää yhden sanan tähän tai ottaa 

yhden sanan siitä, Jumala on ottava hänen osansa pois Elämän Kirjasta.” Näin on. Jumala on 
ottava hänen osansa pois, olipa hän sitten sananpalvelija tai mitä hyvänsä, jonka nimi on 
kirjoitettuna Elämän Kirjassa, Jumala sanoi: “Minä pyyhin sen pois”, kyllä, “jos hän lisää siihen 
tai ottaa yhden sanan pois siitä”. Tämä osoittaa kuinka erehtymättömäksi Jumala on tehnyt 
Hänen Sanansa. Sinä voit lisätä ja ottaa pois seurakunnasta, mutta älkää te lisätkö tuohon 
Sanaan, tai ottako pois siitä, koska Jumala tulee ottamaan nimenne pois Elämän Kirjasta. Ja 
silloin te olette lopussa. Näettekö? Te ette voi lisätä Siihen, tai ottaa pois Siitä. Se on vain 
tarkalleen mitä... 
137  Se ei tarvitse tulkkia, sillä Raamattu sanoo, että Jumala tekee Hänen oman tulkintansa 

Raamatusta. “Se ei ole yksityisestä tulkinnasta”, sanoo Pietari. Hyvä on. 
138  Ja koko Kirjoitus on jumalallisesti annettu, jumalallisesti asetettu järjestykseen, ja koko 

asia on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Uusi ja Vanha Testamentti, missä he ennalta kertoivat 
Hänen tulemisestaan, mitä Hän tulisi tekemään tultuaan, ja mitä Hän tulisi tekemään tässä 
tulevassa ajanjaksossa... Joten se tekee Hänestä saman eilen, tänään ja iankaikkisesti. 

 Kuten Paavali kirjoittaa siellä Hebrealaiskirjeessä. Hän on Jumala, “Jeesus Kristus eilen” 
Vanhan Testamentissa. Hän on “Jeesus Kristus tänään”, ilmoitettuna lihassa, ja Hän on “Jeesus 
Kristus iankaikkisesti” Hengessä, “tuleva”. Näettekö? Näettekö? ”Sama eilen, tänään ja 
iankaikkisesti.”  
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Ja Hän yhä elää tehden Hänen Sanansa eläväksi, tehden mitä se sanoi sen tulevan tekemään 
tuossa ajanjaksossa. Hän on elossa. 
139  Hän oli elossa Vanhassa Testamentissa, tuotu ilmi. Nyt minä haluaisin teidän näkevän 

jotakin pientä tässä, jos te voitte kestää sen. Tarkatkaa! Kun Jeesus oli tuotu ilmi Vanhassa 
Testamentissa, kuten me uskomme sen... No niin, te saarnaajat siellä ulkona, te voitte väitellä 
siitä, ja tehdä mitä hyvänsä haluatte, mutta minä puhun mitä minä ajattelen. Ymmärrättekö? 
140  Kun Jeesus oli ilmoitettuna Vanhassa Testamentissa, henkiruumiissa, Melkisedekin 

persoonassa, ei pappeudessa, vaan persoonana, miehenä... Näettekö? Koska tämä Mies ei ollut 
vielä syntynyt, vaan Hän oli theophany:ssa, henkiruumiissa, joten Hänellä ei ollut isää eikä äitiä. 
Hän oli Jumala itse. Hän oli tuotu ilmi miehen muotoisena, jota kutsuttiin Saalemin 
Kuninkaaksi, joka on Rauhan Kuningas ja Vanhurskauden Kuningas. Näettekö? Hän oli 
Melkisedek. Hänellä ei ollut isää eikä äitiä, ei päivien alkua tai elämän loppua. Näettekö, se oli 
Jeesus theophany:na, miehen muodossa. Voitteko vastaanottaa sen? Hyvä. 
141  Sitten Hänet tehtiin todellisuudessa ihmislihaksi, ja Hän asui meidän keskuudessamme 

itsensä Jeesuksen Kristuksen persoonassa, joka syntyi neitsyt Mariasta. Hän tuli tuossa 
muodossa, jotta Hän voisi kuolla, ja sitten mennä takaisin taivaaseen.  

Ja tässä viimeisissä päivissä Hän on jälleen luvannut ilmoittaa itsensä Hänen lihansa 
täyteydessä Hengessä. Sillä niin kuin se oli Sodoman päivinä, niin se tulee olemaan Ihmisen 
Pojan tulemuksessa. Katsokaa nyt Sodomaan, kuinka se oli ja mitä tapahtui, ja sitten nähkää 
Jeesus Kristus ilmoitettuna Hänen Seurakunnassaan ruumiillisessa muodossa tänään, tehden 
samoja asioita, samoja tekoja, samoja asioita, joita Hän on tehnyt koko ajan, iankaikkinen, 
milloinkaan muuttumaton. Ja maan päällä tänään Hän on tuonut ilmi itsensä inhimillisissä 
ruumiissa, jotka Hän on kutsunut, ja Hän on tehnyt tarkalleen saman asian, jonka Hän teki 
menneessä ajassa, ja Hänen lihansa päivinä maan päällä. Tehden saman asian tänään, koska 
Jumala muinoin puhui isille profeettojen kautta, ja tässä viimeisessä päivässä Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kautta, Pojan tullessa paljastetuksi viimeisissä päivissä, Jumala 
ilmoitettuna ihmislihassa, aivan kuten ennen Sodoman hävitystä, ja Pakanamaailman loppua. 
Näettekö te sen?  

Siellä on kolme ilmitulemista. 
142  Nyt seuraava asia mitä tapahtuu on se, että se kaikki tulee kootuksi yhteen tuohon yhteen 

Persoonaan, Jeesukseen Kristukseen, Morsian ja Ruumis Herran Jeesuksen fyysisessä paluussa, 
Hänen kolmannessa tulemuksessaan maan päälle. Tapettu, ristiinnaulittu, nostettu ylös, tuoden 
ilmi itsensä Hänen Ruumiinsa muodossa, joka on Hänen Morsiamensa, nainen. Käsitättekö sen? 
Morsian on osa Hänen ruumistaan.  

Ja nainen ja mies ovat niin lähellä toisiaan, kunnes he ovat melkein, he ovat sama, joka 
tapauksessa heidän tulisi olla. Siinä ne ovat. Näettekö? He tarkalleen tuovat ilmi samana. 
Nainen on osa miestä, koska hänet on otettu ulos Hänestä.  

Ja Morsian tänään on otettu ulos Kristuksen ruumiista, joka toimii ja tekee aivan tarkalleen 
niin kuin Hän sanoi sen tulevan tekemään tässä ajassa, Morsian, Kuningatar, Kuningas ja 
Kuningatar. 

Hyvä on. On tulossa myöhä joten meidän täytyy kiirehtiä lopettaaksemme. 
143  Kokonainen Raamattu on kokonainen Jeesuksen Kristuksen ilmestys, tehden itsensä 

tunnetuksi jokaiselle ajanjaksolle. Hän teki itsensä tunnetuksi Lutherin päivinä perustuksena; 
seurakunta, jalka, jalat.  
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Kuten Kuningas Nebukadnessar teki. Te muistatte, kuinka hän uneksi nuo unet, ja tuli 
päästä alaspäin. Mutta nyt, Hän tulee jaloista ylöspäin. Näettekö? Babylonin valtakunnassa Hän 
osoitti kaikki nuo Vanhassa Testamentissa. Hän tuli päästä alaspäin kunnes Hän itse, Jumala tuli 
lihaksi tikkaiden alapäässä. Nyt täällä Uudessa Testamentissa Hän tuo itsensä uudestaan takaisin 
Päähän, kultaiseen Päähän, tullakseen kruunatuksi. Katsokaa, ymmärrättekö sen?’ Näettekö, 
Jumala oli alussa; ja Hän jatkoi liikkumistaan alaspäin profeettojen kautta, edelleen alaspäin 
kunnes Jumala itse tuli meidän kaltaiseksemme ihmiseksi, aivan sinne tikkaiden alapäähän, 
vauvana, joka syntyi seimessä, vihattuna hyljättynä, halveksittuna, nimiteltynä pahoilla nimillä 
ja kaikkea mitä Hän oli. Sitten Hän alkoi nousta. Jaloista Hän alkoi Seurakunnan, Morsiamen 
rakentamisen, lisäten ja lisäten, ja on nyt tulossa Pääkiveen, missä se kaikki liittyy yhteen, 
muodostaen yhden suuren kirkastetun Jeesuksen Kristuksen Ruumiin. 
144  Jumala on paljastettu jokaisessa ajanjaksossa, Hänen luvatulla Sanallaan tuolle ajan 

jaksolle. No niin, katsokaamme nyt muutamia Hänen lupauksiaan tälle päivälle, nyt ennen kuin 
lopetamme. 
145  Nyt Jumala paljastaa itsensä Ehtoovalon aikana. Katsokaamme nyt. Me näemme...  
146 Minulla on joukko Kirjoituksia kirjoitettuna tänne, niin kuin voitte nähdä tällä sivulla nämä 

raamatunpaikat kirjoitettuna, mutta kello on jo viittätoista vaille kaksitoista, ja haluan, että 
pääsemme ulos täältä, enkä minä ole tullut käheäksikään tänä aamuna puhumisesta. Joskus 
nämä ilmastointilaitteet tekevät minut todella käheäksi, niinpä, jos veli Neville ei... Onko sinulla 
jotakin täksi illaksi? [Veli Neville sanoo: “Ei.”] Hyvä, jos se sopii sinulle. Minulla on jotakin. 
Minä löysin savukekotelon eräänä päivänä metsässä, ja minulla on sanoma tuosta savukerasiasta 
täksi illaksi, jos Herra tahtoo. Niinpä minulla on nämä Kirjoituksen paikat täällä ja minä en 
halua pitää teitä liian pitkään, jotta pääsette illaksi takaisin.  
147 Savukerasia puhuu. Hyvä on. Kävellessäni metsässä näin tuon savukerasian siellä maassa. 

Minä vain kävelin edelleen ja ajattelin:  “No niin, joku on minun edelläni.” 

Ja jokin sanoi:  “Käänny takaisin ja nosta se ylös.” 

Minä ajattelin:  “Minäkö nostaisin ylös savukerasian, ehei.” 

Jokin sanoi:  “Käänny takaisin ja nosta ylös savukerasia.” Ja minä menin takaisin; siellä oli 
vanha tyhjä rasia, ja minä näin jotakin. Kerron teille siitä tänä iltana, jos se on Herran tahto. 
Hyvä on. 
148  Nyt me tulemme puhumaan ehtoovaloista joitakin hetkiä. Raamattu ennustaa, että tulisi 

aika juuri ennen ajan päättymistä, että aurinko tulisi esiin, ja tulisi olemaan Ehtoovalo. Me 
kaikki tiedämme sen, emmekö vain? Me, jotka tunnemme Sanomamme tänään, joka on Herralta 
Jeesukselta. Me uskomme, että on oleva Ehtoovalo. Ja tämä Ehtoovalo...  

Tietenkin suuri Valo on tuleva, kun Jeesus itse tulee ilmoitetuksi täällä maan päällä, tai 
taivaissa, ottaessaan pois Hänen Morsiamensa, ja sen jälkeen alkaa Tuhatvuotinen valtakunta. 
149  Meillä on eräs kaikkein kauheimmista ajoista mennä lävitse, mitä milloinkaan on ollut 

luomisen edessä. Ja minä vain odotan hetkeä, kun me kaikki, kun jokainen saa mahdollisuuden 
ottaa aikaa pois töistä, käyttääksemme muutamia päiviä, kerääntyäksemme yhteen jossakin, 
jossa minä voin puhua noista vitsauksista ja asioista, jotka tulevat. Pitääksemme kokouksia 
kaksi tai kolme viikkoa yhtämittaisesti, kootaksemme sen kaiken yhteen, jos Herra antaa minun 
elää ja tehdä se, ja innoittaa minut tekemään niin. Nähdäksemme kuinka nuo asiat tulevat esiin 
noissa ukkosenjylinöissä, sitten te tulette näkemään, mistä tuo mies ja nuo ihmiset ovat 
uneksineet ja kaikki nämä asiat siellä; se tulee tapahtumaan. Näettekö? Te tulette huomaamaan, 
mitä ne paljastivat, että suuri ukkosenjylinä tulee esiin ulos taivaista. Nyt, tietenkin, koko teidän 
joukkonne tietää, että minä tiedän, mitä se -- mitä se merkitsee. Näettehän? Ja... Mutta 
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odottakaamme kunnes tuo aika tulee, ymmärrättekö, sen olevan tulossa, ymmärrättekö, nyt, ja 
silloin se on enemmän ajankohtaista. 
150  Nyt... Niinpä me tulemme lukemaan joitakin näistä kirjoituksista tässä. Nyt, Ehtoovalon 

tullessa... Me huomaamme, että sen täytyy olla sama valo, joka oli aamulla.  

Koska aamulla ei ole toista aurinkoa kuin iltapäivällä. Se on sama aurinko. Sama aurinko, 
joka on iltapäivällä, on myös aamulla ja sama aamulla kuin iltapäivällä.  

No niin, se sanoi, että päivä itse, tuo välillä oleva päivä olisi jotenkin sumuinen, pimeä 
päivä, jota ei voitaisi kutsua päiväksi tai yöksi, vaan se olisi siltä väliltä. Näettekö, se on 
Ruumiin muodostumista, sen tullessa jaloista ylöspäin. 
151  Kun Hän oli täällä maan päällä, Hän oli Poika, Pojan muodossa. Sitten Hänet tapettiin. 

Seurakunta otti Hänen paikkansa marttyyriudessa ja kulki pimeän ajanjakson lävitse, ja alkoi 
rakentamaan perustukselle tullessaan ulos. Sitten missä tulee näkö? Pään yläosassa.  

Katsokaa tuota Nebukadnessarin näkyä. Näette Hänen tulevan alas pakanainajan alussa, 
ennen kuin veri oli vuodatettu ja sovitusta tehty heitä varten. He olivat käännynnäisiä Häntä 
varten. Mutta huomatkaa, että se meni aivan alas, alas, alas pohjalle esikuvallisesti, tuotuna alas, 
sitten se alkoi nousta takaisin, seurakunnan tullessa takaisin jaloista, kasvaen ylös. Nyt se on 
pään ajassa, on pään aika. 
152  Nyt huomatkaa Valo... Te ette voi nähdä käsillänne, vaikka ne ovatkin osa ruumista. Te ette 

voi nähdä korvilla, vaikka ne voivatkin kuulla. Te ette voi nähdä nenällä ja kuitenkin se haistaa. 
Te ette voi nähdä huulilla, vaikka ne puhuvatkin. Näettekö? Oli helluntaiajanjakso. Mutta nyt se 
on silmän aika, näkemisen aika. Näettekö? No niin, ei ole mitään liikkuvaa kykyä silmien 
jälkeen. Onko se näin?  

Seuraava on äly, joka on Kristus itse, joka säätelee koko ruumiin.  

Ei mitään liikkuvaa sen jälkeen. Näettekö? Te liikutatte jalkojanne ja jalkojenne lihaksia, te 
liikutatte kaikkia, korvianne, nenäänne ja huulianne ja niin edelleen, mutta silmienne jälkeen 
siellä ei ole mitään liikkuvaa.  

Tästä syystä he väittävät miesten tulevan kaljupäiksi niin nopeasti, koska hiukset ja 
päänahka eivät saa tarpeeksi harjoitusta kehittääkseen lihaksia. Ja, sillä ei ole pehmeyttä niin, 
että veri voisi päästä sinne ylös. Veri ei kulje hiuksissa, koska hiusten juuret elävät verellä. Ja 
nyt me voimme todeta, että silmien jälkeen ei ole mitään liikkuvaa kykyä. 
153  Katsokaamme nyt. Tulee olemaan valo noin puolipäivän aikaan? Ehtooaikana. Mitä varten 

valo on lähetetty? Jotta te voitte nähdä kuinka liikkua. Onko se näin? Nähdä missä te olette. On 
oleva valoisaa Ehtooaikana. 
154  Ottakaamme tämä nyt ja verratkaamme sitä Malakia 4. kanssa. Hän lupasi, että tulisi 

olemaan Valo jälleen Ehtooaikana, näettekö, “sillä katso, Minä olen lähettävä teille profeetta 
Elian, ja hän on asettava ennalleen, lapset takaisin isiin, ja isät lapsiin (onko näin?), etten Minä 
tulisi ja löisi maata kirouksella.” 
155  Ottakaamme nyt Luukkaan 17:30, ja nähkäämme mitä Jeesus profetoi täällä, kun Hän 

sanoi: “Niin kuin se oli Sodoman päivinä, se on oleva samoin...” Nyt muistakaa... Pankaa 
merkille. se on sinä aikana, kun Ihmisen Poika tulee paljastetuksi, Ihmisen Pojan paljastaminen. 
No niin, Ihmisen Poika oli itse asiassa paljastettu, myöhemmin tulevana, muutamia hetkiä ennen 
kuin Sodoma poltettiin. No niin, tuo mies oli E1ohim. Se oli Jumala, ja Jeesus on Jumala. Ja 
Jumala oli ennakoivasti paljastettu muutamiksi hetkiksi Aabrahamille, tutkimisessa tuomiota 
varten. Ihmisen Poika oli paljastettu, Ihmisen Poika Elohim, oli paljastettu vain muutamiksi 
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minuuteiksi. Näettekö te sen seurakunta? Sillä seuraavana aamuna Sodoma oli poltettu. Milloin? 
Ennen kuin aurinko voi nousta uudelleen.  

Niinpä ei voi olla mitään organisaatiota jäljellä, eikä mitään pidemmälle menemistä kuin, 
mitä juuri nyt on, sillä se tullaan polttamaan, ennen kuin päivä nousee uudelleen. Herätys yli 
koko kansakunnan on ohitse. Ei tule olemaan lisää herätyksiä. Jotakin suurta ylipyyhkäisevää 
herätystä tämä kansakunta ei tule koskaan saamaan. Teillä saattaa olla järkiperäisiä 
kokoontumisia, mutta minä tarkoitan Hengellistä heräämistä. Me olemme jo nähneet sen 
kaiken.. Toivon teidän ymmärtävän sen. Minä sanon sen, sillä tavalla, että -- että minä toivon 
teidän käsittävän sen. Näettekö? Se on ohitse. 

Eräs hieno sananpalvelija sanoi jokin aika sitten: “Veli Branham, jos minulla vain voisi olla 
Herran ilo sydämessäni.” 
156  Minä sanoin:  “Poikani, herätys on ohitse.” Näettekö? Nyt ovat vakaajat asennettu laivaan. 

Suuret pelottavat aallot ovat täällä edessämme, mutta me tiedämme, että juuri tuon edessämme 
olevan aallon takana me lähestymme rantaa. Näettekö? Me olemme lähestymässä rantaa. 
Pysykää vain vakaina. Pysykää vain. Sanassa, pysykää Jumalan kanssa. Ei väliä miltä teistä 
tuntuu, tai jotakin muuta, pysykää suoraan Sanan kanssa. Pysykää vakaana. Kun te näette kaikki 
nämä suuret vanhat pilvet ympärillämme, myrskyjen nousevan, ja atomipommit ja kaiken muun, 
josta he puhuvat, niin meidän vakaajamme on suoraan Sanassa. Jumala sanoi, että ne tulisivat 
olemaan täällä, ja me tulemme ylittämään joka ainoan niistä. Kyllä! Me tulemme kulkemaan 
suoraan niiden ylitse. Kyllä, todellakin! Ne eivät voi upottaa meitä; ne eivät voi hukuttaa meitä. 
Te panette meidät hautaan, mutta me tulemme esiin uudestaan. Se on kaikki mitä siinä on. Ei 
ole mitään tapaa maailmassa pidätellä sitä siellä. Me huolehdimme jokaisesta heistä, sillä 
meidän suuri johtajamme kutsuu toisella puolella. 

Me olemme ankkuroidut Jeesuksessa, elämän myrskyjä minä uhmaan; 
Minä olen ankkuroitu Jeesuksessa, en pelkää tuulta tai aaltoa; 

157  Mitä se saattaakin olla, tulkoon mitä tulee, mitä tahansa, se ei merkitse mitään, me olemme 
ankkuroidut suoraan siellä Jeesuksessa. Jos minä elän, minä elän Jumalan kunniaksi. Jos minä 
kuolen, minä kuolen Jumalan kunniaksi. Minä vain haluan... Kaiken minä haluan tehdä vain 
Jumalan kunniaksi. Ja, kun kaikki on ohitse, minä en halua olla täällä pidempään. Minä haluan 
mennä sinne, palkintooni, jonka Hän osti minua varten, ei, että minä olisin sen ansainnut, vaan 
Hän osti sen minua varten, ja mitä Hän antaa minulle Hänen armostaan. 
158  Niinpä me näemme, että Ehtoovalo on täällä. Ja mitä hyötyä on valosta, jos teillä ei ole 

silmiä nähdäksenne kuinka vaeltaa siinä. Mitä on Ehtoovalo? Valo tulee paljastamaan jotakin. 
Onko näin? Jos teistä tuntuu, että pimeydessä on jotakin, jota te ette voi ymmärtää, mitä se on, 
niin kääntäkää valo päälle. Se on paljastusta varten. Mitä tuli Malakia 4. tehdä? Tehdä sama 
asia. Mitä tuli Seitsemän Sinetin avaamisen tehdä? Miksi kaikki nämä kirkkokunnat horjuvat 
ympäriinsä tässä... ?... Se on paljastamista varten, tuomaan ulos. Jos teillä ei ole silmiä, niin mitä 
hyötyä on paljastamisesta. Täytyy ensin olla silmät nähdä. Onko se niin? Paljastamaan Malakia 
4, paljastamaan Luukkaan 17:30, Joh. 14:12, myös Joh. 15:24 ja 16:13, ja myös paljastaa 
Ilm.10:1-7, Seitsemän Sinetin avaaminen, ja seitsemännen enkelin sanoma avaamaan ja 
paljastamaan, kun Ehtoovalo on tullut. 
159  No niin, jos mies... Minkälaisia ihmiset olivat Laodikean ajanjaksossa? “Alastomia.” 

Ovatko he? “Sokeita.” Mitä hyötyä valosta on sokealle miehelle? Jos sokea johtaa sokeaa, niin 
eivätkö he molemmat lankea kuoppaan? “Alastomia, sokeita, eivätkä tiedä sitä.” Jopa heidän 
ajatuskykynsä on mennyt, heidän hengellinen kykynsä ajatella, heidän hengellinen 
ymmärryksensä. Näettekö?  
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“Kovapäisiä, ylpeitä, nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia, hillittömiä, vääriä 
syyttäjiä ja halveksivat niitä, jotka ovat hyviä, heillä on jumalisuuden muoto, mutta he kieltävät 
sen voiman.” Ilmestyksen voiman, he eivät edes usko siihen. He eivät usko sellaisiin asioihin 
kuin profeettoihin ja... He eivät usko siihen. He uskovat, että Malakia 4. tulee olla jokin 
määrätty seurakunta tai organisaatio. Kun hän tuli ensimmäisen kerran, hän oli mies. Kun hän 
tuli toisen kerran kahdenkertaisen hengen voimassa, hän oli mies. Kun hän tuli Johannes 
Kastajan muodossa, hän oli mies. Näettekö?  

Viimeisissä päivissä, kun ehtoovalot alkavat loistaa, silmät tulevat aukeamaan, ja te näette 
minne te olette menossa. Silloin Ruumis on jo muodostettu, seisten jaloillaan liikkuen Pyhän 
Hengen liikuttamana. Minkä? Tuon Saman, joka liikkui profeettojen yllä ja kirjoitti Raamatun. 
Sama Pyhä Henki liikkuu Ruumiissa, joka on täytetty Pyhällä Hengellä, Liikkuen Pyhässä 
Hengessä ulos jokaisesta organisaatiosta, heimosta, kielestä ja kansasta. 
160  Eräs pieni nainen täällä, joka ei kuulu tähän seurakuntaan. Hän tulee jostakin muualta ja 

hän tuli tänä aamuna ja oli kovasti hämmästynyt tästä valokuvasta täällä. En tiedä oliko hän 
milloinkaan kuullut tästä tai ei. Minä en tiedä. Hänellä oli valokuva tästä Herran enkelistä, joka 
oli Seitsemässä seurakuntajaksossa, Seitsemän Sinetin avauduttua siellä. Kun se teki, hän sanoi:  
“Katsoin takaisin sinne”, ja hän oli nähnyt sen seisomassa taivaassa unessa. Ja hän katsoi 
takaisin sinne ja näki, että - ja näkin jonkun valkoisissa marssivan eteenpäin sen takana. Hän 
sanoi sen näyttäneen… Hän sanoi:  “Veli Branham, se olit sinä. Ja sinun takanasi seurasi 
erivärisiä ihmisiä kantaen tauluja, Georgia, Alabama, ja erilaisista paikoista marssien 
eteenpäin”, tullen päätään kohden, missä Kristus oli paljastettuna näyksi. Oi, Hallelujaa! Me 
olemme viimeisissä päivissä ja päivän viimeisissä tunneissa. 
161  Näettekö te nyt Hänen Sanassansa, ja koko Hänen Sanansa ilmi tuotuna suoraan täällä 

meidän edessämme? Oi, Elävän Jumalan seurakunnat, nouskaa jaloillenne, uskokaa Häneen 
kaikella, mitä teissä on. Pitäkää kiinni tuosta pyörästä pyörän keskellä; antakaa sen 
vakaannuttaa jokainen liikkeenne, jonka teette. Voikoot jokainen ajatuksenne olla tämän voiman 
säätelemä, joka on teidän sisällänne, sillä Jumala istuu suoraan Hänen Sanassansa tätä hetkeä 
varten, ehtoovalossa, näyttäen valoa. 
162  Yölepakko on sokea, jos te käännätte valon päälle, sokaisee se sen eikä se voi lentää. Pöllöt 

ja kaikki nuo yökulkijat kuten torakat ja muut eivät näe päivänvalossa. He eivät tiedä mitä se 
kaikki on. He eivät voi nähdä.  

Ja ehtoovalot ovat tulleet. Me näemme sen jokaisessa vertauksessa, menemmepä luontoon 
tai Raamattuun. Kuvapatsaassa, jonka Daniel ja tuon päivän kuningas näkivät, he näkivät kaikki 
nämä asiat. Jokainen, jokainen muoto, jokainen liike, jokainen paikka Ruumiissa paikoitettuna 
osoittaa meille sen hetken, jossa me elämme. Mitään liikettä ei sen yläpuolelle voi tulla.  

Siellä liikkui käsi, rakkaus, Wesley. Siellä oli perustuksen liikehdintä, Luther. Wesleyn 
liikkeestä sanotaan, että “ei ole koskaan ollut suurempaa”, he lähettivät lähetyssaarnaajia 
kaikkialle maailmaan. Yksi suurimmista liikkeistä joita oli tapahtunut.  

Sitten tuli helluntailaisten ajanjakso, jonka mukana tulivat erilaiset sormet ja asiat, 
helluntaiajanjakso kielineen, nenineen ja niin edelleen.  

Nyt se on silmissä. Mitä hyötyä on valosta, jos ei ole silmiä näkemään Sitä. Siellä täytyy 
olla silmät ensin, jotka näkevät, ja kun se tuli, Hän avasi Seitsemän Sinettiä ja paljasti 
Ehtoovalon, ottaen kaikki salaisuudet, jotka olivat kätkettyinä näiden seurakuntajaksojen ajan, 
ja paljastaen ne niin kuin Hän lupasi tehdä Ilm.10:1-7:ssä. Täällä me olemme tänään istuen 
Sanan keskellä, ja Jeesus Kristus paljastaa Sanan meille. Silloin tämä on Jumala Sana. 
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163  Ja ollaksemme Hänen alamaisiaan, Meidän täytyy vaeltaa lähellä Kirjan tekijää, 
ymmärtääksemme Sen, jotta se paljastuisi: “Oi Herra, mitä sinä haluat minun tekevän? Jos 
minun täytyy mennä kentälle saarnaamaan Evankeliumia, tai pitääkö minun pysyä kotona? Ei 
väliä, mitä se on, jos minun täytyy olla hyvä perheenemäntä... Jos minun täytyy olla hyvä äiti... 
Jos minun täytyy tehdä tämä, tuo, tai jotain muuta, mitä hyvänsä se on... Jos minun täytyy olla 
maanviljelijä... Jos minun... Mitä hyvänsä se onkin Herra, mitä sinä haluat minun tekevän?” 
164  Eikö se ollut se mitä Saulus huusi siellä tiellä: “Herra, mitä sinä haluat minun tekevän?” 

Hän oli matkalla panemaan koko seurakunnan vankeuteen, mutta sitten hän huusi: “Mitä sinä 
haluat minun tekevän.” Kun tuo Valo siellä leimahti, tuon suuren Tulipatsaan ollessa siellä 
hänen yläpuolellaan: “Mitä Sinä haluat minun tekevän?” 
165  Minä ajattelen, että tämä on hyvä sana mihin lopettaa, sanoa:  “Herra, mitä Sinä haluat 

minun tekevän? Kun minä näen Kirjoitukset niin täydellisesti paljastetuiksi juuri nyt, Herra, 
mitä Sinä haluat minun tekevän?” 
166  Kumartakaamme päämme. Minä pyydän jokaista täällä tutkimaan sydämiämme nyt ja 

kysymään tuon kysymyksen:  “Herra, mitä Sinä haluat minun tekevän?” Ja te ihmiset, jos te 
vielä kuuntelette puhelinyhteyksissä ympäri maan, kumartakaa te päänne ja kysykää: “Herra, 
mitä Sinä haluat minun tekevän, kun näette sen niin tarkkaan, niin selvästi paljastettuna. että me 
olemme täällä viimeisissä päivissä ja viimeisissä hetkissä. Mitä Sinä haluat minun tekevän?” 
167  Ja rakas Jumala, sillä aikaa, kun he kysyvät sinulta tuon kysymyksen, minäkin kysyn 

Sinulta, mitä Sinä haluat minun tekevän, Herra, kun minä käsitän, että jokaisesta päivästä täytyy 
tehdä tili.  

Ja minä rukoilen, että Sinä auttaisit minua, Herra, elämään joka päivä niin, että se koituisi 
Sinun kunniaksesi ja kirkkaudeksesi. Minä rukoilen, että Sinä auttaisit joka ainoaa ympäri maan 
ja noita, jotka ovat läsnä täällä tabernaakkelissa, nyt, kun tutkimme sydämiämme ja sanomme:  
“Herra, mitä Sinä haluat minun tekevän? Mitä minä voin tehdä. Herra, Sinun Valtakuntasi ja 
Sinun asiasi edistämiseksi.” Suo se, Jumala.  

Tutki meidän sydämemme ja koettele meitä; jos meissä on jotakin vääryyttä, Herra, mitään 
itsekkyyttä, mitään vääriä vaikuttimia tai tavoitteita, oi Jumala, puhdista meidät Sinun Poikasi 
Jeesuksen Kristuksen Verellä, joka... Me nöyrästi vastaanotamme Hänen kuolemansa 
sovitustyön ja Hänen ylösnousemuksensa. Ja ollen vanhurskautetut, uskomalla, että Hän teki 
tämän, me iloisina vastaanotamme pelastussuunnitelman, jonka Sinä annat meille.  

Isä, me kiitämme Sinua tämän hetken Sanomasta, jonka me uskomme ja, josta me pidämme 
kiinni, tietäen ja uskoen, että se on Sinun Sanasi ja Sinun Sanomasi. Ei ollaksemme erilaisia 
kuin muut ihmiset, vaan yrittäen olla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia, joka on meidän 
esimerkkimme. 
168  Rakas Jumala, täällä on nenäliinoja ja sairaita ihmisiä on kaikkialla. Ja minäkin, Herra, olen 

väsynyt ja näännyksissä tänä aamuna. Minä rukoilen, että Sinä auttaisit meitä, rakas Jumala. Me 
katsomme Sinuun saadaksemme voimaa. Sinä olet meidän Voimamme. Sinä olet auttanut niin 
monia, rakas Jumala. 
169  Eräänä päivänä tuolla metsässä kävellessäni veli Banks Woodin kanssa, kun lääkärit... 

Hänen sydämensä oli niin huono, että hän tuskin kykeni kävelemään. Sitten ajatellen kuinka 
minä... vähän minä tiesin kävellessäni siellä vuorilla tuon näyn jälkeen: “Minun täytyy saada tuo 
leijona. Minun täytyy nähdä tuo leijona tapettuna.” Ja sitten tultuani alas ja seistessäni siellä 
Tucsonissa  Furrsin kahvilassa, ja nähdessäni kuinka hänen vaatteensa roikkuivat alas, ja kuinka 
hänen silmänsä olivat nuokuksissa, minä sanoin: “Jumala, jos sinä voit näyttää näyn missä 
leijona on, niin varmasti Sinä voit näyttää mikä veli Woodilla on vikana.” 
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Ja silloin se tuli: “Laske kätesi hänen ylleen.”  

Ja täällä hän on tänään. Veli Banks on taas vahva ja voi juosta ylös ja alas noilla vuorilla. 
Kuinka me kiitämmekään Sinua rakas Jumala. Sinä olet sama Jumala meille kaikille kuin mitä 
Sinä olet veli Woodille. Minä tiedän sinun rakastavan häntä, koska hän on Sinun rehellinen ja 
vilpitön palvelijasi. 
170  Ja minä rukoilen rakas Jumala, että Sinä käsittelisit meitä kaikkia, ja antaisit anteeksi 

meidän syntimme ja parantaisit meidän ruumiittemme sairaudet. Tee minusta enemmän Sinun 
kaltaisesi päivästä päivään, Herra, kunnes me tulemme kokonaan Jeesuksen Kristuksen kuvaksi. 
Suo se, Herra. Minä uskon, että Sinä olet tutkinut jokaisen sydämen nyt, ja tiedämme mitä 
tehdä. Me pyydämme, että Sinä siunaisit meitä nyt, Jeesuksen Nimessä. 
171  Ja, sillä aikaa, kun meidän päämme ovat kumarretut, onko täällä ketään läsnä tai siellä 

puhelinyhteyksissä ympäri maan, jotka haluaisitte, sillä aikaa, kun rukoilette, päänne ollessa 
kumarrettuina, nostaa kätenne Jumalalle nyt. Se on kaikki mitä te voitte tehdä, koska on niin 
täyttä täällä tänä aamuna. Nostakaa vain kätenne Jumalalle ja sanokaa: “Jumala, tee minusta 
enemmän Jeesuksen kaltainen, haluan olla enemmän Jeesuksen kaltainen.” Jumala siunatkoon 
teitä. Teille siellä ympäri maan, täällä on käsiä ylhäällä kaikkialla, vain käsiä ylhäällä kaikkialla. 
Myöskin minun käteni ovat kohotetut. “Minä haluan olla enemmän Hänen kaltaisensa. Tutki 
minua, Herra, ja jos löydät jotakin pahaa minussa, ota se ulos. Minä haluan mitä...” Me olemme 
täällä niin pitkään, mutta kuitenkin meidän on kerran lähdettävä, ei väliä kuinka rikkaita, kuinka 
köyhiä, kuinka nuoria tai kuinka vanhoja me olemme. 
172  Eilen tuolla ylhäällä vuorella, siellä joella seisoi pieni köyhä ihmisryhmä, pieni perhe siellä, 

mies, jolle olen kertonut Jumalasta niin pitkään, tuli alas ja hänen pikku vaimonsa, seitsemän tai 
kahdeksan lapsen kanssa, pienen pieni mies, todella heikon näköinen, yrittäen siellä 
työskennellä saadakseen pari dollaria päivässä. Ja eräs mies antaa hänen asua pienessä 
hökkelissä, ja hänen vaimonsa siellä on melkein valmis saamaan uuden lapsen. Tuolla naisella 
oli suuri veistokirves, jolla hän hakkasi puita ja veti ne sitten sinne alas, pieni vauva toisessa 
kainalossa ja toisella kädellä raahaten puita. Hakaten polttopuita, voidakseen säilöä vähän 
marjoja talveksi pitääkseen nälän poissa. Kuinka me säälimmekään häntä. Ja veli Wood ja minä 
otimme kuorma-auton ja menimme sinne ja hakkasimme hänelle puita ja toimme ne sisälle. 
Kiitollinen pieni nainen, hän seisoi siellä. Minä tunsin sääliä häntä kohtaan, ja me jatkoimme 
rukoilemista heidän puolestaan. 
173  Ja hänen pikku vauvallaan oli kaatumatauti. Me rukoilimme pienen vauvan puolesta ja 

Jumala paransi sen. Ja toisen kerran hänen miehellään oli tyrä, ja minä menin sisälle...  

Olin keskustellut hänen kanssaan. Molemmat heistä tupakoivat. Kumpainenkin heistä käytti 
tupakkaa, se on tyypillistä vuoristoihmisille. Ja sitten minä jatkoin puhumista heille siitä. Ja 
eilen aamulla, kun menin sinne noin auringonnousun aikaan, ja siellä tuo mies tuli ulos kädet 
yhdessä ja sanoi: “Veli Branham, minä olen muuttunut mies.” Hän sanoi: “Minä olen polttanut 
viimeisen savukkeeni, ja minä olen nyt Herran puolella.” 

Ja nainen tuli ja sanoi, “Minä juuri poltin viimeiseni myöskin.”  

Oi, kylväkää siemen. “Minä. Herra kastelen sitä päivin ja öin, ettei kukaan sitä tempaisi pois 
Minun kädestäni.” 
174  Oi, Jumala ole laupias nyt minä rukoilen anna meille meidän sydämemme kaipaus, koska 

sydämissämme me haluamme palvella Sinua. Nyt Isä, he ovat kaikki Sinun käsissäsi, kaikkialla. 
He ovat Sinun lapsiasi, käsittele heitä laupeutesi, mukaisesti, Herra, ei tuomiossa, vaan 
laupeudessa, me pyydämme Jeesuksen Nimessä. Aamen. 
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175  Rakastatteko Häntä? Koko sydämestänne... No niin, te, joilla on nenäliinoja, voitte hakea 
ne. Ja nyt meidän kokouksistamme, minä luulen, että ne alkavat hiukan aikaisin, kello 7.00 tai 
jotakin sellaista. Veli Neville on ilmoittava alkamisajan hetken kuluttua. Ja arvelisin, että tänä 
aamuna on kastetilaisuus. Vesi on valmiina, ja jos täällä on joku, jota ei ole kastettu Herran 
Jeesuksen Kristuksen Nimessä, no niin, vesi on valmiina kastetoimitusta varten. 
176  Me arvostamme kaikkia sananpalvelija veljiä. Minä näen veli... Kuinka kokouksesi 

sujuivat, menivätkö ne hyvin? Veli Parnell, ja veli Martin ja niin monet heistä täällä, veli Lee 
Vayle... Oi, sananpalvelijoita täällä kaikkialla. Me todella arvostamme teidän täällä oloanne, 
yhteydessä oloanne meidän kanssamme Sanan ympärillä. 
177 Ehkä te ette ole yhtä mieltä minun kanssani aivan tarkalleen tästä. En pyydäkään teitä 

olemaan. Näettehän? Ainoastaan pyydän teitä harkitsemaan sitä. Mitä te sanotte minulle, minä 
harkitsen sitä. Jos sananpalvelijat haluavat ottaa nauhan ja sanoa: “No niin, minä olen eri 
mieltä...” Se on sinun asiasi veljeni, te olette joidenkin lampaiden paimenia, ja te syötätte heille 
mitä te haluatte. 

Minä yritän parhaani mukaan pysyä oikein Sanan kanssa, näiden vuoksi, jotka Jumala on 
antanut minun käsiini, koska lampaat haluavat lammasten ruokaa, tietenkin. “Minun lampaani 
kuulevat Minun Ääneni.” Ja se on mitä... Me elämme jokaisesta Sanasta, joka lähtee... Ei vain 
sanasta täältä ja sieltä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tämä on se, millä 
pyhien tulee elää. 

Nouskaamme nyt jaloillemme. Sillä aikaa, kun kumarramme päämme... 

Veli Neville, sinulla oli jotakin jota halusit sanoa? [Veli Neville sanoo: “Ei.”] Veli Mannko? 
Hyvä on. 

Jos jokaisesta tuntuu hyvälle, sanokaa: “Aamen!” [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]  

Kumartakaamme nyt päämme.  

Minä tulen pyytämään, että veli Lee Vayle tulisi tänne ylös, jos hän voi. Voitko päästä tänne 
veli Vayle, jos sinä voit. 

Veli Vayle on meidän veljemme täällä, kirjojen kirjoittaja. Ja hänellä on nyt valmistumassa 
kirjaksi Seitsemän Seurakuntajaksoa, ja hän työskentelee Seitsemän Sinetin kanssa. Ja me 
toivomme saavamme ne julkaistuiksi pian. Hyvä on. Veli Lee Vayle, Jumala siunatkoon sinua. 


