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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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Jumalan muuttava voima 

1 [Veli Carl Williams esittelee veli Branhamin.] Kiitos, veli. [“On todella etuoikeus, kun veli Branham tulee niin 
usein Phoenixiin. Luulen hänen tulevan Phoenixiin useammin kuin minnekään muualle. Ja me haluamme, että hän 
jatkaa tulemista, ainakin niin kauan kuin minä olen täälläpäin. Jumala siunatkoon sinua, veli Branham.”] Kiitos, veli 
Williams. 

Hyvää huomenta, ystävät. Shakarianin perhe, veli ja sisar Williams ja monet heistä täällä tietävät siitä. Minä näin 
sen näyssä noin kaksi tai kolme vuotta ennen kuin sisar Shakarian sairastui, ja niin tapahtui. 

2 Ja viime vuonna ollessani täällä kokoussarjassa, uskon sen olleen tammikuussa, se oli tuo kerta, jolloin tuo pappi 
(mikä hänen nimensä nyt olikaan?) oli täällä. [Joku sanoo: “Stanley.”] Stanley, piispa Stanley, Katolisesta kirkosta. 
Tehän muistatte, kuinka hän toi minulle tuon Raamatun, tiedättehän, ja hän sanoi minulle...  

Useat profetoivat: “Tyttäreni, sinä olet parantunut.” 
3 Ja hän tiesi tuon näyn sanoneen, ettei hän tulisi paranemaan. “Hän tulisi kuolemaan kello kahden ja kolmen välillä 

aamulla.” Muistatteko sitä? [Joku sanoo: “Kyllä.”] Kello kahden ja kolmen välillä. 

4 Ja minä en voinut sanoa sitä Deemokselle. Mutta minä kuitenkin kerroin hänen kasvatusäidillensä, siellä 
huoneessa, juuri tässä vastapäätä olevassa paikassa täällä. Minä sanoin: “Hän ei ole tuleva terveeksi.” 

Rouva Shakarian sanoi: “No niin, mutta jokainen profetoi.” 
5 Minä sanoin: “Tietenkin, minä voin itse olla väärässä”, mutta minä sanoin, “hän ei ole tuleva terveeksi.” 

6 Kerroin sen usealle heistä, noin kolme vuotta sitten. Sanoin: “Näin hänen pakenevan saadakseen elää, ja hän meni 
vuoteeseen. Hän kohotti kätensä ja huusi minua sillä tavalla. Enkä minä päässyt hänen luokseen. Ja sitten näin hänen 
kuolevan. Ja minä katsoin, ja siellä oli jotakin. Siellä oli kelloja. Sanottiin, että se tapahtuisi noin kello kahden ja 
kolmen välillä.” 

7 Ja niinpä tuo piispa sanoi: “Minä tulen seuraamaan, kuinka se tulee tapahtumaan.” Ja se tapahtui. 

8 Me olemme todella pahoillamme siitä. Tunnen, että seurakunta on kadottanut suuren henkilön sisar Florence 
Shakarianissa. Hän oli suuri laulaja, hän oli Hengellä täytetty nainen. 

9 Olin hänen äitinsä kanssa. Hänen äitinsä oli ensimmäisiä, joiden kanssa olin yhteydessä länsirannikolla, kun hänen 
äitinsä parantui. Kun lääkärit... Hän oli syvässä tajuttomuuden tilassa ja kokonaan turvonnut. Ja niinpä tuo lääkäri, joka 
oli siellä silloin, sanoi: “Rukoile todella hiljaa. Älä aiheuta paljoa melua. Nainen on kuolemaisillaan.”  

Sanoin: “Kyllä, herra.” 
10 Ja hän jatkoi ohjeittensa antamista, eikä minulla siten ollut tilaisuutta edes avata suutani. 

11 Niinpä veli Deemos käski minua mennä sinne yläkertaan. 

12 Menin yläkertaan. Ja Florence oli polvillaan lattialla joidenkin muiden naisten kanssa. Hän oli silloin kaunis, pieni 
tyttö. Minä menin sisään ja rukoilin hänen puolestaan ja kerroin sen. Ja hän oli tajuton. Ja kerroin hänelle, että hänen 
äitinsä olisi nouseva jälleen ylös. Ja hän nousi. Pari vuotta myöhemmin hän kuoli. Jumala vastaa meidän 
rukouksiimme. 

13 Ja me tiedämme sen ja me uskomme, että me kaikki olemme tulleet tänne Jumalan tahdosta, ja me uskomme myös 
lähtevämme samalla tavalla. Yksi kerrallaan me tulemme jokainen kulkemaan tuosta portista. Ja siitä syystä me 
olemme täällä tänä aamuna kokoontuneina yhteen tässä kristittyjen Liikemiesten tapaamisessä puhuaksemme näistä 
asioista ja valmistautuaksemme niihin, koska me tiedämme niiden varmasti tulevan. 

14 Nyt sisar Florence oli nuori nainen, neljäkymmentäkaksivuotias, niin kuin veli Williams juuri sanoi minulle; hyvin 
nuori. Mutta hän tiesi, että hänellä oli tämä tauti, ja minä näin näyn hänestä ja kerroin minkälainen hänen loppunsa 
tulisi olemaan. Jumala tietää kaiken siitä. Ja kuinka hän näki Jeesuksen huoneessa ennen lähtöään. Me emme nyt halua 
rukoilla hänen puolestaan, koska olemme tehneet sitä niin paljon. Me haluamme vain kiittää Jumalaa siitä sisar 
Shakarian elämästä, joka oli keskuudessamme ja joka innoitti meitä kaikkia. 
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15 Ja me haluamme rukoilla veli Deemoksen ja sisar Rosen puolesta. Ja muistakaa: heillä on ollut hirvittävän kova 
isku elämässään, viimeisten... Ensin hänen isänsä viime vuonna ja nyt hänen sisarensa... [Joku puhuu veli 
Branhamille.] Kyllä, vähemmässä kuin kymmenessä kuukaudessa; ja myös hänen sisarensa, sisar Ednan puolesta. 

16 Minä tiedän kuinka tuntea myötätuntoa veli Deemosta kohtaan. Minulla oli isä, veli, vaimo, lapsi, jotka kaikki 
menivät muutaman päivän välein, joten minä tiedän, miltä hänestä tuntuu tänä aamuna. Te tiedätte sen vasta kun itse 
seisotte niissä kengissä. Silloin te tiedätte kuinka tuntea myötätuntoa. 

17 [Äänenvahvistimet vinkuvat.] Minä sain sen aikaan itse. Tönäisin tuota pientä laitetta tässä kädelläni. Olen 
pahoillani siitä, se ei ollut tarkoitukseni. 

18 Niinpä nouskaamme seisomaan... Kumartakaamme päämme. 

19 Taivaallinen Isä, me olemme kokoontuneet tänne tänä aamuna palvoaksemme Sinua ja kiittääksemme ja 
ylistääksemme Sinua siitä, että lähetit Jeesuksen, meidän Lunastajamme, niin että meillä on toivo sen jälkeen, kun 
tämä elämä on ohitse. Nähdessämme, että kaikki on niin epävarmaa koko ajan täällä eläessämme. Ja Isä, kun me 
näemme, kuinka kurjaan tilaan nämä ruumiit voivat tulla, niin me olemme iloiset, ettei meidän tarvitse olla täällä koko 
aikaa. Sinä olet valmistanut pakotien kuoleman laakson kautta. 

20 Ja Isä, me olemme kiitolliset Sinulle tänä aamuna siitä elämästä, joka vähemmän kuin vuosi sitten oli täällä 
kanssamme laulaen ylistystä Sinulle, sisar Florence Shakarian, niin kuin me hänet tunsimme. Ja Sinä olit kertonut 
meille vuosia aikaisemmin, että tämä tulisi tapahtumaan, niin että se ei olisi liian kova järkytys meille. Ja me 
tiedämme, että se, mitä Sinä sanot, on totta. Ja Sinun Sanasi sanoo: “Mies, joka on syntynyt naisesta, elää vain 
muutaman päivän, ja ne ovat täynnä vaivaa.” Me tiedämme, että myös se on totta, Herra. Me tiedämme, että meidän 
kaikkien on kuljettava tuon laakson kautta. Niinpä me kiitämme Sinua hänen elämästään, joka oli täällä maan päällä. Ja 
uskon kautta me uskomme tänä aamuna, että hän on siirtynyt tästä kurjasta kulkutautisairaalasta tuohon kirkastettuun 
ruumiiseen, joka ei enää koskaan voi olla sairas. Ja hänen laulunlahjansa, se ääni, joka hänellä oli, ja hänen henkensä 
olivat niin rikkaasti Kristuksen täyttämät! Niin että jos hän voisi palata tänä aamuna, ei hän millään muotoa haluaisi 
tehdä sitä, koska silloin hänen jälleen täytyisi kulkea kaiken tämän lävitse. Mutta nyt se on ohitse. Hän on isänsä ja 
äitinsä kanssa. He kutsuivat lapsensa kotiin. Niinpä me kiitämme Sinua siitä. 

21 Me myös haluamme rukoilla lohdutusta veli Shakarianille, rakkaalle veljellenne, tuntien sen elämän, jota hän on 
elänyt, ja sen kidutuksen, jonka lävitse hän on käynyt näinä viimeisinä päivinä, ja minkälaisessa kunnossa hän on. 
Nähdessämme hänen ikääntyvän, hänen hiustensa vähenevän ja olkapäittensä painuvan kumaraan, ja kuitenkin hän 
yrittää seistä kentällä Jumalan puolesta. Jumala, anna hänelle voimaa tänään. Me rukoilemme Jumala, että Sinä soisit 
sen. Kaikille niille, jotka ovat kärsineet menetyksen hänen poismenonsa vuoksi, me rukoilemme sitä jokaiselle heistä. 

22 Ja salli meidän, Herra, ajatellessamme tätä muistaa, että myös meidän on jonakin päivänä mentävä. Istuessamme 
yhdessä täällä Herran Jeesuksen Läsnäolossa me pyydämme, että Sinä palauttaisit tämän tuoreena mieliimme. Niin että 
me tarkistamme, tai teemme inventaarin omasta elämästämme nähdäksemme olemmeko Veren alla ja uskossa. Suo se, 
Herra. 

23 Ja nyt kun minä näissä olosuhteissa yritän tänään tuoda pienen sanoman ihmisille, minä rukoilen, että Sinä tulisit 
auttamaan minua, Herra. Vahvista minua, sillä minä tarvitsen sitä, Herra. Ja minä rukoilen, että Sinä antaisit sen. Ja 
voitakoon jotakin sanoa, joka olisi Sinun kunniaksesi. Ja jos meidän äänemme ulottuvilla tänä aamuna on joku, joka ei 
ole valmis kohtamaan tuota hetkeä, joka hänellä on edessään, niin voikoon tämä olla se hetki, jolloin he tulevat 
antautumaan Hänelle, joka sanoi: “Minä olen Tie, Elämä ja Totuus”, itse meidän Herrallemme Jeesukselle 
Kristukselle. Sillä ne pyydämme sitä Hänen Nimessänsä. Aamen. (Voitte istuutua.) 

24 [Joku puhujanlavalla puhuu veli Branhamille.] Veli tässä haluaa tietää, voiko jokainen kuulla hyvin. Hänellä on 
päällä kaksi mikrofoonia. Onko se hyvä? Voitteko te kuulla? Kohottakaa kätenne jos voitte. Voitteko kuulla? 
Kohottakaa kätenne. Hyvä on. 

25 Olen pahoillani, ettei meillä ole istumapaikkoja jokaiselle tänä aamuna. Ja me luotamme siihen, ettemme tule 
olemaan täällä liian pitkään, vain ehkä tarpeeksi lukeaksemme Sanasta. Ja me luotamme siihen, että Herra Jumala tulee 
kunnioittamaan luettua Sanaansa ja antamaan meille armonsa, niin että voimme palvella Häntä sen kautta. 

26 Billy Paul kertoi minulle tänä aamuna, että voi olla mahdollista, että me puhumme ensi sunnuntaina Grantway 
Assemly of Godin seurakunnassa, Tucsonissa. Jos täällä on joku Tucsonista, ja minä en ehkä tapaa teitä tällä viikolla, 
niin se tulee olemaan Grantway Assemly of Godissa ensi sunnuntaina. 
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27 Me olemme juuri tulossa takaisin idästä, ja olen mennyt vähän huonoon kuntoon, ylensyönnistä, noiden ihmisten 
liiallisesta ystävällisyydestä siellä vuorilla. Ja minä tulin sairaaksi enkä ole tuntenut oloani hyväksi tällä viikolla. 
Niinpä, rukoilkaa minun puolestani. 

28 [Joku sanoo: “Liian paljon opossumia.”] Mitä sinä sanoit? [“Liian paljon opossumia.”] Se on veli Carl Williams ja 
hänen huumorintajunsa, ja uskon meidän tarvitsevan sitä juuri nyt. Hän sanoi: “Liian paljon opossumia.” En oikein 
tiedä siitä, veli Carl, mutta melko paljon oravia. [Veli Branham nauraa.] 

29 Jos te haluatte rukoilla jonkun puolesta tänä aamuna, niin minä varmasti arvostan sitä, jos joku haluaa rukoilla 
minun puolestani, koska minä tarvitsen sitä. 

Nyt me haluamme mennä nopeasti Sanaan. 
30 Enkä minä halua pitää teitä täällä liian pitkään, koska uskon, että puhelinyhteydet on kytkettynä ympäri maata tänä 

aamuna mennen länsirannikolta itärannikolle ja pohjoisesta etelään. Monissa paikoissa ihmiset ovat koolla. On myös 
yhteys Phoenixiin, niin että, missä vain on kokouksia, se tulee suoraan... Ja he kokoontuvat kirkoissa ja kodeissa sillä 
tavalla, se on kovasti hieno keino. He sanovat, että se on jopa parempi kuin radiolähetys. Se on puhelinyhteys, ja heillä 
on vastaanottimet ja kovaääniset siellä huoneessa, tai mitä se onkin. Vaimoni sanoi tulleessaan viime viikolla 
Indianasta Tucsoniin, että se oli aivan kuin olisi seissyt samassa huoneessa. Niinpä me rukoilemme, että Jumala 
siunaisi heitä kaikkia tänä aamuna, missä tahansa he ovatkin. Ylhäällä New Yorkissa, jossa nyt on iltapäivä, ja ympäri 
maata, jossa heillä kaikilla on eri aikansa. 

31 Nyt me haluamme lukea Kirjoituksen Roomalaiskirjeestä sen ensimmäisen ja toisen jakeen. 

Minä kehotan teitä sen vuoksi, veljet, Jumalan sydämellisen laupeuden kautta, että te annatte ruumiinne 
eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän järkevä jumalanpalveluksenne.  

Ja älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistumisen kautta, että voisitte 
koetella, mikä on hyvä ja hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan tahto. 

32 No niin, jos Herra tahtoo, haluan ottaa aiheekseni tänä aamuna: Jumalan muuttava voima. Niin että te ette 
mukautuisi tämän maailman mukaan, vaan muuttuisitte mielenne uudistumisen kautta... ja koettelisitte sen, mikä on 
hyvä, täydellinen ja hyväksyttävä Jumalan tahto. 

33 Se on vanha tuttu teksti, jota monet pastoreistanne ovat monesti käyttäneet. Sitä on käytetty siitä asti, kun Se 
kirjoitettiin. Mutta kuitenkin, on yksi Jumalan Sanaa koskeva asia: Se ei koskaan vanhene, koska Se on Jumala. Se ei 
koskaan vanhene. Kautta jokaisen sukupolven, jo lähes kaksituhattakahdeksansataa vuotta ovat papit, ja niin edelleen, 
lukeneet tätä Jumalan Sanaa, eikä Se koskaan vanhene. Minä itse olen lukenut sitä noin kolmekymmentäviisi vuotta. Ja 
joka kerta lukiessani Sitä, minä löydän jotakin uutta, jota en ensimmäisellä kerralla huomannut. Koska Se on 
inspiroitu. Se on Jumala kirjaimen muodossa. Katsokaahan. Se tuo esiin Jumalan ominaisuudet, ja ne on kirjoitettu 
paperille. 

34 Monta kertaa joku sanoo: “Ihmiset ovat kirjoittaneet tämän Raamatun.” Ei. Raamattu itse sanoo, että Jumala 
kirjoitti Raamatun. Se on Jumalan Sana. 

35 Ja Se ei voi koskaan pettää. Jeesus sanoi: “Taivaat ja maa tulevat pettämään, katoamaan pois, mutta Minun Sanani 
eivät koskaan petä.” Ja koska se on Jumala, Se ei voi pettää, koska Se on osa Hänestä. 

36 Ja sitten kun te olette poikia ja tyttäriä, te olette osa Siitä, ja se tekee teidät osaksi Hänestä. Niinpä siksi me 
tulemme seurustelemaan yhdessä Sanan ympärillä. 

37 Nyt tämä sana: muuttunut, minä katsoin sitä sanakirjasta eilen. Ja sanakirjassa sanotaan, että se on “jotakin mikä 
on muutettu.” Sitä tarkoittaa  olla “muuttunut”. Muutettu, “tehty erilaiseksi siitä, mitä se oli.” Tarkoittaen että “sen 
luonne ja kaikki siinä on muutettu”, se on muuttunut. 

38 Ja ajattelin tänä aamuna kuinka 1. Mooseksen kirjassa tämä maailma oli ilman muotoa ja autio, ja pimeys lepäsi 
maan yllä; se ei ollut mitään muuta kuin täydellinen sekasorto. Ja kun tämä maailma oli tuossa tilassa, liikkui Jumalan 
Henki veden päällä, ja tuo koko kuva muuttui täydellisestä sekasorrosta Eedenin puutarhaksi. Jumalan muuttava voima 
voi ottaa jotakin, mikä ei ole mitään, ja tehdä siitä jotakin ihmeellistä. Jumalan muuttava voima! 

39 Ja me ymmärrämme lukemalla Kirjoituksia, että Jumalalta kului kuusituhatta vuotta tämän Eedenin 
valmistamiseen. No niin, se ei ehkä kestänyt niin kauaa, mutta me oletamme niin ottaen sen Kirjoituksesta, jossa 
sanotaan, että “yksi päivä Jumalan kanssa on tuhannen vuotta maan päällä”, jos siis Jumala laskisi aikaa. Ja 
sanokaamme, että Häneltä kului kuusituhatta vuotta maan valmistamiseen ja siihen, kun Hän istutti maan päälle kaikki 
hyvät siemenet. Siellä oli kaikki täydellistä. 
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40 Monesti kun arvostelijat alkavat lukea 1. Mooseksen kirjaa, he alkavat arvostella Sitä, koska näyttää siltä, kuin Se 
jatkuvasti kertaisi itseänsä hypäten sinne ja tänne. 

41 Mutta jos me vain haluamme panna merkille, ennen kuin menemme tekstiimme, että Mooses näki tuon näyn. 
Jumala puhui hänelle. Jumala puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, korvin kuultavasti. Hän ei ole koskaan puhunut 
kenellekään toiselle miehelle sillä tavalla kuin Hän puhui Moosekselle. Mooses oli suuri; hän oli yksi suurimmista 
kaikista profeetoista. Hän oli esikuva Kristuksesta. Ja Jumala osaa puhua. Hänellä on ääni. Se on kuultu. Jumala osaa 
puhua. 

42 Ja Jumala osaa kirjoittaa. Jumala kirjoitti kymmenen käskyä omalla sormellansa. Kerran Hän kirjoitti Babylonissa 
seinälle omalla sormellansa. Ja erään kerran Hän kumartui ja kirjoitti hiekkaan omalla sormellansa. Jumala osaa puhua. 
Jumala osaa lukea. Jumala osaa kirjoittaa. 

43 Jumala on kaiken armon ja voiman lähde, ja kaikki jumalallinen viisaus on Jumalassa. Niinpä sen vuoksi me 
tiedämme, että Hän on ainoa Luoja, mitä on olemassa. Ei ole mitään toista luojaa kuin Jumala. Saatana ei voi luoda 
mitään. Hän voi vain vääristellä sitä, mikä jo on luotu. Mutta Jumala on ainoa Luoja. 

44 Sen vuoksi Hän loi Sanansa kautta. Hän lähetti Sanansa. Niinpä kaikki nämä siemenet, jotka Hän oli asettanut 
maan päälle, Hän muodosti nuo siemenet omalla Sanallansa. Sillä siellä ei ollut mitään muuta, josta siemen olisi voitu 
valmistaa. Hän oli pannut ne sinne veden alle. Hän vain sanoi: “Olkoon siellä tämä, ja olkoon siellä tuo.” 

45 Me näemme, että monta kertaa näyttää siltä, kuin Raamattu kertaisi itseänsä tai sanoisi jotakin, mitä Se ei sano. 
Esimerkiksi 1. Mooseksen kirjassa me näemme, että “Jumala loi miehen omaksi kuvaksensa, Jumalan kaltaiseksi Hän 
loi hänet; mieheksi ja naiseksi loi Hän heidät.” Ja sitten Hän jatkoi eteenpäin ja monia asioita tapahtui maan päällä. 

46 Sitten me tulemme huomaamaan, ettei siellä ollut miestä maata viljelemässä. “Sitten Jumala muodosti miehen 
maan tomusta.” Se oli erilainen mies. “Ja Hän henkäisi elämän hengen häneen, ja hänestä tuli elävä sielu.” 

47 Tuo ensimmäinen mies oli Jumalan kuva, joka on Henki. Joh. 4. sanoo: “Jumala on Henki, ja niiden, jotka 
palvovat Häntä, täytyy palvoa Häntä Hengessä ja Totuudessa.” Jumala on Henki. Ja tuo ensimmäinen mies, jonka Hän 
loi, oli henki-mies, joka oli Jumalan kuva ja kaltainen. 

48 Ja sitten Hän pani tämän miehen lihaan, ja mies lankesi. Niinpä sitten Jumala tuli alas ja tuli miehen kuvaksi 
voidakseen lunastaa langenneen miehen. Se on todellinen Evankeliumin kertomus, minun mielipiteeni mukaan, 

49 No niin, Jumala kuudessatuhannessa vuodessa oli istuttanut kaikki nämä ihmeelliset siemenet, tai Hän oli puhunut 
Sanansa: “Tulee olemaan tällä tavalla. Tämä puu on oleva. Tämä on oleva.” Kaikki oli täydellistä. Se oli hyvää. Ja Hän 
käski jokaista noista siemenistä, että ne muuntaisivat itsensä kasveiksi sen mukaan, minkälaisen elämän Jumalan Sana 
oli puhunut siihen. Jos se oli tammipuu, tuli sen tuoda esiin tammi. Jos se oli palmu, tuli sen tuoda esiin palmu. 

50 Koska suuri Luoja oli lähettänyt Sanansa, ja Sana siemen oli siellä ennen kuin tuo todellinen siemen edes 
muodostui. Ja tuo Sana muodosti tuon siemenen. Katsokaahan. “Hän teki maailman näkymättömistä asioista.” 
Näettekö. Hän teki maailman Sanallansa. Jumala puhui kaiken olemassaoloon. 

51 Ja koska Jumala, Luoja, puhui kaiken olemassaoloonsa, on sen täytynyt olla täydellinen maailma. Se oli kaunis 
paikka. Se oli todella aito paratiisi täällä maan päällä. 

52 Nyt, kaikella täytyy olla päämajansa jossakin. Tällä kokoussarjalla on päämajansa, tällä alaosastolla on 
päämajansa, ja seurakunnalla on päämajansa. Ja Jumalalla on päämajansa. Ja niin myös tällä suurella kansakunnalla, 
jossa me elämme, sillä on päämajansa. Ja tällä suurella Eedenillä oli päämajansa, puutarhan itäisessä osassa. 

53 Ja kaiken tämän ylitse, hallitsemaan koko Hänen suurta luomakuntaansa täällä maan päällä, Hän asetti oman 
poikansa ja poikansa morsiamen, Adamin ja Eevan. 

54 Jumala oli Adamin Isä. “Adam oli Jumalan poika”, Kirjoitusten mukaan. Hän oli Jumalan poika. 

55 Ja Jumala teki hänen omasta ruumiistansa hänelle avun, joka ehkä oli kylkiluu hänen sydämensä päältä, niin että 
nainen olisi lähellä häntä, ja Hän teki siitä hänelle avun. Se ei todellisuudessa vielä ollut hänen vaimonsa, sen enempää 
kuin hänkään vielä ollut mies; Hän oli vain puhunut sen. Ja siitä kaikki vaikeudet johtuvat. Saatana löysi Eevan ennen 
Adamia. Niinpä Hän oli puhunut vain Sanansa. 

56 En halua käyttää liiaksi aikaa siihen. Mutta jotkut teistä voivat mennä hieman ymmälle, erikoisesti jotkut ihmiset 
etelästä näyttävät olevan ymmällä siitä käärmeen siementä koskevasta Sanomasta, joka minulla on Jumalalta tänään 
ihmisille. Ja minä tulen menemään kotiin Jeffersonvilleen, yhtenä näistä päivistä, jos Herra suo, ja haluan saarnata siitä 
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noin kuusi tuntia oikaistakseni sen kaiken, näettehän, pannakseni sen sellaiseen muotoon, että te tulette tietämään, 
mistä minä puhun. Ja se on NÄIN SANOO HERRA. Se on aivan yhtä totta kuin se, mitä näin sisar Florencesta useita 
vuosia ennen kuin hän meni pois. Näettekö, Se on Totuus. Ja nyt, saattaa olla, että se on ymmärretty väärin. 

57 Jos joku tulisi minun tyköni jonkin kanssa, joka on vastoin sitä, niin saattaa olla, että minäkin ymmärtäisin sen 
väärin. Minä en haluaisi arvostella sitä, mitä joku toinen sanoo. Meidän ei tule arvostella toisiamme. Minä en ole 
syyllistynyt siihen. Kiitän siitä Herraa. Olen arvostellut syntiä ja epäuskoa, mutta en henkilöä yksilönä, sitä minä en 
tee. Me olemme veljiä ja sisaria, jotka kaikki olemme tulossa siihen, mihin sisar Florence tuli eilen aamulla. Meidän 
kaikkien täytyy mennä sitä tietä. Ja minun tarkoitukseni ei ole yrittää arvostella veljeä tai sisarta, joka ei ole samaa 
mieltä kanssanne. Ei, olkoon kaukana minusta, että tekisin niin! En usko, että koskaan löydätte nauhaa, jossa tekisin 
sen mainitsemalla jonkun nimeltä. Vaikka olenkin tuntenut monesti, että tuo henkilö on väärässä, niin se on heidän ja 
Jumalan välinen asia. Mutta mikä on väärin synnin tavalla ja... Ja väärinymmärtäminen ei joskus ole edes synti, ihmiset 
vain ymmärtävät väärin. Ja minä uskon, että jokaisella meistä on oikeus ilmaista itsemme oman ymmärryksemme 
mukaisesti. 

58 Nyt tämä suuri Luoja oli asettanut oman luodun poikansa... Adam oli Hänen ensimmäinen luotu poikansa. Jeesus 
oli Hänen ainosyntyinen Poikansa, näettehän, nainen oli synnyttänyt Hänet. Mutta Adam oli suoraan Jumalan kädestä, 
luomisen kautta. 

59 Nyt tuo päämaja, se oli Hänen poikansa ja Hänen poikansa morsiamen hallinnassa kaiken näyttäessä niin 
täydelliseltä. Siellä oli mies sen kaiken päänä, Hänen oma poikansa ja hänen morsiamensa. 

60 Ja jokainen siemen oli täydellinen, palmut, tammet, ja ruoho, ja linnut ja eläimet. Ja kaikki oli täydellisessä 
järjestyksessä Jumalan käskyn mukaan: “Älä muuta luonnettasi. Tuottakoon jokainen siemen itsensä kaltaista! Tammi, 
älä sinä koskaan vääristy papavi-puuksi.” Näettekö? “Palmu, älä sinä koskaan vääristy joksikin muuksi, vaan 
tuottakoon jokainen siemen itsensä kaltaista!” Ja Hän on tarkannut sitä kautta aikojen. 

61 Hän oli puhunut Sanan. Ja Hänen suuri luova voimansa oli muodostanut nämä asiat, jotka tulivat esiin, ja jopa 
miehen ja naisen. Ja he olivat kaiken sen päänä, koska he olivat ylempänä kaikkia muita lajeja. Ja Hän pani myös 
heidät saman huolenpidon alaiseksi samalla tavalla kuin kasvit ja eläimetkin, ja niin edelleen: Hänen Sanansa alle. 
Heidän ei tullut milloinkaan, millään tavalla, rikkoa tuota Sanaa. Heidän täytyi pysyä Sen alla. “Älkää milloinkaan 
ottako mitään pois Siitä tai lisätkö mitään Siihen! Teidän täytyy elää tämän Sanan mukaan.” 

62 Ja niin kauan kuin tuo luomakunta olisi ollut olemassa sillä tavalla, ei sisar Shakarianin olisi täytynyt mennä tänä 
aamuna, niin kauan kuin se vain olisi pysynyt sillä tavalla Jumalan suuren talouden mukaisesti! Me uskomme 
olevamme menossa takaisin siihen. Me olemme menossa takaisin tuohon asemaan, tuohon paikkaan. 

63 Minne? Tuohon seitsemänteen aamuun, kun Jumala katsoi kaikkea sitä ja sanoi: “Se on hyvä. Minä olen 
tyytyväinen siihen. Kyllä, olen iloinen siitä, että tein sen. Ja olen luottanut sen kaiken hallinnan pojalleni ja hänen 
vaimollensa. Olen tehnyt heidät kaiken sen pääksi, niin että he tulevat valvomaan sitä kaikkea ja huolehtimaan siitä, 
että kaikki on kunnossa, että kaikki tulee tuottamaan itsensä kaltaista. Pojallani on nyt valta tehdä se.” Sitten Jumala 
sanoi: “Hyvä on, jos nyt kaikki on hyvin, eikä se voi olla mitenkään muuten, koska se on Minun oman haluni 
mukaisesti. Se on sillä tavalla kuin Minä halusin sen. Ja Minä olen puhunut sen sillä tavalla, ja Minun Sanani toi sen 
kaiken esiin aivan tarkalleen sillä tavalla kuin halusin sen tulevan. Ja siinä se nyt on. Se on kaikki hyvää!” Ja niin 
Raamattu sanoo: “Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa.” 

64 Ja kaikki oli nyt hallinnassa tuottamaan itsensä kaltaista. Muistakaa nyt tuo “tuottakoon kukin siemen”. Kun Hän 
oli pannut siemenen maahan, voi tuo siemen tulla esiin ainoastaan sen elämän voiman kanssa, joka siinä oli itsessään, 
muuttaakseen sen siemenestä kasviksi, tai mitä se sitten olikin. Se on Hänen muuttava voimansa! No niin. Jumala pani 
tuon siemenen sinne niiden mahdollisuuksien kanssa, että se tulisi olemaan sellainen, minkä Hän oli sanonut, että tulisi 
olemaan. Ja niin kauan kuin se pysyi omassa oikeassa luokassansa, se olisi aivan tarkalleen sellainen, kuin Jumala oli 
sanonut sen olevan. Sen täytyi olla sillä tavalla, koska Hän oli tehnyt sen sillä tavalla ja valmistanut kanavan, jotta 
kaikki pysyisi Hänen kanavallansa, Hänen Sanansa linjassa, ja tulisi tuottamaan aivan tarkalleen sen kaltaista, kuin 
Hänen Sanansa oli sanonut sen tekevän. Se ei voi siirtyä pois siitä. Se on kanavoitu aivan tarkalleen oikein. Niinpä, kun 
Hän oli pannut luottamuksen omaan poikaansa, että kaikki tulisi olemaan sillä tavalla, Jumala sanoi: “Se on kaikki 
hyvää, joten Minä voin levätä. Ja jokaisella noista siemenistä on voima itsessänsä muuttamaan itsensä sen kaltaiseksi 
lajiksi, kuin Minä haluan sen olevan. Niin täytyy tapahtua, koska Minä olen antanut jokaiselle siemenelle voiman 
muuttua, muuttaa itsensä tarkalleen siksi, kuin Minä haluan sen olevan.” 

65 Jumala ei ole koskaan muuttunut. Hän on aivan sama tänään kuin Hän oli silloin! Kun Jumala on päättänyt tehdä 
jotakin, Hän tulee tekemään sen. Mikään ei voi pysäyttää Häntä. Hän tulee tekemään sen! 
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66 Nyt kun kaikki oli niin hyvää ja asetettu järjestykseen, ja kun Jumala oli varma, että tämä kaikki tulisi olemaan 
hyvin, niin silloin tuli vihollinen sisälle. Jumala antoi siemenille voiman muuttua. Ja minä tulen kutsunaan tätä kaveria, 
jolla ei ollut voimaa luoda, vaan... Hänellä oli voima vääristellä, ei muuttaa joksikin toiseksi vaan tehdä 
epämuodostuneeksi. No niin, kaikki, mikä on epämuodostunutta, on otettu pois alkuperäisestä tilastansa. Jotain on 
mennyt vikaan sen kanssa. 

67 Joitakin vuosia sitten ollessani partioimassa kuljin erään maissipellon halki. Ja siellä oli puun oksa, joka oli 
pudonnut erään maissin varren päälle. Ja tuo varsi yritti parhaansa mukaan päästä jälleen pystyasentoon, jossa sen 
pitäisi olla, mutta se oli epämuodostunut, koska jotakin oli tapahtunut. Tuo oksa oli painamassa sitä. 

68 Sitten me löydämme pellolta villin köynnöskasvin. Monet teistä naisista ehkä tiedätte siitä, jos tulette Kentuckysta. 
Naiset siellä käyttävät kuokkaa aivan niin kuin miehetkin, ja menevät pellolle kuokan kanssa, jota kutsutaan 
“hanhenkaula” kuokaksi, hakkaamaan pois näitä köynnöskasveja. Sillä jos te ette saa noita köynnöskasveja pois, niin 
silloin tuollainen köynnöskasvi tulee kurottautumaan ja ottamaan otteen tuosta maissinvarresta ja se kietoo itsensä 
vähitellen sen ympärille niin hienovaraisesti ja niin ovelasti, että voitte tuskin sanoa sen tekevän sitä. Ja lopulta se tulee 
voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi ja alkaa vetämään tuota maissinvartta, kunnes se tulee epämuotoiseksi. Se 
vetää sen itseänsä vasten ja kietoo itsensä sen ympärille vääristäen sen siitä, mitä se oli, joksikin muuksi. Kuitenkin se 
on maissi, mutta se on epämuodostunut maissi. 

69 Ja me olemme kaikki yhä Jumalan kuvia. Mutta jotkut ovat niin epämuodostuneita Jumalan poikina, että vaeltavat 
vastoin Hänen Sanaansa, Hänen tietänsä, jonka Hän antoi meille vaeltaaksemme siinä. Maailma kääntää meidät pois 
tuolta Tieltä vetäen meidät lähelle itseänsä ja pois siitä suorasta kapeasta linjasta, johon Hän meidät istutti, jotta 
olisimme Jumalan poikia ja tyttäriä. Synti on tehnyt tämän pahan asian Jumalan pojille ja tyttärille. 

70 Turmelija! Tiedän, että tuntuu vähän oudolta puhua siitä tällä tavalla, “turmelijana”, mutta sitä hän oli. Hän turmeli 
tai teki kieroksi. Kieroutunut merkitsee “jotakin, joka on tehty toisenlaiseksi, erilaiseksi”. Ja turmella tarkoittaa samaa 
asiaa, tehdä epämuodostuneeksi, “tulla tehdyksi toisella tavalla”. Vaikka se yhä onkin sama siemen, mutta se on 
epämuodostunut. 

71 Nyt myös me voimme nähdä, että tällä turmelijalla on myös ollut sama määrä aikaa turmelemiseen kuin mitä 
Jumalalla oli muuttamiseen. Hän ei istuttanut omia siemeniään Eedenin puutarhassa, vaan on siitä asti kuudentuhannen 
vuoden aikana vääristellyt Jumalan Siementä, Jumalan Sanaa, saadakseen aikaan epämuodostuman, tehdäkseen Siitä 
jotain erilaista. Ja kun Eeva ensimmäisen kerran kuunteli häntä, hän otti vain yhden pienen sanonnan. 

72 Muistakaa nyt, Saatana lainasi ensin tuota Kirjoitusta aivan niin selvästi kuin vain voi olla: “Onko Jumala sanonut: 
‘Teidän ei tule syödä jokaisesta puutarhan puusta’?” Näettekö? 

73 Ja muistakaa nyt, Eeva sanoi: “Kyllä, me voimme syödä jokaisesta puutarhan puusta, mutta siihen puuhun, joka on 
puutarhan keskellä, me emme saa edes koskea.” Tarkatkaa nyt häntä, hänen sanomaansa, kuinka hän vääntää tuota 
Sanaa vain hieman… Eeva sanoi: “Sillä Jumala on sanonut, että, jos me teemme tämän, sinä päivänä me ‘kuolemme’.” 

74 Hän sanoi: “Oi, varmastikaan te ette tule kuolemaan.” Katsokaahan, hän oli mies. Hän sanoi: “Tee sinä nyt tämä. 
Te olette jotenkin tietämättömiä ihmisiä. Todellisuudessa te ette tiedä kaikkia asioita. Mutta jos sinä vain haluat olla 
osallinen tästä, niin silloin sinulla tulee olemaan viisautta, sinulla tulee olemaan tietoa. Te tulette tietämään oikean 
väärästä ja olemaan kuin jumalat, jos vain haluat olla osallinen tästä viisaudesta, joka minulla on. Minä tiedän sen, 
mutta te ette tiedä.” 

75 Mikä on kyllä sopivaa omata viisautta, mutta jos tuo viisaus on vastakkaista, jos se ei ole oikeanlaatuista viisautta 
Jumalalta, jumalallista viisautta, vaan luonnollista viisautta, niin minä en välitä siitä, kuinka paljon meillä on tiedettä 
tai koulutusta, se on perkeleestä. Tulen todistamaan sen teille muutamassa minuutissa, jos Herra tahtoo. Se on 
perkeleestä. 

76 Sivilisaatio on perkeleestä. Olen juuri saarnannut siitä. Kaikki sivistys maassa, kaikki tieteen voimat ja kaikki, on 
perkeleestä. Se on hänen tiedon evankeliuminsa, jota hän saarnasi Eedenin puutarhassa. Ja hän on käyttänyt tuota 
tietoa, vääristeltyä tietoa, joka on vastoin Jumalan Sanaa, tahtoa ja suunnitelmaa. Ja nyt hänellä on ollut kuusituhatta 
vuotta tehdä se, niin kuin Jumalallakin oli, tuodakseen oman Eedeninsä sisälle, mutta vain vääristellyllä tavalla. Nyt 
hänellä on oma Eedeninsä täällä maan päällä, ja se on täytetty viisaudella ja tiedolla. Se oli hänen evankeliuminsa 
alussa: tieto, viisaus, tiede. Koskaan ei Jumala huolehtinut sellaisesta. Haluan teidän nyt tarkkaavan hetken. Hän teki 
tämän, koska hän oli mies, jolla oli maailmallista viisautta. 

77 No niin, on vaikeata sanoa tätä. Se on hyvin vaikeata, kun puhuu ihmisille, jotka tuntevat samalla tavalla kuin 
minäkin, ja ovat niin kuin minäkin olen ollut monia vuosia. Mutta siitä lähtien kun nuo Enkelit avasivat nuo Seitsemän 
Sinettiä tämän vuoren toisella puolella, on Tämä tullut uudeksi Kirjaksi. Nuo asiat, jotka olivat kätkettyinä, ovat tulleet 
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paljastetuiksi, niin kuin Jumala lupasi Ilmestyskirja 10:ssä, että Hän tulisi tekemään sen. Ja me olemme etuoikeutettuja 
ihmisiä, jotka Jumala on valinnut maasta, voidaksemme nähdä ja ymmärtää nämä asiat, jotka eivät ole mitään 
mystillistä lihallisen mielen aikaansaannosta. Se on Jumalan Sana julkituotuna, todistettuna, että Se on oikein. Ei 
tieteen vaan Jumalan todistamana, että Se on oikein. Jumala, niin kuin olen aikaisemmin sanomassa sanonut. Jumala ei 
tarvitse ketään tulkitsemaan Sanaansa. Niin on oma tulkitsijansa. Hän sanoo, että se tulee tapahtumaan, ja se tapahtuu. 
Hän vahvistaa sen, ja se tulkitsee sen. 

78 Muutamia vuosia sitten muut kirkot sanoivat meille helluntailaisille, että me olemme “hulluja”, ja että “Pyhä 
Henki oli menneisyyttä”. Mutta me tulimme näkemään, että Jumalan lupaus oli kenelle tahansa, joka tahtoo, ja nyt me 
tiedämme, että asia on niin. Katsokaahan, vähä vähältä tämä asia on avautunut. 

79 Ja Hän lupasi, että ne salaisuudet, jotka olivat kätketyt kaikilta noilta seurakunta-ajanjaksoilta, tulisivat 
paljastetuiksi aivan lopun ajalla. Ja nyt Hän antaa meidän tietää ne. Me olemme lopun ajassa. Me olemme täällä nyt. 

80 Ja Saatana on sivilisaation alkuunpanija. Hän on tieteen alkuunpanija. Hän on koulukasvatuksen alkuunpanija. Nyt 
te kysytte: “Onko se totta?” 

81 Hyvä on, lukekaamme siitä nyt Jumalan Sanasta, 1. Mooseksen kirja 4, menkäämme ja katsokaamme sitä. Tiedän, 
että tulen käyttämään liiaksi aikaa, mutta ehkä veli Carl huomauttaa siitä minulle. [Joku sanoo: “Se kyllä sopii.”] Mutta 
menkäämme nyt 1. Mooseksen kirjan neljänteen lukuun ja 16. jakeeseen. Tämä oli sen jälkeen, kun Jumala jo oli 
sanonut miehelle ja naiselle, mitä heidän tuli tehdä, ja sanonut, mitä tulisi tapahtumaan, ja kironnut maan Adamin 
tähden. Ja me näemme täältä, kuinka Eeva synnytti kaksoset, joista yksi oli Saatanasta ja toinen Jumalasta. 

Nyt te sanotte: “Oi, ei! Ei niin, veli Branham!” 
82 Hetkinen vain. Näyttäkää minulle yksikin Kirjoitus mistä tahansa, jossa sanotaan, että Kain oli Adamin poika. 

Minä näytän teille Kirjoituksen, jossa sanotaan että “Kain oli tuosta pahasta”, eikä Adamista. 

83 Huomatkaa nyt, kun Eeva tuli täällä raskaaksi. Me aloitamme 4. luvun jakeesta yksi.  

Ja Adam yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: Minä olen saanut... (se 
oli Eeva joka sanoi) ...Minä olen saanut pojan HERRALTA. 

84 Tietenkin niin täytyi olla. Ei ole väliä sillä, oliko se prostituoitu tai mitä tahansa, sen täytyi tulla Jumalalta, koska 
se oli Hänen siementä koskeva lakinsa, että siemenen täytyy tuottaa, olipa se sitten turmeltunut tai kieroutunut siemen, 
tai mitä se sitten onkin. Sen täytyy tuottaa joka tapauksessa. Se on Hänen käskynsä. 

Ja hän synnytti uudelleen hänen veljensä Aabelin. 
85 Ei enää uutta yhtymistä. Adam yhtyi vaimoonsa, ja tämä synnytti Kainin ja synnytti myös Aabelin, kaksoset. 

Saatana oli Eevan kanssa tuona aamuna ja Adam iltapäivällä. 

86 Te olette nähneet tämän suuren hälyn täällä lehdissä, uskon sen olleen Tucsonissa, kuinka tuo nainen synnytti 
värillisen lapsen ja valkoisen lapsen samanaikaisesti. Hän eli miehensä kanssa tuona aamuna ja tuon värillisen miehen 
kanssa iltapäivällä, ja tuo valkoinen mies sanoi, että hän tulisi huolehtimaan omasta lapsestaan, mutta tuon värillisen 
miehen täytyisi huolehtia omastansa. Näettekö? Me tiedämme, että se tapahtuu koirien kanssa ja niin edespäin, jos se 
vain tapahtuu muutaman tunnin sisällä. Tämä todistaa sen. 

87 Osoittaaksemme nyt, mistä sivilisaatio tulee, menkäämme jälleen tänne 1. Mooseksen kirjaan ja lukekaamme siitä 
täältä neljännestä luvusta nähdäksemme, mistä se tulee. 16. jae. 

Ja Kain meni ulos Jumalan läsnäolosta ja asui Noodin maassa, itään Eedenistä. 

Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin, ja hän rakensi kaupungin ja antoi 
kaupungille nimen, poikansa nimen mukaan, Hanok. 

88 Se oli sivilisaation alku! Tohtori Scofield, tässä Raamatussani sanoo: “Ensimmäinen sivilisaatio.” Huomatkaa, 
sitten hän siitti poikia, ja he tekivät urkuja ja musiikkia, ja seuraava siitti poikia, ja he tekivät muita asioita, ihmeitä, 
rakensivat kaupunkeja ja valmistivat työkaluja messingistä ja kaikenkaltaisia asioita. Näettekö, näin hän teki, 
ensimmäinen sivilisaatio oli lähtöisin kainilaisista. Niin on tapahtunut samoin kautta ajanjaksojen. 

89 Ottakaamme nyt sieltä 25. jae ja tarkatkaamme, minkälainen toinen puoli oli. 

Ja Adam yhtyi vaimoonsa uudelleen, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen See. Sillä Jumala, sanoi 
hän, on määrännyt minulle toisen siemenen Aabelin sijaan, jonka Kain surmasi. 
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Ja myös Seetille syntyi poika ja hän antoi hänelle nimen Enos. Sitten alkoivat miehet huutamaan avuksi 
HERRAN nimeä. (Se oli Seetin puolelta, ei kainilaisten puolelta.) 

90 Näettekö tuota suurta järkiperäisyyttä, josta me kaikki niin pidämme kiinni! Mitä on kommunismi tänään, mikä on 
heidän jumalansa, Se on järki, tiede. Mitä me oikeastaan teemme? Missä me elämme? Harkitkaa näitä sanoja tänään. 

91 Nyt hänellä. Saatanalla on itsensä kaltainen Eeden, jonka hän on muotoillut näinä kuutenatuhantena vuotena. Hän 
ei ole luonut sitä, vaan hän on vääristellyt risteyttämällä koko Jumalan maan, luomakunnan, eläimet, puut, kasvit, 
ihmiset jopa uskonnon, Raamatun ja seurakunnan, kunnes hän on saanut itsellensä täydellisen tieteen Eedenin, joka 
toimii tieteen kautta. Meidän automme ja kaikki, mitä meillä on, sen on tiede antanut meille, sen ihminen on tehnyt. Ja 
hänellä on nyt suuri Eedeninsä täällä. Se todistaa, että Sanoma on ajankohtainen. Se todistaa, että tämä ei ole mikään 
muu ajanjakso kuin Ilmestyskirja 10! Katsokaa risteyttämistä tänään, jotta saataisiin jotakin paremmalta näyttävää, ei 
parempaa. Katsokaa pieniä lapsia tänään. 

92 Tyttäreni oli eilen hammaslääkärissä, joka sanoi, että hänen hampaansa oli vääntynyt. Eräällä veljellä Tucsonissa, 
veli Normannilla, oli pieni tytär, jonka hammas oli työntynyt ulospäin. Ja tuo hammaslääkäri sanoi uskovansa, että 
pian, ehkä tulevina aikoina, ihmiset syntyisivät niin, että heidän hampaansa kasvaisivat minne suuntaan tahansa. Se 
johtuu ruuasta, jota me syömme, risteytetystä ruuasta. 

93 Luitteko viimekuun Valituista Paloista Billy Grahamista, tuosta uljaasta evankelistasta? Oletteko kuunnelleet 
häntä? Minä rukoilen hänen puolestaan nyt enemmän kuin koskaan. Kun hän puhui noille ”ympärikäännetyille 
kauluksille”, ja niin edespäin, tässä eräänä iltana, ja syytti kirkonmiehiä. Jotakin on tapahtunut hänelle. Toivon, että 
hän yhtenä näistä päivistä näkee, missä asemassa hän on, huomatkaa nyt, kutsuessaan ulos Sodomasta, tuosta 
kieroutuneesta kaupungista. Huomatkaa nyt tämä Valituissa Paloissa, Billy oli tullut niin heikoksi, ettei hän voinut 
edes pitää kokouksia. Ja he sanoivat hänelle, että hänen täytyy juosta harjoittaakseen ruumistaan ja niin edelleen, joten 
hän nyt juoksee mailin joka päivä, uskoisin, tai jotakin sellaista, saadakseen liikuntaa. 

94 Ihminen on mädäntynyt. Koko ihmisrotu on turmeltunut. Kaikki on samalla tavalla kuin oli ennen 
vedenpaisumusta. Se on täysin sekaisin, käännetty ylös alaisin, he kaikki eroavat siitä suora rivistä, johon Jumala 
heidät istutti. Synti, tieteen ja petoksen kautta, on vääristänyt koko ihmisrodun. 

95 Luitteko myös heti sen alapuolella olleen artikkelin, jossa sanottiin: “Näinä päivinä pienet tytöt ja pojat ovat 
fyysisesti keski-ikäisiä ollessaan kahdenkymmenen ja kahdenkymmenenviiden välillä”? Ajatelkaa sitä. 

96 Erottamisen aikana, tässä eräänä iltana, kutsuin erään kaksikymmentäkaksivuotiaan tytön, joka oli vaihdevuosissa. 
Ja hänen lääkärinsä oli sanonut sen hänelle. 

97 Katsokaahan, se on langennut, rappeutunut, helvettiin matkalla oleva turmeltunut rotu. Tiedän, että se kuulostaa 
sivistymättömältä. Mutta se on raamatullista, näettekö, se on totta, ja sellainen on tämä ihmissuku, tämä sukupolvi, 
jossa me elämme. 

98 Huomatkaa nyt tämän päivän karjan ja kasvien risteyttäminen, ja sitten tiede kääntyy suoraan ympäri, tuo sama 
tiede, joka tekee sen, ja sanoo: “Se tulee hävittämään koko ihmissuvun.” Te luette siitä aivan niin kuin minäkin. No 
niin, miksi he eivät lopeta sitä? Siksi että he eivät voi lopettaa sitä. Jumalan Sana on sanonut, että tulisi olemaan sillä 
tavalla. Mutta jos he vain ajattelisivat minuutin ajan, että he ovat välikappaleita, aivan niin kuin Juudas Iskariotkin oli, 
ja tekevät juuri sen asian, minkä Jumala sanoi tulevan tapahtumaan. Heidän tieteensä viimeiset saavutukset tekevät sen 
juuri tarkalleen sillä tavalla. 

99 Tieteellisen tutkimuksen kautta, samalla kaavalla, miten hän petti Eevan, hän on myös pettänyt seurakunnan, josta 
Eeva oli siellä esikuvana. Nyt, Eeva oli siellä esikuvana seurakunnasta, ja huomatkaa, miten se tapahtui. Haluamalla 
tietoa hän luisui rajalinjan ylitse, joka on oikean ja väärän välillä, kuunnellen Saatanan kieroutunutta Jumalan 
alkuperäisen Sanan vääristelyä. 

100 Ja nyt ovat kirkot tänään tulleet epämuodostuneiksi. Minä en nyt puhu yksilöistä, ihmisistä. Minä puhun 
seurakuntamaailmasta. Tiede on vääntänyt yhden yhteen suuntaan ja toisen toiseen suuntaan. Saman kaavan 
mukaisesti, miten Saatana teki siellä alussa. Hän on täyttänyt uhkauksensa, Jesaja 14:12. 

101 Lukekaamme siitä hetken. Aloittakaamme Jesajan Kirjan 14. luvun 12. jakeesta. 

Kuinka olet sinä pudonnut taivaasta, oi Lucifer, aamun poika! Kuinka olet heitetty alas maahan sinä, joka 
heikensit kansoja! 

Tässä Jesaja näkee hänet näyssä, näettekö, tulevassa ajanjaksossa. 
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Sillä sinä olit sanonut sydämessäsi: Minä tulen nousemaan taivaaseen; minä tulen korottamaan 
valtaistuimeni Jumalan tähtien yläpuolelle; minä tulen istumaan myös seurakunnan vuorella, pohjoisen 
puolilla. 

102 Saatanan tarkoitus Eedenistä alkaen oli tehdä itsellensä Eeden ja korottaa itsensä, niin että Jumalan tähdet, 
Jumalan pojat, palvoisivat häntä. Ja nyt hän on ehdottomasti täyttänyt uhkauksensa. Hän on tehnyt sen ja tuonut sen 
seurakuntaan. Ja minä en tule menemään sen yksityiskohtiin. Kuka tahansa teistä, joka kuuntelee noita ääninauhoja, 
tietää siitä. Nyt on tarkalleen tuo hetki, ja me elämme siinä, ja Saatana on tehnyt sen koulutuksellisen ohjelman kautta, 
paremmin sopivan, paremman sitä, paremman tätä. Ja he ovat tietämättömiä siitä, että he koko ajan kulkevat suorinta 
tietä kuolemaan. Sokaistut johtavat sokeita, tieteen sokaisemat johtajat, kansojen sokaistut johtajat, seurakunnan sokeat 
johtajat; sokeat johtavat sokaistuja. Jeesus sanoi: “Jättäkää heidät rauhaan. He tulevat molemmat putoamaan 
kuoppaan.” 

103 Huomatkaa näiden kahden Eedenin samankaltaisuus, niin läheisesti toistensa kaltaisia, että se melkein pettäisi 
jopa Valitutkin. Matteus 24:24 sanoo, että se olisi sillä tavalla. Mutta minä haluan meidän pysähtyvän muutamaksi 
hetkeksi harkitsemaan näitä kahta Eedeniä, ja yhtä asiaa erikoisesti. Sitä kuinka Jumalan Sana kertoo meille, että 
Jumalan Sana tuotti tuon Eedenin, ja kuinka Jumalan Sana varoittaa meitä siitä, että tämä toinen Eeden tulisi. 

104 Nyt me myös tiedämme, että täytyy olla tuo toinen Eeden. Me voimme myös kuunnella profeetta Paavalia, 2. 
Tessalonikalaiskirjeen 2. luvussa. Voisin lukea sen, jos haluatte.  

Hän joka korottaa itsensä; tuo päivä ei tule, Herran päivä, ennen kuin tuo synnin mies on paljastettu...  

...hän joka istuu Jumalan temppelissä korottaen itsensä kaiken sen yläpuolelle, mitä kutsutaan Jumalaksi, 
niin että häntä Jumalan kaltaisesti palvotaan niin kuin Jumalaa. 

105 Ajatelkaa sitä! Jesaja 14, tuo profeetta sanoi, että hän, Jumalan innoituksen alaisena, näki näyn kautta, kuinka 
“Lucifer sydämessänsä sanoi, että hän tulisi tekemään sen”. Jesaja sanoi sen suunnilleen  800 vuotta ennen Paavalia. 

106 Nyt tässä, kahdeksansataa vuotta myöhemmin, Paavali näkee hänen ottavan asemansa. Huomatkaa, se päättyy 
hänen Eedeniinsä, hänen tieteelliseen Eedeniinsä, tieteellisen maailman ja tieteellisen morsiusseurakunnan kanssa, 
jossa kaikki kulkee “tiedon” nimen alla; on suuria seminaareja, suuria arvoasteita, koulutusohjelmia. 

107 Kuuntele, veli, sisar, jokainen meistä tulee kulkemaan tuota tietä, jota Florence meni. Minä pyydän sinua 
Jeesuksen Nimessä harkitsemaan tätä. Ei ottamaan huomioon minua. Minä olen teidän veljenne. Sitä se ei ole. 
Harkitkaa sitä Sanaa, jonka minä puhun Jumalan Raamatusta. Ja katsokaa, kuinka se on täydellisesti vahvistettu 
Jumalan omassa Sanassa, siinä ajanjaksossa, missä me elämme, ja nähkää, missä me olemme. 

108 Nämä ohjelmat itsessänsä ovat ehdottomasti antikristus. Nyt hänellä täytyy olla Eeden. Hän sanoi, että hän tulisi 
tekemään sen. Tässä on yksinkertainen Jumalan Sana, joka sanoo, että hän tulisi tekemään sen, ja tässä me katsomme 
sitä, ja näemme hänen tekevän sen. Hän on tehnyt sen järkiperäisen, tieteellisen, kirkkokunnallisen morsiamensa 
kanssa. Se on jonakin näistä päivistä tuleva päähänsä Kirkkojen maailmanneuvostossa, joka tullaan pystyttämään. 
Kaikki tulevat olemaan hänen kanssaan. 

109 Ihmiset, eivät siksi että he olisivat pahoja ihmisiä, heidät oli istutettu suoraan riviin niin kuin maissi, mutta 
Saatana kylvi kaikenlaisia köynnöskasveja, kuten tieteellinen tutkimus, koulutus ja tohtorin arvot. Joskus he eivät 
päästä teitä edes saarnaamaan, ellette voi näyttää, että teillä on tohtorin arvo jostakin seminaarista jossakin. Ja se on 
kaikki väärin! Eivät ihmiset vaan tuo ohjelma on väärä. Ja mitä se on saanut aikaan? Se on jälleen tullut päähänsä ja 
tuonut koko maailman uudestaan pimeään kaaostilaan, Jumalan alkuperäisen Siemenen risteyttämisen ja vääristelyn 
kautta. 

110 Mutta minä olen niin iloinen, että Jumala on muistanut meitä jälleen ja voi yhä liikkua eteenpäin kaikesta tästä 
tilanteesta huolimatta. Hän lupasi tulevansa  tekemään sen, että Hän kutsuisi pienen lauman, joka olisi Hänen 
Morsiamensa. 

111 Huomatkaa tässä jälleen, kuinka täydellisesti nämä kaksi Eedeniä ovat toistensa kaltaisia. 

112 Jumala teki sen Sanansa Siemenen kautta! Ja on vain yksi asia, joka voi tehdä eläväksi Sanan, ja se on Henki, sillä 
Henki on Elämänantaja Sanalle. Ja kun Sanassa oleva Elämä kohtaa Hengessä olevan Elämän, se tuottaa juuri sen, mitä 
tuo Siemenkin on. 

113 Huomatkaa nyt mitä on tapahtunut. Eedenin puutarhassa oli Jumalan viattomuuden ajanjakso. Ensimmäinen 
ajanjakso oli viattomuuden jakso. Ihmiset eivät tienneet mitään synnistä. Sekä Adam että Eeva olivat alasti, mutta he 
olivat kätketyt alastomuudeltansa hengen verholla, joka peitti heidän kasvonsa. He eivät lainkaan tienneet olevansa 
alasti, koska he olivat kätketyt siltä. Sillä Jumalan verho oli peittänyt heidän mielensä, eivätkä he tienneet, mikä oli 



10          JUMALAN MUUTTAVA VOIMA 
 

oikein ja mikä väärin. Ja se, että he molemmat olivat siellä alasti, osoitti sen, ettei tieto siitä, että he olivat alasti, ollut 
vielä saavuttanut heitä. Tuo pari oli alasti eikä tiennyt sitä. 

114 Nyt, jos haluatte kirjoittaa muistiin Ilmestyskirja, 3. luku. Pyhä Henki ennustaa tälle Laodikean viimeisien päivien 
helluntaiseurakunta-ajanjaksolle ja sanoo: 

...sinä olet alaston, ja sokea, etkä tiedä sitä. 
115 Siellä oli Jumalan Siemen viattomuudessaan, Pyhän Hengen verhon alla, Sen verhotessa heidät synniltä, he eivät 

lainkaan tienneet, että he olivat alasti. 

116 Ja nyt tässä viimeisessä seurakunta-ajanjaksossa, me löydämme heidät täällä jälleen alasti, eivätkä he tiedä sitä. 
Mutta nyt se ei ole Pyhän Hengen verho. Se on sama verho, jolla Saatana verhosi Eevan siellä, se on himon verho. He 
ovat niin saastaisia, etteivät tiedä olevansa alasti, meidän naisemme kaduilla shortsit yllään ja seksikkäästi 
pukeutuneina. 

117 Joku lähetti minulle lehtileikkeleen, joka koski tätä uutta muotia, joka heillä tulee olemaan, uskoisin, että se oli 
neljätoista tuumaa lantiolta, tai jotakin sellaista. Ja ihmettelenpä käsittävätkö meidän naisemme, että se on himon 
verho? 

118 Nyt te voitte sanoa: “ Minä voin todistaa Jumalan edessä, että olen viaton aviorikokseen miestäni kohtaan.” 

119 Mutta kuitenkin Tuomiolla teitä tullaan kutsumaan “avionrikkojaksi”. Raamattu sanoo niin. Jeesus sanoi: “Kuka 
tahansa katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” 

120 “Sokeita, alastomia, ja eivätkä tiedä sitä!” Minulla ei ole mitään noita pieniä naisparkoja vastaan siellä. Se on tuo 
paha! Ja näyttää siltä, ettei seurakunnan järjestelmä tunnista sitä tai seiso sitä vastaan. He antavat heidän leikata 
hiuksiaan, käyttää ehostusta ja shortseja ja muita asioita kristillisyyden nimen alla. Mikä hirvittävä asia se onkaan! 
Katsokaahan, he ovat jälleen alatisti Saatanan Eedenissä eivätkä tiedä sitä. He eivät tiedä sitä. 

121 Katsoessani tästä tuonne ulos uskon näkeväni siellä uima-altaan ja naisia siellä juuri nyt. Jos tuo nainen vain 
käsittäisi, mitä hän on tekemässä, mutta hän ei tiedä sitä. Hän on alasti. Hänen ruumiinsa on pyhä. Hän riisuu pois 
vaatteensa, ne nahat, joilla Jumala on hänet tässä sukupolvessa vaatettanut. Nainen leikkaa niistä jatkuvasti pois. Hän 
on alasti sivilisaation nimen alla, korkeamman koulutuksen, paremman sivilisaation, korkeamman sivistyksen nimen 
alla. Haluan olla varma, että se imeytyy sisälle. Se kaikki on perkeleestä ja tullaan hävittämään Herran Jeesuksen 
Tulemuksessa. Se tullaan hävittämään, jokainen hitunen siitä. Siitä ei tule olemaan mitään jäljellä. 

122 Ja ystävät, ympäri maata, kuunnellessanne minua täällä Phoenixissa, ajatelkaa noita asioita! Te olette täällä alttiita 
niille. Jeesus sanoi: “Se pettäisi jopa Valitunkin, jos se olisi mahdollista.” 

123 Ensimmäinen verho oli pyhä verho, Pyhä Henki, ja Eevan ei oletettu katsovan ulos Sen takaa. Mutta kun Saatana 
alkoi puhua hänelle tiedosta, hänen yksinkertaisesti täytyi vähän tirkistää maailmaan. 

124 Ja se juuri tarkalleen samoin on hänen tyttärensä, seurakunta, tehnyt. Teidän täytyy näyttää ja pukeutua samalla 
tavoin kuin joku filmitähti, tai nuorten miesten täytyy toimia kuin Elvis Presley tai Pat Boone, tai joku heistä, 
uskonnon nimen alla. 

125 Pat Boone kuuluu Kristuksen Kirkkoon. Elvis Presley on helluntailainen. Kaksi demonien vallassa olevaa 
henkilöä, jotka ovat heittäneet maailman pahempaan sekasortoon, kuin mitä Juudas Iskariot teki kavaltaessaan 
Jeesuksen Kristuksen. He eivät tiedä sitä. Nuo pojat eivät tiedä sitä. Minulla ei ole mitään noita poikia vastaan, noita 
miehiä vastaan. Se on henki, joka vaikuttaa sen. 

126 Ottakaa vain askel sivulle. Antakaa tuon köynnöksen vain kerrankin saada yksi pieni ote maissin varresta ja 
tarkatkaa mitä tapahtuu; tuo maissi on mennyttä. Oi, kyllä, se on saanut hänet. Sillä tavalla se tulee tekemään sen. Se 
tulee tekemään sen sillä tavalla joka kerta. Eevan tarvitsi tirkistää vain yhden kerran maailmaan. 

127 Salli minun sanoa sinulle jotakin, veli ja sisar. l. Joh. 2. luvusta ja 15. jakeesta me voimme lukea Sen, jos tahdotte. 
Raamattu sanoo: 

...jos me rakastamme maailmaa, tai maailman asioita, se tapahtuu siksi, että Jumalan rakkaus ei edes ole 
meissä. 

128 No niin, tuo sana siellä ei merkitse maata; se on kreikkalainen sana kosmos, joka merkitsee “maailman 
järjestystä”. Jos me rakastamme maailman muoteja, jos me rakastamme hetken virtauksia, jos me ajattelemme: “Tämä 
on ihmeellinen aika, koska meillä on kaikkia näitä asioita”, jos te ajattelette niin, teidän ajattelunne on väärä. Se on 
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perkeleen kierouttama. “Sillä jos te rakastatte maailman järjestystä ja tämän nykyisen maailman asioita, se tapahtuu 
siksi, ettei Jumalan rakkaus ole edes teissä.” Muistakaa se! Oi Jumala! Katsokaa mikä meillä on edessämme! 

129 Tässä haluan pysähtyä hetkeksi ja kertoa erään pienen kertomuksen. Kuulin sen eräältä kappalaiselta 
Ensimmäisen Maailmansodan ajalta. 

130 Samalla tavalla kuin Saatana, kun hän alussa tuli Eedenin puutarhaan. Hän ei voinut kaivaa ylös noita Siemeniä. 
Hän ei voinut hävittää niitä. Mutta hän ruiskutti niihin myrkkyä, ja niistä tuli epämuodostuneita Siemeniä, niin etteivät 
ne tuottaneet itsensä kaltaista. Se teki alkuperäisestä Siemenestä epämuodostuneen. 

131 Ja sitä kaikki nämä uskonnolliset ohjelmat ovat. He ovat yhä Jumalan poikia ja tyttäriä, mutta se on vääristeltyä. 
He käyvät kirkossa ja tahtovat tehdä sitä, mikä on oikein. Nunna ei mene luostariin ollakseen ilkeä nainen. Saarnaaja ei 
käy koulua vain ollakseen huono mies. Te ette koskaan liity seurakuntaan, purista kättä, tai pane nimeänne kirjaan, tai 
mitä tahansa te teettekin omassa seurakunnassanne, ollaksenne huono henkilö. Te teette sen ollaksenne hyviä. Mutta se 
on petosta, ja tuo kieroutuneisuus saa sen aikaan. Näettekö? Jumalalla ei koskaan ollut organisaatiota. Sellaista asiaa ei 
löydy mistään Jumalan Sanasta. 

132 Jumala on meidän organisaatiomme, me olemme organisoituneet Hänessä. Ruumiina, Jumalassa, Taivaassa. Niin 
se on. Meidän nimemme ovat Karitsan Elämänkirjassa. Näettehän? Huomatkaa nyt. 

133 Katsokaahan, minä tiedän, että se on kovaa, mutta haluan, että olette vielä hieman pidempään kärsivällisiä 
kanssani. Maailmansodan aikana... Suokaa anteeksi, että menin pois aiheestani. 

134 Mutta painottaakseni tätä minä halusin antaa teille oman analyysini siitä, mitä Saatana teki Eedenissä; hän 
ruiskutti hirvittävän myrkkysuihkun. Haluaisitteko tietää, mitä tuo myrkky oli? Voin kertoa sen teille. Sen kaava on 
kaksi sanaa: epä-usko. Ja epä-usko on vastoin uskoa, hän ruiskutti epäuskoa, epäilystä. Ja tiede täytti sen paikan. Missä 
oli ontelo, siitä se meni Siemeneen. Saatana täytti tuon ontelon tiedolla ja tieteellä ja sivilisaatiolla, ja se on tehnyt 
epämuodostuneeksi kokonaisuudessaan koko Jumalan luomakunnan. 

135 Tiedän teidän ajatteleviin, että ”vien teitä jollekin oksalle” [olla eri mieltä useimpien muiden kanssa], niin kuin 
sanotaan, mutta minä olen tuolla oksalla teidän kanssanne. Ja me kaikki olemme täällä yrittääksemme nähdä mitä 
voisimme tehdä. Me emme sano noita asioita ollaksemme erilaisia. Meidän täytyy olla rehellisiä. 

136 Jokainen meistä tulee kerran tiensä päähän, jolloin meidän on tehtävä tili jokaisesta sanasta. Me tiedämme, että 
juuri nyt meidän äänemme... Kun me synnymme, meidän ensimmäinen pieni huutomme menee ääninauhalle. Kerran se 
kaikki tullaan soittamaan takaisin Tuomiopäivänä. Jopa ne vaatteet, joita te käytätte, tullaan näyttämään teille 
Tuomiopäivänä. Jopa tiede on osoittanut sen television kautta. Katsokaahan, televisio ei itse tuota kuvaa, se vain 
kanavoi sen. Vaatteittenne väri, jokainen tekemänne liike, jokainen ajatus mielessänne, siitä ehdottomasti pidetään 
tilastoa. Ja tuo koko asia tullaan asettamaan suoraan eteenne; kaikki nuo saastaiset vaatteet, joita te käytätte; joka kerta 
kun te menitte kampaajalle leikkauttamaan hiuksianne, jotka Jumala oli teille antanut. Se tulee olemaan niin. Te tulette 
vastaamaan siitä. Te ette voi tehdä liikettäkään täällä tai edes ajatella sydämessänne jotakin, jonka edessä te ette 
joutuisi seisomaan. Kuinka te tulette pakenemaan sitä? “Kuinka me voisimme paeta, jos me hylkäämme tuon suuren 
pelastuksen?” Näettekö? Me emme pääse pakoon sitä. Jokainen liike, sydämen ajatukset, ne on äänitetty toisessa 
ulottuvaisuudessa, jopa käyttämienne vaatteiden värit. Väritelevisio todistaa sen. Ja se on vain yksi niistä kolmesta 
ulottuvaisuudesta, jossa me elämme. 

137 Kuinka tuo myrkky nyt onkaan iskenyt seurakuntaa ja iskenyt maata! Saatanan myrkky Siementen yllä on saanut 
ne kieroutumaan. Enemmän ja enemmän hän upottaa sen syvemmälle seurakuntien sydämiin ja ihmisten sydämiin, ja 
kaikki on tiedettä, tiedettä, kunnes se on tullut sille paikalle, että ihmisrotu, risteyttämisen kautta... Minä uskon, että 
jokaisen siemenen pitäisi tuottaa itsensä kaltaista. Ja ihmissuvun, kasvien ja kaiken risteyttäminen on tuonut meidät 
sille paikalle. Me syömme maasta olevaa ruokaa, ja se tekee koko ruumiimme risteytetyksi, niin että koko meidän 
mielemme... Nyt jos meidän ruumiimme lahoavat kahdenkymmenen tai kahdenkymmenenviiden vuoden ikäisinä 
risteytettyjen ruokien aiheuttaman solujen rappeutumisen takia, niin eivätkö myös meidän aivosolumme rappeudu? 
Eivätkö myös aivot ole soluista? Siksi Ricky ajelee täällä kaduilla tällaisella hot-rod autolla; ja Ricketta, Elvitta, niin 
kuin me heitä kutsumme, ovat täällä ulkona puolialastomina ihmisten edessä, koska he ovat menettäneet järkensä, eikä 
heillä ole enää käsitystä säädyllisyydestä tai moraalista. 

138 Mennäkseni tähän kertomukseeni. Tämä kappalainen sanoi vierailleensa siellä eräässä kenttäsairaalassa. Hän oli 
juuri tullut ulos sieltä, kun joku upseeri sanoi hänelle: “Kappalainen, me haluamme ajaa katsomaan taistelukenttää 
tuolla ulkona.” He olivat käyttäneet siellä tätä sinappi- ja kloorikaasua, joita he käyttivät noina päivinä. 

139 Ja hän sanoi: “Minä menin sinne, veli Branham. Siellä ei ollut kuorta puussa eikä ruohonkortta missään. Se oli 
pääsiäisaamu.” Hän sanoi: “Siellä oli vanhoja tankkien romuja, joita tämän upseerin piti tarkastaa nähdäkseen 
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voitaisiinko niille tehdä mitään.” Se oli lähellä tuota suurta Argonne metsää. Hän sanoi: “Kun seisoin siellä yksinäni, 
minä katsoin ylös ja sanoin: ‘Oi Jumala, tällä tavalla se kaikki tulee olemaan.’” Se on totta, siihen se kaikki on tuleva. 
Kaikki oli palanutta eikä missään ollut minkäänlaista elämää, kaikki ruoho oli palanut pois. Kaasut olivat tappaneet 
puut. Kaikki oli kuollutta, vääntynyttä ja luotien repimää. 

140 Eikö se olekin kuva tämän päivän maailmasta, jonka Saatana on ruiskuttanut epäuskolla, risteyttämisellään, 
tieteellään ja tiedollaan! Jumala pani Adamin ja Eevan puutarhaan, tuohon kauniiseen paratiisiin, jossa ei ollut 
kuolemaa, sairautta eikä surua, ja kaikki oli täydellisessä järjestyksessä. Niin oli alussa, mutta katsokaa mitä Saatanan 
DDT on saanut aikaan! Se on sekasorrossa. Siitä ei ole enää mitään jäljellä. 

141 Hän sanoi: “Aloin itkeä, ja lähdin kävelemään takaisinpäin, kun huomioni kiintyi erääseen kiveen. Menin 
katsomaan tuota kiveä ja käänsin sen nurin. Siellä kiven alla kasvoi pieni valkoinen kukka, ainoa elävä asia, mikä oli 
jäljellä, koska tuo kivi oli suojannut sitä.” 

142 Jumala, Kallioni, suojaa meitä tänään, oi Jumala, kun nämä myrkyt lentävät kaikkialla tieteen ja koulutuksen 
nimissä. Suojele meitä. Pidä minut tuohon päivään asti, oi Jumala, on minun rukoukseni. [Joku puhujankorokkeella 
sanoo: “Älä laita mitään aikarajaa, veli Branham.”] Toivon nyt, että me kaikki olemme tuon Kallion, Kristuksen alla. 

143 Saarnasin eräänä päivänä, ja monet teistä olette kuulleet sen. Olin kulkemassa metsän lävitse, olin metsästämässä, 
kun tunsin pakottavaa tarvetta kääntyä ympäri, ja huomioni kiintyi siellä maassa olevaan tyhjään savukerasiaan. Enkä 
usko, että minun tulisi mainita tuon tupakkatehtaan nimeä, mutta heillä oli iskulause: “Ajattelevan miehen suodatin, 
tupakoivan miehen maku.” 

144 Aloin kävellä syvemmälle metsään, kun Jokin kiinnitti huomioni: “Mene takaisin tuon savukerasian luo.” 

145 Minä ajattelin: “Taivaallinen Isä, minä olen menossa tuon puun luo, jossa Sinä puhuit nuo oravat olemassaoloon 
eräänä aamuna. Miksi Sinä haluaisit kutsua minut takaisin?” 

146 Ja Jokin sanoi: “Sinun tulee saarnata sunnuntaina. Tekstisi on kirjoitettuna siihen.” Ajattelin: “Savukerasiaanko?” 
ja minä menin takaisin. 

147 Ja minä aloin ajatella: “Ajattelevan miehen suodatin”, mikä petos se onkaan! Jos mies on ajatteleva mies, hän ei 
lainkaan polta. Mutta katsokaahan, ihmiset nielevät sen. 

148 Uskon sen olleen noin kaksi vuotta sitten ollessani eräässä kokoussarjassa menin katsomaan maailmannäyttelyä 
sen ollessa Länsirannikolla. Ja siellä oli useita tiedemiehiä eräässä pienessä hallissa ja he puhuivat tupakanpolton 
vaarallisuudesta. He vetivät tuota savua marmorin pinnalle ja sitten he pienellä tikulla ottivat vähän tuota nikotiinia ja 
panivat sen erään rotan selkään, jonka he panivat erääseen häkkiin, ja seitsemässä päivässä se oli niin täynnä syöpää, 
ettei se kyennyt edes kävelemään. Näettekö? He vetivät tuota savua veden lävitse. Sanottiin: “Suodatin!” 

149 Hän sanoi: “Suodatinko? Mitään sellaista ei ole olemassakaan.” No niin, tämän sanoo itse tiede. He sanoivat: 
“Teillä ei voi olla savua ilman tervaa. Terva saa aikaan savun.” 

150 Ja se on ainoastaan myyntikikka myydä enemmän savukkeita. Toivon, ettette ajattele minun olevan pilkkaava tai 
fanaatikko. Tuo perkele miehessä, joka saa hänet tupakoimaan tappaakseen itsensä... Siinä missä yhden savukkeen 
nikotiini tyydyttää hänen halunsa, tulee nyt tupakkatehdas petollisen myyntikikan kanssa ja sanoo: “Ajattelevan 
miehen suodatin.” Ja hänen täytyy polttaa neljä, viisi savuketta saadakseen yhtä paljon tervaa tyydyttämään hänet, siinä 
missä hän ennen poltti vain yhden. Amerikkalaiset myyvät kuolemaa veljilleen ja sisarilleen! Sitä minä en käsitä. 

151 Mutta kaikesta siitä huolimatta, minä ajattelin: “On olemassa ajattelevan miehen Suodatin. Se on totta.” 

152 Nyt jos mies tupakoi, niin muistakaa, se tuottaa tupakoivan miehen maun. Sitten jos te ette voi tyydyttää 
tupakointihalua ilman savua, joka tuottaa tupakoivan miehen maun, niin teidän täytyy polttaa neljä tai viisi savuketta, 
siinä missä te ennen poltitte vain yhden tavallisen. Näettekö, se on myyntikikka, joka pettää ihmisiä, amerikkalaisia. 
Kun me ajattelemme Valley Forgea, George Washingtonia. Kun kahdella kolmasosalla sotilaista ei ollut kenkiä 
jaloissaan tuona kylmänä päivänä, jotta meillä olisi sellainen talouselämä kuin meillä on! Ja sitten amerikkalaiset 
myyvät amerikkalaisille, veljilleen ja sisarilleen, kuolemaa valheellisella myyntikikalla likaisen voiton tähden, joka on 
kaiken pahan juuri. Rakkaudesta rahaan. Koko asia on tullut hulluksi tietämättä, että koko tämä asia tulee katoamaan. 
Mutta jos teillä ei ole savua, teillä ei voi olla makua. 

153 Sitten ajattelin: “On olemassa ajattelevan miehen Suodatin.” Ajattelevan miehen Suodatin! Ja minä otin 
aiheekseni: Ajattelevan miehen Suodatin tuottaa pyhän miehen maun. 
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154 Niinpä ajattelin, että meidän kirkkokuntamme ovat tehneet monessa asiassa sillä tavalla. He kutsuvat kristityiksi 
ihmisiä, jotka elävät miten tahansa. Miksi? He saavat siten enemmän jäseniä kirkkokuntaansa tai organisaatioonsa. Me 
saamme heitä sinne enemmän, koska me annamme heidän tulla sillä tavalla ja tällä tavalla ja miten tahansa. “Ei sillä 
ole mitään väliä, kunhan he vain panevat nimensä kirjaan ja sanovat, että ovat kristittyjä. Siinä kaikki, sillä ‘uskon 
kautta te pelastutte’. Teidän täytyy vain uskoa.” Perkele tekee samoin. Kyllä. 

155 Teidän täytyy olla uudestisyntynyt, ja se tapahtuu vain Jumalan Suodattimen kautta! On olemassa ajattelevan 
miehen Suodatin. Minulla on Se tässä kädessäni. Se ei tule tuottamaan kirkkokunnallista makua, mutta se tulee 
varmasti tyydyttämään pyhän miehen maun, tiedättehän. 

156 Kuinka voisi lyhythiuksinen nainen koskaan tulla tämän Suodattimen lävitse? Kuinka voisi nainen shortseissa tai 
pitkissä housuissa koskaan tulla Sen lävitse, kun Raamattu sanoo: “On kauhistus Jumalalle, kun nainen pukee ylleen 
miehelle kuuluvan vaatekappaleen”? Ja kuinka voi mies, joka ajattelee jotakin itsestänsä, mennä tänne ulos ja pukeutua 
kuin nainen, antaa hiustensa kasvaa kuin nainen, alas silmilleen, ja kiharrettuina sillä tavalla? Mies käyttää vaimonsa 
alusvaatteita. Nainen käyttää miehen päällysvaatteita. Onko se ajattelevan miehen suodatin? Ajatteleva mies ei tekisi 
sitä, tai ajatteleva nainen ei tekisi sitä. Jumalan Sana ei antaisi sen tulla lävitse. 

157 Ei ole kuin yksi asia, joka voi tulla tuon Sanan lävitse, ja Se on Pyhä Henki, ja Se tuo Sanan teihin ja Se tuottaa 
pyhän miehen maun. 

158 Katsokaa tänään Rickettaa kadulla. Tuo kaunis ulkomuoto, jonka Jumala antoi hänelle, ja Saatana käyttää sitä. 
Hän pukeutuu niin säädyttömästi eikä tiedä, että viikon kuluttua hän saattaa mädäntyä haudassa. 

159 Olin tulossa alas katua täällä äskettäin. Saarnasin eräässä Assemblies of Godin kokoussarjassa Länsirannikolla ja 
olin menossa kokoukseen Southwestern raamattukouluun. Siellä eräs pieni nainen käveli kadulla yllään nuo pienet 
vaatteet, bikinit, tai miksi te sitä kutsutte, yllään cowboy hattu ja saappaissa tupsut. Olin menossa ylös katua ja 
ajattelin: “Pikku raukka, jonkun äidin ja isän lapsi, joka oli pantu tänne olemaan Jumalan tytär ja joka on tullut syötiksi 
perkeleen ansaan.” Ja ajattelin. “Uskonpa kääntyväni ympäri ja menen ja puhun tuolle lapselle.” Hän näytti olevan 
suunnilleen minun Saarani ikäiseltä, noin kuusitoista- tai seitsemäntoistavuotiaalta. Minä ajattelin. “Ei. On parasta, 
etten tee sitä. Joku voi nähdä minun pysähtyvän ja puhuvan hänelle. Parasta on, että en tee sitä.” 

160 Ja kuulkaa, Jumalan pojat, kun te tulette tuolle paikalle, että nämä tämän päivän Iisebelit flirttailevat teille, niin 
ajatteleva mies tulee ajattelemaan ensin. Hän saattaa olla niin kaunis; voi olla että “voisin ehkä iskeä hänet”, mutta se 
tulee maksamaan sinulle sielusi, poika. Samoin teille tytöt näiden Rickien kanssa! Ajattelevan miehen Suodatin tuottaa 
pyhän miehen maun. 

161 Te naimisissa olevat miehet, kun te näette nuo naiset kadulla sillä tavalla, te Jumalan pojat, ettekö te käsitä, mitä 
tapahtui siellä aivan alussa? Kun tiede oli tehnyt naiset niin kauniiksi vedenpaisumusta edeltäneessä maailmassa, että 
Jumalan pojat ottivat ihmisten tyttäriä (ei Jumalan tyttäriä), eikä Jumala koskaan unohtanut sitä. He tuhosivat koko 
asian, tiede, tehden jotakin kauniimpaa. Oletteko panneet merkille naisten kauneuden lisääntymisen viimeisissä 
päivissä? Se on lopun merkki. Jumala on todistanut sen. Niinpä käyttäkää ajatteleviin miehen Suodatinta ja teillä tulee 
olemaan pyhän miehen maku. Se tulee maksamaan teille kotinne. Se tulee maksamaan teille asemanne. Se tulee 
maksanaan teille kaiken, mitä teillä on, ja sen lisäksi teidän sielunne. Se tulee rikkomaan kotinne. Se voi saada aikaan 
sen, että joku toinen mies kasvattaa teidän lapsenne, tai joku toinen nainen kasvattaa teidän lapsenne. 

162 Ottakaa ajattelevan miehen Suodatin, se on tuottava pyhän naisen maun. Ja kun te olette lähdössä kampaajalle tai 
jotakin muuta sellaista, ja he sanovat siellä teille että, “Sinä tulet saatuaan päänsärkyä,” tiedättehän, niin ottakaa 
ajattelevan naisen Suodatin. Ottakaa se mitä Raamattu sanoo, ja kääntykää pois siitä. Näettekö? Älkää telikö sitä. 

163 Minä olen teidän veljenne ja minä rakastan teitä. Minulla ei ole mitään teitä vastaan. Jumala tietää sen. Juuri se 
saa minut sanomaan ne asiat sillä tavalla kuin sen teen, koska minulla on Jumalan rakkaus teihin. Jos joku mies ei 
halua sanoa sitä teille, jos teidän pastorinne antaa teidän toimia sillä tavalla, niin hän ei rakasta teitä. Hän ei voi 
rakastaa teitä. Minä en haluaisi senkaltaista rakkautta naisiin. Minä haluan, että minulla on pyhä maku sisariini. Minä 
haluan, että hän todella on sisareni. Ei niin että joku puhuu hänestä ja sanoo kuinka kaunis hän on ja millainen hän on, 
ja nuo seksi kuningattaret... Ei. Minä haluan, että hän on hieno nainen. 

164 Oi Herra, pidä minut suojassa tuon Kallion alla. Kyllä. Efesolaiskirje 5:26. Ainoa tie, miten te pääsette tuon 
Kallion lävitse, on olla “pesty Sanan erottavilla vesillä”. Niin se on. 

165 No niin, älkää antako perkeleen ruiskuttaa itseänne koulutuksillaan. Ei, ei. Se tulee tappamaan teistä kaiken 
vaikutuksen. Älkää antako perkeleen ottaa sitä, niin että sanotte: “Minä kuulun kirkkoon, johon minun äitini, isäni ja 
isoäitini kuuluivat.” Älkää antako perkeleen ruiskuttaa itseänne sillä. Raamattu on jo sanonut siellä Seitsemässä 
Seurakunta-ajanjaksossa, että tuo koko asia on turmeltunut. Se on totta. Tuo koko asia on kuin märkivä paise. Älkää 
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antako hänen ruiskuttaa itseänne sanomalla: “Me olemme korkeammin sivistyneitä. Me olemme enemmän 
koulutettuja, kuin mitä meillä oli tapana olla entisinä päivinä.” Älkää antako perkeleen panna sitä päällenne. Minä olen 
näyttänyt teille koko hänen sivilisaatio-, koulutus- ja tiedeohjelmansa. Hän on tuonut sen suoraan seurakuntaan, mutta 
älkää te kuunnelko sitä. Pitäkää päänne poissa noista vanhoista likaisista televisioista ja muista asioista! 

166 Ja meidän tekstinne sanoi: “Älkää mukautuko vaan muuttukaa.” Ei niin että menette ja sanotte: “Minut 
konfirmoitiin sunnuntaina.” Ei. Menkää sisälle ja muuttukaa juuri nyt, muuttukaa siitä, mitä te olette, sellaisiksi, 
millasia Jumala haluaa teidän olevan. 

167 No niin, se riippuu siitä minkä kaltainen se siemen on, joka on teissä. Jos teihin on pantu järkiperäinen, 
koulutuksellinen siemen, niin on vain yksi asia jonka se voi tehdä: tehdä teidät epämuodostuneeksi Jumalan pojaksi tai 
tyttäreksi, siinä kaikki. Se on ainoa asia, jonka se voi tehdä. Kun minä katson ihmisiä tänään, niin he toimivat niin kuin 
eivät edes uskoisi, että on olemassa Jumalaa. 

168 Suokaa anteeksi tämä ilmaus. Jos tämä on loukannut jonkun tunteita, niin minä en tarkoita sitä. Muutama 
sunnuntai sitten oma tyttäreni kutsui minut katsomaan uskonnollista lauluohjelmaa televisiosta. Se tulee 
sunnuntaiaamuisin. Halusin kuulla Oral Robertsin ohjelman ja pyysin heitä, että antaisivat minun tietää, milloin se 
tulee. Hän sanoi: “Kuuntele tätä, tämä on suuri hengellisten laulujen ohjelma.” Poikani, joka seisoo siellä, kertoi myös 
minulle siitä. Ja minä käänsin tuon television päälle. 

169 Me vuokraamme asunnon eräältä naiselta, jolla on televisio talossaan. Minun tarkoitukseni ei ole koskaan ollut 
pitää sellaista omassa talossani. Ei koskaan. Minä en halua sitä talooni. Minä ampuisin sen hajalle haulikollani. Minä 
en halua olla missään tekemisissä tuon pahan asian kanssa. En koskaan! 

170 Sallikaa minun sanoa teille jotakin, joka koskee teitä arizonalaisia täällä. Te näitte nuo tutkimustulokset kouluista, 
tässä yhtenä päivänä, ettekö nähneetkin? Kahdeksankymmentä prosenttia lapsista Arizonan kouluissa kärsii 
mielenvikaisuudesta ja kuudellakymmenelläseitsemällä prosentilla heistä se johtuu television katselemisesta. Mitä te 
siihen sanotte? 

171 Teidän on parasta käyttää haulikkoanne! Näettekö? Älkää nyt antako perkeleen myrkyttää itseänne sillä. Älkää 
tehkö sitä. Mutta ihmiset, niin kuin sanoin, toimivat niin kuin heidän ei täytyisikään tulla Tuomiolle. 

172 Nämä pojat ja tytöt, heillä oli siellä joku intiaaniperhe ja paljon kaikenlaista. Luulen, että tuon miehen, joka johtaa 
sitä, nimi on herra Pool. Ja jos olen koskaan nähnyt nykyaikaista hengellisten laulujen pilkkaa, niin juuri se, miten he 
sitä käsittelivät, oli sellaista. Joukko Rickejä seisoi siellä ravistellen käsiään ylös ja alas. 

173 Minä todella arvostan tuota nuorta miestä, joka lauloi tuon laulun täällä tänä aamuna. Hän näytti kunnolliselta, 
todelliselta mieheltä. Minä pidän siitä. Kun te liikemiehet joskus hankitte tänne joukon näitä Rickejä, jotka seisovat 
täällä ulisten ja huutaen ja pidättävät henkeään, kunnes ovat sinisiä kasvoiltaan, niin se ei ole mitään laulamista. Se on 
vain suuren tieteellisen melun pitämistä. Laulaminen on “sydämestä tulevaa melodiaa”. 

174 Minä ajattelin: “Mikä sääli! Millainen häpeä se onkaan!” Kuinka he uskonnon nimissä toimivat, niin kuin ei 
olisikaan olemassa mitään Jumalaa! Eräs kristitty poika sanoi eräänä päivänä pojalle, joka kulkee tyttäreni kanssa, hän 
sanoi: “Eeva kulki lasten kanssa puutarhan lävitse ja sanoi: ‘Lapset, näettekö tuota puuta tuolla? Se on se puu, josta 
teidän äitinne söi saaden meidät ulos talostamme ja kodistamme.’” Se oli muka joku sukkeluus Adamista ja Eevasta. 
Voitteko te kuvitella sitä, että joku, jonka oletetaan olevan uskollinen kristitty, voisi ottaa lupauksen ja Jumalan Sanan 
ja heittää sen pois sikolättiin! He toimivat niin kuin ei heidän täytyisikään tulla Tuomiolle. Mutta Jumala tulee tuomaan 
jokaisen salaisuuden Tuomittavaksi. He toimivat, niin kuin ei olisikaan mitään jumalaa. 

175 Minä en halua kutsua heitä hulluiksi, koska Raamattu sanoo, ettei se ole oikein. Jeesus sanoi, ettei niin tule tehdä. 
“Älkää kutsuko ketään hulluksi.” Mutta Psalmissa 14:1 sanotaan: “Hullu sanoo sydämessänsä: ‘Ei Jumalaa ole.”’ 
Näettekö? Eivät he ole hulluja. Minä en halua kutsua heitä hulluiksi, mutta he toimivat niin kuin olisivat. He toimivat 
sillä tavalla. 

176 Niinpä te huomaatte, missä me olemme tänään. He toimivat, niin kuin ei mitään Jumalaa olisikaan. “Minä kuulun 
kirkkoon! Ja koko tuo asia, Raamattu, se on suuri vitsi. Meidän kirkkomme tietää, minne he ovat menossa!” Kyllä, 
suorinta tietä helvettiin. Ja se on tarkalleen niin. He ovat matkallaan sinne tieteen, koulutuksen, teologisten seminaarien 
ja muiden asioiden kautta, jotka kuljettavat heitä kiihtyvällä vauhdilla tietä alaspäin. Pyhällä Hengellä ei ole mitään 
mahdollisuutta antaa ilmestystä mistään. Seminaari on jo leikannut sen ulos. 

177 Pyhän Hengen tulee johtaa meitä eikä jonkun seminaarin, piispan, ylivalvojan ja niin edelleen. Pyhä Henki on 
meidän Johtajamme. Kyllä vaan. 
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178 Kain oli sellainen henkilö. Hän oli todellakin hyvin uskonnollinen. Jos nyt uskonto on kaikki, mitä teillä täytyy 
olla, silloin Jumala oli epäoikeudenmukainen tuomitessaan Kainin. Koska hän oli uskonnollinen, hän oli aivan yhtä 
uskonnollinen ja vilpitön kuin Aabelkin oli. Muistakaa nyt, hän ajatteli Jumalaa, hän palvoi Jumalaa, hänellä oli 
kirkko, hän rakensi alttarin, hän uhrasi, hän rukoili, hän palvoi, mutta hänet hylättiin. Samoin oli Eesaukin. Näettekö? 

179 Uskonto, näettehän, se on Saatanan hommia. Ei tappaa koko asiaa, vaan ainoastaan saastuttaa se. Oi, eivät he ole 
kommunisteja. Ei, ei, antikristus ei ole kommunismi. Raamattu sanoi, että “se pettäisi jopa Valitutkin, jos se olisi 
mahdollista.” Älkää kiinnittäkö huomiotanne “rauta-esirippuun” vaan “purppura-esirippuun”. Uh-huh. 

180 Huomatkaa, Kain tuli palvomaan, mutta hänellä oli väärä siemen itsessänsä, käärmeen siemen. Käärme oli 
sihissyt hänen ylitsensä, sillä hän oli naisen siemen. Hän tiesi, mikä oli täydellinen Jumalan tahto, mutta hän kieltäytyi 
tekemästä sitä. Tiesittekö te sitä? Saatana tietää Jumalan tahdon, mutta kieltäytyy tekemästä sitä. 

181 Huomatkaa nyt, Kain oli nähnyt Jumalan vahvistavan Aabelin sanoman. Nyt minä haluan teidän ajattelevan. 
Käyttäkää nyt ajattelevan miehen Suodatintanne minuutin verran. Hän oli nähnyt Aabelin sanoman olevan oikein, 
koska Jumala vahvisti sen Totuudeksi! Imettekö te nyt suodattimen lävitse? Uhuh. Aabelin sanoma oli otettu vastaan, 
ja Kain näki sen ja tiesi, että Jumala oli vahvistanut tuon sanoman oikeaksi. Mutta hän ei yksinkertaisesti voinut tehdä 
sitä. Hänen ylpeytensä esti häntä tekemästä siitä. Se on totta. Hänen ylpeytensä esti häntä tekemästä sitä. Hän oli 
nähnyt Jumalan vahvistavan tuon sanoman. 

182 Se näyttää nyt siitä, että ihmisten on niin vaikeata nöyryyttää itseään Jumalan Sanan alle. He eivät yksinkertaisesti 
halua tehdä sitä. He tulevat nöyryyttämään itsensä jonkun seurakunnan uskontunnustuksen alle, aivan varmasti, mutta 
eivät Jumalan Sanan alle. 

183 Jos haluatte nähdä sen, niin menkää... Minulla on tässä raamatunpaikka siitä, johon viittaan: 1. Mooseksen kirja 
4:6 ja 7. Jumala sanoi Kainille: “Miksi on muotosi synkistynyt? Miksi olet niin täynnä kiukkua ja kävelet ympäriinsä? 
Sinä olet juuri kuullut sanoman, joka hermostutti sinua.” Hän sanoi: “No niin, minkä tähden sinä teet niin? Miksi on 
muotosi synkkä? Onko se siksi, etten Minä tullut sinun kirkkoosi?” Käytättekö te nyt ajattelevan miehen Suodatinta? 

184 Tai: “Miksi sinä näytät tuollaiselta? Jos sinä haluat tehdä hyvin, niin mene ja tee niin kuin veljesi tekee, ja Minä 
tulen vastaanottamaan sinut ja siunaamaan sinua. Minä tulen tekemään sinulle samoin kuin Aabelille.” Mutta hän ei 
yksinkertaisesti voinut tehdä sitä. Jumala sanoi: “Jos sinä et nyt tee sitä, niin silloin epäuskon synti vaanii ovella.” 

185 Nyt he sanovat meille: “Ihmeiden päivät ovat ohitse.” Ja kuitenkin he näkevät sen niin täydellisesti vahvistettuna 
ja todistettuna oikeaksi, näettehän, kaikki nämä asiat, jotka Jumala lupasi tehdä viimeisissä päivissä. Ilmestyskirja 10 ja 
Malakia 4, kaikki nuo asiat ovat niin täydellisesti vahvistettuja. Mikä on vikana, veljet? Missä on vika? 

186 Jos he eivät tee sitä, niin epäusko väijyy ovella, ja se on synti. On vain yksi synti, se on epäusko. Niin se on. Teitä 
ei tuomita siksi, että ryyppäätte, tupakoitte, käytätte shortseja, tai mitä tahansa te teettekin. Ei, se ei tuomitse teitä. 
Vaan se siksi, että te ette usko. Jos te uskoisitte, te ette tekisi niitä. Näettekö? Uskovainen ei tee sellaista. Hän ottaa 
ajattelevan miehen Suodattimen tai ajattelevan naisen Suodattimen. Hyvä on. Mutta katsokaahan, synti vaanii ovella. 

187 Huomatkaa nyt, mitä se teki Kainille, ja se tulee olemaan samoin tänään. Se sai Kainin menemään pois 
tarkoituksellisena synnintekijänä. Hän oli tahallisesti tottelematon. Ja jokaisen kohdalla se tulee olemaan samoin. Hän 
oli tahallisesti tottelematon. Sen jälkeen, kun hän oli nähnyt Jumalan vahvistavan Aabelin sanoman totuudeksi, hän 
kieltäytyi tekemästä sitä. Silloin hän ylitti tuon erottavan rajan. 

188 On raja, jonka te voitte ylittää. Te tiedätte sen, ettekö tiedäkin? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Nyt te saarnaajat, 
sekä täällä että ympäri maata, käsitättekö te sitä? Kun te näette, että se on Kirjoitus, ettekä halua tehdä sitä, niin Jumala 
ei tule aina... Hän tulee... Oi, te tulette menemään eteenpäin ja olemaan siunattuja. Niin oli koko Israelkin. He elivät 
siellä korvessa ja kasvattivat lapsia ja viljaa ja olivat siunattuja, ja kaikkea muuta, mutta “jokainen heistä oli 
iankaikkisesti erotettu Jumalasta”. Jeesus sanoi niin. Oi, kyllä Jumala tulee siunaamaan teitä edelleen, mutta te olette 
mennyttä. Tietenkin. Niin Raamattu sanoo, niin Hän sanoi. Huomatkaa nyt, te voitte ylittää tuon erottavan linjan. 
Uskotteko te sitä? [“Aamen.”] Kain teki sen. 

189 Menkäämme tänne hetkeksi, minulla on tässä Hebrealaiskirje 10:26. Katsokaamme voinko löytää sen nopeasti, 
Hebrealaiskirjeen 10. Luku, ja uskoisin, että se on 26. jae. Minulla on se kirjoitettuna täällä. Hetkinen vain, 
lukekaamme siitä hetken. Hyvä on, tässä se on. 

Sillä jos me teemme syntiä tahallisesti sen jälkeen, kun olemme saaneet tiedon totuudesta, ei meillä enää 
ole uhria synnin edestä, vaan varma pelokas tuomion ja tulisen kiivauden odotus, joka on kuluttava 
vastustajat. 
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190 Se on NÄIN SANOO JUMALAN PYHÄ SANA. Jos me tahallisesti olemme uskomatta, sen jälkeen kun olemme 
nähneet Sen ja kuulleet Sen, silloin me ylitämme tuon rajan. Sitä ei tulla enää koskaan anteeksiantamaan, kun olette 
ylittäneet tuon rajan. 

“Oi”, te sanotte, “Jumala yhä siunaa minua.” Kyllä, varmasti. 
191 Muistakaa Israelia, noita rajalinja-uskovaisia. Kun Jumala antoi heille lupauksen Pyhästä Maasta, hyvästä maasta, 

joka vuoti maitoa ja hunajaa. Ja Mooses lähetti Kaalebin ja Joosuan ja nuo vakoojat vakoilemaan tuota maata ja 
tuomaan takaisin vahvistetun todisteen. 

192 Kymmenen heistä sanoi: “Me emme voi tehdä sitä. Me emme kykene siihen. Katsokaa, mitä vaikeuksia siellä on. 
Me tulemme olemaan fanaatikkoja. Meillä on nämä vähäiset asiat, joilla taistella. Katsokaa, mitä heillä on. Me emme 
voi tehdä sitä. Me emme ole kykeneviä tekemään sitä.” 

193 Joosua ja Kaaleb sanoivat: “Me olemme enemmän kuin kykenevät tekemään sen. Jumala on antanut lupauksen.” 

194 Ja muistakaa, he kääntyivät takaisin. Se oli Kadesh-Barneassa. Ja he kääntyivät takaisin ja heistä tuli erämaassa 
harhailijoita. Ja jokainen heistä kuoli ja on iankaikkisesti kadotettu. Jeesus sanoi niin. 

195 Älkää ylittäkö tuota erottavaa rajalinjaa, näettehän. “Kun te tiedätte tehdä hyvää, ettekä tee, silloin se on teille 
synti.” 

196 Israel teki samoin. He olivat huomanneet, että Mooses oli vahvistettu, ja sitten he antoivat Bileamin ruiskuttaa 
myrkkyä tuon kalliin vahvistetun Siemenen ylle. Pastori, älä milloinkaan sano mitään tätä Sanaa vastaan. Katsokaa 
Bileamia, hän oli profeetta ja hän oli nähnyt Jumalan Siemenen vahvistettavan. Mutta oman suuren kirkkokuntansa, 
Mooabin, alaisuudessa, jossa hän eli, hän oli nähnyt noiden vaeltelijoiden kulkevan maan halki, ja hän ruiskutti 
myrkkyä ja sanoi: “Hetkinen vain. Me olemme kaikki kristittyjä. Me olemme kaikki uskovaisia. Meidän isämme ja 
teidän isännehän ovat samaa sukua. Emmekö me ole Lootin lapsia? Eikö Loot ollut Abrahamin veljenpoika? Emmekö 
me ole kaikki yhtä? Menkäämme naimisiin toistemme kanssa.” Ja Israel, samalla tavoin kuin Eeva Eedenin 
puutarhassa salli Saatanan ruiskuttaa itsensä, samoin hän myös ruiskutti Israelin tuon väärän profeetan kautta. Vaikka 
todellinen profeetta oli heidän kanssaan vahvistetun Sanan kanssa. Mutta järkiperäisen tiedonmukaisen käsityksen 
avulla hän ruiskutti heidät. Ajatelkaa sitä nyt. Sitä ei koskaan annettu anteeksi. Tuota syntiä ei koskaan annettu 
anteeksi. 

197 Nuo siemenet mätänivät siellä palveluksen tiellä matkalla luvattuun maahan. Jokainen heistä tuhoutui ja mätäni, 
suoraan seurakunnan keskellä, palveluksen polulla, seuratessaan Jumalaa. Koska he antoivat Saatanan ruiskuttaa 
itsensä tuolla järjellisellä ruiskeella, koulutetulla järkiperäisellä käsityksellä, joka sanoi: “Mehän olemme kaikki yhtä. 
Me olemme kaikki Jumalan lapsia.” Sitä te ette ole! Mutta Saatana antoi tuon väärän opettajan siellä ruiskuttaa heidät 
sillä järkiperäisellä käsityksellä, joka hänellä oli Siitä. 

198 Ja sitä ekumeeninen neuvosto on tekemässä juuri nyt, näettehän, se on sama asia. “Me tulemme kaikki liittymään 
yhteen yhdessä suuressa organisaatiossa.” Teidän koko organisaatiojärjestelmänne on perkeleestä. Se on pedon merkki 
Raamatussa. Minulla tulee olemaan kirja siitä hyvin pian, jos Herra tahtoo. 

199 Huomatkaa nyt. Nooan aikana he näkivät, kuinka Sanaa rakennettiin kellumaan. Sallikaa minun nyt tehdä pieni 
huomautus tässä. Sanaa oltiin panemassa yhteen, että se tulisi muutetuiksi maasta taivaisiin. He näkivät arkin olevan 
rakenteilla, mutta järkiperäisillä käsityksillään he nauroivat tuota profeettaa, Nooaa, vasten kasvoja, kun hän profetoi 
lopun ajasta. Mutta tuo rakennelma valmistettiin Jumalan Sanasta, piettiin sisältä ja ulkoa, uskon rukouksella. Kun 
sateet tulivat, kaikki uskontojen järkiperäiset käsitykset kuolivat ja mätänivät suoraan omissa seurakunnissansa maan 
päällä. Ja tuo arkki kellui kaiken sen yläpuolella. Tieteen ruiskuttamat siemenet mätänivät tuomiossa. 

200 Mitä me oikeastaan yritämme tehdä? Yritämmekö me vakiinnuttaa seurakuntaa vai yritämmekö me vakiinnuttaa 
Jumalan Sanaa? Mitä me olemme tekemässä? Minkä puolesta me työskentelemme? Yritämmekö me saada ihmisiä 
takaisin tähän Sanaan? Mitä tämä suuri ajanjakso yrittää tehdä täällä viimeisissä päivissä, tässä seurakunta-Eedenissä? 

201 Minun täytyy nyt lopettaa aivan kohta, veli, koska on tulossa myöhäinen. [Eräs veli sanoo: “Jatka vain edelleen.”] 
Antakaa minulle vain viisitoista minuuttia lisää, ja sitten tulen lopettamaan. Minulla on nämä Kirjoitukset tässä. 
[“Tietenkin, jatka vain eteenpäin.”] Kyllä. Hyvä on. Tiedän kyllä, että nuo ihmiset haluavat tulla siivoamaan tänne, 
mutta näyttää siltä, kuin minun olisi niin vaikeata lopettaa. [“Jatka vain edelleen. Ei ole mitään kiirettä.”] Minä tulen 
kiirehtimään. Hyvä on. 

202 Katsokaa tätä suurta tieteellistä, koulutuksellista, risteytettyä Eevaa tänään, jota kutsutaan seurakunnaksi. Mitä se 
yrittää tehdä? Yrittääkö se korottaa Jumalan Sanaa antamalla ihmisten tehdä sillä tavalla kuin he tekevät? He eivät 
käytä ajattelevan miehen Suodatinta tai Jumalan Suodatinta. Katsokaa mitä he tuottavat. He korottavat itseänsä. 
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Seurakunta on, omassa tiedon ohjelman epämuodostuneessa siemenessänsä, saanut aikaan sen, että koko ihmissuku on 
tieteellisesti tietämätön Jumalan Sanasta. Minä en tule viipymään tässä liian pitkään, jotta voin lopettamaan. He ovat 
tieteellisesti tietämättömiä! Kun Jumala suoraan täällä maan päällä tekee niitä asioita, joita Hän on tekemässä luvatun 
Sanansa mukaisesti, niin he jättävät Sen ilman huomiota ja kävelevät pois, koska he ovat tieteellisesti tietämättömiä. 
Tieteellisesti tietämättömiä! 

203 Hymyilin sanoessani sen, koska veli Williams oli kirjoittanut tälle paperinpalaselle: “Sinä voit jatkaa sen kanssa 
koko iltapäivän”, tai jotakin sellaista. Minä arvostan sitä, se on todella hienoa. 

204 Mutta ihmiset tekevät tahallisesti syntiä. Se on saanut koko seurakuntamaailman järjestelmän tänään tahalliseen 
syntiin Jumalaa vastaan. Jo yleinen säädyllisyys todistaa teille, että Se on oikein. Hyvä on. Himon verho sokaisi heidän 
silmänsä Jumalan Sanalle, ja nyt nainen löytää itsensä jälleen alastomana. Tiedättehän, Jumala sanoo Ilmestyskirja 3: 
“Tule ja osta Minulta silmävoidetta, niin että silmäsi voisivat avautua.” Näettekö, silmävoide on Hänen Sanansa. 

205 Te tiedätte, miten he sanovat: “Tämä mies opiskeli neljäkymmentä vuotta saadakseen kaikki arvosanansa. Hänellä 
on BLD, DD, ja kaikkea sitä.” 

206 Tiedättekö mitä Jeesus sanoi siitä? Hän sanoi: “Kieltäköön ihminen itsensä.” Paavali teki niin. 

Te sanotte: “Se ei merkitse sitä.” 
207 Miksi sitten Paavali seurasi sitä ohjetta? Hän sanoi: “Minä en tullut teidän tykönne ihmisviisauden kiehtovilla 

sanoilla, koska te tulisitte rakentamaan toivonne sille. Vaan minä tulin teidän tykönne Pyhän Hengen voimassa ja 
julkitulemisissa, niin että teidän uskonne voisi olla rakennettu Jumalan Sanalle eikä viisauden ilmaisuille.” 

208 Näyttää kuin ihmiset olisivat kadottaneet yleisen säädyllisyyden ja vaatimattomuuden. He eivät ole niin kuin 
heillä oli tapana olla. Oli tapana, kun profeetta sanoi: “NÄIN SANOO HERRA”, että ihmiset vapisivat. Kyllä, varmasti 
niin tapahtui. Ihmiset liikkuivat, sillä he olivat peloissaan. Mutta nyt he ovat kadottaneet kaiken pelkonsa sitä kohtaan. 
He eivät pelkää Jumalaa. 

209 Salomon sanoi: “Jumalan pelko on viisauden alku.” Se on vain sen alku. 

210 Mutta profeetta voi puhua NÄIN SANOO HERRA, ja ihmiset vain sanovat: “Hölynpölyä!” Katsokaahan, heille ei 
ole mitään toivoa. He sanovat: “Me olemme älykkäitä. Me olemme järkeviä, eikä meidän tarvitse ottaa tuon kaltaista 
asiaa! Me tiedämme mistä me puhumme! ” 

211 Se myös on vanha sananlasku: “Hullut kävelevät raudoitetuilla kengillä siellä, missä Enkelit pelkäävät astua.” 
Tietenkin. 

212 No niin, mikä on tämä muuttuminen? Kuinka me saamme sen? Mikä saa aikaan muuttumisen? Jumala tekee sen 
Sanansa Hengellä. Hän muuttaa. Hän istuttaa Siemenensä, vuodattaa Henkensä Sen ylle, ja Se tuo esiin tuotteen. 
Hänen Pyhä Henkensä muuttaa Siemen-Sanan, niin että Se vahvistetaan itsensä kaltaiseksi. 

213 Se tuo julki, minkälainen siemen te olette. Se osoittaa, mitä teissä on. Te ette voi salata sitä. Mitä tahansa te olette 
sisäpuolella, sen se näyttää ulkopuolella. Te ette voi sille mitään. Te ette voi muuttaa puuta miksikään toiseksi, kuin 
mitä se on. Näettehän, se tulee olemaan sillä tavalla. Pyhä Henki muuttaa ne siemenet, jotka ovat sen sisäpuolella. Ei 
väliä sillä, minkä kaltainen siemen se on, Se tulee muuttamaan sen. Jos siemen on paha, se tuo esiin pahan. Jos se on 
tekopyhä, se tuottaa tekopyhän . Jos se on aito Jumalan Sana, Se tulee tuottamaan aidon Jumalan pojan tai tyttären 
ajattelevan miehen Suodattimen lävitse. Kun Siemen kasvaa, tulee se suodattimen lävitse tuottaen Jumalan pojan ja 
tyttären. 

214 Eräänä päivänä, kun maailma oli pimeydessä ja sekasorrossa, Jumala... Kuunnelkaa nyt tarkasti, koska me 
tulemme puhumaan vain hieman pidempään. Katsokaa nyt. Eräänä päivänä maailma jälleen oli mennyt kaiken 
kaltaisiin uskontoihin, käsien ja pannujen pesemiseen ja erilaisten viittojen ja kaapujen käyttämiseen, ja se oli 
täydellisen sekasorron keskellä. Aito Jumalan Israel oli niin vääristynyt laista ja Jumalan käskyistä, että Jeesus sanoi: 
“Te, omien perinnäissääntöjenne kautta, teette Jumalan Sanan tehottomaksi ihmisille.” Katsokaa noita pyhiä pappeja, 
joille Jeesus puhui. Ja Jeesus sanoi: “Te olette isästänne perkeleestä ja hänen tekojansa te teette.” Näettekö, niin Hän  
tarkalleen sanoi. 

215 Nyt kun maailma lepäsi sen kaltaisessa tilassa, liikkui Jumalan Henki jälleen Siemenen päällä, joka oli ennalta 
määrätty. Hän käänsi ja muunsi Jesaja 9:6 lupauksen, ja Hän, Jumala, oli tehty inhimilliseksi lihaksi pelastaakseen tuon 
sekasortoisen ajan. Mies oli tehty Jumalan kuvaksi, ja tässä Jumala tulee profeetan ennalta näkemisen kautta... 
Muistakaa nyt tuo Sana, profeetta näki Sen ennalta, aivan samoin kuin profeetta näki Saatanan näissä viimeisissä 
päivissä koulutuksellisine ohjelminensa ja niine asioineen, joita hänellä on, uskonnollisine ohjelmineen. Tuo sama 
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profeetta, Jesaja 9:6, sanoi: “Lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, ja Hänen Nimensä on: ‘Neuvonantaja, 
Rauhanruhtinas, Mahtava Jumala, Iankaikkinen Isä.’ Ja Hänen hallituksellansa ei tule olemaan loppua.” Ja se oli 
Jumalan Sana. Ja Henki liikkui tuon Sanan yllä, ja Se muodostui neitsyen kohdussa; “Poika on syntynyt”, ei luotu, 
vaan “syntynyt”. 

216 Saatana yritti yhä uudelleen ja uudelleen ruiskuttaa Sitä. Hän sanoi: “Jos Sinä olet se, mikä sanot olevasi, niin tee 
paranna minulle jotain tässä. Näytä minulle voitko tehdä sitä. Muuta nämä kivet leiviksi. Annahan meidän nähdä Sinun 
hyppäävän täältä alas, koska Kirjoitus sanoo, että Sinä tulet tekemään sen.” 

217 Näettekö te, kuinka nuo uskonnolliset perkeleet yhä tänään yrittävät sanoa samoin? “Jos on jotakin sellaista kuin 
jumalallinen parantuminen, niin tässä makaa veli se-ja-se. Annahan meidän nähdä sinun parantavan hänet.” 

218 Tuo sama perkele seisoi siellä Jeesuksen ristin juurella ja sanoi: “Jos Sinä olet Jumalan Poika, niin astu alas 
ristiltä.” 

219 Sana sanoi, että Hän oli Jumalan Poika. Henki todisti, että Hän oli Jumalan Poika. Jesaja 9:6 oli täyttynyt. Monet 
teistä kuulitte, kuinka me eräänä iltana toimme esiin melkein kuusikymmentä Kirjoitusten kohtaa, uskoisin, 
todistaessamme Kirjoitusten sanovan, että Se oli Hän. 

220 Oi, Saatana yritti yhä uudestaan ja uudestaan tehden kaikenlaista. Yhtenä yönä nähdessään Hänet nukkumassa 
siellä veneessä hän sanoi: “Minä tuhoan Hänet juuri nyt.” Mutta hän ei voinut tehdä sitä. 

221 Hän yritti kiusata Häntä tekemään jotakin väärää, mutta hän ei voinut tehdä sitä. Miksi? Hänet oli ruiskutettu 
ennalta määräämisen suoja-aineella. Sitä ei voida pettää. Ei, ei. Sana oli sanonut, että Hän tulisi olemaan siellä. Aamen. 
Mikään perkele ei voisi huolestuttaa Häntä, eikä ketään toistakaan Jumalan Poikaa, joka on ennalta määrätty ottamaan 
oman paikkansa. Hänet on ruiskutettu suoja-aineella. Saatanan myrkky, kirkkokunnalliset tohtorit, eivät koske häneen. 
Hän vain liikkuu suoraan eteenpäin, eikä mikään huolestuta häntä, näettehän. Sillä ei ollut mitään vaikutusta Häneen. 

222 “Minä teen Sinut koko maailman piispaksi. Minulla on valta tehdä se. Jos Sinä vain palvot minua. Tule ja liity 
minun ryhmääni ja minä teen Sinusta hallitsijan. Minä astun alas ja annan Sinun tulla paikalleni.” 

223 Hän sanoi: “Mene taakseni, Saatana. On kirjoitettu: ‘Sinun tulee palvoa Jumalaa, Sanaa, ja yksin Häntä sinun 
tulee palvella.’” Minä haluaisin viipyä tässä suuressa Persoonassa hetken. 

224 Mutta yhtenä päivänä Henki jälleen liikkui Hänen yllään, koska Hänestä oli kirjoitettu Sana, joka oli tullut 
Jumalalta profeetan kautta: “Ja Hänet johdettiin teurastettavaksi kuin karitsa.” Ja Henki liikkui Hänen yllään, johti 
Häntä ja lähetti Hänet Golgatan ristille. Siellä Hän kuoli. Ja kaikki, mitä oli puhuttu Hänestä, täyttyi Hänen 
kuolemassaan tuodakseen Valon ja Elämän koko Jumalan ennalta määrätylle siemenelle, joka oli maan päällä. Hän 
valmisti tien sen tekemiseksi. Tässä on Siemen, ja Henki tuo Elämän muuttaen Jumalan pojat ja tyttäret tästä pimeässä 
sekasorrossa olevasta maailmasta Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. 

225 Älkää kompastuko tuohon sanaan “ennalta määrääminen”. Minä tiedän, että te teette niin. Mutta kuunnelkaa, Se 
ei ole minun sanani. Se on yksi Jumalan Sanoista. Jos haluatte lukea sen, lukekaa Efesolaiskirje 1:5, jossa sanotaan, 
että “Hän on ennalta määrännyt meidät lapsiksi, adoptoitaviksi, Jeesuksen Kristuksen kautta.” Näettekö? 

226 Sallikaa minun puhua siitä minuutin verran saadakseni sen pois mielestänne. Katsokaahan. Aivan niin kuin te 
olitte isässänne alussa, elämän alkiona, siemenenä. Tiesittekö te sitä? Joka ainoa teistä, myös te olitte iso-iso-iso- 
isoisässänne, tiesittekö te sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

227 Lukekaa Hebrealaiskirje, josta me näemme, että Leevi maksoi kymmenykset ollessaan Abrahamin kupeissa neljä 
sukupolvea aikaisemmin. Kun Abraham maksoi kymmenykset Melkisedekille, luettiin se hänen lapsen-lapsen-
lapsellensa hänen jälkeensä, koska hän oli silloin Abrahamin kupeissa. Siinä se on teille. Näettekö? 

228 Te olitte isänne kupeissa, mutta teidän isänne ei voinut olla yhteydessä teidän kanssanne, ennen kuin teidät oli 
muutettu lihan ruumiiksi. 

229 Poikani siellä, hän oli minussa. Minä halusin pojan, mutta hän oli silloin minussa. Näettekö? Hän oli silloin 
minussa. Mutta avioliiton kautta hänet muutettiin minun kaltaisekseni mieheksi, ja sitten hänestä tuli minun kaltaiseni. 

230 Ja te tulette vanhempienne kaltaiseksi, näettehän, koska se oli teissä alusta alkaen. Nyt jos me olemme Jumalan 
poikia, Hänen ominaisuuksiansa... Ja te olette isänne ominaisuus, ette äitinne, vaan isänne. Elämänitu on isässä. 
Näettekö? Ja teidän äitinne oli hautomakone, joka kantoi teitä, joka kantoi isänne siemenen. 
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231 Ja maa, lihassa, on myöskin hautomakone, joka kantaa Jumalan siementä. Näettekö, aivan tarkalleen. Kysymys ei 
ole siitä, kuinka suuri maailma on, vaan kuinka suuri on Jumala, joka on tehnyt sen. Ymmärrättekö? 

232 Jos te nyt olette Jumalan poika ja tytär, niin silloin te olitte Jumalassa alussa. Te olette Hänen ominaisuutensa. Jos 
te ette olleet siellä silloin, silloin te ette koskaan ole olleet ettekä koskaan tule olemaan. 

233 Koska minä en voi kantaa kupeissani tämän miehen siementä tässä, minä voin kantaa vain omia poikiani, ja he 
tulevat olemaan minun kaltaisiani. Halleluja.. Näettekö sitä? 

234 Pojat ja tyttäret olivat Jumalassa alussa. Katsokaa nyt. Te sanotte, että teillä on Iankaikkinen Elämä. Me 
uskomme, että meillä on Iankaikkinen Elämä, mutta on vain yksi muoto Iankaikkista Elämää, ja se on Jumala. Hän on 
ainoa, joka on Iankaikkinen, Jumala. Sitten jos teillä on Iankaikkinen Elämä, niin tuo Elämä, joka teissä on, on aina 
ollut, ja te olitte Jumalan kupeissa ennen kuin maailmaa edes olikaan. Ja kun tuo Sana itse... Jeesusta itseään kutsuttiin 
Sanaksi. Joh.l. sanotaan: “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. Ja Sana oli tehty lihaksi ja 
asui keskuudessamme.” Silloin te olitte Jeesuksen kupeissa ja menitte Golgatalle Hänen kanssaan. Te kuolitte Hänen 
kanssaan ja te nousitte ylös Hänen kanssaan. Ja tänään me istumme taivaallisissa paikoissa Hänessä täytettyinä Hänen 
Hengellänsä, Jumalan poikina ja tyttärinä, kuolleina Hänen kanssaan, ylösnousseina Hänen kanssaan. Varmasti. 

235 Nyt te sitten voitte olla yhteydessä Hänen kanssaan. Te ette voineet tehdä sitä siellä aikaisemmin, koska te olitte 
vain Sana Hänessä, siemen. Mutta nyt Hän on julkituonut teidät ja haluaa teidän olevan yhteydessä kanssaan. Hän tuli 
alas ja tehtiin lihaksi, niin että Hän voi täydellisesti seurustella teidän kanssanne. Näettekö tuota täydellistä 
yhdessäoloa? Oi, ne ovat syviä Jumalan salaisuuksia! Kuinka ihmeellistä! Katsokaahan, Jumala ei voinut seurustella 
Hengessä, joten Jumala tuli ihmiseksi kanssamme. 

236 Jeesus Kristus oli Jumala itse julkituotuna, ja tietenkin Hän oli Poika, koska Hän oli syntynyt, mutta se oli vain 
tabernaakkeli, maja Häntä varten, elääkseen siinä: “Ei kukaan ole koskaan nähnyt Jumalaa, mutta ainoa Isästä syntynyt 
on Hänet ilmoittanut.” Jumala rakensi itsellensä asunnon, ruumiin, jossa elää ja tuli alas, niin että te voitte koskettaa 
Häntä. l. Tim. 3:16: “Ilman vastaväitteitä suuri on jumalisuuden salaisuus, sillä Jumala oli ilmaistuna lihassa, nähty 
Enkeleiltä, uskottu, otettu ylös Taivaaseen.” Näettekö? 

237 Te ollen lihaa, ja Hän ollen lihaa, silloin teillä voi olla yhteys toistenne kanssa, koska Hän oli Jumalan rakkauden 
ominaisuus. Jumala on rakkaus. Onko se oikein? Ja Jeesus oli Jumalan rakkauden ominaisuus. Ja kun tuo rakkauden 
ominaisuus oli julkituotu, joka oli Jumala itse, niin kaikki ominaisuudet, jotka olivat Hänessä, tulivat Hänelle: “Kaikki, 
jotka Isä on antanut Minulle, tulevat Minun luokseni.” Varmasti, heidän täytyi olla ennalta määrättyjä. Jos niin ei ole 
ollut, te ette tule olemaan siellä. Siinä kaikki. Tietenkin. 

238 Mutta nyt meillä voi olla yhteys Hänen Sanansa rikkauksien kautta, josta te olette osa. Te olette osa Sanasta. 
Koska Hän oli Sana alussa, olette te Sana nyt. Näettekö? Tänä iltana tai sunnuntaina tai yhtenä näistä päivistä, kun 
tulee tilaisuus, minä tulen saarnaamaan siitä, mitä Sana on. Ja te olette nyt osa tuosta Sanasta. 

239 Kuulkaa. On yksi asia, jota en voi tehdä: en voi ylpeillä esi-isistäni. Ei, minä tulen kauheasta sekasotkusta. Minun 
isäni oli irlantilainen. Äitini oli intiaaninainen, puoliksi intiaani. Hänen äitinsä oli intiaani, joka nosti eläkettä. Kaikki 
heistä olivat juoppoja. Melkein kaikki heistä kuolivat kengät jaloissaan, taistelussa, pistoolisankareita ja niin edelleen. 
Siitä minulla ei ole mitään ylpeilemistä, koska minun esi-isäni ja sukupuuni on hirvittävä. 

240 Mutta veli, on yksi asia, josta voin ylpeillä: voin kerskata Herrastani Jeesuksesta, joka lunasti minut. Ja Hänen 
muuttava voimansa istutti siemenen ennalta määräämisen kautta, ja minä näin Sen. Kenen poika minä nyt olen? Kyllä. 
Minä voin kerskata Hänestä. Ja minä olen kuluttanut kolmekymmentäkolme vuotta elämästäni kerskaamalla Hänestä. 
Jos Hän vielä antaa minulle toiset kolmekymmentäkolme vuotta, tulen käyttämään sen kerskatakseni Hänestä 
enemmän. Voin kerskata Esivanhemmastani, halleluja, Hänestä, joka lunasti minut ja istutti Elämän siemenen tänne ja 
antoi minun katsoa tätä Sanaa ja lähetti alas Henkensä ja sanoi: “Tässä Se on. Puhu tämä, ja se tulee tapahtumaan. Tee 
tuo.” Ja oi, Hänestä minä voin kerskata! Kuinka Hän teki sen? Sanan vedellä pesten, jotka ovat erottamisen vedet, niin 
kuin juuri sen selitimme. 

241 Todelliset ennalta määrätyt uskovaiset tulevat pysymään Sanan kanssa, koska he ovat osa tuosta Sanasta”. 

242 Oi, te harhailevat tähdet, kuinka kauan te tulette harhailemaan? Te metodistit, baptistit, presbyteerit, ulkopuoliset, 
mitä sitten olettekin, harhailevat tähdet, jotka harhailette seurakunnasta seurakuntaan, pylväältä pylväälle, televisiosta 
televisioon, maailmasta maailmaan. Miksi ette tule? Hän kaipaa yhdessäoloa kanssanne. Hän kaipaa teitä. Hän haluaa 
muuttaa teidät uudistamalla teidän mielenne, ei johonkin seurakuntaan tai kirkkokuntaan, vaan Hänen Sanaansa, josta 
te olette osa, jos tuo kaipaus on teissä. 

Siunattuja ovat he, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät täytetään. (Näettekö? Uh-huh.) 
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243 Ja Hän on lähettänyt muuttavan Voimansa tuomaan teidät ulos tästä uskonnon epämuodostumasta, jossa te olette. 
Tähän kieroutuneeseen sekasotkuun, jossa me olemme, on Jumala lähettänyt muuttavan Voimansa, Hänen Sanansa, 
joka on vahvistettu ja todistettu oikeaksi, tuomaan teidät ulos tästä uskonnollisesta tietämättömyyden 
epämuodostumasta, jossa te vaellatte “alastomina, sokeina ja viheliäisinä, ettekä tiedä sitä.” Ajatelkaa sitä, ystävät. 

244 Tiedättekö, Jumala lähetti muuttavan voimansa täyttääkseen Sanansa ja muutti Saaran ja Abrahamin ruumiit 
kokonaan. Hän muutti vanhan miehen ja vanhan naisen, koska Hän oli luvannut, että Hän tekisi sen. 

245 Ja mitä Jumala lupaa tehdä, sen Hän tulee tekemään. Ei ole yhtään mitään... Mikä tahansa kieroutunut asia, 
Jumala ei voi tehdä mitään sen kanssa. Mutta Hän tulee pitämään Sanansa, ja Hän tulee lähettämään Henkensä! “Minä 
Herra olen istuttanut Sen. Minä tulen kastelemaan sitä päivin ja öin, ettei joku nyhtäisi sitä pois Minun käsistäni.” 
Raamattu sanoo sen. 

246 Oi, harhailevat tähdet, te, joilla on kaipaus sydämessänne! Teillä täytyy olla se, tai te ette istuisi täällä tänä 
aamuna. Ja te ette olisi noissa kirkoissa ja auditorioissa, ja siellä missä olettekin, ympäri maata, jos Jokin ei toisi teitä 
sinne. Joku henkilö puhui teille. Älkää menkö enää pidemmälle. On olemassa pesu Sanan vedellä, joka tulee tekemään 
teidät valkoiseksi kuin lumi. Oi, Jumalan pojat, kuunnelkaa! Älkää jääkö tuohon epämuodostumaan. Tulkaa ulos siitä. 
Abraham uskoi Jumalaa ja kutsui kaikkea vastakkaista niin kuin ei sitä olisikaan. 

247 Te sanotte. “Kuinka minä saan toimeentuloni? Kuinka voisin tehdä sen?” Se on Jumalan asia. “Kuinka minä 
voisin? Minun ystäväni tulevat hylkäämään minut.” 

248 Jumala sanoi: “Joka hylkää oman isänsä, äitinsä vaimonsa, miehensä, kotinsa, talonsa, heille Minä tulen antamaan 
koteja ja taloja. Minä tulen antamaan heille isiä ja äitejä ja veljiä ja sisaria tässä maailmassa, ja tulevassa maailmassa 
Iankaikkisen Elämän.” Se on lupaus, ystävät. Sen täytyy tulla kastelluksi! Jokainen Jumalan antama lupaus tulee 
tapahtumaan. Jokainen Jumalan Siemen on lupaus. 

249 Ja sisar, lopeta hiustesi leikkaaminen, koska se on alhainen asia Jumalan edessä. Lakkaa käyttämästä noita 
vaatteita; se on kauhistus Hänelle! 

250 Te veljet, te miehet, lakatkaa suosimasta näitä kirkkokuntia toimissanne, ja antaessanne vaimojenne tehdä 
sellaisia asioita. Se on sopimatonta kristitylle. 

251 Tulkaa takaisin Sanaan! Ottakaa tuo Sana, Se tulee kasvamaan. Sen on pakko kasvaa. Jumalan muuttava voima 
toi Sen esiin ensimmäisellä kerralla, ja Hän on nyt matkallaan takaisin tuoden sitä nyt takaisin. Hän on nyt menossa 
suoraan takaisin sinne, missä se oli. 

252 Eenok muutettiin näkemättä kuolemaa Jumalan muuttavan voiman avulla. Minkä tähden Jumala teki sen? Jotta se 
olisi esikuva Seurakunnan ylöstempauksesta, joka on tulossa. Kyllä. Elian kohdalla oli samoin. 

253 Jeesuksen ruumis tehtiin eläväksi sen jälkeen, kun se oli kuollut. Jeesuksen ruumis tehtiin eläväksi Jumalan 
Sanalla ja muutettiin siellä haudassa olevasta kuolleesta, kylmästä hahmosta ylösnousseeksi, kirkastetuksi Jumalan 
Pojaksi. Koska profeetta oli Psalmissa 16:10 sanonut: “Minä en tule jättämään Hänen sieluansa helvettiin enkä Minä 
tule sallimaan Pyhäni nähdä turmeltumista.” Oi Jumala! 

254 Tuon Sanan täytyy tapahtua. Se on Jumalan Sana! Istuttakaa Se sydämeenne, jos haluatte mennä mukana 
Ylöstempauksessa. Jos te haluatte olla aitoja kristittyjä, ottakaa tämä Sana. Samalla tavoin uskon sen olleen Hesekiel, 
jolle Jumala sanoi: “Ota tuo kirjakäärö ja syö se”, niin että profeetta ja Sana saattoivat tulla samaksi. Ja jokaisen 
lupauksen siellä täytyy julkituoda itsensä, koska se on Jumalan alkuperäinen Siemen. Älkää antako jonkun koulutetun 
teologin yrittää pumpata sitä ulos itsestänne. Älkää antako hänen ruiskuttaa itseänne tuolla lihallisella tieteellä, tiedolla 
ja koulutuksella. Uskokaa Jumalaa! 

255 Abraham ei ottanut oman aikansa tieteellistä tutkimusta huomioon ja sanonut: “Minä olen liian vanha saamaan 
lasta. Minä olen mennyt liian pitkälle. Minä olen tehnyt sitä ja tätä.” Vaan hän kutsui kaikkea, mikä oli Jumalan Sanan 
vastaista, niin kuin sitä ei olisi ollutkaan. Eikä hän epäuskossa horjunut Jumalan lupauksessa, vaan oli vahva antaen 
ylistyksen Jumalalle. Hän tiesi, että Jumala kykenisi suorittamaan sen, mitä Hän oli luvannut. 

256 Oi, harhailevat pojat, jotka olette tämän maan köynnöskasvien epämuodostamia! Harhailevat sisaret, joita tämän 
maailman paikat ja muodit ovat vetäneet puoleensa! Ja kallis sisar, sinä saatat ajatella, että minä olen joku vanha 
omituinen tyyppi, mutta yhtenä näistä päivistä sinä olet kohtaava sen, minkä Florence Shakariankin kohtasi. Hän myös 
istui tässä huoneessa, tässä paikassa, niin kuin te tiedätte. Kun te kohtaatte sen, silloin te tulette näkemään, että en minä 
vaan tämä Sana on oikeassa. Pysykää poissa noista kampaamoista ja muotiliikkeistä. Pysykää ulkona noista asioista. 
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257 Sanotaan: “Miksi sinä et opeta heille suuria asioita?” Aloittakaa ensin aakkostenne kanssa, ja sitten me voimme 
mennä matematiikkaan. Näettekö? Alkakaa oppia, “mikä on teidän järkevä jumalanpalveluksenne”. 

Minä kehotan teitä sen vuoksi, veljet, Jumalan sydämellisen laupeuden kautta, että te annatte ruumiinne 
eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, mikä. on teidän järkevä jumalanpalveluksenne. 

258 Te teette vain sen, mikä on “teidän järkevä palveluksenne”, ja Jumala tulee huolehtimaan lopusta. Katsokaahan, 
tehkää vain se, minkä voitte johdonmukaisesti ymmärtää. Eikö ole järjetöntä naisen riisua itseään ja mennä tänne ulos 
ja toimia sillä tavalla, kun Raamattu tuomitsee sen? Eikö ole jäljetöntä miehen sitoa itseään johonkin 
uskonkappaleeseen, joita meillä on tänään, ja kaikkiin näihin seminaarien asioihin ja senkaltaisiin asioihin, kun se on 
ehdottomasti vastoin Jumalan Sanaa? 

259 Jesaja oli vain tavallinen mies, jolla oli saastaiset huulet. Hän sanoi: “Herra, minä olen saastaisten ihmisten 
keskuudessa ja minulla on saastaiset huulet. Voi minua, koska olen nähnyt Jumalan” Ja Enkeli tuli ja otti Pyhää Tulta 
Jumalan alttarilta ja muutti hänen huulensa harhailevan miehen huulista profeetan huuliksi, joilla oli NÄIN SANOO 
HERRA. Se on Jumalan muuttava Voima! 

260 Satakaksikymmentä, jotka olivat kalastajia ja pieniä purppuranmyyjä-naisia ja muuta sellaista, olivat 
kokoontuneet ylähuoneeseen ja sulkeneet ovet, ja joillakin heistä ei ollut edes tarpeeksi koulutusta voidakseen 
kirjoittaa omaa nimeään. Jumala muutti heidät kalastajista ihmisten kalastajiksi, kadun miehistä ja naisista Jumalan 
pyhiksi, kuolemattomiksi. Se on Jumalan muuttava Voima! 

261 Paavali, paikallisen seurakunnan jäsen, presbyteeri, metodisti. baptisti, helluntailainen tai jotakin vastaavaa. Siellä 
hän kulki tiellä uhmaavan henkensä kanssa, koska hän tiesi enemmän kuin muut heistä. Hän oli kasvanut Gamalielin, 
yhden parhaan maassa olevan opettajan, alaisuudessa. Mitä tapahtui hänen ollessaan matkalla Damaskokseen 
vangitsemaan ihmisjoukkoa, joka uskoi Jumalan Sanan? Ollessaan matkalla sinne hänet lyötiin maahan ja hän kuuli 
Sanoman. Ja Se muutti hänet seurakunnan jäsenestä ja kirkossa kävijästä Jumalan profeetaksi, joka kirjoitti Jumalan 
Sanan, Uuden Testanentin. Seurakunnan jäsenestä pyhäksi! 

262 Oi harhaileva tähti, pysähtykäämme. Harhaileva poika, harhaileva Siemen, joka kuljet paikasta paikkaan tässä 
epämuodostumassa; kääntykää tänä aamuna, lapset. Olkaa hyvät ja kuulkaa minua miehenä, joka yrittää seistä elävien 
ja kuolleiden välissä. 

263 Te siellä kaikkialla ympäri maata, minne tämä lähetys tulee, jos yhä olette puhelinyhteydessä, te, jotka olette 
harhailleet siihen paikkaan, olkaa hyvä ja istukaa minuutin verran pidempään. Tiedän, että on jo myöhäistä täällä 
Phoenixissä. Kello on kahtakymmentä vaille kaksitoista. Ja minä olen pitänyt näitä ihmisiä täällä koko aamun. Olen 
pitänyt teidät poissa töistänne ja muista asioistanne. Mutta katsohan, rakas ystävä, sinä voit olla poissa Jumalasta 
ikuisesti. Ole hyvä ja tule takaisin tänä aamuna. Ettekö haluaisi tehdä sitä? Siellä on tilaa lähteellä. 

Seimessä pitkän aikaa sitten, tiedän sen todella olevan niin, 
Syntyi Lapsi pelastamaan ihmiset heidän synneistään. 
Johannes näki Hänet rannalla, Karitsan ikuisiksi ajoiksi, 
Oi, Kristus, Golgatan Ristiinnaulittu. 
Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta, Galileasta, 
Sillä Hän on tehnyt niin paljon minun tähteni. 
Hän on antanut anteeksi kaikki syntini, pannut Pyhän Hengen sisimpääni; 
Oi, minä rakastan, minä rakastan tuota Miestä Galileasta. 
Publikaani meni rukoillakseen siellä temppelissä kerran. 
Hän huusi: “Oi Herra, ole armollinen minulle!” 
Hänelle annettiin anteeksi jokainen synti, ja syvä rauha pantiin sisimpäänsä; 
Hän sanoi: “Tulkaa katsomaan tätä Miestä Galileasta. 
Rampa tehtiin käveleväksi, mykkä tehtiin puhuvaksi, 
Tuo voima oli puhuttu rakkaudella meren yllä; 
Sokea tehtiin näkeväksi, tiedän että se saattoi olla.  
Vain Armo tuon Miehen Galileasta. 

264 Verratkaa sitä tämän päivän palvelustehtävän kanssa. 

Tuolle naiselle kaivolla, Hän kaikki hänen syntinsä kertoi, 
Kuinka viisi miestä hänellä oli tuohon aikaan. 
Hänelle annettiin anteeksi jokainen synti, ja syvä rauha annettiin sisälle. 
Hän huusi: “Tulkaa katsomaan tätä Miestä Galileasta! ” 
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265 Naiset, Hän tiesi. Katsokaahan, Hän on lukenut teidän sydämenne tänä aamuna. Miehet, Hän on lukenut teidän 
sydämenne. Oi, publikaani, rukoilkaamme! 

Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta, Galileasta, 
Sillä Hän on tehnyt niin paljon minun tähteni. 
Hän on antanut anteeksi kaikki syntini, pannut Pyhän Hengen sisimpääni; 
Oi, minä rakastan, minä rakastan tuota Mesta Galileasta. 

266 Ettekö te rakastakin Häntä minun kanssani tänä aamuna? Oi harhaileva syntinen täällä tai missä 
sitten oletkin, etkö haluaisi vastaanottaa minun Herraani tänä aamuna? Hän on Sana, ja Sana on 
tuotu luoksenne. Etkö haluaisi vastaanottaa Häntä tänä aamuna? Tahtoisitko kohottaa kätesi tai 
nousta seisomaan ja rukoilla ja sanoa: “Minä haluan vastaanottaa Hänet juuri nyt. Veli, minä 
olen halukas juuri nyt vastaanottamaan Hänet.” Tahtoisitteko nousta seisomaan, jokainen teistä, 
joka haluaa, että hänen puolestaan rukoiltaisiin, ja sanoa: “Minä olen syntinen. Minä haluan...”? 
Jumala siunatkoon sinua, herra. Onko vielä joku muu? Rukoilkoon jokainen nyt hetken. 

Seimessä pitkän aikaa sitten (maailman ollessa sekasotkussa) tiedän sen todella olevan niin, 
Syntyi Lapsi pelastamaan ihmiset heidän synneistään. 
Kun Johannes näki Hänet rannalla, Hän oli tuo Karitsa ikuisiksi ajoiksi, (tuo Sama tänäänkin.) 
Oi, Hän on Kristus, Golgatan Ristiinnaulittu. 

267 Haluatteko rakastaa Häntä tänään koko sydämestänne, niin että voitte tulla ulos siitä maailmallisesta tilasta, jossa 
te nyt olette? Te naiset, te miehet, oi, miksi te istuitte täällä koko tämän ajan? Se osoittaa, että sisimmässänne on 
jotakin. Siellä on jotakin, joka on nälkäinen ja janoinen. Muuten te ette olisi istuneet täällä näitä kahta tai kolmea tuntia 
tällä tavalla. Siellä on jotakin. Ettekö ottaisi siitä vaarin tänään? Antakaa muodin, tieteen ja kaikkien maailman 
asioiden häipyä mielestänne juuri nyt kallis veli tai kallis sisar. 

Kirkot ovat liittymässä yhteen, suuret kansakunnat hajoavat, Israel on heräämässä, 
Merkit jotka profeetat kertoivat ennakolta, 
Pakanain päivät ovat luetut, kauhujen täyttämät; 
“Palatkaa, Oi hajotetut. omaanne.”  
 Lunastuksen päivä on lähellä, miesten sydämet pysähtyvät pelosta; 
Olkaa täytetyt Hengellä, pitäkää lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina, Katsokaa ylös, teidän lunastuksenne on 
lähellä! 
Väärät profeetat valehtelevat. Jumalan Totuuden he kieltävät, 
Että Jeesus Kristus on meidän Jumalamme. 

268 No niin, se on totta. Te tiedätte sen, jokainen meistä, että se on tämä päivä, jossa me elämme. 

Mutta Hän sanoi, että olisi Valo ehtoo aikana, 
Tien Kirkkauteen tulette varmasti löytämään. 

269 Se on se päivä, jossa me elämme juuri nyt. Valo tulee loistamaan juuri ehtoolla pimeyden laskeutuessa. Illan 
hämärtyessä loistaa iltatähti. 

Iltahämy ja iltatähti, sen jälkeen pimeys! 
Älköön siellä olko mitään hyvästijätön surua, 
Kun minä vihdoinkin olen astunut laivaan; 
Sillä kaikki ulkopuolella on ajallista, 
Ja tulvat voivat kuljettaa minut pitkälle, 
Mutta halutin nähdä Perämieheni kasvoista kasvoihin, 
Kun olen kulkenut rajan ylitse. 
Älkää kertoko minulle murheellisin luvuin. 
Että elämä olisi vain tyhjää unta! 
Ja se sielu on kuollut joka torkkuu, 
Ja asiat eivät ole sitä niitä ne näyttävät. 
Kyllä, elämä on todellista! Ja elämä on vakavaa! 
Ja hauta ei ole sen päämäärä; 
Sillä maasta sinä olet ja maahan sinä palaat. 
Sitä ei puhuttu sielusta. 
Kaikki suurmiesten elämät muistuttavat meitä, 
Että voimme tehdä elämästämme ylhäisen, 
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Ja erotessamme, me jätämme taaksemme. 
Jalanjäljet ajan hiekalle; 
Jalanjäljet, että ehkä joku toinen, 
 Elämän virtaa seilaava, 
Alakuloinen ja haaksirikkoutunut veli, 
Nähdessään, saa uutta rohkeutta. 
Olkaamme silloin ylhäällä ja toimessa, 
Sovittaaksemme kaiken epäsovun; 
Älkää olko kuin mykkä, ajettava karja! 
Vaan ole sankari kiistassa! 

270 Rakas Jumala, he ovat Sinun. Näin kahden miehen nousevan seisomaan, Isä. Minä rukoilen, Jumala, että Sinä 
ottaisit heidät nyt. He tahtovat olla Sinun poikiasi. He ovat heränneet siitä elämänsä tietämättömyydestä, jossa he ovat 
eläneet, ja nyt he tahtovat olla virkistyneitä, uusittuja. Pyhän Hengen kasteen kanssa sen Siemenen päällä, joka on 
istutettu heidän sydämiinsä tänään. Iankaikkinen Jumala, kaikkien asioiden Luoja, joka valmistit oman Sanasi, ja uskon 
Sinun tienneen, että nämä miehet tekisivät tämän tänä aamuna. Minä rukoilen, Herra, että Sinä kastelisit tuota Sanaa 
päivin ja öin ja älä milloinkaan salli Saatanan nyhtää sitä pois käsistäsi. Voikoon se joskus olla puu Jumalan 
Paratiisissa, kun se jälleen on kaikki tuotu takaisin, sillä Sinun Sanasi ei voi pettää. Se tulee olemaan jälleen. Koska 
tämä maailma... 

271 Eikä siellä tulevassa maailmassa tule olemaan tämän kaltaista sivilisaatiota. Eikä siellä tule olemaan mitään autoja 
eikä mitään, mitä tiede on koskaan aikaansaanut. Mitään sellaisia asioita ei tule olemaan tulevassa maailmassa. Vaan se 
tulee olemaan Jumalan itsensä tyyppinen sivilisaatio, jonka Hän tulee pystyttämään tuossa kunniakkaassa 
hallitusajassa. Sillä tässä sivilisaatiossa on sairautta, kuolemaa, murhetta, hautoja ja puutetta. Mutta tuossa tulevassa 
Kuningaskunnassa ei ole mitään kuolemaa, murhetta, sairautta tai vanhuutta. Oi Jumala, Sinun sivilisaatiossasi siellä 
tulee kaikki olemaan uutta. 

272 Jumala, muuta meidät tänään Sinun Voimallasi uudistamalla meidän mielemme, jotta me kääntyisimme nyt pois 
tämän maailman turhista asioista Jumalan Sanaan. Ja voikaamme me tulla uudistetuiksi Jumalan muuttavan Voiman 
avulla sen Siemenen yllä, joka on sydämissämme tullaksemme luomuksiksi, joita kutsutaan Jumalan pojiksi ja 
tyttäriksi. Tätä minä rukoilen Sinulta, Isä, ihmisten puolesta, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

273 Nyt te, jotka ulkopuolella kuuntelette lähetystä, missä tahansa olettekin, haluan teidän siellä vastaanottavan 
Kristuksen henkilökohtaisena Pelastajananne ja tulevan täytetyiksi Hänen Hengellänsä. Ne Sanat, jotka on puhuttu tänä 
aamuna, voikoot pudota sydämiinne. Ottakaa te siellä vastaan Jeesus. Ja tarkatkaa elämäänne ja katsokaa, mitä 
elämänne on jälkeenpäin. Ja ottakaa tämä ajattelevan miehen Suodatin. Kun te näette itsenne tekemässä jotakin, joka 
on vastoin tätä Sanaa, niin jättäkää se nopeasti Näettekö? Koska on olemassa suodatin, joka pitää kuoleman poissa 
teistä, ja Se on Jumalan Sana. Hänen Sanansa ovat Elämä, ja ne tulevat pitämään teidät erossa Kuolemasta. 

274 Ja teille ihmisille, jotka nyt olette tässä auditoriossa, olen pitänyt teitä täällä pitkän aikaa. Kiitän teitä 
läsnäolostanne. Ja rukoilen, ettei Jumala koskaan antaisi tämän Siemenen kuolla. Toivon, ettette ajattele minun 
seisovan täällä ja sanovan näitä asioita vain ollakseni erilainen. Minä sanoin sen rakkaudesta ja tiedän, että ollessani 
kuolevainen, niin kuin olen nyt, se on ainoa aika, jolloin koskaan kykenen saarnaamaan ihmisille. Ja minä rakastan 
Jeesusta Kristusta. Hän on minun Pelastajani. Ja muistakaa, että minä olisin ollut siellä ulkona kadulla, jos Hän ei olisi 
tehnyt sitä. Minä olisin ollut siellä, koska kaikki vanhempani, kaikki perheessäni, olivat syntisiä. Mutta tiedän, että 
Jumala, muuttavan Voimansa kautta, on tehnyt minusta erilaisen luomuksen. Ja voin suositella sitä teille hyvänä. Ja Se 
tulee pitämään vaikeuksien hetkinä. Jopa kuoleman ollessa ovella teillä ei ole mitään pelkoa. Ei ole mitään, mikä voisi 
erottaa meidät Jumalan raikkaudesta, joka on Kristuksessa. Siunatkoon Jumala jokaista teitä ja antakoon teille 
Iankaikkisen Elämän. 

275 Kuinka monella täällä ei ole Jumalan Siementä, Pyhän Hengen kastetta? Kohottakaa kätenne ja sanokaa: “Muista 
minua, veli Branham, niin että minä tulen saamaan tuon Pyhän Hengen.” Ottakaa nyt Sana sydämiinne ja uskokaa Se. 
Te voitte katsoa itseänne. Menkää ja katsokaa peilistä nähdäksenne, missä te olette. Katsokaahan, te voitte tietää sen. 

276 Te sanotte: “No niin, minä en kohottanut kättäni, koska uskon, että minulla on Se.” 

277 Katsokaa itseänne peilistä, silloin näette, minkä kaltainen henki teitä on pettämässä. Näettekö, se on petollista 
ajattelua! “On tie, joka näyttää oikealta ihmisen mielestä, mutta sen loppu on kuolema.” Onko se totta? 

Ristin juurella, jossa Pelastajani kuoli, 
Siellä puhdistusta synnistä minä itkin; 
Oi, siellä minun sydämeeni Verta käytettiin: 

278 “Kunnia...” Sulkekaa silmänne hetkeksi ja laulakaa sitä Hänelle. Kohottakaamme kätemme. 
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Kunnia Nimelleen, Hänen kalliille Nimelleen!  
Kunnia Nimelleen! 
Siellä minun sydämeeni Verta käytettiin;  
Kunnia Nimelleen! 

279 Haluan teidän kristittyjen puristavan toistenne käsiä, teidän, jotka olette pelastuneita. 

Olen niin ihmeellisesti pelastettu synnistä, 
Jeesus niin suloisesti asuu sisimmässäni, 
Siellä ristin juurella missä Hän otti minut sisälle; 
Kunnia Hänen Nimelleen! 
Kunnia Nimelleen, kalliille Nimelleen! 
Kunnia Nimelleen! 
Siellä minun sydämeeni Verta käytettiin; 
Kunnia Nimelleen! 

280 Veressä on Elämänitu itsessänsä, tiedättehän. Tämä on niille, jotka eivät tunne Häntä. 

Oi, tule tälle Lähteelle niin rikkaalle ja suloiselle; 
Heitä kurja sielusi Pelastajan jalkoihin; 
Oi, upottaudu sinne tänään, ja tule täydellistytetyksi; 
Kunnia Hänen Nimellensä! 

Kumartakaamme nyt päänne kun laulamme sitä. 

Kunnia Nimelleen! 
Kunnia Nimelleen! 
Siellä minun sydämeeni Verta käytettiin; 
Kunnia Nimelleen! 

281 Rakastatteko Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Paavali sanoi: “Minä laulan Hengessä, minä palvon 
Hengessä.” Laulakaamme se todella pehmeästi nyt, kätemme kohotettuina. 

282 Tiedättekö, vaikeus on siinä, että me helluntailaisihmiset, me olemme kadottaneet ilomme, me olemme 
kadottaneet tunteemme. Kuten Billy Graham sanoi eräänä iltana: “Nuo saarnaajat siellä Etelässä, ympärikäännettyine 
kauluksineen, taputtivat käsiänsä ja löivät tahtia jalallansa. Heillä oli jotakin, josta he olivat onnellisia.” Kyllä, minulla 
on Jotakin, josta olen onnellinen. Näettekö? Kyliä. Kyllä vaan, me olemme kadottaneet tunteemme. 

283 Kohottakaamme nyt kätemme. Älkää olko huolissanne kyynelistä, ne eivät saa aikaan mitään vahinkoa. Se ei 
vahingoita. “Hän, joka kyynelin kylvää, on palaava takaisin ja tuova kalliit lyhteensä.” Hyvä on. 

Kunnia Nimelleen, kalliille Nimelleen! 
Kunnia Nimelleen! 
Siellä minun sydämeeni Verta käytettiin; Kunnia Nimelleen! 
Kunnia Nimel... (Oi Jumala! Ylistys Jumalalle!)  
Kunnia Nimelleen! 
Upota Siemen, Herra, sydämeen! 
Siellä, minun sydämeeni Verta Käytettiin; Kunnia Nimelleen! 

 

 


