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TYATIRAN SEURAKUNTA 
AJANJAKSO 

 
1. Nyt tänä iltana me olemme... Juuri ennenkuin menemme tähän suureen 
seurakunta ajanjaksoon... Toivon vain että Herramme vuodattaa Henkensä 
yllemme juuri silloin, siunaten meitä jälleen. Ja me voimme koskettaa vain 
kohokohtia nyt, koska muussa tapauksessa me olisimme täälläkoko pitkän 
viikon. Ja, oi, eilen illalla meillä oli niin ihanaa aikaa! 
2. Mutta nyt, juuri ennenkuin luemme Kirjoituksia, voisimmeko muuttaa 
asentoamme muutamaksi minuutiksi ja nousta seisomaan rukousta varten: 
3. Armollinen Taivaallinen Isämme, me tulemme tuossa kaikki-riittävässä 
Herran Jeesuk-sen Nimessä, tietäen että jonakin päivänä Sinä olet tuleva. Ja 
me yritämme valmistaa ihmisten sydämet vastaanottamaan tämän suuren 
ilmestyksen, että Sinä olet elävä Jumalan Poika; ei kuollut, vaan elossa aina ja 
ikuisesti; ja eläen Seurakunnassasi todistajana Helluntaista, tuosta suuresta 
ajasta kun “virvoituksen aika” on tuleva Herran Läsnäolosta. Me olemme niin 
iloiset nauttiessamme niistä ajoista täällä
 alhaalla tuhannen yhdeksänsadan vuoden jälkeen. 
4. Ja Isä, me nöyrästi kumarramme päämme kunnioittaaksemme näitä 
suuria miehiä kautta ajanjaksojen, noita tähtiä joita Sinä pidit kädessäsi, joiden 
Sinä sanoit olevan, “Seurakunta Ajanjaksojen enkelit”, palvelijat. Ja me 
kiitämme Sinua suuresta Pyhästä Paavalista Efesossa. Kuinka me 
kiitämmekään Sinua Irenaeuksesta, Oi Herra, Irenaeuksesta suuresta 
palvelijastasi; ja Pyhästä Martinista; ja tänä iltana Pyhästä Columbasta. 
Herra,kuinka me kiitämmekään Sinua näistä miehistä, jotka pimeän 
Roomalaisuuden keskellä, pakanuuden tultua seurakuntaan, seisoivat 
urhoollisesti helluntai-Sanoman ja siunausten puolesta, puhuen kielillä, tehden 
suuria merkkejä ja ihmeitä, parantaen sairaita, ja herättäen kuolleita. 
5. Monet heistä, Herra, revittiin halki, tapettiin ja syötettiin leijonille; 
suuria asioita tapahtui. Idaa on kylpenyt vanhurskaiden veressä. Ja Isä, heidän 
verensä huutaa tänä päivänä tuota pahaa, avionrikkoja seurakuntaa vastaan. Ja 
Sinä sanoit, jonakin päivänä kun Sinä vuodatit... “Enkeli vuodatti maljansa sen 
päälle, ja jokaisen marttyyrin veri löydettiin siitä.” 
6. Herra, uta meitä olemaan valmiit seistäksemme nyt, koska aika on 
loppumassa. Kun me näemme tämän kaksisarvisen pedon (eläimen) tulevan 
esiin maasta, ei väkijoukoista ja kansanpaljouksista, “Jolla oli sarvet kuin 
karitsalla, mutta se puhui kuin lohikäärme.” Me uskomme että tuo hetki on nyt 
lähes käsillä, Isä, kun nämä kirkot liittävät itsensä yhteen, “Tehden kuvan 
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pedolle”; se tulee olemaan hirvittävää tuolle ryhmälle, Herra, joka ei tule 
liittymään heihin. On tuleva saarto, mutta tuolla hetkellä Sinä lupasit ottaa 
Seurakuntasi. Sinä auttaisit meitä, Herra. 
7. Ennenkuin tippaakaan vettä lankesi, Nooa oli arkissa. Ennenkuin tuli voi 
iskeä So-domaa, Loot oli poissa. Isä, me uskomme, että ennenkuin 
atomivoimat koskaan räjäyttävät tätä maata palasiksi, Seurakunta tulee 
olemaan mennyt pois. Me olemme niin iloiset siitä, Herra. Ja me tiedämme 
noiden pommien riippuvan telineissään tänä iltana. 
8. Ja me voimme katsoa kohti Taivasta ja nähdä ihmisen Pojan nousevan 
Valtaistuimeltaar ja lähtevän tulemaan maata kohden, Seurakuntansa 
Ylöstempausta varten, ja me tiedämme etteivät Hänen kalliit jalkansa tule 
koskettamaan tätä synnillistä maata tuolla kerral-1a; sillä niinkuin Rebekka 
ratsasti kamelilla ja hyppäsi pois kamelin selästä, ennen Abrahamin asunnolle 
tuloa, siellä ulkona kedolla hän kohtasi ylkänsä. Oi, Jumala, ja Seurakunta 
tulee kohtaamaan meidän Ylkämme ilmassa, “Sillä me jotka olemme elossa ja 
jäljellä, emme ole estävä niitä jotka nukkuvät. Jumalan pasuuna on soiva, 
kuolleet Kristuksessa nousevat ylös ensin, ja meidät temmataan yhdessä 
heidän kanssaan kohtaamaan Herra (kedolla) ilmassa, ollaksemme ikuisesti 
Hänen kanssaan.” 
9. Oi, auta meitä, tänä iltana, Herra. Anna suloisuus hengillemme, ja ota 
kaikki katkeruus ja välinpitämättömyys pois meistä, voidaksemme olla niin 
yhteensulatetut Pyhän. Hengen kanssa. Hallitkoon Jumalan Enkeli tänä iltana. 
10. Herra, minä en tiedä mitä sanoa näille ihmisille. Minulla on tänne 
kirjoitettuna historiasta niitä asioita joita Sinä teit, mutta tarvitaan Sinut 
tulkitsemaan tulevaisuus, joten rukoilen että Sinä soisit sen Jeesuksen 
Kristuksen Nimen kautta. Aamen. 
11. Menkäämme nyt Ilmestyksen Kirjaan. Ja tänä iltana meillä on neljäs 
seurakunta a-janjakso, Tyatira, suuri seurakunnan ajanjakso, joka tunnetaan 
Pimeänä Aikana. Tämä seurakunta ajanjakso alkoi vuodesta 606 ja päättyi 
vuonna 1520. Tein kaiken mitä voin, poimiakseni sen esiin... Monet oppineet 
pitävät Pyhää Patrickia sen tähtenä tai... 
12. Seitsemän tähteä olivat Seitsemän Seurakunta Ajanjakson “seitsemän 
enkeliä.” Me tiedämme huomen iltaisen olevan ilman epäilystä Lutherin; sitten 
Wesleyn. Me emme tiedä kuka tämän Laodikean seurakunnan enkeli tulee 
olemaan. Se on.. Me olemme tuossa ajanjaksossa nyt, ja olemme olleet siinä 
Helluntailiikkeen alusta lähtien, vuodesta 1906. Mutta on nouseva esiin enkeli, 
joka on tukahduttava kaikki opinkappaleet ja ottaa tehdäkseen Seurakunnan 
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239. Me osoitimme sen Kirjoituksessa, missä sanottiin että he asettaisivat 
murehtimis-ajan, ja jokainen huone murehtisi erikseen. 
240. He sanovat, “Mistä Sinä olet saanut nuo arvet jotka ovat käsissäsi?”  
241. Hän sanoo, “Ystävieni huoneessa.” 
242. “He jotka lävistivät Hänet ovat näkevä Hänet.” Ja siellä Hän seisoo, 
Joosef. 
243. Hän sanoo... Niinkuin Joosef sanoi, “Älkää olko vihaiset itsellenne, koska 
Jumala teki sen säilyttääkseen elämän.” Minkä elämän? Seurakunnan Elämän. 
Pakanain, Jotka Hän on ottanut Nimellensä, ihmiset ulos Pakanoista. 
244. Oi, me olemme lopulla, veljeni. Me olemme täällä! Siunattu olkoon 
Herran Nimi! laulakaamme tämä vanha laulu, helluntailais veljinä ja sisarina, 
yhdessä. Nyt te sanotte, “Mutta, minä olen Baptisti.” Mutta jos sinulla on 
helluntaisiunaus, sinä olet helluntai lainen. Hyvä on. Hyvä on: 
Siunattu olkoon side joka sitoo 
Sydämemme yhteen Kristillisessä rakkaudessa; 
Sukulaismielten yhteys 
On ylhäällä olevan kaltainen. 
245. Kuunnelkaa nyt, ystävät. Jos täällä joukossamme on joku, joka joskus 
elämän matkan varrella. on antanut tuon pienen katkeruuden tulla sydämeensä 
(kuulkaa minua!) pankaa se pois sieltä nyt. Tehkää se, älkää koskaan antako 
minkään.... (Eräs sisar puhuu toisella kielella.) 
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valmiiksi menemään Kotiin. ...Hengessä, joka on nouseva esiin merkkien ja 
ihmeiden kanssa. Rukoilen nyt että Jumala auttaisi meitä huomaamaan sen. 
13. Valitessani tämän enkelin, käydessäni sitä lävitse - Pyhä Patrick oli 
suuri mies. Ja otin joitakin vanhoja käsikirjoituksia, Pyhä Patrick ei ollut 
mikään Katolinen. Hän protestoi Katolista kirkkoa vastaan. Ja 
uskonpuhdistuksen aikana, tuo opinkappale joka heillä oli kaivettiin esiin, ja 
todistettiin että Pyhä Patrick protestoi Katolista kirkkoa yastaan. Että... Pyhä 
Patrick oli enemmänkin organisaatiomies, hänellä oli oma koulunsa. Hän 
ensin,... kun hänet oli kidnapattu meren rannalta, hän ja hänen kaksi pientä 
sisartaan, joista hän ei enää koskaan kuullut mitään sen jälkeen. Heidät vietiin 
pois, luultavasti Roomaan ja myytiin orjiksi. Hänet myös vietiin ja myytiin 
orjaksi ja hänen työkseen annettiin paimentaa sikoja. 
14. Hän koulutti koiria pitämään huolta sioistaan ja niin edelleen; 
tiedättehän, kuinka ne tulivat erilaisten äänien mukaan, joita hän antoi noille 
koirille. Ja lopulta se auttoi häntä pakenemaan, kun hän makasi veneen 
pohjalla ja koirat peittivät hänet, kunnes he olivat tulleet merelle. Myöhemmin 
hän tuli omalle kauniille seudulleen Irlannissa ja löysi äitinsä ja isänsä vielä 
elossa. Ja Pyhä Patrick oli Pyhän Martinin sisarenpoika. 
15. Joka, Pyhä Martin, oli suurin mies mitä meillä koskaan oli Jeesuksen 
jälkeen. Hänen seurakunnassaan kaikki olivat täytetyt Pyhällä Hengellä, ja he 
kaikki puhuivat kielillä ja heillä oli merkkejä ja ihmeitä ja kaiken kaltaisia 
ihmetöitä tapahtui. Hän säilytti helluntai Uskon tuon seurakunta ajanjakson 
keskellä joka naitti Katolisuuden, pakanuuden ja Nikolaiitat yhteen, tehden 
organisaation. Nikolaitanes...tuo sana Nicko, se merkitsee “valloittaa, voittaa.” 
“Voittaa tai syöstä vallasta maallikot,” ja ottaa Pyhä Henki pois seurakunnalta 
ja sanoa että “vain pappi on pyhä, vain tuo mies.” Näettekö? Ja he elävät miten 
vain tahtovat, arvelisin, kunhan he vain tunnustavat sen papille. Sitten he... 
16. Totesimme eilen illalla, että Konstantiinus asetti ensimmäisen piispan ja 
antoi nämä rakennukset heille, niinkuin annoimme päiväykset ja kaiken mitä 
olette kirjoittaneet muistiin. Ja sitten heillä oli suuri lohdutusjuhla, joka oli 
Joulukuun 21. pnä, vuoden lyhimpänä päivänä. Ja sitten he toivat sisälle tämän 
harhaopin, että Hän oli “vanhurskauden aurinko,” näettekö, se oli auringon 
syntymäpäivä ja he siirsivät Jeesuksen Kristuksen syntymän Huhtikuulta 
Joulukuun 25. päivään. 
17. Joulukuun 25. päivä. Noiden viiden päivän aikana, kun Roomalaisilla 
oli suuret juhlansa ja sirkuksensa, ja niin edelleen, se oli kun heillä oli tämä 
suuri pakanallinen juhla. Ja he olivat panneet tämän miehen kuin itsensä 
jumalan sinne ylös, ja pukeneet hänet ja kaikkea. Ja heillä oli jumalansa 
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yhdessä heidän kanssaan. Ja se oli milloin tuhatvuotisvaltakunnan jälkeiset 
ihmiset tulivat olemassaoloonsa, juuri siellä, koska he ajattelivat seurakunnan 
olevan Tuhatvuotisessa Valtakunnassa juuri siellä. Näettekö, koska he olivat 
rikkaita, eivätkä mitään tarvinneet, valtio ja seurakunta oli kaikki yhdessä. 
“Tuhatvuotisvaltakunta on meneillään,” on yhä Katolinen opetus aina tähän 
päivään asti. Näettekö? “Tuhatvuotisvaltakunta on meneillään nyt,” me 
tiedämme ettäse on väärin. Tuhatvuotisvaltakunta: Kristuksen Toinen Tulemus 
tuo Tuhatvuotisvaltakunnan. Oikein. 
 Maa voihkii, itkien tuota suloista vapautuksen päivää,  
 Kun meidän Herramme on jälleen tuleva takaisin maan päälle. 
18. No niin, tämä suuri pyhä täällä oli Columba. Hän oli suuri Jumalan 
mies. 
19. Minulla on nyt hänen historiansa kirjoitettuna muistiin tänne. 
Ensimmäiseksi, tämä neljäs seurakunta ajanjakso, Tyatira (Kirjoitetaan 
“Thyatira”), merkitsee olla. “leväperäinen, löyhä,” tai “Epäselvä.” Näettekö, se 
on vain jonkinlainen avioton aika vuodesta vuoteen 1500. 
20. Tuo tähti oli Columba, Irlannista ja Skotlannista, joka oli Pyhän 
Martinin sisaren poika; ja eli noin kuusikymmentä vuotta Pyhän Patrickin 
jälkeen ja niin hänen palvelus-tehtävänsä alkoi noin kuusikymmentä vuotta 
jälkeen Pyhän Patrickin. Hänen... 
21. Hän ei koskaan hyväksynyt Rooman oppia. Hän oli suuri uskon mies. 
Hän hylkäsi Rooman opetuksen; koskaan hän ei mennyt Roomaan, ja hän 
hylkäsi sen kertakaikkiaan. En voinut löytää missä he olisivat koskaan 
julistaneet häntä pyhimykseksi. Niinkuin he tekivät Pyhälle Martinille ja 
heille, he eivät julistaneet pyhimykseksi häntä ja Irenaeus-ta, koska he 
uskoivat ja olivat yhä tuossa Seurakunnassa jossa oli merkit ja ihmeet. Hän ei 
koskaan vastaanottanut Rooman oppia, koskien heidän opetuksiaan. Hän otti 
Raamatun opetusta varten, jumalisen äitinsä, Pyhän Martinin sisaren mukaan 
eikä koskaan vastaanottanut Rooman opetuksia, ei kertaakaan. Hän opetti että 
Markuksen 16. luvun merkkien pitäisi seurata jokaista uskovaista. Aarneni 
Uskovaisia - sen kaltaisesta miehestä minä pidän. Kyllä vaan. 
22. Hän kuuli Jumalan korvinkuultavan Äänen kutsuvan. Se on toinen hyvä 
merkki hänelle, näettehän. Sitten mikään ei voinut pysäyttää häntä sen jälkeen, 
hän oli menossa, näettekö, hän oli tiellä kun hän kuuli Jumalan kuuluvan 
Äänen. 
23. Yksi ihme... Minulla on useita kirjoitettuna tänne, mutta jos ottaisimme 
vain tämän. Yksi ihmeistä oli, että kun hän meni erääseen kaupunkiin jonne 
Herra oli lähettä-nyt hänet, eikä tuo kaupunki halunnut vastaanottaa häntä, 
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227. Minä sanoin, “Sitten katsoin jälleen, ja näin Yhdysvallat palasiksi 
räjäytettynä. Siinä ei ollut jäljellä mitään.” 
228. Ja minä ennustin silloin. Se oli “NAIN SANOO HERRA.” 
229. Ja ajatelkaa! Noista viidestä ennustuksesta on jo viisi tapahtunut. Jäljellä 
on vain, että Katolinen kirkko ottaa otteen. Ja lopunajan tuleminen. 
231. Ja minä sanoin, “Minä näin sen näyttävän aivankuin kannot olisivat 
palaneet; kalliot räjäytetyt hajalle, ja koko Yhdysvallat olivat paljaana, sillä 
tavalla, niin pitkälle kuin voin nähdä sieltä missä seisoin.” 
232. Ja minä sanoin, “Minä ennustan, ajan liikkumisen mukaisesti, että se 
tulee ole—maan joskus tämän vuoden ’33 ja vuoden ’77 välillä.” Ja sen on 
puristettava hirvittävän kovasti mennä lävitse sinne. 
233. Ja me istumme ruutitynnyrin päällä, ystävä. Kaikki on valmiina. 
234. Mutta meidän kallis Taivaallinen Isämme, Joka on luvannut, Joka lupasi! 
Eikö ole ihanaa olla Kristuksen palvelija? Ja kaikki asiat mitä Hän lupasi! 
Ajatella että meillä on tämä etuoikeus. Hän elää aivan täällä. Hän on aivan 
kanssamme nyt, tietäen jokaisen sydämen jokaisen salaisuuden, tietäen kaiken 
teistä; nuo silmät kuin tulen liekit kulkevat suoraan sydäntemme lävitse, 
tietäen kaiken meistä, rakastaen meitä. 
235. Ja ettekö te olekin iloisia ollessanne tuossa pienessä vähemmistöryhmässa 
tänä iltana, joka pitää Uskon? Sillä se oli Hänen käskynsä, “Älä pelkää, pieni 
lauma, se on teidän Taivaallisen Isänne hyvä tahto antaa teille Valtakuntat Ja 
ellei tätä työtä lyhennetä, ei mikään liha pelastuisi.” Näettekö, me olemme 
aivan lopun ajalla. 
236. Helluntailaiset alkavat kylmetä, tulevat penseiksi, oksennetuiksi pois 
Jumalan suusta. 
237. Vain hyvin vähäinen ryhmä on vedetty ulos täällä, vain muutama, mutta 
siinä on tuleva tuo: “Katso, Ylkä tulee!” Ja kun se tapahtuu, niin jokainen 
näistä vartioista.. jokainen näistä vartiovuoroista... Muistakaa, niitä on 
seitsemän vartiota. Ja me olemme aivan tässä viimeisessä vartiossa. Mutta 
jokainen noista neitsyistä koko mat-kan täällä , nousi ylös. Aamen! Oh, mikä 
se oli? Sama Pyhä Henki. 
238. Sitten kun seurakunta on mennyt... Niinkuin sunnuntai-iltana puhuimme 
Joosefista, Hän on tekevä Itsensä tunnetuksi Israelille, veljillensä, niinkuin 
Joosef, joka lähetti morsiamensa ja kaikki muut pois, lähetti heidät palatsiin. Ja 
hän seisoi yksinään Juutalaisten kanssa, sanoen, “Minä olen Joosef, teidän 
veljenne.” 
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221. Koko elämäni ajan olen nähnyt noita näkyjä, ja pyydän ketä tahansa 
nousemaan ja sanomaan jos yksikään niistä koskaan on pettänyt. Ei, ne eivät 
ole koskaan pettäneet! Se ei voi! Näettekö? Se ei tule tekemään sitä! 
222. Ja nyt, aloittaessani pyhäkoulua, lankesin transsiin. Me pidimme sitä 
täällä vanhassa Masonic-hallissa, Charlie Kurn’in paikassa, pieni ryhmä meitä. 
Ja näin tämän Presidentti Rooseveltin johtavan maailman maailmansotaan, Se 
ennustettiin! Minä sanoin, “Ja on kolme ismiä (aatetta): Nazismi, Facismi, ja 
Kommunismi.” Kuinka monet täällä muistavat sen? Minä sanoin, “Pitäkää 
silmänne Kommunismissa, se tulee kaikki päätymään siinä.” Minä sanoin, 
“Mussolini tulee menemään Etiopiaan; mutta hän tulee epäonnistumaan.” Ja 
minä sanoin, “Me tulemme lopulta menemään sotaan Saksan kanssa, mutta” 
minä sanoin, “Saksa tulee linnoittautumaan suuriin betoni bunkkereihin.” Se 
sanottiin yksitoista vuotta ennenkuin Maginot Linjaa oli rakennettu. 
223. Sitten sanoin, “Sodan jälkeen jonka me lopulta voittaisimme, senjälkeen 
kun sota olisi ohitse, tulisi tiede keksimään suuria asioita.” Ja minä sanoin, 
“Tehdessään sen, he valmistavat auton, autot tulevat jatkuvasti 
muotoutumaan,” (tehän tiedätte miltä ne näyttivät vuonna ’33,... sanoin, “ne 
tulevat näyttämään kuin munalta. Ja minänäin valtatiellä, suurella valtatiellä, 
auton kulkevan ilman ohjauspyörää. Sitä hallittiin jollakin voimalla. Heillä on 
se juuri nyt. 
224. Minä sanoin, “Tuon ajan kuluessa... he sallivat naisten äänestää; ja 
naiset, äänestäessään, tulevat lopulta...” Millä sanoin, “Tämä kansakunta on 
naisen kansakunta, sen merkkinä on nainen. Se on nainen koko matkan kautta 
profetian, kaikkialla; ja numero kolmetoista kaikkialla profetiassa.” Ja minä 
sanoin, “Se on naisten maa, naisilla on vapautensa täällä. Ja nainen tulee 
pilaamaan sen, nainen on maailman pilaaja. 
225. (Ja, Roy, sain sen johdosta kirjeitä, tuo suuri nainen joka... “Jokainen 
rikollis-tapaus, joka koskaan on tehty täällä Yhdysvalloissa, nainen on ollut 
sen takana.” Se on tarkalleen oikein. Se johtuu moraalittomista naisista, 
näettehän ja asioista.) 
226. No niin, sitten sanoin, “Tuohon aikaan, tuon ajan kuluessa, naisille 
tullaan antamaan äänioikeus, ja he tulevat valitsemaan väärän henkilön.” He 
tekivät sen näissä viimeisissä vaaleissa. Oikein. “Joka on aloittava lujin ottein. 
Tuona aikana on tapahtuva, että suuri nainen tulee nousemaan esiin täällä 
Yhdysvalloissa, hän on oleva kauniisti puettu,” ja sitten minulla on suluissa: 
“(ehkä Katolinen kirkko). Näettekö? Se tulee ottamaan hallitusvallan ja on 
voittava toiset Yhdysvalloissa. Tuo nainen on kaunis katsoa, mutta hänellä on 
oleva niin julma sydän kuin olla voi.” 
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joten he menivät sinne_ulos-ja yrittivät... ott ivat musikantteja ja niin edelleen 
ja sulkivat portit ja yrittivät hukuttaa hänen äänensä musiikilla. Kun hän alkoi 
saarnata, hukutti se musikanttien äänet ja portit aukesivat ja hän meni sisälle ja 
saarnasi joka tapauksessa. Hän sai koko tuon joukon käännytetyksi. 
24. Tässä on eräs toinen josta haluaisin vähän puhua. Hän meni erääseen 
kaupunkiin. Tietenkin noina päivinä heidän kaupunkiensa ympärillä oli 
muurit. Niinpä kun hän meni tuohon kaupunkiin, he ajoivat hänet ulos. Hän oli 
menossa pois, kun päällikön poika tuli rajusti sairaaksi ja he lähettivät lähetit 
tämän hyvän pyhän perään. Hän tuli takäisin ja laski itsensä tuon kuolevan 
pojan päälle ja hän tuli elämään.  
25. Hänen seurakuntansa oli täytetty Pyhällä Hengellä, hän ei tyytynyt 
mihinkään vähem-pään, jokaisen hänen seurakuntansa jäsenen täytyi olla 
täytetty Pyhällä Hengellä. Ja hän protestoi ja vihasi kovasti Rooman 
hierarkiaa. Minä uskon että hän oli tuon ajanjakson tähti. Mitä hän teki? Puhui 
kielillä, kastoi Herran Jeesuksen nimessä, jatkaen niitä asioita jotka he 
aloittivat. Jos Jumala on ääretön ja asetti Seurakuntansa olemaan sillä tavalla 
alussa, niin sen täytyy pysyä samana, ja niin on ollut (vaikkakin 
vähemmistössä) koko matkan ajan; tässä se tuli melkein ulospuristetuksi, 
tullen takaisin jälleen Lutherin kautta. 
26. Nyt me haluamme aloittaa ja me tulemme aloittamaan 18. jakeesta: 
Ja seurakunnan enkelille Tyatirassa kirjoita; 
27. Oletteko panneet merkille kenelle nämä on osoitettu? Nämä sanomat 
ovat osoitetut enkelille, tai palvelijalle joka kantaa tuon seurakunta ajanjakson 
Valoa. Näettekö? Eilen illalla lopettaessamme tämän Pergamon seurakunta 
ajanjakson, me näimme että tuolle seurakunnan enkelille (tämän seurakunta 
ajanjakson voittaessa) tultaisiin antamaan kivi. Ja tässä kivessä... 
28. Nyt me otimme tuon “kiven” ja symboolisesti se merkitsee “kalliota.” 
Mitä se on? 
Tuo enkeli olisi kuin Pietari, jota kutsuttiin “kiveksi.” 
29. Me totesimme että teidän nimellänne on vaikutus elämäänne. En voi nyt 
mennä liiaksi siihen, koska Perkeleellä on väärä nomerologia; me tiedämme 
sen; se saa ihmiset tun temaan ja niin edelleen sillä tavalla, joka johtaa 
spiritismiin. Ja spiritismi on Per keleestä. Sen me tiedämme. Ja siksi teidän on 
oltava varuillanne. Niinkuin he... 
30. Syy miksi he kutsuivat Jeesusta “Belsebuliksi”, “perkeleeksi.” oli se että 
Hän voi erottaa heidän mielessään olevat ajatukset. Näettehän, mutta Hän oli 
Jumalan Sana ja Heprealaisten luvussa 4 sanotaan, “Jumalan Sana on 
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terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, mielessä olevien ajatusten ja sydämen 
aikeiden erottaja.” Näettekö? Niinpä. Hän oli Sana, Hän on elävä Sana, ja 
elävä Sana tulee meihin ja sitten Se tekee saman vaikutuksen meihin. 
Näettekö, saman, koska Se on sama Sana. Näettekö, Se on sama asia 
keskuudessamme. Ja silla tavalla se on. Joskus ne, jotka eivät ole tuossa luo-
kassa , puhuvat kielillä ja toinen tulkitsee sen. Sana jälleen lihaksi tehtymä 
meidän keskuudessamme. 
31. Ja sitten, me huomaamme että tämä enkeli saisi... seurakunta ajanjakson 
enkeli joka sai tuon “kiven.” Se oli valkoinen kivi, joka ei merkitse hänen 
omaa vanhurskauttaan, vaan “Jumalan omaa vanhurskautta.” 
32. Ja tässä kivessä oli “nimi,” nimi jota kukaan ei tiennyt paitsi sen saaja. 
Hän tiesi sen, mutta kukaan muu ei voinut tietää sitä kuin hän. Kun te kuulette 
näiden miesten kertovan teille että he ovat “Johannes” tai ovat “Paavali,” ovat 
“Maria,” ovat sitä tai tätä. Älkää uskoko sitä. koska jos niin olisi, hän ei 
koskaan sanoisi siitä mitään. Ymmärrättekö? Se on totta. Hänen täytyy pitää se 
takanaan. Hän tiesi. Kukaan ei tiennyt paitsi hän itse. Mutta hän tiesi, koska 
jokainen täydellinen voittaja saa uuden nimen sillä tavalla. 
33. Panitteko merkille että Abrahamia kutsuttiin Abramiksi, mutta kun Jumala 
alkoi käyttää häntä, Hän muutti hänelle nimen “Abraham.” Ja Saara oli Saarai, 
mutta kun Jumala aikoi käyttää häntä, Hän muutti hänelle nimen S-a-a-r-a: 
Saara, “prinsessa.” Huomasitteko Jaakobia? Jaakob oli “syrjäyttäjä.” Eesau 
merkitsee “punainen .” karvainen ja punaisen; punapäinen, ja kokonaan 
punainen, on Eesau. No niin, Jaakob oli “syrjäyttäjä.” ‘Ja syrjäyttäjä on 
“petturi.” Eikö Eesau sanonutkin, “Eikö häntä kutsuta nimellä Jaakob, 
‘syrjäyttäjä’?” Mutta kun hän oli painiskellut Herran kanssa koko pitkän yön ja 
oli voittanut ja saanut siunauksen, Jumala. muutti hänen nimensä Jaakobista 
Israeliksi, joka on “Ruhtinas Jumalan kanssa.” Paavalia kutsuttiin Saulukseksi 
siihen asti kunnes hän kohtasi Pyhän Hengen tuon Valon muodossa joka loisti 
hänen päälleen ja hänen nimensä joka oli Saul muutettiin “Paul”iksi. Sinon, 
kun hän kohtasi Jeesuksen, Hän muutti hänelle nimen “Pietari.” 
34. Ja kun Jeesus voitti, Hänen Nimensä muutettiin. Ja Hän paljastaisi tuon 
Nimen, “Hän joka olisi Hänen kanssaan, voittaisi niinkuin Hänkin on 
voittanut, hän saisi uuden nimen; “Ja Minä tulen paljastamaan uuden Nimeni 
hänelle.” Näettekö? Ja jokainen voittaja, tarkoitan senkaltaisten joukossa: nuo 
johtajat ja niin edelleen. Nyt, kaikkien Israelin lasten nimiä ei tietenkään 
muutettu. Se on totta. Mutta nuo korkeat johtajat, kun he voittivat, saivat he 
uuden nimen. Näettekö kuinka se sopii yhteen? Aivan täydellisesti. 
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Se tippuu verta, kyllä, se tippuu verta. 
Taina Pyhän Hengen Evankeliumi tippuu verta, 
Opetuslasten verta jotka kuolivat Totuuden puolesta (nuo kaikki marttyyrit) 
Tämä Pyhän Hengen Evankeliumi tippuu verta  
217. No niin, minkä kaltainen Evankeliumi Se on? Se alkoi Helluntaina, 
näettekö. 
 Ensimmäinen kuolemaan tämän Pyhän Hengen suunnitelman puolesta 
 Oli Johannes Kastaja(Hän sai Sen äitinsä kohdussa), ...kuoli kuin mies; 
Sitten tuli Herra Jeesus, he ristiinnaulitsivat Hänet,  
Hän saarnasi että Henki pelastaisi ihmisen synnistä. 
 Se jatkuvasti tippuu verta, kyllä, se tippuu verta,  
 Tämä Pyhän Hengen Evankeliumi tippuu verta,  
 Opetuslasten verta jotka kuolivat Totuuden puolesta,  
 Tämä Pyhän Hengen Evankeliumi tippuu verta. 
218. Te ette voisi organisoida Sitä! Hah! 
Siellä oli Pietari ja Paavali ja jumalinen Johannes, 
He antoivat elämänsä niin että tämä Evankeliumi voisi loistaa; 
He sekoittivat verensä, vanhojen profeettojen kanssa, 
Niin että todellinen Jumalan Sana voi olla rehelliseti kerrottu. 
 (Kertosäe: “Se tippuu verta...”) 
Siellä olivat sielut alttarin alla, huutaen, “Kuinka pitkään?”  
Ennenkuin Herra rankaisee niitä jotka ovat tehneet väärin;  
Mutta tulee olemaan lisää niitä jotka antavat elämänsä veren,  
Tämän Pyhän Hengen Evankeliumin ja sen punaisen tulvan puolesta. 
(Kertosäe: “Se tippuu verta,...”) 
219. Nyt, Helluntaista alkaen, Helluntain marttyyrit, Efeson seurakunnassa - 
Pergamoon, Tyatiraan, Sardeeseen ja Filadelfiaan ja edelleen Laodikeaan. Ja 
nyt, mitä tapahtuisi täällä? Niinkuin Raamattu sanoi, kaikki tuli sisälle, ja tämä 
peto nousisi Yhdysvalloissa. 
220. Muistatteko tuota näkyä joka luettiin täällä vuonna 1933? Kirkkoa ei 
ollut edes rakennettu. En edes tiennyt mitä näky oli, kutsuin sitä “transsiksi.” 
Olin vain nuori Baptisti saarnaaja, ja me olimme... 
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Nyt mitä Hän teki heille tuona päivänä, 
On Hän tekevä teille samoin, (oletteko iloiset siitä?) 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
Yksi heistä, yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä, Halleluja! 
Yksi heistä, yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
214. Heillä ei ole suuria koulutuksia ja asioita: 
Niinpä nämä ihmiset eivät ehkä opettele olemaan, 
Tai kerskaa maailmallisesta kuuluisuudesta, 
He ovat kaikki vastaanottaneet Helluntainsa, 
Kastetut Jeesuksen Nimessä; 
Ja kertovat nyt, sekä kauas että laajalle, 
Hänen voimansa on yhä sama, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
Yksi heistä, yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä, Halleluja! 
Yksi heistä, yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
Tule, veljeni, etsi tätä siunausta 
Joka tulee puhdistamaan sydämesi synnistä, 
Se on aloittava ilokellot soimaan 
Ja pitää sielusi tulessa; 
Oi, se palaa nyt sydämessäni, 
Oi, kunnia Nimelleen, 
Olen niin iloinen että voin... 
215. Nyt puristakaa käsiä jonkun edessänne, takananne ja ympärillänne 
olevan kanssa: (Kertosäe “Yksi heistä...” lauletaan kolmeen kertaan.) 
216. Mikä on tämä vanhanaikainen uskonto? Se alkoi täällä alussa, ja se 
tippuu_koko. matkan lävitse Jeesuksen Kristuksen Verta. Oi! Oi, kuinka 
iloinen olenkaan Evankeliu mista! Oi, kyllä! 
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35. Ja nyt me näemme myös että Hänellä on “kätketty manna.” Nyt, 
kätketystä mannasta oli esikuvana näkyleipä. Näkyleipä oli yksin pappeja 
varten. Kyllä. Näkyleipä oli vain pappeja varten. Se oli erikoisesti valmistettu 
vain papeille, se on, johtajille; ja tämä oli tälle miehelle, voittajalle. Koko 
seurakunta sai mannaa, mutta hän sai kätkettyä (erikois) mannaa, tai “erikois 
ilmestyksen.” siitä kuka Jeesus oli ja oh, “kaiken Hänestä! Näettekö, hänellä 
oli tuo ilmestys, jos hän oli voittanut, tuo enkeli. “Pidä lujasti kiinni sillä hän 
joka...” Hän oli voitta-nut. Se on osoitettu tuon seurakunnan enkelille. 
Ymmärrättekö? 
36. Nyt me sitten tänä iltana aloitamme: 
Ja seurakunnan enkelille Tyatirassa kirjoita; Nämä asiat sanoo Jumalan Poika, 
jolla on silmänsä kuin tulen liekit, ja jalkansa kuin hieno vaski (messinki); 
37. No niin, kun me ensin näimme Hänet, Efeson Ajanjaksossa, tai ensin 
Ilmestyskirjan alussa, me näimme Hänet Hänen seitsenkertaisesti kirkastetussa 
henkilössään. “Hänen hiuksensa olivat...” Me totesimme että Johannes näki 
Hänet Herran päivässä. 
38. Kun Hän tulee. Nyt Hän on Pappi. Kun Hän oli täällä maan päällä, Hän 
oli Profeetta, Jumala Profeetta. Nyt kun Hän otti Oman Verensä ja meni Isän 
eteen, teki se Hänet Papiksi. Kun Hän tulee takaisin, Hän on oleva Kuningas. 
Profeetta, Pappi ja Kuningas. Hän oli Jumalan Profeetta, Hän oli kotka. Hän 
oli Jumalan Pappi, Hän oli Karitsa. Kun  Hän tulee takaisin, on Hän oleva 
Leijona, Kuningas, (Juudan sukukunnan), hallitakseen.  
39. Mutta kesken Papillista toimintaansa, kun pyhäkkö on jätetty, silloin me 
näemme Hänet seisomassa siellä. Ja Johannes sanoi että hän oli Hengessä 
“Herran päivänä”; ei 
seitsemäntenä päivänä, ei sunnuntaina, se on kokonaan erehdystä. Me näimme 
ja tutkimme läpi Kirjoituksen, että se oli Herran päivä. Tämä on ihmisen päivä. 
Herran tulemus tulee olemaan Hänen päivänsä. 
40. Ja me löysimme hänen olleen Herran päivässä. Ja kun hän näki Herran, 
Hänellä oli yllään “lumivalkoiset hiukset” ja me tiedämme että se esittää 
Tuomaria. 
41. Toinen asia, Hän ei ollut silloin Pappi, koska Pappi oli vyötetty 
vyötäisiltä, joka merkitsee palvelua. Vaan Hänet oli vyötetty täältä ylhäältä 
rinnan kohdalta, joka merkitsee että Hän oli Tuomari. Aamen! Ja me näemme 
Hänen kävelevän seitsemän kultaisen kynttilänjalan keskellä. 
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42. Ja sitten me veimme sen takaisin tuohon “Vanhaikäiseen,” ollen 
valkoinen Valkoisen Valtaistuimen Tuomiolla, kun Daniel näki Hänet, “Hän 
tuli Vanhaikäisen tykö jonka hiukset olivat valkoiset kuin lumi.” 
43. No niin, tuo “valkoinen.” Vanhoilla Englantilaisilla tuomareilla oli 
tapana mennes sään istumaan tuomarinistuimelle, panna päähänsä valkoinen 
peruukki, lumi valkoinen pe-rmalzki, koska he olivat tuomareita. Ja Johannes 
näki Hänet Herran päivässä, kun Hän oli Tuomari. Aamen! 
44. Ja me näemme että “Hänellä oli silmät kuin tulen liekit.” Nuo silmät 
olivat siiloin kuin tulen liekit... Kerran nuo silmät olivat inhimillisten 
kyynelten hämärtämät. Hän voi seistä ja itkeä kuollutta miestä, tietäen että 
seuraavien viiden minuutin kulues sa hän tulisi jälleen elämään; mutta se oli 
vain osoitus inhimillisestä myötätunnosta. Mutta niiden takana oli sellainen 
voima, että Hän voi katsoa suoraan miehen elämän lävitse ja kertoa hänelle 
kuka hän oli ja kaiken siitä. Koska se oli tulossa nyt tähän tulen heijastukseen. 
Nuo silmät voivat katsoa yli koko maan ja nähdä kaiken mitä on tapahtumassa. 
Missä te tulette seisomaan Tuomion Päivänä? Teidän syntinne tulevat olemaan 
paljastettuina Hänen edessään. 
45. Ja pankaa merkille kuinka Hänellä oli “Hänen suustaan lähti terävä 
kaksiteräinen miekka,” jonka me totesimme olevan Sanan . 
46. Me näimme että Hänen jalkansa olivat ‘hienoa messinkiä’, ja niin 
edespäin, joka merkitsi “Hänen perustustaan.” Hän polki Kaikkivaltiaan 
Jumalan vihan viinikuurnan ja polki sen jalkoihinsa ja otti ylleen synnin ja 
kahlasi ulos ja miellytti Jumalaa. Oikein, Ja Hänen perustuksensa on meidän 
perustuksemme. Kristuksella, lujalla Kalliolla, minä seison; (sanoi Eddie 
Pruitt) Kaikki muu maa on upottavaa hiekkaa (se on totta) 
47. Nyt me näemme täällä, että joka kerta kun Hän kohtaa seurakunta 
ajanjakson, Hän lähettää kirjeensä yhdessä Jumaluutensa Nimistä. Nyt me 
näemme että siellä aivan ilmestysten alussa on Jumaluus, Jeesuksen 
Kristuksen Ylin Jumaluus: “Minä olen Hän joka oli, joka on ja joka on tuleva. 
Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, Kaikkivaltias Jumala.” Näettekö, se oli 
tuo ensimmäinen ilmestys. Johannes kääntyi katsomaan mikä se oli joka puhui 
hänelle. Ja ensimmäiseksi, kun Hän puhutteli häntä... 
48. Jokainen kuningas, kun häntä puhutellaan, hän esittelee itsensä kuka hän 
on, niin tekee jokainen. “Minä olen Se-ja-se,” kun puhun teille, ettekä te tunne 
minua. “Minä olen William Branham, minä olen John Doe,” tai kuka tahansa 
se onkin. 
49. Hän sanoi, “Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; Hän joka oli kuollut 
ja on elossa aina ja iäti.” Oi! Hänen Jumaluutensa. Tässä me näemme Hänet 
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nyt.” Jumala piti tuon lentokoneen sillä tavalla siellä minua varten. Oi, minä 
uskon sen! 
203. Noin kaksi vuotta sen jälkeen, olin menossa junalla Arizonaan, veli 
Sharrittin luo pitänään kokousta. Ja minut noudettiin sinne veli Mooren ja 
heidän kanssaan. Ja niinpä ollessani menossa sinne, pysähdyin siellä 
Memphisissä. Ja juna tuli sinne, niinkuin te kaikki tiedätte kuinka se tulee 
sinne länteen mentäessä tällä tavalla, ja sitten peruuttaa asemalaiturin viereen 
ja sammuttaa moottorin. 
204. Ja nuo voileivät junassa, he tahtovat siellä niistä kuusikymmentä senttiä 
kappale. Ja voin ostaa niitä kymmenellä tai viidellätoista sentillä jostakin 
muualta. Niinpä odotin kunnes juna pysähtyi, mennäkseni noutamaan itselleni 
joitakin voileipiä. Aioin noutaa itselleni puolipussillista hampurilaisia ja 
todella pitää riemujuhlaa matkustaessani sinne. Niinpä hyppäsin nopeasti ulos 
junasta, etsiäkseni itselleni hampurilais kioskin; tiedättehän, juna pysähtyisi 
siellä noin kolmeksikymmeneksi minuutiksi. 
205. Ja niinpä lähtiessäni noutamaan itselleni joitakin hampurilaisia, kuulin 
äänen sanovan, “Hello, parson!” Katsoin ympärilleni, ja pieni punalakkinen 
seisoi siellä räpytellen silmiään, tiedättehän, ja hän sanoi, “Etkö sinä tunne 
minua, etkö?” 
206. “En usko tuntevani, poikaseni.” 
207. Hän tuli lähemmäksi ja sanoi, “Katso minua tarkasti!” 
208. Ja minä sanoin, “Niin?” Sanoin, “En usko että tunnen sinua.” 
209. Hän sanoi, “Minä tunnen sinut! Hän sanoi, “Sinä olet Parson Branham!” 
210. Ja minä sanoin, “Kyllä, niin olen.” Kysyin, “Oletko joskus ollut jossakin 
kokouk-sissani?” 
211. Hän sanoi, “En ole!” Hän sanoi, “Muistatko tuota aamua kun tulit 
kotiimme ja äitini...?” 
212. “Oh!” minä sanoin, “Ethän sinä vain ole hän!” 
213. Hän sanoi, “Kyllä, minä se olen! Kyllä olen!” Ja hän sanoi, “Parson, 
minä olen parantunut ja olen terve ja kunnossa. Eikä vain sitä, mutta minä olen 
nyt Kristitty!” Ylistys Herralle! 
He olivat kokoontuneet yläsalissa, 
Kaikki rukoillen Hänen Nimessänsä, 
Heidät kastettiin Pyhällä Hengellä, 
Ja voima palvelusta varten tuli; 
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193. Vain hän, ja minä, ja tuo poika, ja Pyhä Henki siellä huoneessa, siinä 
kaikki. Ja tuo vanha pyhä rukoili. Oi! Kun hän puhui Hänelle, voitiin nähdä 
että hän oli puhunut Hänen kanssaan ennenkin. Kyllä vaan! Hän tiesi kenelle 
hän oli puhumassa. Hän sanoj “Herra, minä en tiedä mitä Sinä tulet tekemään,” 
hän sanoi, “mutta kaikki on juuri sillä tavalla kuin Sinä sanoit sen olevan.” 
194. Oi! Oi! Olen niin iloinen että Hän on yhä sama Jeesus kuin mitä Hän oli 
noiden pyhien kanssa siellä aikaisemminkin. Hän on yhä tuo sama Jeesus tänä 
päivänä. 
195. Ja minä en koskaan edes kysynyt häneltä hänen uskontoaan, oliko hän 
Baptisti, Helluntailainen, tai mitä hän oli. Se ei kuulunut minulle. Minä vain 
seurasin Pyhää Henkeä, ja hän teki samoin. Me halusimme nähdä mitä Hän 
tulisi tekemään. 
196. Niinpä me polvistuimme ja hän alkoi rukoilla. Kun hän oli lopettanut 
rukoilemisen hän nousi ylös ja suuteli hänen päätään ja sanoi, “Jumala, siunaa 
minun lastani.” 
197. Ja sitten hän sanoi, “Tahtoisitko sinä nyt rukoilla, parson?” 
198. Ja minä sanoin, “Kyllä rouva.” Ja sillä hetkellä kello oli noin puoli 
yhdeksän, tai ehkä neljännestä vaille yhdeksän ja olin kahden mailin päässä 
hotellistani, ja lentokone lähtisi kello seitsemältä; enkä tiennyt koska pääsisin 
lähtemään. 
199. Niinpä panin käteni hänen jalkojensa päälle ja sanoin, “Taivaallinen Isä, 
minä en ymmärrä tätä. Ja Sinä... Minun piti olla tuossa lentokoneessa jo aikoja 
sitten, lähes puolitoista tuntia sitten. Ja Sinä vain sanoi, ‘Kävele,’ ja tämä on 
ainoa asia jonka tähän mennessä olen löytänyt. Ja hän sanoi että hän näki 
minun olevan tulossa. Jos se olit Sinä, Herra, silloin en tiedä mitä muuta tehdä 
kuin laskea käteni tämän pojan päälle.” 
200. Hän sanoi, “Oh, mamma,” hän sanoi, “täällä tulee nyt valoisampaa.” Ja 
noin viisi minuuttia sen jälkeen hän istui vuoteen laidalla, käsivarret äitinsä 
ympärillä. 
201. Livahdin ulos, juoksin alas katua ja pysäytin taksin ja ajoin hotelliin ja 
noudin matkalaukkuni. Ja ajattelin vain meneväni sinne lentokentälle ja 
odottavani, täytyi odottaa ehkä päivä tai kaksi noina päivinä. Te tiedätte 
kuinka vaikeata se oli heti sodan jälkeen päästä lentokoneeseen, joten ajattelin, 
“Minun on odotettava pari päivää.” 
202. Ja nousin taksiin ja ajoin sinne lentokentälle. Juuri sinne päästessäni, 
kuulut taja sanoi, “Lento numero 196 Louisvilleen, Kentuckyyn, on lähdössä 
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Hänen kirkastetun tilansa seitsenkertaisessa henkilöllisyydessä. Jokaisessa 
seurakunta ajanjaksossa Hän lähestyy heitä erilaisessa noista Jumaluuksista, 
erilaisessa noista kirkastetuista tiloista. 
50. Nyt tänä iltana, Hän tulee liekehtivän tulen kanssa. Hän katsoo alas 
Laodikeaan.. tai alas Tyatiraan. Tämä on se ajanjakso kun seurakunta on 
naitettu Katolisuudelle ja pakanuudelle, tai Nikolaiittalaisuus ja pakanuus on 
naitettu yhteen, ja se muodosti ja synnytti ensimmäisen kirkon, organisoidun 
kirkon. 
51. Ja Jumala sanoi että ne Nikolaiittain teot (jotka olivat Efesossa), olivat 
tulleet “opiksi” tuossa pienessä Pergamon seurakunnassa, ja Hän sanoi että se 
oli “Bilea-min oppi.” Ja Bileam oli se joka opetti Israelia harjoittamaan 
haureuksia, tai he harjoittivat haureutta Mooabin kanssa, (joka oli penseä 
seurakunnan jäsen) tai tavallinen seurakunta, suuri organisaatio. Ja me 
näemme Jumalan sanoneet, että Nikolaiittain oppi joka oli se joka veti kaiken 
voiman,joka seurakunnalla oli, pois siltä, ja asetti sen syrjään ja teki sen 
organisaatioksi, ja Hän sanoi, “Sinä vihaat sitä, ja myös Minä vihaan sitä.” 
Hän vain jatkuvasti sanoo, “Vihaa sitä! Vihaa sitä! Vihaa sitä!” Ja se on nyt 
tullut täyteen vauhtiinsa tässä seurakunta ajanjaksossa. Näettekö kuinka 
todellinen seurakunta on puristettu ulos juuri tässä, kunnes siitä on jäljellä vain 
aivan vähäinen osa, ja se on tuo seurakunta josta me nyt puhumme. 
52. Nyt, tänä päivänä kun tämä ilmestys tuli, tai oli tälle seurakunnalle, se 
oli päivä jolloin Rooma oli rakentanut paikkansa suurille kiville, heinille ja 
oljille. Mutta Hän osoittaa tälle seurakunnalle että “Hän yhä pysyy liekehtivinä 
tulina, jotka katsovat ajan lävitse, eivätkä Hänen perustuksensa ole heiniä ja 
olkia, vaan se on lujaa, tulises-sa pätsissä koeteltua messinkiä (vaikea).” 
Perustus on varma. Minä rakastan sitä. Me tiedämme missä seisomme. 
53. Hyvä on: 
Minä tiedän sinun tekosi, ja rakkautesi, ja palveluksesi, ja uskosi, ja kärsi-
vällisyytesi, ja tekosi; ja viimeisten olevan enemmän kuin ensimmäisten. 
54. Hyvä on, seurakunta näyttää melkein täydellisesti olleen leikattu pois, se 
oli hu vennut vähiin, ja he olivat menneet pois suurista hengellisistä 
kokouksista, ja ja luot tivat vain jonkinlaisiin tekoihin. Jumala ei halua meidän 
luottavan tekoihin. 
55. Se on järjestäytymisen merkki. “Me viemme Miss Jonesille vähän 
polttopuita. Ja me viemme sen-ja-sen lapsille joitakin vaatteita.” Ja se on 
hienoa. Mutta älkää te luottako siihen, älkää olko riippuvaiset siitä. Veli, se on 
hyvä teko; jokainen hyvä ja säa—dyllinen kansalainen tekee niin. Mutta mitä 
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tarvitaan olla Kristitty, on uudestisynty-misen kokemus. Pyhän Hengen ‘kaste. 
Hyvä on. 
56. Seurakunta oli huvennut vähiin, rakkauden ja uskon asemesta, ja he 
alkoivat tehdä sitä enemmän ja enemmän koko ajan. 
57. Hyvä on; “Minä tiedän sinun tekosi,...Minä tiedän sinun uskosi,... Minä 
tiedän sinun kärsivällisyytesi, ja niin edelleen... 
58. Mutta nyt tulemme ottamaan 20. jakeen, kuunnelkaa tätä: 
Siitä huolimatta minulla on muutamia asioita sinua vastaan, koska sinä sallit 
tuon naisen Iisebelin, joka kutsuu itseään profetissaksi, opettaa ja vietellä 
minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta, ja syömään epäjumalille 
uhrattua. 
59. No niin, tuo “nainen.” Mitä me totesimme naisen esittävän eilen illalla? 
“Seurakuntaa.” Ja sitten me näemme täältä että heitä kutsuttiin 
“Nikolaiitoiksi,” “Bi-leaiain opiksi,” ja nyt se tulee “Iisebeliin.” 
60. No niin, “Iisebel.” Jos panette merkille, tämä on suurta historiaa. Jos 
haluatte kirjoittaa sen muistiin, aloittakaa suunnilleen 1.Kuningasten Kirjan 
16. luvusta. Iisebel ei ollut Abrahamin tytär; Niinkuin ei tämäkään ryhmä 
täällä, pakanallisessa Roomassa. Nikolaiitat olivat tuo kylmä, muodollinen 
Kristittyjen joukko, jotka olivat erottaneet itsensä todellisista Kristityistä, 
“joilla nähtävästi ei ollut Uskoa.” Ja he halusivat tehdä seurakunnasta 
jonkinlaisen kerhon, samoinkuin heillä on tänä päivänä; kuin kerhon, ilman 
mitään Henkeä; “Ihmeiden päivät ovat ohitse. Oi, se oli toista aikakautta 
varten. Meillä on veljeys.” Hyvä Vapaamuurari tai jokin muu sellainen voi 
tuottaa sitä. Ja se on hienoa, mutta se ei koskaan tule ottamaan uuden 
syntymisen paikkaa Jeesuksessa Kristuksessa, sielun pelastusta, tätä Totuutta. 
61. Hyvä on, tämä Iisebel. Hän ei ollut Abrahamin tytär, se on totta, hän oli 
epäjumalanpalvoja prinsessa. Tuohon aikaan Iisebelin kuninkaallinen perhe oli 
tunnettu jul masta villistä uskollisuudestaan Saalille. Hänen isänsä oli A-s-t-a-
r-t-e nimisen epäjumalan pappi (En tiedä kuinka se lausutaan, otin sen vain 
historiasta). Aahab käytti saman kaltaista sotajuonta kuin Konstantiinuskin. 
Tämä suuri voimakas kansakunta eli aivan Israelin naapurina, joten 
senvuoksi... 
62. Muistatteko eilen illasta mitä Konstantiinus teki? Hän ei ollut kääntynyt. 
Hän oli politiikko. Mitä hän yritti tehdä? Hän otti Kristityt, kun he kertoivat 
hänelle että he tulisivat rukoilemaan... (Ja nyt siinä, muistakaa,... me puhumme 
nyt Nikolaiitoista.) Ja hän sanoi että jos he rukoilisivat ja hän voittaisi tämän 
taistelun, silloin hän haluaisi olla Kristitty. Hänellä oli uni. Tuona yönä hän 
maalasi kilpiinsä valkoiset ristit. Se on missä Columbuksen Ritarikunta syntyi, 

TYATIRAN SEURAKUNTA AJANJAKSO 31 
 
181. Katsoin tuota köyhää vanhaa pyhää joka siellä käveli ympäri. Voitiin 
nähdä, veli, ettei hänellä ollut mitään talossaan; mutta hänellä oli talossaan 
jotakin mikä jokaises-sa talossa Indianassa ja kaikkialla muualla tulisi olla, ja 
se on Jumala. Minä mieluummin haluan sen, kuin että minulla olisi suuri hieno 
koti pin-up tyttöineen, ja kaikki tämä karkea, likainen asia. Vanha Raamattu 
lepäsi siellä avoinna, vanhat sivut rypistyneinä» 
182. Katsoin äitiä. Hän sanoi, “Parson tuli rukoilemaan puolestasi, kulta.”  
183. Hän vain sanoi, “Uh. Uh. Pimeää Uh.”  
184. Minä kysyin, “Mitä hän yrittää sanoa?” 
185. Äiti sanoi, “Hän ei tiedä, lääkäri sanoo että ‘hän on sekaisin päästään.’” 
Hän sanoi, “Hän ajattelee olevansa jossakin ulkona merellä soutuveneessä, ja 
hän on hukassa’.’ Ja hän sanoi, “Se on se mitä minäen voi kestää, parson: 
tietää että lapseni on kuolemassa, hukassa.” Ja hän sanoi, “ Tiedän sinun 
tulleen auttamaan minua, koska Herra kertoi minulle niin.” 
186. Minä sanoin, “Tulen rukoilemaan hänen puolestaan, ja ehkä Herra tulee 
parantamaan hänet.” 
187. Siitä hän ei ollut kiinnostunut, hän vain halusi hänen nousevan ylös ja 
sanovan että hän oli ‘pelastunut.’ Siinä kaikki, kunhan hän vain olisi 
pelastunut. Muulla ei ollut merkitystä, joskus hänen kuitenkin täytyisi mennä; 
kunhan_hän vain oli pe1astunut! Oi, jos me vain_voisimme saada sen 
asenteen! Hän tiesi että hän eläisi hänen kanssaan jälleen siellä Iankaikkisessa 
Kodissa silloin. 
188. Hän sanoi, “Jos vain voisin kuulla hänen sanovan että hän on 
‘pelastunut.’” 
189. Minä sanoin, “Polvistukaamme alas.” Ja hän polvistui. Minä otin poikaa 
jalasta ja hänen jalkansa olivat todella kylmät ja tahmeat. En voinut vetää 
hänen ylitseen peittoa tuota pientä huopaa jolla hän oli peittänyt hänet. Hänellä 
oli yllään vain lyhyet urheiluhousunsa, tiedättehän. 
190. Ja niin hän... Hän vain veti sen takaisin sillä tavalla, ajatellen olevansa 
veneessä. Hän kahmaisi siitä kiinni ajatellen sitä airoksi. Hän vain hoki, “On 
niin pimeätä Uh. Uh. On niin pimeätä.” Niinpä hänen äitinsä yritti puhua 
hänelle; ja hän vain hoki, “On pimeätä ja kylmää,” ja veti huovasta. 
191. Sitten katsoin häntä hieman, hänen ollessaan siellä polvillaan, ja minä 
sanoin, “Täti, tahtoisitko johtaa meitä rukouksessa?” 
192. Hän sanoi, “Kyllä.” 
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tuossa vaaleanruskeassa hatussasi, mutta sinulla pitäisi olla kädessäsi pieni 
laukku.” 
173. Minä sanoin, “Jätin sen hotelliin.” Näettekö? Ja minä sanoin, “Poikasiko 
on sairas?” 
Hän sanoi, “Hän on kuolemassa.” 
Minä sanoin, “Minun nimeni on Branham.” Kysyin, “Tunnetko minua?” 
Hän sanoi, “En tunne, Parson, Branham, en ole koskaan kuullut sinusta.” 
174. Minä sanoin, “Minä rukoilen sairaiden puolesta.” Hän ei ollut 
kiinnostunut siitä. Hän ei halunnut poikansa kuolevan syntisenä. 
175. Kävelin sisälle; heillä oli siellä vanha portti jossa riippui aurankärki 
heilauttamaan sen takaisin (ehkä monet teistä Pohjoisesta olevista ette tiedä 
mikä se on), mutta se on vain pitämään portin suljettuna. Ja minä kävelin 
sisälle tuohon taloon, pienen pieneen kaksihuoneiseen(joka näytti pieneltä... 
mitä me kutsumme pieneksi “haulikkohuo-neeksi”) ; siinä oli huone tässä , 
joka oli sekä olohuone, petihuone ja kaikki yhdessä; ja keittiö siellä takana. 
Kun kävelin sisälle... Se oli pieni valkaistu rakennus ja uskon että siinä oli 
tervapahvi katto, ja muistan nähneeni nuo suuret kuplat, aivankuin kastepisarat 
siellä katolla. 
176. Sitten mennessäni sisälle, siellä riippui ovessa kyltti jossa sanottiin, 
“Jumala Siunaa Meidän Kotimme.” Ja aivan tässä nurkassa oli vanha vuode ja 
toinen toisessa nurkassa. Siellä makasi suurikokoinen mies (ei mitään mattoa 
lattialla), suuri hienon-näköinen kaveri, arvelen hänen painaneen noin sata 
seitsemänkymmentä tai kahdeksankymmentä paunaa ja olevan noin kuusi 
jalkaa pitkän. Ja hän piti kädellään kiinni huovasta, sanoen, “Uh. Uh.” 
177. Ja äiti sanoi, “Mamman lapsi.” 
178. Ja minä ajattelin, “Mamman lapsi.”’ Vaikka hänellä olikin eräs 
yhteiskunnallinen tauti, kuppatauti. Ja hän oli kuolemassa. 
179. Ja hän suuteli häntä otsalle ja taputti häntä sillä tavalla, sanoen, 
“Mamman lapsi.” 
180. Se sai sydämeni paisumaan. Minä ajattelin, “Kyllä, ei väliä kuinka 
syvällä synnissä olet, sinä yhä olet hänen lapsensa.” Sitten ajattelin, 
“Katsohan, ei väliä kuinka paluissa tilassa hänon, hän yhä on ‘Mamman 
lapsi.’” Ja minä ajattelin sitä kuinka Jumala sanoo, “Äiti voi unohtaa 
imeväisen lapsensa; mutta Minä en voi koskaan unohtaa sinua. sillä sinun 
nimesi on kaiverrettuna kämmenissäni.” Näettekö? Kuinka niin voi olla! 
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juuri tulla hetkellä; se on mille he perustuvat. Mutta hän ei koskaan tehnyt 
mitään Kristityn kaltaista! Yhteen Nikolaiittain kirkoista, jota kutsuttiin Pyhän 
Sofian kirkoksi, hän pani ristin. Kuten sanoin eilen illalla, se oli ainoa asia 
jonka hän koskaan teki, joka kuulosti vähänkin siltä että hän olisi ollut 
seurakunnan puolella, niin pitkälle kuin minä voin poimia esiin historian 
lehdiltä; ja monet muut oppineet sanovat samaa. Me emme tiedä mitään hänen 
kääntymyksestään. Mutta mitä hän alkoi tehdä? Se asia jonka hän halusi tehdä, 
hän oli nyt nähnyt suurimman osan Roomasta... 
63. Katsokaa nyt tätä, tarkatkaa hänen sotajuontaan. Ja tarkatkaa kuinka 
Raamattu vahvistaa sen, kuinka Jumala sanoi sen satoja ja satoja vuosia 
ennenkuin se tapahtui. Ja Konsatantiinus käytti samaa sotajuonta, sanoo 
Jumala täällä, mitä Aahab käytti. 
64. No niin, Konstantiinus oli nähnyt että suurin osa hänen kansastaan oli 
näitä Niko-laiitta-Kristittyjä. Joitakin heistä kutsuttiin “harhaoppisiksi,” he 
olivat Helluntailaisia; he olivat “harhaoppisia ja pyhiä kieriskelijoitä,” ja 
mitavielä. Se oli missä todelliset merkit ja ihmeet olivat. Mutta tuo 
luonnollinen seurakunta oli silloin tulossa organisaatioonsa. Mitä hän teki? 
Konstantiinus pelasi älykkäästi. Hän menee ja ottaa pakanaystävänsä ja ottaa 
Kristityt ystävänsä ja yhdestää seurakunnan yhteen, asettaen... tuoden 
pakanuuden Kristillisyyteen. Kristillisyys ja pakanuus naitettiin yhteen 
Pergamon seurakunnassa. 
65. No niin, mitä Hän sanoo nyt tälle seurakunnalle täällä tänä iltana? 
Saman asian jonka Aahab teki. Aahab, lujittaakseen kuningaskuntansa, nai 
Iisebelin, tämän epäjumalan palvojattaren; vahvistaakseen kuningaskuntansa, 
saadakseen lisää voimaa Israeliin 
66. Ja se on se mitä kirkot yrittävät tehdä. Näettekö mitä he yrittävät tehdä 
Raamatulle, jonka he saavat valmiiksi ensi vuonna, vuonna ’62? Se on 
Raamattu joka miellyttää Juutalaisia, se miellyttää Katolisia ja miellyttää 
Protestantteja. Oi, veli! Minul la on siitä sanomalehtileikkeleet. Minulla ei ole 
sitä mukanani nyt tänä iltana, mutta te kuulitte minun lukevan sen yhtenä 
iltana. Siinä se on teille, näettehän. 
67. Oi, nuo asiat joita he yrittävät lisääntyäkseen. He ottavat Jumalan pyhät 
asiat ja hajottavat ne miten tahtovat, lisääntyäkseen ja tehdäkseen jäsenluvut 
suuriksi. Se on mitä seurakunta on tehnyt. Se hyväksyy siihen ihmisiä 
kädenpuristuksella, rikollisia ja kaikkia muita, uudestisyntymättömiä ihmisiä. 
Mutta todelliseen Kristuksen Ruumiiseen - joka ei ole mikään organisaatio, 
vaan salaperäinen Kristuksen Ruumis - siihen te voitte tulla vain yhdellä 
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tavalla, ja se on Pyhän Hengen Kasteen kautta. Oikein! Ja samat merkit, jotka 
olivat noilla apostoleilla, ovat Seurakunnalla. Se on tarkalleen oikein! 
68. No niin, meidän ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja ja sanoa. “Hyvä 
on, me me-nemne ja liitymme Assemblies of God’iin. Me menemme ja 
liitymme Ykseyden uskoviin. Me menemme ja liitymme tähän, tai 
Baptisteihin, tai Methodisteihin.” Liittykäämme Kristukseen! Pysykää vapaana 
näistä asioista. Koska kukin noista organisaatioista on kyllä hyvä, mutta he 
ottavat omat oppinsa ja asiansa ja on otettava selvää josko aluevalvoja sallii 
teidän tulla tuolle seudulle pitämään kokouksia. Jos ette opeta aivan tarkalleen 
niinkuin he opettavat, karkottavat he teidät pois, te ette voi pysyä Raamatun 
mukaisena. Jumala ei voi tehdä sitä, Hän vihaa sitä. Ja myös jokainen uudesti-
syntynyt Kristitty vihaa sitä. Monet noista ihmisistä siellä ovat 
absoluuttisesti... tahtovat tehdä, tahtovat palvella ja tahtovat yhteyttä. Mutta te 
ette voi tendä sitä, he potkaisisivat teidät ulos. Mutta antakaa heidän potkaista 
teidät ulos, menkää e-teenpäin ja vastaanottakaa Pyhä Henki joka tapauksessa. 
Niin se on. Mutta katsokaahan, he tahtovat teidän ottavan tuon opinkappaleen. 
He tahtovat saada teidät siihen, niin että he saisivat paljon rahaa. Vuonna ’44 
Baptisteille oli iskulause, “Miljoona lisää vuonna ’44.” Mitä he saivat? 
69. Aivan niinkuin tuo suuri evankelista Billy Graham sanoi, kun hän oli 
Louisvillessä, “Kun menen johonkin kaupunkiin...” Hän sanoi, “Pyhä Paavali 
voi mennä johonkin kaupunkiin ja tehdä yhden käännynnäisen; tulla takaisin 
seuravana vuonna ja hänellä oli kolmekymmentä tuosta yhdestä; lasten-lasten-
lasten-lasten-lastenlapsia, tuosta yhdestä käännynnäisestä.” Hän sanoi, “Kun 
minä menen johonkin kaupunkiin ja kolmekymmentätuhatta noudattaa kutsua; 
menen takaisin seuraavana vuonna enkä löydä kolmeakymmentä.” Ja se mitä 
hän sanoi oli hyvin sanottu, mutta kuitenkaan en usko sen olleen oikein, mitä 
kallis veljemme sanoi. Hän sanoi, “Te laiskat saarnaajat.” Hän sanoi, “Minä 
annan teille heidän nimensä ja osoitteensa ja te vain istutte jalat pöydällä ja 
kirjoitatte heille kirjeen, sensijaan että menisitte puhumaan heidän kanssaan. 
70. Jotenkin minä ihailin häntä sen vuoksi. Minä pidän siitä kun mies on 
mitä hän on, eikä ole mikään teeskentelijä; seiskää ja olkaa mitä olette. Ja minä 
pidän siitä. Mutta haluaisin sanoa, “Billy, kuka oli siellä vastaanottaakseen 
tuon käännynnäisen joka Paavalilla oli? Mitä se oli Billy, jos sinä vain 
lopettaisit sen, että annat heidän mennä sinne ja puristaa kättä, ja heräisit ja 
kun he ovat sanoneet, ‘Kyllä, minä vastaanotan Jeesuksen henkilökohtaisena 
Pelastajanani,” antaisit heidän viipyä siellä 
kunnes he ovat kuolleet ja mädäntyneet ja syntyneet uudestaan Pyhästä 
Hengestä, niin he tulevat tekemään sinulle käännynnäisiä .”  
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rouva silmäili minua päästä kantapäähän, tiedättehän. Minä vain jatkoin 
edelleen, lakkasin laulamasta ja aloin kävellä eteenpäin. Tullessani 
lähemmäksi, näin hänen suurilla lihavilla poskillaan suuria kyyneleitä; hän 
katsoi minua, sanoen, “Hyvää huomenta, parson!” 
164. Käännyin ympäri, sanoen, “Mitä kuuluu, Täti?” Ja hän sanoi... Kun 
käännyin ympäri,hän nauroi, leveä hymy kasvoillaan. Minä kysyin, “Kuinka 
tiesit että olin parson?” Siellä alhaalla Etelässä, tiedättehän, saarnaaja on 
“parson.” Sanoin, “Kuinka tiesit että olin parson?” 
 Hän sanoi, “Tiesin että olit tulossa.” 
 Ja minä sanoin, “Mistä sen tiesit? Tunnetko sinä minua?” 
167. Hän sanoi, “En tunne.” Ja hän sanoi, “Minä tiesin että sinä tulisit.” Hän 
sanoi, “Oletko koskaan kuullut kertomusta tuosta Suunemilaisesta naisesta?” 
168. Sanoin, “Olen kyllä.” 
169. Ja hän sanoi, “Minä olin sen kaltainen nainen.” Hän sanoi, “Ja Herra 
antoi minulle lapsen ja minä lupasin Hänelle että kasvattaisin hänet.” Hän 
sanoi, “Minä olen köyhä nainen. Minä pesen pyykkiä ja työskentelen 
valkoisille ihmisille elatukseksi. Ja Hän antoi minulle tuon lapsen ja minä 
sanoin Hänelle että kasvattaisin hänet.” Hän sanoi, “Olen kasvattanut hänet 
parhaan tietoni mukaan, mutta,” hän sanoi, “parson, hän joutui väärään 
seuraan. Hän sai taudin, emmekä me tienneet siitä mitään ennenkuin se oli jo 
pitkälle kehittyneessä tilassa. Ja hän on kuolemassa,siellä sisällä vuoteella.” 
Hän sanoi, “Hän on ollut tiedottomana nyt kaksi päivää. Ja lääkäri tuli ja sanoi, 
‘Se on syönyt tiensä hänen sydämeensä ja niin edelleen, mennyt hänen 
vereensä, niin pahasti että se on vahingoittanut häntä niin ettei se aine,jota he 
antoivat hänelle, voinut enää auttaa häntä.’” Ja hän sanoi, “Hän on 
kuolemassa.” Ja hän sanoi, “En voi kestää nähdä hänen kuolevan syntisenä.” 
Ja hän sanoi, “Minä rukoilin ja minä rukoilin, koko pitkän yön minä rukoilin.” 
Hän sanoi, “Hän on tiedoton, hän ei tiedä mitään.” Hän sanoi, “Hän ei ole 
tiennyt mitään kahteen päivään.” 
170. Hän sanoi, “Minä rukoilin ja sanoin, ‘Herra, Sinä annoit minulle tuon 
lapsen, niinkuin tuolle Suunemilaiselle naiselle. Missä on Sinun Eliasi? Missä 
hän on? Missä on jotakin auttamaan minua?” 
171. Ja hän sanoi, “Minä nukahdin polvilleni.” Ja hän sanoi, “Herra puhui 
minulle ja minä näin unta,” ja hän sanoi, “ Herra sanoi, ‘Mene ulos ja seiso 
portin vieressä. Ja eräs mies on tuleva alas katua vaaleanruskeassa hatussa ja 
tummassa puvussa.” Ja Hän sanoi, ‘Hän tulee puhumaan sinulle.’” 
172. Ja hän sanoi, “Olen seissyt täällä jo ennen päivänkoittoa.” Ja hänen 
selkänsä oli märkänä kasteesta. Ja hän sanoi, “Ja minä näin sinun tulevan 
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Joka puhdisti ja teki heistä puhtaat; 
Oi, se palaa nyt sydämessäni, 
Oi, kunnia Nimelleen! 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
Oi, yksi heistä, olen yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä, Halleluja! 
 Oi, Yksi heistä, yksi heistä, 
 Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä (Ettekö tekin ole?) 
157. Muistan erään yön kun olin tulossa Chattanoogasta; ja lentokone oli 
alhaalla Tennesseessä, siellä Memphisissä. He panivat minut siellä erääseen 
suureen hienoon hotelliin, ja he soittivat minulle ja sanoivat, “Lentokoneesi 
tulee lähtemään kello seitsemältä seuraavana aamuna.” 
158. Ja olin viemässä joitakin kirjeitä kirjelaatikkoon; Olin kotimatkalla, ja 
olin kirjoittanut joillekin ystävilleni. Ja ollessani viemässä niitä, Pyhä Henki 
sanoi, “Jatka kävelyä.” Ja minä vain jatkoin eteenpäin, ja tulin sinne värillisten 
asuma-alueelle. 
159. Seisoin siellä, ajatellen, “Hyvänen aika, sehän on tuon lentokoneen aika 
lähteä.” 
160. Ja Pyhä Henki vain sanoi, “Jatka kävelyä.” Aivan samalla tavalla kuinka 
Hän teki siellä metsässä eräänä päivänä, tiedättehän. “Jatka vain kävelemistä.” 
Joten minä jatkoin kävelyä. 
161. Ja satuin katsomaan sinne kauemmaksi eteenpäin ja yhdessä noista 
värillisistä hökkeleistä, joissa värilliset, köyhät asuivat, siellä oli tyypillinen 
“Täti Jemina”, poikamainen paita kiedottuna päänsä ympärille, nojautuen 
aidan yli sillä tavalla. 
162. Ja minäkuljin eteenpäin siellä laulaen: 
Yksi heistä, olen yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä, Oi Halleluja! (Ja “Mitä Sinä 
haluat, Herra?”) 
Yksi heistä, olen yksi heistä, (Uskotteko te Pyhän Hengen johtamana olemi-
seen? Kyllä, varmasti) 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
163. Siitä on nyt noin neljätoista vuotta. Hän oli katselemassa aidan ylitse. 
Olin noin puolen korttelin päässä hänestä,ja näin kuinka tämä vanha, värillinen 
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71. Veli, hän on oleva tulessa, niin ettei häntä voida sammuttaa. Hän on 
kuin palava talo kovassa tuulessa, te ette voi sammuttaa sitä. Oi veli, hän 
levittää sitä kaikkialle, tämä todellinen Kristuksen käännynnäinen, hän ei voi 
pysyä hiljaa. Hän on liik keellä. Oi. olen niin iloinen siitä! Tuosta 
vanhanaikaisesta Pyhän Hengen kasteesta. joka sytyttää sielunne tuleen! Te 
ette voi pysyä hiljaa, tuuli puhaltaa teihin, tuo kohiseva mahtava tuuli puhaltaa 
teihin jatkuvasti. Minä vain ruokin sille vähän puuta ja jatkan edelleen. Kyllä 
vaan! Kenenkään ei tarvinnut vastaanottaa Paavalin käännyn 
näistä. Paavali vei heidät tarpeeksi syvälle Kristukseen, niin että hän oli 
kuollut it selleen ja oli elävä Kristuksessa, ja sitten hän teki loput siitä. Oikein. 
Sitä se on. 
72. Baptistiveljet ovat hienoja. Mutta miljoona lisää, mitä hyötyä siitä on? 
Te saatte miljoona nimeä lisää. Istukaa vain ja tehkää heitä, jos haluatte panna 
heitä sinne. Se kyllä käy päinsä, mutta veli, mitä me haluamme, on nimet 
maailman perustamisesta teurastetun Karitsan Elämän Kirjassa, niin että olette 
pestyt Veressä, täytetyt Pyhällä Hengellä, merkkien ja ihmeiden seuratessa 
teitä. 
73. Tutkikaa historiaa. Toivoisin teidän kaikkien saavan nuo Nikean 
Kirkolliskokousta käsittelevät teokset, ja lukevan noista asioista, nähdäksenne 
kuinka nuo marttyyrit ylläpitivät tuota Helluntain tulta. Sanon teille, veljet, 
teille Baptisteille, Methodis-teille, ja mitä tahansa olettekin, tuo todellinen aito 
Valo... Se ei nyt ole tämä Hel-luntaiorganisaatio: vaan tuo todellinen, aito Valo 
on Helluntai kokemus. Olen nyt päiväkausia kaivellut historiaa, olen 
kaivautunut kaikkeen mitä vain olen voinut löytää kaikkialta, ja se on tuo 
helluntain tuli joka pysyi elossa Heiluntaista alkaen aina tähän aikaan asti. 
Kyllä vaan! Se on aina ollut ulostyönnetty. 
74. Jotkut heistä sanovat, “Mutta eikö suuri Katolinen kirkko ole kestänyt 
myrskyjä, ja sehän osoittaa että se on tuo todellinen Seurakunta.” Eihän siinä 
minusta ole mitään outoa, kun valtio ja kaikki on sen takana, niin voihan se 
kestää. Mutta mikä on ou-to asia on se, että tuo pieni ulosvedetty joukko on 
pysynyt elossa, tuo pieni vähemmistö, joka on potkaistu ulos, heitetty 
vankiloihin ja sahattu palasiksi. Kuinka he koskaan pysyivät elossa? Koska 
elävän Jumalan Henki liikkuu heidän olemuksessaan. He ovat ...Eivätkä kaikki 
helvetin demoonitkaan Sitä voita! “Tälle “kalliolle Minä rakennan 
Seurakuntani, eivätkä helvetin portit voi sitä voittaa.” Siinä on tuo todellinen 
asia» Se on mikä antaa Pyhän Hengen näille Methodistisaarnaajille täällä ja 
niin edespäin. Se saa heidät nousemaan ylös, tehden teille jotakin. Se ei ole 
koskaan pettävä. 
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75. Aahab, tuo tekopyhä. Näettekö, hän menee ja sanoo, “Jospa vain voisin 
lujittaa tämän suuren kansakunnan. Ja jos vain menen ja nain tuon vanhan 
kaverin tyttären siellä, niin me tulemme olemaan ystäviä.” Mitä hän oli 
tekemässä? Myymässä Esikoisoikeut-taan. 
76. Nyt kun tämä Protestanttinen kirkko menee takaisin ja yhdityy Katolisen 
kirkon kanssa, on se tekevä saman asian kuin se teki siellä aikaisemminkin. 
Aahab eli tuona päivänä jolloin... 
77. Se on ollut kolme kertaa. Hän oli tuo keskiyön kokemus Israelin 
matkalla, ja tässä tulee keskiyö jälleen täällä. Ja me olemme jälleen tulleet 
keskiyöhön tää11ä. Kolme sukupolvea ennen tätä; meni tässä, tässä, ja tässä. 
78. Nyt jos panette merkille, Aahab nai Iisebelin lujittaakseen kansaansa. Se 
on tarkalleen sama asia mitä Konstantiinus teki. Hän pystytti valtavan suuren 
seurakunnan, ja yalmisti suuren marmorialttarin ja puetti tämän miehen, 
paavin, ja asetti hänet istumaan sinne ylös. Ja hän oli elävä jumala, hän voi 
puhua heille, ja antaa anteeksi heidän syntinsä, ja se miellytti tuota vanhaa 
penseää seurakuntaa, ja niin he menivät siihen. Varmasti! Siinä se on! Mutta se 
ei miellyttänyt miestä joka oli uudestisyntynyt, kun he toivat sisälle nuo 
pakanalliset rukoustenluku seremoniat. Mitä he tekivät? He olivat ottaneet alas 
Jupiterin ja panneet tilalle Pietarin. He ottivat alas Venuksen ja panivat tilalle 
Marian. Ja se toi pakanuuden sisälle Kristillisyyden riveihin.. 
79. Ja kun Aahab nai Iisebelin, hän teki aivan saman asiani Hän toi 
epäjumalan palvonnan Israeliin. Ja mitä Iisebel teki? Hän tappoi jokaisen 
profeetan jonka vain voi saada käsiinsä. Onko se oikein? Niin tekivät nämä 
paavitkin. He tappoivat jokaisen todellisen Kristityn jonka vain voivat saada 
käsiinsä. 
80. Mutta siellä oli tuon ajanjakson tähti, vanha Elia! Oi, kyllä vaan! Hän ei 
pelännyt sanoa heille siitä. Ei! Kyllä vaan! Hän oli tuon ajanjakson Jumalan 
tähti. Hän oli niin masentunut erään kerran, että hän sanoi, “Herra, minä olen 
ainoa joka on jäljellä.” 
81. Jumala sanoi, “Hetkinen nyt vain, odotahan hetkisen, Elia.” A-ha. 
“Minulla on vielä seitsemän sataa kätkettynä ympäriinsä. Sinä et tiedä missä 
he ovat. He ovat siellä Fariseuksissa, Saddukeuksissa, Baptisteissa, 
Methodisteissa ja Presbyteereissä, mutta odota vain, Minä tulen ottamaan 
heidät ulos sieltä.” Näettekö? “Minulla on heidät siellä ulkona. He ovat Minun, 
eivätkä he vielä ole notkistaneet polveaa Baalille.” Mutta vanha Elia oli 
Jumalan Ääni tuona päivänä. Hän todella oli tarkka esikuva Jumalan Äänestä 
Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa, ja se on jälleen oleva esikuva tuosta 
Äänestä Kristuksen toisessa tulemuksessa, Kirjoitusten mikaisesti. 
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153. Näettekö, tuo Seurakunta, mitä se tuleekaan olemaan kun tuon Pimeän 
Ajanjakson Seurakunta nousee seistäkseen tuomiossa tuota pakana joukkoa 
vastaan joka siellä silloin oli? Heidät tullaan polkemaan maahan! Nuo 
messinkiset jalat tulevat polkemaan ja “Hän tulee särkemään heidät siruiksi,” 
sanoo Raamattu. 
Ja minä tulen antamaan hänelle aamutähden. (Te tiedätte mikä se on, ettekö 
tiedäkin? Kristus on “Aamutähti.” Hyvä on) 
Hän jolla on korva, hän kuulkoon mitä Henki sanoo seurakunnille. 
154. Oi! Ettekö olekin iloisia! Olemme vain vähän myöhässä. Minulla on 
jotakin lisää, mutta ehkä jatkan siitä huomen illalla. Mutta... 
Hän on Laakson Lilja, Kirkas ja Aaamu Tähti, 
Laakson Liljan, yksin Hänessä näen, 
Kaikki mitä tarvitsen puhdistumiseen ja tekemään minut täysin terveeksi.  
Murheessa Hän on lohtuni, vaikeuksissa Hän on apuni, 
Hän on kymmenistä tuhansista kaunein sielullein; 
Kaikki mitä tarvitsen puhdistumiseen ja tekemään minut täysin terveeksi. 
Murheessa Hän on lohtuni, vaikeuksissa Hän on apuni, 
Hän käskee minua kaikki huoleni Hänen päälleen vierittämään. Halleluja! 
Hän on Laakson Lilja, Kirkas ja Aaamu Tähti, Af Hän on 
kymmenistätuhansista kaunein sielullein. 
155. Rakastatteko te Häntä? Oi, minä vain: 
 Rakastan Häntä...(palvokaamme Häntä nyt, kaikkien noiden leikkaavien 
Sanojen ja Sanoman jälkeen) 
Koska Hän ensin rakasti mua. 
Ja osti pelastukseni 
Puul’ Golgatan. 
156. Eikö Hän olekin ihmeellinen! Minä rakastan Häntä. Nyt, ne asiat joista 
en ehtinyt puhua, tulevat tietenkin olemaan kirjoissa, koska me emme voi 
tuoda esiin koko seurakunta ajanjaksoa yhdessä illassa. Minä tein sen jotenkin 
vähän hiljaisemmin tänä iltana, koska olen hieman käheä. Mutta, oi, eikö Hän 
olekin ihmeellinen! Oi! 
On ihmisiä melkein kaikkialla, 
Joiden sydämet ovat kokonaan liekissä, 
Siitä tulesta joka lankesi Helluntaina, 
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149. Päättäkäämme nyt nopeasti, koska olemme jo ylittäneet aikamme. Hyvä 
on. Katso kaamme nyt, olen jakeessa: 
Ja minä tulen tappamaan hänen lapsensa kuolemalla; ja kaikki seurakunnat 
ovat tietävä että minä olen hän joka tutkii ohjakset ja sydämet: ja minä tulen 
antamaan jokaiselle teistä teidän tekojenne mukaisesti. 
Mutta teille minä sanon, ja lopuille Tyatirassa, niin monille joilla ei ole tätä 
oppia,... (minkä kaltainen oppi se oli: organisaatiot, piispat, ja arkkipiispat, ja 
paavit, näettekö) 
150. “Joilla ei ole tätä oppia.” Nyt eilen illalla me näimme Raamatusta, että 
Israel tullessaan Mooabin halki, ei ollut mikään kansakunta. He asuivat maan 
päällä ja olivat vapaita ihmisiä. Onko se oikein? Esikuva,; he harhailivat 
ympäri teltoissa ja niin edelleen. Helluntailaisryhmät ovat samalla tavalla, 
todelliset helluntialaiset, he har hailevat paikasta paikkaan. Näettekö? Hyvä 
on. 
...joilla ei ole tätä oppia (kun he organisoivat itsensä ja tekevät siitä suuren 
organisaation), jotka eivät ole tunteneet Saatanan syvyyksiä,... 
151. Nyt muistakaa missä me totesimme Saatanan istuimen olleen. Eilen 
illalla me veimme sen suoraan alkuun. Missä hänen istuimensa oli alussa? 
Babylonissa. Ja Babylon... kun tuo hierarkia, kuningas-pappi Babylonista , oli 
valloittavien Kaldealaisten takaa ajamana, hän tuli Pergamoon ja asetti sinne 
istuimensa. Näettekö, hän muutti istuimensa Sinarin maasta Pergamoon. Me 
juuri luimme sen suoraan historioista eilen illalla. Ja nyt siellä hän alkoi, 
muodostaen Katolisen kirkon, joka on yhä äiti Babylon. Hyvä on. “Saatanan 
istuin.” 
...ja jotka eivät ole tunteneet Saatanan syvyyksiä, niinkuin he puhuvat; minä en 
ole paneva teidän päällenne mitään toista kuormaa. 
152. “Ei tule olemaan enempää kuormaa; vain mitä teillä jo on.” Tämä pieni 
vähemmistö niellä, näettehän, joka on kokonaan puristettu ulos tässä Pimeässä 
Ajanjaksossa. He menivät sen lävitse lähes tuhat viisisataa vuotta. 
Mutta se mikä teillä on jo pitäkää tiukasti kunnes minä tulen. (Toisin sanoen, 
“Teillä on yhä helluntaisiunaus sydämessänne. Pitäkää se kunnes Minä tulen 
antamaan teille helpotuksen, sillä tämä seuraava ajanjakso on juuri tulossa 
seuraavaksi.”) 
Ja joka voittaa,ja ja ylläpitää minun tekojani loppuun asti, hänelle minä tulen 
antamaan vallan yli kansakuntien: 
Ja hän on hallitseva heitä rautaisella sauvalla; niinkuin savenvalajan astiat 
heidät särjetään pirstaleiksi: niinkuin minä sain Isältäni. 
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82. Nyt me näemme että tämä Iisebel, kun hän tuli sinne, hän aikoi todella 
hakata maahan kaikki Jumalan alttarit ja pystyttää omat alttarinsa. Ja hän sai 
Israelilaiset kumartamaan epäjumalan edessä. Se oli tarkalleen mitä 
Konsatantiinus teki kun hän muodosti Katolisen kirkon. Hän toi pakanuuden 
sisälle Kristilliseen kirkkoon ja sai Kristityt kumartamaan epäjumalia. Se oli 
tarkalleen tuo sama pimeä ajanjakso uudestaan; Israelin pimeä ajanjakso; 
seurakunnan pimeä ajanjakso; epäjumalien kumartaminen. Ja Elia oli oman 
aikansa tähti. 
83. Ja se aiheutti sen että koko Israel palvoi Baalia, ja niin teki Katolinen 
kirkko Tyatirassa. 
84. Nyt haluan teidän huomaavan erään toisen silmiinpistävän asian tässä. 
Jeesus sanoi että hän kutsui itseään profetissaksi. “Tuo nainen Iisebel, joka 
kutsuu itseään (kutsuu itseään) profetissaksi.” Katsokaahan nyt, Katolinen 
kirkko ei salli jäseniensä lukea Raamattua, koska he sanovat että pappi on 
ainoa joka voi Jumalallisesti ennustaa Sanan 
85. Mutta, todellinen tulkinta on profeetan. Profeetalla on Jumalan Sanan 
Jumalallinen tulkinta. Se on täsmälleen oikein. Kuinka voi JOKU kutsua jotakin 
“profeetaksi,” jä sitten sanoa että “hänellä on väärä ilmestys”? Siinä on aivan 
yhtä paljon järkeä kuin että poika olisi Iankaikkinen, näettehän. Katsokaahan, 
profeetta merkitsee, “oikea ennustaja, hän jolle Herran Sana tuli, ilmestys tuli 
hänelle.” Tuo sana profeetta merkitsee “Jumalallisen Sanan ennustaja.” Jeesus 
sanoi, “Jos keskuudessanne on joku hengellinen Tai profeetta, niin Minä Herra 
tulen puhumaan hänelle. Ja jos se mitä hän sanoo tapahtuu, silloin kuulkaa 
häntä, Minä olen hänen kanssaan. Jos se ei tapahdu, älkää silloin kuulko 
häntä.” Siinä kaikki. Se oli Jumalallinen Jumalan Sana, ja Herran Sana tuli 
profeetoille. 
86. No niin, he sanoivat sitten että tämä kirkko oli “profeetta.” Muistakaa 
nyt, se muuttui tästä Nikolaiittalaisuudesta, se on muutettu “hänelle”, näettekö 
te sitä? “Iisebelille.” No niin, eilen illalla oli “Bileamin oppi.” Näettekö, 
“Nikola-iittain oppi” ja “Bileamin oppi.” 
87. No niin, Bileam oli se joka sai Israelin tekemään haureutta. Ja mitä 
nämä Nikola-iitat tekivät? He tekivät organisaation. Niin he yhdistivät ne 
molemmat ja saivat hänet, “seurakunnan, kirkon” “Iisebelin!” Varmasti! 
Ilmestyskirja 17. “Tuo suuri huora joka istuu monien vesien päällä.” Nainen, 
prostituoitu. Mitä hän on. tai kuinka hän on prostituoitu? Hän harjoittaa 
haureuksia, hengellisiä haureuksia, väärin-tulkiten Sanan ihmisille. Menkää 
pois tuosta fanaattisuudesta! Se on todellista fa-naattisuutta! Oikein. 
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88. Katsokaahan nyt, hän kutsuu itseään profetissaksi, “Me se olemme! Me 
olemme neuvosto! Me olemme Laodikean neuvosto jälleen, me olemme 
kirkkovaltuusto, ja me olemme päättäneet n ä i n, ja näin, ja näin. Niinpä 
kuunnelkaa meitä!” Mutta... 
89. Tuo pappi joka täällä haastatteli minua tuo Frazierin tytön johdosta. Hän 
sanoi, “Kardinaali haluaa tietää...tai piispa haluaa tietää kastoitko sinä tämän 
Frazierin tytön.” Hän sanoi, “Hän tulee Katoliseksi.” 
 Minä sanoin, “Kyllä, olen ymmärtänyt niin.” 
 Hän kysyi, “Kastoitko sinä hänet?” 
 Minä sanoin, “Kyllä.” 
 Hän sanoi, “Kuinka sinä hänet kastoit?” 
 Minä sanoin, “Kristillisellä kasteella.” (a-ha) Hän sanoi, “Hyvä on, mitä 
sinä tarkoitat sillä?” 
90. Minä sanoin, “Kristillinen kaste on sillä tavalla kuin Raamattu sanoo. 
On ainoastaan yksi tapa kastaa Kristillisellä kasteella. Jokainen henkilö 
Raamatussa oli upotettu veden alle ‘Jeesuksen Kristuksen’ Nimessä.” 
91. Hän teki muistiinpanoja ja aloitti kirjoittamaan sitä ylös sillä tavalla. 
Hän sanoi, “Tiedätkö, Katolisella kirkolla oli tapana tehdä niin.” 
92. Minä kysyin, “Milloin?” Minä sanoin, “Minulla on kaikki muinaiset 
historiat, jotka vain olen voinut saada käsiini, Lontoosta ja muualta.” Niin että 
voin tutkia niitä tätä pianlähestyvaä hetkeä varten, kun jotakin tulee 
tapahtumaan. Näettekö? Minä sanoin, “Haluaisin tietää missä.” 
Hän sanoi, “Oh,” hän sanoi, “Raamatussa.” 
Minä sanoin, “Sanotko että...” 
Hän sanoi, “Jeesus organisoi (asetti järjestykseen) Katolisen kirkon.” 
Minä sanoin, “Oliko Pietari sitten ensimmäinen paavi?” 
Hän sanoi, “Tietenkin.” 
93. Minä sanoin, “Minä luulin että “kirkko oli erehtymätön eikä muuttunut 
ja että kaikki messut sanottiin latinaksi, niin etteivät ne muuttuisi.’” 
94. Hän sanoi, “Se on totta.” 
95. Minä sanoin, “Mutta, te totisesti olette tehneet joitakin muutoksia sen 
jälkeen.” Minä sanoin, “Jos tämä Raamattu on Katolinen Kirja, silloin minä 
olen vanhanaikainen Katolinen.” Näettekö? Se on totta. Minä sanoin, “Silloin 
minä olen vanhanaikainen Katolinen.” Ja minä sanoin, “Se todella on...” 
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konferenssista joka heillä oli täällä, kun Khrushchev otti pois kenkänsä ja löi 
sillä pöytää? Siellä oli koolla viisi itäistä kansakuntaa ja viisi läntistä 
kansakuntaa. Khrushchev johti itäi siä kansakuntia ja Eisenhower johti läntisiä 
kansakuntia. Siellä olivat nuo kaksi pää johtajaa, kaksi isoavarvasta. 
Khrushchev, Venäjällä merkitsee “savi.” Ei 
senhower. Amerikassa, Englannissa, merkitsee “rauta.” Me olemme lopussa. 
Ja he palvoivat lohikäärmettä joka antoi vallan eläimelle(pedolle) ja he 
palvoivat eläintä(petoa), sanoen, Kuka on eläimen(pedon) kaltainen? kuka on 
kykenevä sotimaan häntä vastaan? 
145. Toisin sanoen, kuulkaahan. Eisenhowerilla on suuri nimi täällä 
Yhdysvalloissa, mutta Roomassa hän ei ole mitään, Venäjällä hän ei ole 
mitään. Khrushchev on suuri Ve näjällä, mutta Yhdysvalloissa hän ei ole 
mitään. Mutta on yksi mies joka on suuri kaik kialla, ja se on tuo paavi (kyllä), 
“Järjestäkäämme itsemme yhteen, ja tulkaamme yhteen.” 
Ja hänelle annettiin suu puhua suuria asioita ja jumalanpilkkoja; ja valta 
annettiin hänelle jatkaa neljäkymmentä kaksi kuukautta. 
Ja hän avasi suunsa pilkassa Jumalaa vastaan, (ja “opettaen oppina 
ihmiskäskyjä; korskeita, ylpeitä, nautinnon rakastajia; heillä on jumalisuuden 
muoto mutta kieltävät sen Voiman”) ...pilkkaamaan hänen nimeään, (ottaen 
“Isä, Poika, Pyhä Henki” muodon “Herran Jeesuksen Kristuksen” sijaan, 
näettekö) ...hänen majaansa, ja niitä jotka asuvat taivaassa. 
Ja se annettiin hänelle sotia pyhiä vastaan, (siinä alkaa vaino nousta)... ja 
voittaa heidät: ja valta annettiin hänelle yli kaikkien heimojen, kielien ja 
kansakuntien. 
Ja kaikki jotka asuvat maan päällä palvovat häntä, joiden nimet eivät ole kir-
joitetut teurastetun Karitsan elämän kirjassa maailman perustamisesta asti. (oh, 
oh, oh, oh, oh) 
146. “Maailman perustamisesta.” Meidän nimemme, jos ne koskaan ovat 
tuossa Kirjassa, Pantiin sinne jo silloin. Jeesus sanoi. “Ei kukaan voi tulla 
Minun tyköni ellei Minun Isäni häntä ensin vedä, ja kaikki jotka Isä on antanut 
Minulle tulevat Minun tyköni. Minun lampaani kuulevat Minun Ääneni” 
(Tämä on Ruoka, näettekö), “ja vierasta ne eivät...” 
147. Sitten he sanovat, “Mutta, minä olen juuri liittynyt kirkkoon, minä olen 
aivan yhtä hyvä kuin sinäkin.” Se ei ole lammasten Ruoka. 
148. Tässä on lammasten Ruoka, “Istua yhdessä Taivallisissa Paikoissa 
Kristuksessa.” Oi. Hän on niin ihmeellinen! Eikö olekin? Hyvä on. 
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joka oli haavoitettu niekalla (pakanuus) ... ja joka eli (paavillisuuden kautta. 
Pakanallinen Rooma tuli paavilliseksi Roomaksi.) 
140. Näettekö, “He valmistavat hänelle kuvan.” Mikä se olisi? Se mitä he 
ovat tekemässä juuri nyt, aivan tarkalleen, sen tullessa tähän kirkkojen liittoon, 
“Kaikki kirkot kuuluvat tähän organisaatioon, kaikki tulevat yhteen ryhmään.” 
Nyt he hankkivat itselleen Raamatun. Ja Paavi Johannes on kutsunut heidät 
kaikki takaisin. Canterburyn arkkipiispa, kaikki kääntyvät ympäri. Ja ennen 
pitkää, koko tuo asia tulee takaisin Mamman tykö, koska he alusta alkaen ovat 
porttoja. Näettekö? He sanovat, “Me tu-leiame kaikki liittymään yhteen 
yhdessä suuressa asiassa taistelemaan Kommunismia vastaan.” Eivätkä tiedä 
että Jumala on herättänyt Koamunismin(voin todistaa sen tällä Raamatulla,), ja 
on jopa pannut heidän mieliinsä kostaa niiden pyhien veren, jonka he ovat 
vuodattaneet maan päällä. Jumala organisoi Kommunismin, aivan samoin kuin 
Hän organi-soi Kuningas Nebukadnessarin kurittamaan Israelia. Hän nosti 
esiin Kommunismin, ja jonakin päivänä he ovat räjäyttävä Rooman pois 
kartalta. Näettekö? (Tyhjä paikka nauhassa) 
141. Katsokaamme nyt missä me...Ja te näette täällä, kuinka hän sai kaikki 
rikkaat ja köyhät vastaanottamaan merkin; mutta siellä oli yksi ihmisluokka 
johon hän ei voinut koskea. Tiedättekö sen? Ilmestyskirja 13: ...8. 
142. Kuunnelkaa tätä. Sallikaa minun lukee tämä: 
Ja minä seisoin meren hiekalla, ja näin eläimen (pedon) nousevan ulos 
merestä, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sarvissaan 
kymmenen kruunua, ja päissään pilkaavia nimiä. (Ne ovat nuo seitsemän 
kukkulaa, joita käsittelimme eilen illalla, tiedättehän) 
Ja tuo eläin (peto) jonka minä näin oli leopardin kaltainen, ja sen jalat olivat 
kuin karhun jalat, ja sen suu niinkuin leijonan suu: ja lohikäärme (joka oli tuo 
punainen perkele joka seisoi naisen edessä nielläkseen hänen lapsensa, oli Roo 
oli Rooma, me kaikki tiedämme sen) ... antoi sille valtansa, ja istuimensa, ja 
suuren arvovallan. 
Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin se olisi haavoitettu kuolemaan; 
(pakanallinen, näettehän) ... ja sen kuolettava haava parantui: (paavillisuus otti 
paikkansa, liittyen yhteen Kristillisyyden kanssa, Nikolaiittain kanssa) ...ja 
koko maailma seurasi pedon jäljessä. 
143. Katolisuus on pyyhkäissyt jokaiseen kansakuntaan taivaiden alla. Se on 
totta. Aivan niinkuin Daniel sanoi tuosta raudasta joka menisi saveen, ja niin 
edelleen. 
144. Ja annan teille erään pienen tätä “rautaa ja savea” koskevan asian. 
Oletteko huo manneet, tai olenko koskaan kertonut siitä teille, tuosta suuresta 
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96. Hän sanoi, “Mutta, katsohan, Raamattu on vain Katolisen kirkon 
historia.” Hän sanoi, “Jumala on kirkossansa.” 
97. Minä sanoin, “Jumala on Sanassansa.” Oikein. 
98. “Olkoon Minun Sanani totta ja jokaisen ihmisen sana valhetta.” Ja täällä 
tämä Ilmestyskirja on ainoa Kirja (sallikaa minun sanoa se uudestaan) jonka 
päälle Jeesus on pannut Oman nimikirjoituksensa. Ja ensimmäinen asia jonka 
Hän teki, oli paljastaa Jumaluutensa, ja Hän täydellisesti tekee sen. Ja Hän 
sanoi, “Jokaiselta joka ottaa pois Siitä tai lisää Siihen, häneltä tullaan ottamaan 
hänen osansa pois Elämän Kirjasta. Siunattu on hän joka lukee, tai hän joka 
kuulee. Ja kirottu on hän joka lisää yhdenkin asian Siihen, tai ottaa mitään pois 
Siitä.” Siinä se on teille, niin että näette tuon vaarallisen puolen asiasta. Niinpä 
älkää koskaan lisätkö mitään Siihen; vain jättäkää Se sellaiseksi kuin Se on, ja 
vain jatkakaa eteenpäin. 
99. Henki tulee paljastamaan Sen teille, jos vain olette nöyriä. Näettekö te? 
Se on totta. Niinpä, Se ei ole monimutkainen. Jeesus kiitti Isää siitä sanomalla. 
“Minä kiitän Sinua Isä, että Sinä olet kätkenyt nämä asiat rabbien(opettajien), 
ja piispojen,, ja kardinaalien, ja aluevalvojien silmiltä, ja paljastanut Sen 
pienille lapsille-sen kaltaisille jotka tahtovat oppia.” Näettekö, se on mitä te 
haluatte, Se on ilmestyksen jumalalta. 
100. Se voi tulla ainoastaan sillä tavalla kuinka Hän sanoi siellä, “Kenet 
ihmiset sanovat Minun olevan?” 
101. Hän sanoi, “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” 
102. Hän sanoi,”Simon, tätä sinä et koskaan oppinut jossakin seminaarissa.” 
Näettekö? “Kukaan ei koskaan kertonut sinulle sitä. Sen tuleminen oli ilmestys 
Taivaasta. Ja tälle kalliolle Minä tulen rakentamaan Seurakuntani, ja helvetin 
portit eivät voi vallita Sitä vastaan.” 
103. Se on tarkalleen ilmestys joka Abelilla oli alussa. Se on ilmestys; se oli 
ilmestys silloin, ja se on yhä ilmestys ja se tulee aina olemaan ilmestys. Niin 
on. 
104. No niin, me näemme täällä nyt, että hän oli nainen, ja nainen esittää 
“seurakuntaa.” (Onko se oikein? Kristus tulee noutamaan mitä? 
Morsianta,naista, puhdasta neitsyttä.) Ja tämä vanha nainen täällä, hän väitti 
olevansa Jumalan seurakun-ta^mutta kuitenkin se mitä hän oli, hänet oli 
koristeltu rikkauksilla ja helmillä ja kaikella, ja hänellä oli kädessään 
haureuksiensa saastaisuuksien malja, jonka viinistä hän sai kaikki maan 
kuninkaat juopumaan. Onko se oikein?  
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105. No niin, me näemme että häntä tässä kutsutaan “Iisebeliksi.” Ja se paha 
jonka Iisebel teki - niin pian kuin hän oli saanut otteen heidän keskuudessaan, 
hän tappoi heitä ja teki kaikenlaista mitä vain voi - ja rakensi omat alttarinsa. 
Onko se oikein? Se on tarkalleen mitä Katolinen kirkko teki. Tarkalleen. Mutta 
lukekaamme nyt vähän pidemmälle. Tämä tulee ällistyttämään teitä. Joskus te 
ällistytte, ja syötte vähän lisää.  
...joka kutsuu itseään profetissaksi, ( No niin, hän sanoo, “Minä olen ainoa 
Sanan tulkitsi ja”), opettaa ja vietellä minun palvelijoitani harjoittamaan 
haureutta, ja syömään epäjumalille uhrattua. 
106. Tuo veli joka kysyi tuosta “käärmeestä,” ja “hedelmän syömisestä 
Eedenin Puutar hassa.” Sinähän näet mitä se on (etkö näekin?), kun Hän puhui 
“syömisestä” täällä. Mitä se oli, se oli hengellisesti, näettehän. Ja... 
Ja minä annoin hänelle aikaa tehdä parannus haureuksistaan; eikä hän tehnyt 
parannusta. 
Katso, minä tulen heittämään hänet vuoteeseen,...(Minkä kaltaiseen vuotee-
seen? Maailmallisuuden vuoteeseen. Tarkalleen se mitä hänen edessään on)... 
ja ne jotka harjoittavat aviorikosta hänen kanssaan suureen ahdistukseen, 
elleivät he tee parannusta teoistansa. (Se tulee olemaan tuo Suuri Ahdistus) 
Ja tulen tappamaan hänen lapsensa kuolemalla;... 
107. Voi pojat! Hänen mitkä? Tällä vanhalla tytöllä oli joitakin lapsia. Nyt 
Ilmestyskirjan 17. luku. Kuinka monet,... oletan että te kaikki olitte täällä eilen 
illalla. Hyvä on. Ilmestyskirja 17, tätä vanhaa prostituoitua, Katolista kirkkoa, 
kutsuttiin “huoraksi,” ja hän oli “porttojen äiti.” Ne eivät olisi voineet olla 
poikia, ne olivat seurakuntia, kirkkoja. 
108. Mistä ovat nyt Lutherilainen kirkko ja nämä kaikki tulleet? Mistä 
jokainen organisaatio on tullut? Missä on sen alku, Laodikea? Nikolaiitat 
lopulta muodostivat sen, ja se on tarkalleen tuo sama asia uudestaan. Et voi 
sille mitään, veli. Elia parka huusi tuota asiaa vastaan omana aikanaan. 
Johannes huusi sitä vastaan omana aikanaan. Kyllä vaan! “Älkää luulko 
voivanne sanoa itseksenne, ‘Meillä on isänämme Abraham,’ sillä minä sanon 
että Jumala on kykenevä näistä kivistä herättämään lapset Abrahamille.” Nä-
ettekö? Sille ei yksinkertaisesti voida mitään. 
109. No niin, hänellä oli lapsia. Oliko oikealla Iisebelillä lapsia? Kyllä oli! 
Kuunnelkaa: “Minä tulen tappamaan hänen lapsensa...” 
110. Mitkä? Katolisen kirkon lapset ovat Protestanttiset kirkkokunnat. 
Näettekö, se on aivan tarkalleen niin, koska he tekevät saman asian. He ovat 
kastetut Katoliseen kirkkoon väärällä kasteellaan, kasteella joka ei ole 
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ja Jumala tulee pitämään minut vastuus sa Siitä. Minä haluan olla kuin Paavali, 
“Etten kaihda julistamasta koko Jumalan neuvoa.” Oikein. Hyvä on. Hyvä on. 
134. No niin, ja he rakensivat alttareita Jerusalemissa. Nyt haluan teidän 
näkevän. Kun Iisebel nai Aahabin, hän toi epäjumalankuvat Israelin 
kumarrettavaksi. Niin teki myös tämä Nikolaiittain oppi, naitettuna 
pakanuuteen; he ottivat alas Jupiterin ja panivat tilalle Pietarin; ja Venuksen 
tilalle Marian; ja niinkuin Raamattu sanoi, “Hän saattoi koko Israelin 
tekemään syntiä.” 
135. Niin on Katolinen kirkko saattanut kaikki tyttärensä menemään 
naimisiin organisaatioon, ja tuo koko asia on synti, aivan kuin Iisebel ja hänen 
tyttärensäkin. Hyvä on. Ja tehden tämän, kun tuo hierarkia oli pystytetty, ja 
Paavi Boniface, Boniface III:s oli ottanut istuimensa, silloin heillä oli jumala 
valtaistuimella, eikä heillä enää ollut mitään käyttöä Pyhän Hengen kasteelle 
seurakunnassa. Oikein, heillä oli uskontunnustuksensa ja muodollisuutensa, ja 
jatkoivat eteenpäin. 
136. Ja kun organisaatio on vastaanottanut tuon saman opinkappaleen, he 
sammuttivat Pyhän Hengen vapauden seurakunnalle, Baptistit, Methodistit, 
Presbyteerit ja niin edelleen. He totisesti tekivät sen! Ja vähitellen me näemme 
niiden kuivettuvan ja kuolevan, niinkuin Jeesus sanoi tuosta viinipuusta. No 
niin, kaikki Pyhän Hengen merkit ja ihmeet asetettiin menneisiin päiviin. Ja he 
ovat tulleet rikkaiksi aivan niinkuin Katolinen kirkkokin. Niin hän saattoi koko 
maailman tekemään syntiä, koska hän on mennyt jokaiseen kansakuntaan, hän 
ja hänen tyttärensä. Se on oiekin. 
137. Tarkatkaa nyt kuinka Hän kutsuu häntä toisessa seurakunta 
ajanjaksossa. Tarkatkaa Hänen kutsuvan häntä. Tarkatkaa kuinka Hän täällä 
lopussa ottaa ulos Jäännöksensä, “Valittujen tähden,” joita on vain muutama, 
niin ettei mikään liha pelastuisi ellei... 
138. Niinkuin on kirjoitettuna Ilmestyskirja 13:6. Haluaisitteko että 
menemme siihen hetkeksi? Kuinka Hän sanoo’että “Tämä nainen saattoi 
kaikki ottamaan merkin, (tämä pe-to(täi eläin) teki), sai kaikki 
vastaanottamaan pedon merkin, sekä köyhät että rikkaat, keitä tahansa he 
olivatkin.” se oli Rooman Katolinen kirkko. 
139. Joko sen, tai sitten he tekivät kuvan...Ilmestyskirja 13:14, he tekivät 
kuvan pedolle. Arvaan teidän kaikkien lukeneen sen. Jos ette ole, niin 
menkäämme ja lukemaamme se. Ilmestyskirja 13:14: 
Ja pettää heidät jotka asuvat maan päällä niillä ihmeillä joita hänellä on valta 
tehdä pedon nähden; (se on tämä kirkkojen liitto) ... tehdä pedon nähden; 
sanoen heille jotka asuvat maan päällä, että heidän tulisi tehdä kuva pedolle, 
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asia. Iisebel tässä, Katolinen kirkko, täällä hän ottaa tyttärensä, (nämä orga-
nisaationsa) ja naittaa sen suoraan heihin täällä, tehden heille saman asian. 
“Tappaa hänen lapsensa kuolemalla,” hengellisellä kuolemalla. He 
organisoivat itsensä kuoliaaksi, ja ennenpitkää, kaikki Henki on mennyt pois. 
129. Sanokaapa minulle, sallikaa minun kysyä teiltä yhtä asiaa, joltakin 
historioitsijalta täällä, joita täällä istuu viisi tai kuusi kappaletta, haluan teidän 
tulevan ja esittävän minulle yhdenkin Kirjoituksen, tai tiedon historiasta, 
jolloin mikään noista seurakunnista jotka koskaan lankesivat ja menivät 
takaisin organisaatioon, olisi koskaan noussut jälleen esiin herätyksen kanssa. 
Kun he olivat organisoineet itsensä, niin oliko heillä koskaan enää sen jälkeen 
herätystä? Ei koskaan! Henki jätti heidät Minä sisällytän siihen myös 
Helluntailaiset. 
130. Kun helluntaisiunaus lankesi, ja te kaikki puhuitte kielillä, te 
entisaikaiset, joilla oli nuo suuret helluntaisiunaukset ja asiat. Jonkin ajan 
kuluttua teillä oli se jota te kutsuitte Yleis Kokoukseksi. Organismi kylläkin, 
mutta ei vielä mikään organisaatio. Ja ennenpitkää, te ette voineet kestää sitä, 
vaan teidän täytyi mennä suoraan takaisin ja tulla “Saatanan lapseksi,” ja te 
organisoitte itsenne. 
131. Ja sitten syttyi toinen Valo, koskien Jeesuksen Kristuksen Nimeä. Ja 
sitten he ylpistyivät ja sanoivat, “Siunattu Jumala, jos teillä ei ole ‘Jeesus’ 
nimeä, te menette helvettiin. Meillä on Se, eikä teillä ole Sitä.” Mitä he 
tekivät? He vain kuolivat juuri niille jalansijoilleen; tekivät siitä organisaation. 
Näettekö? Sensijaan jos he olisivat vain antaneet Valon kulkea eteenpäin 
seurakunnan lävitse, olisi se automaattisesti ottanut paikkansa. Mutta te 
organisoitte itsenne. Mikä se on? Iisebelin lapsi. Ja he kaikki kuolivat yhdessä. 
132. Nyt haluan kysyä teiltä jotakin. Ovatko Assemblies of God, tai Ykseys, 
tai mikä tahansa muu heistä, koskaan noussut suuressa yhtenäisessä 
herätyksessä? Ei lainkaan! Tänä viimeinen herätys meni juuri ohitse, kun Pyhä 
Henki tuli alas täällä virralla vuonna 1933, (monet teistä jotka olitte siellä, 
istutte täällä juuri nyt), ja tämä suuri parantamispalvelustehtävä tulisi 
tapahtumaan, ja sanottiin, “Se pyyhkäisee maailmaa,” eikä se tullut lainkaan 
minkään eri organisaation kautta. Jumala meni noiden alueiden ulkopuolelle ja 
nosti esiin erään melkein pakanan, aloittamaan tuon herätyksen. Ja katsokaa 
mitä Se on tehnyt! Näettekö? 
133. Nuo organisaatiot, niin pian kuin ne organisoituvat, ne ovat kuolleita. 
Hän sanoi, “Minä tulen tappamaan hänen lapsensa kuolemalla.” Oi, hyvänen 
aika! Minä tiedän teidän... Olkaa hyvät ja älkää loukkaantuko minuun, mutta 
minä... Jos minä tiedän tämän, enkä kerro sitä, silloin olen alhainen tekopyhä, 
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Kirjoituksen mukainen; puristetaan kättä Pyhän Hengen asemesta; “Isa,Poika, 
Pyhä Henki,” “Jeesuksen Kristuksen” asemesta. Ja he yksinkertaisesti tekevät 
kaiken vastoin Raamattua. Ja kuitenkin he menevät suo-raan„.siihen. 
111. Iisebelin tytär oli nimeltä Athaliah, A-t-h-a-1-i-a-h. Ja hän naitti 
Athalian Jehoramille, Juudan kuninkaalle, ja pian olivat Baalin alttarit pystyssä 
Jerusalemissa. Teidän ei nyt tarvitse mennä historiaan löytääksenne sen, se on 
Raamatussa. Näettekö? Iisebelin tytär Athaliah, meni naimisiin Joosafatin 
pojan kanssa, joka oli Jehoram. Ja hänen tyttärensä teki saman asian kuin 
hänkin. 
112. Voi hyvänen aika! Ettekö te voi nähdä sitä? Näettekö kuinka nuo 
organisaatiot ovat tehneet, veljet? He tulivat suoraan takaisin Lutherin ja 
heidän kauttaan, aivan tarkalleen, ja organisoivat itsensä yhteen sensijaan että 
olisivat antaneet Pyhän Hengen johtaa. Ja Helluntailiike teki tarkalleen saman 
asian. He eivät voineet antaa Pyhän Hengen mennä eteenpäin ja tehdä sitä 
Omalla tavallaan, ja seurata sitä; ja joka kerta Valon tullessa, tutkia sen Sanalla 
ja vain mennä eteenpäin. He eivät voineet antaa Pyhän Hengen johtaa, heidän 
oli tehtävä organisaatio ja eristää itsensä kaikesta muusta mitä tulisi 
myöhemmin. Se meni suoraan takaisin ja naitettiin tuohon samaan asiaan uu-
destaan! Aivan tarkalleen. Kun me pääsemme tuohon ajanjaksoon, niin 
tarkatkaa mitä odottaa teitä täällä edessäpäin. Näettekö? He naittivat sen 
suoraan takaisin siihen! Jeesus sanoi täällä että “Tämä Iisebel, hän kutsuu 
itseään ‘profetissaksi,’ ja minä tulen heittämään hänet maailmallisuuden 
vuoteeseen, ja tapan myös hänen lapsensa” minkä kaltaisella tavalla?) 
“kuolemalla.” 
113. Minkä kaltaisella kuolemalla hänen lapsensa tulevat olemaan tapetut? 
Te näetteettä he ovat kuolleita nyt! Hengellisesti kuolleita! Heillä ei ole 
ilmestystä! He tuntevat organisaationsa, he tuntevat katkismuksensa, he 
tuntevat kirkkonsa opin: mutta. kun tulee kysymys Jumalan tuntemisesta, niin 
jotkut heistä eivät tiedä Siitä sen enempää kuin mitä Hottentotti tietäisi 
Egyptilaisestä ritarista; oikein, kun tulee kysymys todellisesta Pyhän Hengen 
tuntemisesta. Ihmetellään; kutsutaan Sitä... tahtovat kutsua Jumalan Henkeä, 
joka erottaa henget ja tekee sen kaltaisia asioita ja ajaa ulos perkeleitä, 
“ennustajaksi,” tai “perkeleeksi.” “Hänhän ei kuulu meidän organisaatioomme. 
Tuo ryhmä, oh, buuu.” Näettekö, he eivät yksinkertaisesti tunne Sitä. Ja sitten 
he kiinnittävät siihen nimilapun, “Jeesus Yksin,” tai jonkinlainen “Pyhä 
Kieris-kelijä,” tai jotakin sen kaltaista. He yksinkertaisesti vain eivät tunne 
Sitä! . 
114. Ja tuo hetki on lähellä kun tuo asia tulee olemaan paljastettu. Se on 
tarkalleen. Jumala tulee tekemään sen niin varmasti kuin minä seison tämän 
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saarnatuolin takana, koska Hän tulee nykäisemään lapsensa ulos aivan yhtä 
varmasti kuin minä olen seisomassa täällä. Jumala Taivaassa tietää sen. Jos 
uskotte että minä olen Herran profeetta, Herran palvelija, niin kuunnelkaa 
minua. Hän on lähes käsillä. Kyllä vaan. 
115. “Hänen lapsensa tulevat olemaan tapetut hengellisellä kuolemalla.” 
Katsokaa heitä: kylmiä ja muodollisia. Katsokaa meidän... Meidän ei tarvitse 
puhua Baptisteista ja Presbyteereistä, me tiedämme heidän olleen kuolleita 
vuosikausia. Vaan... 
116. Kun Lutherilla oli herätyksensä, vanhurskauttaminen, jos hän vain olisi 
jatkanut eteenpäin, olisi tämä suuri Helluntailiike ollut Lutherilainen kirkko. 
Valo olisi tullut pyhittämiseen, niinkuin Wesley seurasi Sitä. Näettekö, Luther 
ei voinut seurata Sitä. Ei, he olivat jo Lutherilaisia. 
117. Sitten tuli Wesley. Kun Wesley kuoli, mitä sen jälkeen tapahtui? He 
organisoivat sen ja tekivät Wesleyn Methodistit, Primitiiviset Methodistit, ja 
oh, kaiken kaltaiset Methodistit. Näettekö? Ja kun... Oli suuri herätys, mutta 
kun he tekivät siitä organisaation - mitä tapahtui kun Helluntailaiset tulivat 
mukaan puhuen kielillä ja toivat sisälle lahjojen ennalleen asettamisen? 
Methodistit eivät voineet liikkua eteenpäin; he kutsuivat heitä “perkeleeksi.” 
118. Nyt mitä Helluntailaiset ovat tehneet? Saman asian jonka hekin tekivät! 
Ja missä he ovat? Aivan niin kuolleita kuin kuollut voi olla. Kyllä vaan! Niinse 
on tarkalleen. “Minä tulen heittämään hänen lapsensa kuoleman vuoteeseen ja 
tapan heidät.” Sallikaa minun lukea se niin että näette sen, uskon että se 22. 
jae: 
Katso, minä tulen heittämään hänet vuoteeseen, ja ne jotka harjoittavat aviori-
kosta hänen kanssaan suureen ahdistukseen, (Tuohon Suureen Ahdistukseen)... 
119. Se on minkä lävitse se menee. Muistakaa nyt, sallikaa minun pysähtyä 
tässä hetkeksi. Tuo Suuri Ahdistus on se johon nuo ihmiset tullaan heittämään, 
nuo nukkuvat neitsyet joilla ei ollut öljyä lampuissaan; vaikka he kuuluivatkin 
organisaatioon, olivat hyviä ihmisiä ja kävivät kirkossa ja kaikkea; mutta kun 
he tulivat saadakseen öljyä, oli se liian myöhäistä silloin. Näettekö, Hän heittää 
hänet Suureen Ahdistukseen, Katolinen kirkko menee siihen ja kaikki hänen 
lapsensa hänen mukanaan, ne menevät Suureen Ahdistukseen. ....”elleivät he 
tee parannusta teoistansa.” 
120. Eivät nuo ihmiset jotka siellä ovat; vaan itse kirkko, hänen lapsensa ovat 
organisaatiot. Eivät nuo ihmiset jotka siellä ovat, kuten Katoliset, Baptistit, 
Presbyteerit tai Helluntailaiset. Minä säälin heitä. Jos kysyn, “Oletko sinä 
Kristitty?” “Minä olen Presbyteeri.” Oh! 
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121. Sillä ei ole mitään sen enempää tekemistä Sen kanssa, kuin 
sanokaamme, että “sika satula selässään olisi kilpahevonen.” Niinpä mitä 
maailmassa te voisitte tehdä sille asialle? Ei sitten kertakaikkiaan mitään. En 
tarkoittanut sitä vitsinä, tämä ei ole mikään paikka vitsejä varten, tämä on 
Evankeliumia varten. Näettekö? Minä vain halusin kuvata asiaa. Näettekö, se 
on oikein, heillä ei ole mitään sen enempää tekemistä asian kanssa. - “Minä 
olen Helluntailainen.” 
122. Sillä ei ole mitään sen enempää tekemistä Sen kanssa. Te voitte kuulua 
vaikka manin heidän organisaatioistaan, mutta oletteko uudestisyntynyt 
Jumalan lapsi? Rakas -tatteko todella jokaista koko sydämestänne ja 
sielustanne, ja rakastatteko Jumalaa ja olette päivittäin... ei valia mitä kuka 
tahansa tekee teille? Jos te nousette vastaan ja “Hamm!” kuin jokin sirkelisaha, 
niin se osoittaa että Pyhä Henki on jättänyt teidät, jos teillä koskaan edes 
olikaan Sitä. 
123. Kuulkaa: “Ellei hän kadu tekoaan.” “Ja Minä tapan hänen lapsensa 
kuolemalla;...” 
124. “Hänen lapsensa,” Iisebelin lapset. No niin, mitä Iisebel teki? Naitti 
tyttärensä toisiin riveihin, sinne Juudaan. Tarkatkaa nyt sen hengellistä 
sovellutusta. Ehkä voisin piirtää sen tänne. Tarkatkaa nyt tätä todella tarkasti: 
125. Tässä on Iisebel, ja Israel. Mutta tässä on Juuda, erityyppinen, tai toinen; 
Joosafat hallitsi täällä. Hyvä on. Nyt tämä tässä oli Aahab; nyt täällä on 
Iisebel, juuri tässä. Nyt hän tuli tänne ja aiheutti sen että koko Israel meni 
epäjumalan palvontaan. 
126. Se on tarkalleen mitä Katolinen kirkko teki täällä aikaisempina 
päivinään, kun Konstiintiinus yhdisti Nikolaiitat (nuo kylmät, muodolliset 
täällä) seurakuntaan ja pakanuuteen, ja teki Kristillisyyden pakanallisen 
muodon. En halua loukata teidän Katolisten ihmisten tunteita, mutta minä olen 
vastuussa Jumalan edessä. Se on kaikki mitä Katolinen kirkko on, se on 
Kristillisyyden pakanallinen muoto; taikauskoja, epäjumalankuvia ja kaikkea 
muuta. Se on aivan tarkalleen, vain pakanallinen muoto. No niin. se on totta. 
Jos kuolisin tällä hetkellä, se on totuus. Ja protestantit ovat aivan, siinä 
samassa, vain toisessa luokassa. 
127. Tarkatkaa nyt mitä Iisebel teki. Silloin te näette kuinka Perkele... Hän 
oli niin antautunut, että hän käytti tyttäriään. Hänellä oli tytär syntynyt täällä, 
ja tämä tytär menee tänne tämän suuren pyhän miehen Joosafatin tykö, ja ottaa 
ja nai hänen poikansa; ja tuo saman asian tänne, tähän osaan Israelia. 
128. Nyt nuo tosi Nikolaiitat, nuo kylmät ja muodolliset, jotka halusivat tuon 
organisaation, he naittiyat sen siihen täällä. Ja pankaa nyt merkille tuo sama 


