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SARDEEN SEURAKUNTA 
AJANJAKSO 

 
1. Veljeni juuri kertoi minulle että täällä olivat nämä nenäliinat, joitakin 
varten jotka ovat kuolemassa syöpään. Niinpä me tulemme rukoilemaan niiden 
puolesta pienen ajan kuluttua. (Veli Neville sanoo, “Täällä on kaksi pyyntöä.”) 
Kaksi pyyntöäkö? Hyvä on, hyvä on. Ja minä asetan ne tähän, rukoillakseni 
myös niiden puolesta. 
2. Ja sitten joku juuri ojensi minulle tiedoituksen koskien huomisia 
kokouksia. Te jotka olette vierailemassa luonamme, me olemme todella iloiset 
jos pääsette tulemaan huomenna iltapäivällä kello kahdelta. Heillä tulee 
olemaan ääninauhakokous. Ja jos teillä ei ole mitään tekemistä, siellä tullaan 
soittamaan yksi sanomista jota ette ole koskaan kuulleet ja pidetään 
rukouskokous ja me odotamme hienoa aikaa huomenna iltapäivällä kello 
kahdelta. Se tulee olemaan melkoisen kiireinen aika minulle, koska huomenna 
minun on valmisteltava sunnuntai aamua ja sunnuntai iltaa varten, sekä myös 
huomista iltaa varten ja on kerättävä yhteen kaikki noita seurakuntia koskeva 
historia. 
3. Ja nyt, sunnuntai aamuna, jos Herra suo, me odotamme suurta aikaa, 
koska sunnuntai aamuna ollaan jotenkin poissa lauantaiillan ohjelmasta... eikä 
se ole Laodikean Seurakunta Ajanjakso. Vaan sunnuntai aamuna haluan ottaa: 
“Nukkuva neitsyt,” ja “Ylösnousemus,” “Sata neljäkymmentä neljä tuhatta,” ja 
kaikki nuo pienet irtonaiset päät jotka sitovat sanoman yhteen, se on sunnuntai 
aamuna. Kokoukset alkavat kello yhdeksältä. Onko se oikein, pastori? Kello 
yhdeksältä sunnuntai aamuna, me haluamme poimia esiin kaikki sen kaltaiset 
asiat kuin “Mikä on nukkuvan neitsyen osa, mikä on viisaan neitsyen osa. 
Milloin he palaavat takaisin? Tai missä ilmestyvät nuo sata neljäkymmentä 
neljä tuhatta?” Ja monia sen kaltaisia asioita me yritämmesitoa yhteen 
sunnuntai aamuna, jotka kuuluvat yhteen tämän sanoman kanssa. Sitten 
sunnuntai iltana me tulemme ottamaan tuon viimeisen suuren enkelin ja 
sanoman Laodikean seurakunnalle, se on sunnuntai iltana, jos Herra suo. 
4. Ja nyt sitten huomenna iltapäivällä on täällä kokous, ääninauhakokous. 
Veli Gene juuri kertoi minulle että he... me aloittaisimme kello kahdelta 
huomenna iltapäivällä. Ja teille ihmisille jotka haluatte tulla kuulemaan 
sanomia, rukoilla alttarin ympärillä ja teille jotka etsitte Pyhää Henkeä, tai 
jotakin, se on oleva ihana aika. Kirkko on mukava ja lämmin ja on avoinna, 
valmiina ketä tahansa varten ja milloin tahansa, joka haluaa tulla sisälle ja 
rukoilla ja etsiä Herraa. Kirkko on avoinna ja odottaa. Ja me tulemme 
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odottamaan teitä, sanokaamme se niin että, me odotamme teitä huomenna ilta-
päivällä tänne. 
5. Tai milloin tahansa haluatte tulla kirkkoon rukoilemaan, se on aina 
valmiina. Ja jos sattuu niin että ovet ovat lukittuina, niin veljeni joka on täällä 
talonmiehenä, asuu aivan kadun toisella puolella. Luulen että se on numero 
411... Tai 811, vain kulman takana täältä kirkolta, numero 811. Hänellä tai 
hänen vaimollaan on avaimet, jos ovet sattuvat olemaan suljettuina, mutta he 
ehkä jättävät sen auki aamulla kokouksen jälkeen. Se on suljettu yöllä, etteivät 
lapset pääse juoksentelemaan sen lävitse, tiedättehän, ja riko ikkunoita ja niin 
edelleen; tehän tiedätte minkälaisia lapset ovat, erikoisesti näinä päivinä. 
Niinpä me suljemme sen siitä syystä. Me emme haluaisi koskaan edes sulkea 
kirkon ovia. Ehkä kun toinen on valmiina, me järjestämme sen silloin eri taval-
lapa me... joku voi olla siellä koko ajan niin että ihmiset voivat tulla sisälle ja 
rukoilla, ja etsiä parantumista, ja etsiä Pyhää Henkeä. 
6. Te joilla ei ole Pyhää Henkeä elämässänne, tulkaa tänne ja viipykää 
täällä vaikka koko yö jos tahdotte, viipykää täällä vain siihen asti kunnes saatte 
Sen. 
7. Kuka oli se joka täällä hetki sitten lauloi, “Jumala kokonaan ylitseni, 
Jumala kaikkialla”? Minä ajattelin että Ylöstempaus oli tullut. Katselin 
ympärilleni nähdäkseni olivatko kaikki täällä. Se oli todella hienoa; minä 
arvostan sitä. Me voisimme sietää sitä vähän melkein milloin tahansa. Kyllä 
vaan. Se on... Tulin sisälle juu-ji ajoissa kuullakseni sen. 
8. Ja olen jäänyt osattomaksi kaikesta tästä hyvästä laulamisesta näissä 
kokouksissa, koska olen ollut niin kiireinen, oh, tehän tiedätte kuinka se on. 
Ihmisiä tulee lentokoneilla, junilla ja... te ette koskaan tiedä sitä, näettehän, 
koska puhelinsoitto tulee ja teidän täytyy mennä tapaamaan heitä ja 
rukoilemaan heidän puolestaan, kaikkialla. Se on vain jatkuvaa menemistä ja 
sitten myös pitäisi olla aikaa tutkisteluun; se tekee siitä melkoisen ongelman. 
Mutta me olemme aina iloiset voidessamme tavata ihmisiä ja tehdä mitä 
voimme heidän puolestaan, koska se on meidän... me olemme yleisön 
palvelijoita Herran Jeesuksen Kristuksen puolesta, Hänen kansallensa, tässä 
ajassa. Ja me haluaisimme tehdä enemmän kuin teemme, mutta emme voi. 
9. Eräs saarnaaja tuotiin sisälle tänä aamuna, hieno mies, hän oli aivan 
hajoamistilassa, hermoromahdus, koska hän oli vain työskennellyt liikaa. 
Ollessaan nousemassa ylös hänen pieni tyttönsä oli seissyt huoneessa ja oli 
alkanut pyöriä. Hänellä oli yllään pieni punainen pyjama; ja hän sanoi että 
viimeinen asia jonka hän muisti, oli pieni punainen piste,joka pyöri ympäri ja 
ympäri ja ympäri, sillä tavalla. Hermoromahdus, näettehän. Ja niinpä he 
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kiireesti toivat hänet luokseni. Niinpä se johtui vain liiasta työn tekemisestä, 
näettehän. Muistakaa että te olette vain fyysillisiä ja me haluamme... me 
ajattelemme että koko taakka on laskettu meidän yllemme. Mutta tiedättekö, 
Jumalalla on palvelijoita kaikkialla, huolehtimaan osasta siitä, ja niinpä me 
vain teemme parhaamme, sen mukaan mitä voimme. Mutta laupias 
sananpalvelija yrittää tehdä kaiken minkä voi Herrallensa, näissä viimeisissä 
päivissä. Minä varmasti... Ja Herra vapautti hänet, toi hänet takaisin normaaliin 
tilaansa, ja hän lähti matkaansa iloiten 
10. Ja oi, eräs suuri asia tapahtui tänään. En halua aloittaa puhumaan noista, 
mutta, tiedättehän, kerroin vaimolleni, minä sanoin, “Nyt joku on tulossa, hän 
on oleva mies, lyhyt, raskasrakenteinen, tummat hiukset ja tummat silmät, ja 
hän tulee lukemaan tuon kyltin ja aikoo lähteä... mutta kutsu sinä hänet 
sisälle,” näettekö. Minä sanoin, “Koska Herralla on sanoma hänelle.” Ja minä 
avasin Raamatun ja minä sanoin, “ Asetan nämä tänne, niin että näet että se on 
tarkalleen mitä Herra haluaa hänen tekevän.” 
11. Kahdeksan vuotta sitten, eräs Puolalainen mies, Puolassa kasvanut... 
Eräässä kokouksessa hän tuli puhujanlavalle ja he sanoivat.... tai Pyhä Henki 
katsoi häntä, kertoi hänelle, sanoen, “Sinä olet vain sekava.” Se on mitä... Hän 
ajatteli minun sanoneen sen, mutta Pyhä Henki sanoi sen. Se pysyi hänen 
mielessään ja lopulta se laahasi hänet Kansas Citystä eilen illalla tänne 
kokoukseen ja sitten hän todella meni ymmälle, kun hän kuuli tuosta 
vesikasteesta. Hän meni hotelliinsa ja Pyhä Henki sanoi, “Nouse nyt ja mene 
sinne.” Joku halusi lähteä hänen mukaansa, mutta hän kieltäytyi siitä, koska 
tuossa näyssä hän tuli yksin. Näettekö? Niinpä hän oli tarpeeksi herrasmies 
lukeakseen tuon kyltin siellä, ja alkoi kääntyä mennäkseen pois, ja vaimoni 
kutsui minua ja minä menin ovelle, minä sanoin, Se on hän, tulkoon hän 
sisälle.” 
12. Hän sanoi, “Mitä minun täytyy tehdä?” Senjälkeen kun hän oli nähnyt, 
hän sanoi, “Nyt minä näen sen.” 
13. Minä sanoin, “Haluan näyttää sinulle tämän niin että tulet tietämään,” 
näettekö. Minä sanoin, “Herra kertoi minulle sinun olevan tulossa. Ja hän 
kysyi... Minä sanoin,”Nyt, tässä on tuo Kirjoitus. Lue se juuri nyt ennenkuin 
menet eteenpäin.” 
14. No niin, hän on nyt täällä tullakseen kastetuksi Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Hän voi olla istumassa täällä nyt, en tiedä. Oletko sinä täällä veli? 
Tuo Puolälaisveli. Kyllä, täällä takanurkassa. Nosta kätesi ylös niin että he 
näkevät sinut. Hyvä on. Katsokaahan, Pyhä Henki.... Sitä vain tapahtuu koko 
ajan. Monet ihmiset luulevat että näyt tulevat vain puhujanlavalla. Oi, se ei 
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aloita sitä. Miten se on, veli Leo? Aivan kaikkialla, näettehän. Mutta tämä 
täällä on vain aivan vähäinen osa siitä. Täällä tapahtuu vain hyvin vähän. 
Mutta siellä ulkona se tapahtuu kaikki päivät ja yöt, näettehän. Kysykää 
vaimoltani ja heiltä, naapureiltani siellä. Veli Woodilta ja kaikilta niiltä jotka 
asuvat ympärillä. Oi! Nämä ovat vain pikkuasioita täällä; nuo suuret asiat 
tapahtuvat siellä. No niin, ja puoliakaan ei vielä koskaan ole kerrottu. Oi! Olen 
niin iloinen tietäessäni että Herramme on pian tuleva ja silloin me tulemme 
olemaan Hänen kanssaan iäti, vaan Ikuisuuden, Ikuisuuden. 
15. Nyt jos Herra suo, uskon että se on kahdeksantenatoista, sunnuntaina. 
Minulla on ollut hirvittävä taistelu; Saatana on yrittänyt antaa minulle tämän 
influenssan joka heillä on täällä, ja minä vain jatkuvasti ojennan sen takaisin 
hänelle; ja hän antaa sen minulle ja minä ojennan sen takaisin hänelle. Ja 
niinpä minulla on ollut melkoinen pikku taistelu. Me tulemme luultavasti 
taistelemaan sen loppuun ensi viikolla. Ja sitten, jos Herra suo, ensi 
sunnuntaina, kahdeksantenatoista, me yritämmepitää kokouksen 
rukoillaksemme sairaiden puolesta, koska asioita alkaa kasaantua ja kasaantua, 
ja todella äärimmäisistä hätätapauksista me yritämme huolehtia niin pian kuin 
voimme, kaikkinä yön tunteina, ja on kaikenlaista tulemista ja menemistä. 
Niinpä kahdeksantenatoista ne yritämme pitää säännöllisen 
parantamiskokouksen. Ja jos teillä on joitakin rakkaitanne, jotka haluavat 
puolestaan rukoiltavan, niin tuokaa heidät tänne silloin. 
16. Nyt, monet Jeffersonvillen ihmisistä kertoivat minulle, kuinka he tulivat 
tänne ajoissa, päästäkseen sisälle, mutta siellä ei ollut tilaa enää kello viideltä 
edes heidän autoilleen, näettehän. Niinpä he... Minä sanoin, “Nämä ovat 
meidän vierailevia vel-jiäume ja sisariamme kaikkialta, ja monia saarnaajia.” 
Minä sanoin, “He ovat täällä kuullakseen Tästä opetettavan.” 
17. Ja me vain yritämme koskettaa kohokohtia. Ja sitten vähän myöhemmin, 
meillä tulee olemaan se kirjan muodossa, niin että voitte lukea sen, ja siinä 
tulee olemaan vähän e-nemmän lisättynä siihen, koska illassa... Ja te olette 
huomanneet että viimeisinä parina iltana, olen yrittänyt säästää ääntäni, 
näettehän, tuon suuren huipentuman vuoksi, se on mitä haluan nähdä; kun 
Kristuksen ilmestys siitä mitä Hän on tässä ajanjaksossa, tehdään tunnetuksi. 
18. Ja nyt, ennenkuin aloitamme Kirjoitusten lukemisen.... Ja huomenna on 
suuri kauppapäivä, kun meidän kaikkien täytyy tehdä lauantaiset ruokatavara 
ostoksemme. Ja meidän täytyy tehdä ne lauantaina aamulla tai iltapäivällä, niin 
että meillä voi olla ilta vapaa tulla kirkkoon. Niinpä yritämme päästää teidät 
lähtemään ajoissa tänä iltana, niin että ette ole väsyneitä huomenna 
tehdäksenne ostoksianne ja sitte tullaksenne takaisin huomenna iltapäivällä 
tähän ääninauha-kokoukseen veljien kanssa täällä - ja myöskin 
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Kallis Nimi, Oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan. 
213. Kuunnelkaa tuon säkeistön sanoja: 
Ota Jeesuksen Nimi myotäs.  
Kilveksi jokaista ansaa vastaan;  
Kun kiusaukset ympärillesi kerääntyvät.  
Henkäise tuo pyhä Nimi rukouksessa. 
214. Oi, laulakaamme se uudestaan: 
Ota Jeesuksen Nimi myötäs, 
Kilveksi jokaista ansaa vastaan; 
Kun kiusaukset ympärillesi kerääntyvät. 
 Henkäise tuo pyhä Nimi rukouksessa. 
215. Kumartakaamme nyt päämme: 
Kallis nimi, (kallis Nimi), Oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan; 
Kallis nimi, Oi kuinka suloinen! (Kuinka suloinen!)  
Toivo maan ja ilo Taivaan 
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 Kunnia Nimelleen! 
207. Kunnia Jumalalle! Nouskaamme seisomaan. Haluan teidän kuuntelevan 
tätä, odottakaa vain... (Erässisar puhuu toisella kielellä. Eräs veli antaa 
tulkinnan.) 
208. Nyt jos täällä olisi joku joka ei tietäisi mitä se oli, se on Helluntai, Pyhä 
Henki joka puhuu. Jeesus sanoi, “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 
Evankeliumi. Nämä merkit seuraavat niitä jotka uskovat. He puhuvat uusilla 
kielillä; laskevat kätensä sairaiden päälle ja he tulevat terveiksi.” Kaikki nämä 
asiat joista Hän puhui, ne tapahtuvat . 
209. Oi, olen niin iloinen, nähdessäni Pyhän Hengen tulevan ja vahvistavan 
tämän Sanan. Valo, ottakaa se, älkää epäilkö sitä. Vain vastaanottakaa se ja 
Hän tulee käsittelemään teitä kuin lasta ja nostamaan teidät ylös. Eikö se ole 
suloisesti tehty Pyhältä Hengeltä? Se on Pyhä Henki yllämme. 
210. Muistan erään kerran Raamatussa, kun he eivät tienneet mitä kautta 
vihollinen tulisi ja Pyhä Henki lankesi erään henkilön ylle sillä tavalla ja kertoi 
heille aivan tarkalleen mihin mennä. Ja he menivät sinne ja Jumala hämmensi 
tuon toisen sotajoukon ja ajoi heidät pois asemistaan. Kyllä. 
211. Oi, me yhä elämme Raamatun päivissä! Emmekö eläkin? Kyllä, aina, 
niin pitkään kuin siellä on Pyhä Henki. 
212. Oi, seiskäämme laulaessamme: 
Ota Jeesuksen Nimi myötäs (muistatteko Sanomaa; 
Surun ja murheen lapsi; 
Se iloa ja lohtua antaa sinulle, 
Ota se kaikkialle minne menet. 
Kallis Nimi, Oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan;  
Kallis Nimi. tuo kallis Nimi 
Kuinka Toivo maali ja ilo Taivaan. 
Ota Jeesuksen Nimi myötäs, 
Kilveksi jokaista ansaa vastaan; 
Kun kiusaukset ympärillesi kerääntyvät. 
Henkäise tuo pyhä Nimi rukouksessa. (Ylistys Jumalalle! ) 
Kallis Nimi, Oi kuinka suloinen!  
Toivo maan ja ilo Taivaan;  
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huomeniltaiseen kokoukseen. Tahtoisitteko nyt nousta seisomaan hetkeksi 
rukousta varten. 
19. Ennenkuin rukoilemme, olisiko täällä kenelläkään erikoista 
rukouspyyntöä, tekisitkö sen tunnetuksi kohotetulla kädellä. Jumala näkee. Ja 
te voitte nähdä olemmeko me maailmassa jossa on tarpeita tai ei, veljet. 
Arvelisin että yhdeksänkymmentä-viisi, tai yhdeksänkymmentä-kahdeksan 
prosenttia kuulijakunnasta kohotti kätensä... Muistakaa nyt, te ette voi edes 
liikahtaa, Jumalan tietämättä sitä. Ymmärrättekö? Hän tietää aikeenne, Hän 
tietää mitä te pyysitte. Kumartakaamme päämme: 
20. Armollinen Taivaallinen Isä, me lähestymme Sinun pyhyyttäsi tänä 
iltana, Sinun Valtaistuintasi, lupauksesi kautta jonka annoit, että Sinä kuulisit. 
Ja jos me uskoi-sinne, Sinä antaisit meille mitä me pyydämme. Ja me 
tunnustamme kaikki väärintekomme. Ja ne käsitämme, Herra, että me emme 
ole minkään Sinun siunaustesi arvoisia. Me olemmi arvottomia. Me olemme 
kertakaikkiaan arvottomat, emmekä me tule siinä mielessä että olisimme 
arvolliset ja olisimme tehneet jotakin suurta. Oi, Isä, kun me katsomme Golga-
tajseottaa kaikki suuruuden pois meistä, silloin me emme tunne mitään muuta 
kuin Kristuksen ja Hänet ristiinnaulittuna. Sitten kun me näemme että Hän 
nousi ylös Kirjoitusten mukaan, meidän vanhurskauttamiseksemme, ja palasi 
takaisin neljäkymmentä päivää myöhemmin Pyhän Hengen muodossa, 
pysyäkseen meidän kanssamme näkyväiseen ilmestymiseensä asti taivaissa 
lopun ajalla. Ja me näemme tuon lopunajan lähestyvän todella nopeasti nyt. Ja 
me olemme kaikkein onnellisimmat ihmiset, Herra, koska Sinä olet antanut 
meille tämän suuren etuoikeuden. 
21. Minä olen niin kiitollinen, Isä, tästä kuuntelevasta yleisöstä, joka istuu 
kumarretuin sydämin ja kuuntelee hiljaa. Ja sitten, Herra, minä rukoilen että 
Sinä tulisit pyhittämään huuleni tänä iltana, ja jokaisena iltana, ja joka kerta 
kun tulen Sinun saarnatuoliisi, puhuakseni Sinun kansallesi; koska, Herra, älä 
milloinkaan salli minun Puhua mitään väärää. Sinulla on yhä voima sulkea 
suut, niinkuin Sinä teit Danielin kanssa leijonien luolassa. Ja jos koskaan 
sanoisin mitään, mikä ei ole Sinun tahtosi mukaista, sulje minun suuni, Herra, 
niin etten puhu sitä. Ohita minun ajatukseni; pan minut oikeille raiteille, Herra, 
niin että en puhu mitään muuta kuin Totuuden. Sillä minä käsitän että tuona 
suurena päivänä nämä ihmiset tulevat odottamaan siellä, sen pal velustehtävän 
mukaisesti jonka minä saarnasin heille. Jos Sinä tulet ottamaan jonkun Sinun 
tahdistasi, Sinun enkeleistäsi, Sinun palvelijoistasi, heidän täytyy ensin tulla 
tuomituiksi näiden Sanomien mukaisesti joita me saarnaamme täällä. Sinä olet 
pitävä heidät vastuussa. Sinun palvelijasi. 
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22. Nyt, Isä, Minä rukoilen että Sinä antaisit Pyhän Hengen puhua, eikä 
ihmisen. Ympä rileikkaa sydämemme, niin että voimme kuulla Häntä. Minä 
olen kuunteleva, Isä. Rukoilen että Sinä parantaisit sairaat ja vaivatut. Kaiken 
mistä ihmisillä on tarve, kaikkialla, olkoon Sinun armosi ja laupeutesi heidän 
kanssaan. Suo jokainen pyyntö, joka tuhtiin tunnetuksi tänä iltana, kohotetulla 
kädellä. Ympäri maan, missä on monia muita kärsiviä, ne joita nämä nenäliinat 
edustavat, ja kaikki nämä pyynnöt jotka lepäävät käteni alla täällä, vastatkoon 
Pyhä Henkesi, Isä, ja parantakoon sairaat. Puhu meille nyt kirjoitetun Sanasi 
kautta, Pyhälla Hengellä, me pyydämme Jeesuksen Nimessä. Aamen. (voitte 
istuutua) 
23. No niin, tänä iltana kirkossa on vähän lämmintä. Tuo suuri Laodikean 
Seurakunta Ajanjakso on tulossa. Ja tänä iltana me lähestymme tuota toista 
suurta seurakunta ajanjaksoa, viidetta seurakunta ajanjaksoa. Me otimme 
ensimmäisen seurakunta ajanjakson, joka oli Efeso. Voisin lukea nämä 
uudestaan näin aluksi. Ne ovat kaikki täällä kirjoitettuna, joten voin lukea ne 
teille uudestaan, niin että voitte tarkistaa omat muistiinpanonne . 
24. Ensimmäinen seurakunta ajanjakso oli Efeson Seurakunta Ajanjakso, 
vuodesta A.D. 55 vuoteen 170.
 Paavalin ollessa tähti, ja se oli ensimmäinen seurakunta ajanjakso. 
Jumala moitti sitä “teoista ilman rakkautta.” Palkkio oli “Elämän Puu.” 
25. Toinen seurakunta ajanjakso oli vuodesta 170 vuoteen 312, Irenaeuksen 
ollessa tuon päivän sanansaatajana. Ja moite oli.... ahdistettu ja vainottu 
seurakunta. Palkkio, “Elämän Kruunu.” 
26. Kolmas seurakunta ajanjakso oli Pergamo, Pyhän Martinin ollessa 
sanansaattaja tuolle seurakunnalle. Tuo seurakunta ajanjakso oli vuodesta 312 
vuoteen 606. Moitteena oli “väärä oppi. Saatana valehteli, paavillisen 
hallintovallan perustaminen, ja kirkon ja valtion avioliitto.” Palkkio oli 
“kätketty manna, ja valkoinen kivi.’’ 
27. Ja neljäs seurakunta ajanjakso oli Tyatira; Columban ollessa tuon 
seurakunta ajanjakson enkeli, sanansaattaja; se oli vuodesta 606 vuotee 1520. 
Ja tuo seurakunta ajanjakso oli Paavillinen viettelys, Pimeät Ajanjaksot. (Eilen 
ilfalla me puhuimme siitä, noista Pimeistä Ajanjaksoista.) Ja palkkio oli “valta 
hallita yli kansakuntien, ja Aamu Tähti,” tuolle enkelille. 
28. Nyt tänä iltana me aloitamme viidennen seurakunta ajanjakson, joka on 
Sardeen seu-rakunta ajanjakso. Ja sanansaattaja tälle seurakunta ajanjaksolle, 
Martin Luther, on jo 
tutumpi Raamatun oppineille, tai opettajille, tai maallikoille tänä päivänä. Ja 
tuo seurakunta ajanjakso alkoi vuonna 1520 ja päättyi vuonna 1750, se oli 

SARDEEN SEURAKUNTA AJANJAKSO 39 
 
202. Ja minä menin alas kaupunkiin ja siellä he kaikki ryyppäsivät, ja minä 
menin erikseen ja istuuduin. Minä ajattelin, “Voi hyvänen aika!” Se oli noin 
kolmekymmentä viisi vuotta sitten, luulisin. Ja minä olin istumassa siellä, 
erikseen. Phoenix oli silloin pieni paikka, he tulivat sieltä Wickenburgista. 
Olin istumassa siellä, ja eräs pieni espanjalaistyttö sipsutteli väkijoukon 
lävitse; ja minä istuin siellä suuri hattu riippuen niskassa; hän kulki ohitse ja 
tipautti sellaisen pienen nenäliinan, tiedättehän. Minä sanoin, “Hei, sinä 
pudotit nenäliinasi.” En ollut kiinnostunut. 
203. Kuulin pientä melua sieltä alempaa kadulta ja menin sinne. Ja siellä oli 
eräs vanha kääntymykseen tullut poika sieltä talleilta, kyyneleet valuen alas 
poskiltaan, soittaen kitaraa, laulaen: “Kunnia Nimelleen!” 
204. Oi! Kyyneleet juoksivat alas hänen kasvoiltaan, hän pysähtyi ja sanoi, 
“Veli, sinä et tiedä mitä se on, ennenkuin olet vastaanottanut tämän 
ihmeellisen Kristuksen”; 
 Kunnia Nimelleen 
205. Ja minä vedin hatun silmilleni ja menin pois. Oi! Te ette voi kätkeytyä 
Hänel-t,ä. Voitte aivan yhtä hyvin tulla esiin ja tunnustaa sen. Oi, Hän on 
ihmeellinen. Kyllä, Hän on. 
 Olen niin ihmeellisesti pelastettu synnistä,  
 Jeesus niin suloisesti asuu sisimmässäni,  
 Siellä Ristin juuressa kun Hän otti minut sisälle;  
 Kunnia Nimelleen! 
Kunnia Nimelleen! 
Kunnia Nimelleen! 
Oi, siellä sydämeeni verta käytettiin; 
Kunnia Nimelleen! 
 Oi tule, tälle lähteelle niin rikkaalle ja suloiselle;  
 Vain heitä sieluparkasi Pelastajan jalkojen juureen;  
 Oi. syöksy sisälle tänä päivänä, ja ole tehty täydelliseksi;  
 Kunnia Nimelleen! 
206. Kumartakaamme nyt päämme ja kohottakaamme kätemme: 
 Kunnia Nimelleen! (Kunnia, kunnia)  
 (Oi Jumala, kallis Nimi!)  
 Siellä minun sydämeeni verta käytettiin;  
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194. Oi! Minä olen siitä niin onnellinen. Ettekö tekin? Olen niin iloinen että 
voin tulla tälle Lähteelle niin rikkaalle ja suloiselle, ja heittää sieluparkani 
Pelastajan jalkojen juureen. 
195. Muistan kuinka pienenä poikana, noin kahdeksantoista vuotiaana, olin 
paossa Herralta. Menin Länteen, halusin... Isäni oli ratsastaja ja halusin lähteä 
sinne, kouluttamaan hevosia. Jokin vain sydämessäni janosi. Oi, voin sanoa 
teille! 
196. Menin Baptistisaarnaajan tykö, hän sanoi, “Nouse seisomaan ja sano 
vain, ‘Jeesus on Jumalan Poika,’ niin me tulemme panemaan nimesi kirjaan.” 
Se ei tyydyttänyt minua. 
197. Minne tahansa menin, joku... Eräs Seitsemännen Päivän Adventisti, 
menin tapaamaan häntä, hieno mies, veli Barker, mukava veli, hän sanoi, 
“Billy, tule ja ota vastaan Herran sapatti.” (Nyt minulla on Se.) Mutta hän 
sanoi, “Sapatinpäivä.” Ja minä ajattelin, “Oh, yhä se ei jotenkin näytä olevan 
oikein.” 
198. Menin Länteen ja ajattelin... Olin siellä kaukana metsissä tuona yönä, 
ollessamme kokoamassa karjaa. Ja tiedättehän, te riisutte satulanne ja 
leiripakkauksenne, levitätte ne ja käytätte satulaa tyynynä. Makasin siellä 
kauempana noiden vanhojen mäntyjen alla tuona yönä. Ja minä olin 
päivävuorossa, joten ne pojat jotka olivat yövuorossa, olivat siellä tuomassa 
karjaa alas. Ja siellä oli eräs vanha kaveri Texasista, jota kutsuttiin “Slim”iksi, 
hänellä oli kitara ja hän soitti tuota laulua: “Kunnia Nimellee!” 
199. Ja eräällä toisella kaverilla oli kampa ja palanen paperia, jolla hän säesti. 
(Veli Branham hyräilee, “Kunnia Nimelleen”) He olivat laulaneet muita 
lauluja, cowboy ballaadeja, ja sitten he alkoivat laulaa tuota, “Alhaalla Ristin 
Juurella.” 
200. Oi! Käännyin ympäri ja vedin huovan pääni yli Tällä tavalla. Katsoin 
jälleen ulos, tiedättehän, ja näytti kuin tähdet olisivat riippuneet aivan lähellä 
puiden latvoja siellä vuorilla. Tuossa vanhassa iätikestävässä mäntyjen 
kuiskinnassa, voin kuulla Hänen huutavan, “Adam, missä sinä olet?” 
201. Noin kolme viikkoa sen jälkeen menin alas kaupunkiin, ja kaikki nuo 
pojat tulivat humalaan, enkä minä juonut. Ja minun täytyi viedä heidät kaikki 
kotiin, kasata heidät autoon jollakin tavalla. Ja sitten siellä ulkona he alkoivat 
ampua toistensa varpaita ja kaikkea muuta ja se on vaarallista; he vetävät sinne 
suoran viivan ja lyövät vetoa viidestä dollarista toistensa kanssa että kykenevät 
kävelemään sitä pitkin, vaikka eivät voineet kävellä edes siellä jalkakäytävällä, 
tiedättehän. Ja sillä tavalla se jatkui palkansaannin jälkeen siihen asti kunnes 
he kaikki olivat tulleet takaisin järkiinsä. 
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vuodesta 1520 vuoteen 1750; ja se on tuo ajanjakso jota me kutsumme 
“Uskonpuhdistuksen Ajanjaksoksi.” Ja moite oli “Oman nimensä 
käyttäminen.” Ja palkkio tuolle pienelle, jaljelläolevalle jäännökselle oli 
“Vaeltaa Hänen edessään valkoisissa vaatteissa, ja heidän nimensä Ka-ritsan 
Elämän Kirjassa.” Siunatkoon Herra meitä kun me nyt ryhdymme selvittämään 
sitä. 
29. Nyt me alamme tämän seurakunta ajanjakson kolmannen luvun 
ensimmäisestä jakeesta. Sanoma Sardeelle, joka on uskonpuhdistuksen 
aikakausi. Jäljellä on vain pieni uskovien jäännös, melkein kokonaan ulkona. 
30. Nyt joillekin uusista tulokkaista, voisin sanoa koskien tätä piirrosta 
täällä... niin että ette jää jälkeen siinä. Se. on melko karkea ja jonakin 
iltapäivänä tulemme korjaamaan sen ja piirrämme sen uudestaan; voi olla että 
teemme sen sunnuntaina. Nyt, kukin näistä esittää seurakunta ajanjaksoa: yksi, 
kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Tässä se alkaa Efesossa... 
31. Ja tämä valkoinen osa täällä yläpuolella edustaa helluntaivoimaa, tai 
seurakuntaa joka oli Helluntailla. Se oli melko laaja seurakunta aluksi, mutta 
kirkkokunnallinen henki alkoi tulla heidän keskuuteensa, yrittäen 
kirkkokunnallistaa Seurakunnan, ja sitä kutsuttiin “Nikolaiittain teoiksi.” 
Voitteko kuulla minua siellä aivan takana? Voitteko? Hyvä on. “Nikolaiittain 
teot.” Nyt, se ei ollut oppi vielä. Ja me otimme Sanan jamursimme sen mitä 
olivat nuo “teot,” ja mitä olivat “Nikolaiitat.” “Nikolaiitta” oli meille 
vierasperäinen nimi, joten otin sen Kreikankielisen merkityksen. Ja N i c o 
merkitsee “valloittaa,” tai “voittaa,” tai “syöstä vallasta jotakin.” Nicolaitane, 
laitane on seurakunta, “maallikot.” Nikolaitane - teot jotka yrittivät syöstä 
vallasta maallikot ja panna kaikki siunaukset.... ja ainoa joka lukisi Raamattua, 
ainoa joka antaisi tulkinnan, olisi piispa tai joku suuri seurakunnan päähenkilö. 
32. Sitten tässä toisessa seurakunta ajanjaksossa me näemme tämän 
valkoisen osan alkavan supistua. Tämä on yhä Helluntai; ja tämä joka on 
merkitty D-kirjaimella on kirkkokunta. 
33. Nyt, kolmannessa seurakunta ajanjaksossa, Pergamossa, helluntai oli 
melkein kokonaan puristettu ulos. Mutta tuo kirkkokunnan oppi, se tuli 
“teoista” täällä, “opiksi” täällä. Sitten he todella menivät aivankuin naimisiin 
tässä. He menivät naimisiin! Tämä ryhmä tässä, joka oli musertanut tämän 
helluntai ryhmän. 
34. Nyt tapa miten sanon sen, veljet, se on rehellinen tosiasia. Se on niin 
pyhien kirjoitusten ja historian mukaisesti. Nikean Neuvoston kirjat, Foxin 
Marttyyrien Kirja, ja kaikki nuo suuret muinaiset kirjoitukset. Minulla on 
joitakin vanhimpia käsikirjoituksia mitä on olemassa. Ja joka ainoa... Sanon 
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tämän... En sano että olisin Helluntailainen. Se ei tarkoita... Kun sanon 
“helluntailainen,” se ei merkitse tätä organisaatiota tässä ajassa jossa mc 
elämme, (se on aivan yhtä syyllinen kuin muutkin niistä). Mutta tarkoitan 
todellista helluntailaista, todellista Jumalan Henkeä alkuperäisen Opin kanssa, 
alkuperäisten siunausten kanssa, alkuperäisten nimien kanssa, kaiken kanssa 
tar-kalleen sillä tavalla kuin se alkoi alussa ja niinkuin se meni Raamatun 
lävitse. 
35. Nyt, kun me tulemme tähän ajanjaksoon, niin näemme kuinka kaukana 
Helluntailaiset tulevat. Voitteko nähdä kunnolla siellä takana? Saatteko siitä 
selvän siellä aivan takana? Hyvä on. Nyt tässä on tuo eileniltainen suuri 
ajanjakso, jossa Konsatantiinus, olen kirjoittanut tänne K-o-n-s. Hän ollen 
pakana, oli... pyysi näitä Kristittyjä täällä (näitä joilla oli tämä Nikolaiittain 
oppi) jos he haluaisivat rukoilla että hän voittaisi erään tietyn taistelun; niin, 
hän tulisi Kristityksi. Tuon ajan kuluessakun hän oli taistelussa, hän näki unen 
valkoisesta rististä joka oli pantu hänen eteensä ja sanottiin, “Tällä sinä voitat.” 
Ja niin se on. Silloin hän herätti koko armeijansa ylös ja maalasi heidän 
kilpiinsä valkoiset ristit. Ja se oli syntymäpaikka tai alku tuolle Katoliselle 
ritarikunnalle, jota tänään kutsutaan Colum-buksen Ritareiksi. 
36. Nyt Konstantiinus Te ette voi poimia yhtään asiaa historiasta, joka 
osoittaisi että hän oli kääntynyt. Hän ei ollut mitään muuta kuin kiero 
politiikko. Hänellä oli mielessään ajatus yhdistää valtakuntansa ja tehdä se 
vahvaksi. Niinpä hän itse, ollen pakana, palvoi epäjumalia; hän oli nähnyt 
silloin että tämä Nikolaiittain oppi oli melkein puristanut heidät ulos, joten hän 
käytti tuota samaa sotajuonta, niinkuin näimme eilen illalla. 
37. Ja Jeesus ennusti sen kolmesataa neljä vuotta ennenkuin se tapahtui, että 
hän opettaisi Bileamin oppia. Sitä kuinka Bileam petti Israelin lapsia saaden 
heidät harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille yhrattua. No niin, me 
tiedämme että tuo “epäjumalille uhratun syöminen,” se todellisuudessa oli 
palvontaa. Sisään mennessään he kumarsivat epäjumalia, tuoden epäjumalat 
Kristilliseen kirkkoon; aivan niinkuin Bileam teki siellä, saaden Israelin 
harjoittamaan haureutta, menemällä tähän suureen epäjumalan juhlaan. 
38. Nyt Konsatantiinus teki tuon saman asian käyttäen samaa sotajuonta, ja 
hän teki seurakunnan. Hän antoi heille paljon Nikean Kirkolliskokouksessa, 
paljon suuria rakennuksia joita hänellä oli, ja he muuttivat ne kirkoiksi. Ja 
sitten hän valmisti suuren marmorisen alttarin ja koristi sen kullalla ja 
jalokivillä. Sen yläpuolelle hän pani valtaistuimen kaltaisen ja teki yhdestä 
miehestä johtajan kaltaisen ja he kutsuivat häntä silloin “piispaksi. Ja he 
asettivat hänet tälle valtaistuimelle ja Boniface III oli kruunattu. Eikä hän 
kulkenut ympäri vaatetettuna niinkuin maalaiset, vaan he valmistivat hänelle 
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alttarilla, en tiedä osaammeko laulaa sitä tai emme, “Tilaa, tilaa, kyllä, siellä 
on tilaa, siellä on tilaa lähteellä minua varten.” Pidättekö te noista tuon 
kaltaisista vanhoista lauluista? Antaisiko joku meille sävelen, joku joka tietää 
kuinka aloittaa se. Missä on meidän pianistimme? Onko hän täällä? Tai veli 
Teddy, tai joku täällä? En näe häntä missään.  
Tilaa, tilaa, kyllä, siellä on tilaa,  
Siellä on tilaa lähteellä sinulle;  
Tilaa, tilaa, kyllä, siellä on tilaa,  
Siellä on tilaa lähteellä sinulle. 
191. Pidättekö noista vanhoista lauluista? Ja minä pidän myös tästä: 
Alhaalla ristin juurella missä Pelastajani kuoli,  
 Siellä alhaalla puhdistusta synnistäni itkin;  
Oi, siellä sydämeeni verta käytettiin;  
Kunnia Nimelleen! 
Kunnia Nimelleen! (Hänen kalliille Nimelleen) 
 Kunnia Ni....(Sulkekaamme nyt silmämme ja laulakaamme se) 
 Oi, siellä sydämeeni verta käytettiin; 
 Kunnia Nimelleen! 
Olen niin ihmeellisesti pelastettu synnistä,  
Jeesus niin suloisesti asuu sisimmässäin,  
Siellä ristin juurella missä Hän otti minut sisälle;  
Kunnia Nimelleen! 
(Kertosäe: “Kunnia Nimelleen!....”) 
192. Nyt laulaessamme seuraavaa säkeitöä, puristakaa käsiä jonkun 
edessänne, täkänänne, tai vieressänne olevan kanssa. 
 Tule, tälle lähteelle, niin rikkaalle ja suloiselle;  
 Heitä sieluparkasi Pelastajan jalkojen juureen;  
 Oi, syöksy sisälle tänä päivänä, ja ole tehty täydelliseksi;  
 Kunnia Nimelleen! 
 (Kertosäe: “Kunnia Nimelleen! ...”) 
193. Minä rakastan sitä, ettekö tekin? (Lauletaan kertosäe,”Kunnia 
Nimelleen! ...”) 
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Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta, Galileasta, 
Sillä Hän on tehnyt niin paljon puolestani. 
Hän on anteeksiantanut kaikki syntini, asettanut Pyhän Hengen sisimpääni; 
Oi, minä rakastan, rakastan tuota Miestä Galileasta 
Tuo nainen kaivolla, Hän kaikki hänen syntinsä kertoi  
(Hän on sama eilen, tänään ja iäti.) 
Kuinka viisi aviomiestä hänellä silloin oli.  
Hänelle anteeksiannettiin jokainen synti, ja syvä rauha asetettiin sisimpäänsä;  
Hän huusi, “Tulkaa katsomaan tätä Miestä Galileasta!” 
(Kertosäe: “Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta,....”) 
Publikaani meni rukoilemaan temppelissä eräänä päivänä, 
Hän huusi, “Oi Herra, ole laupias minulle!” 
Hänelle anteeksiannettiin jokainen synti, ja syvä rauha asetettiin sisimpäänsä; 
Hän sanoi “Tulkaa katsomaan tätä Miestä Galileasta.” 
187. Minä pidän siitä. Ettekö tekin? 
Ontuva tehtiin käveleväksi, mykkä tehtiin puhuvaksi, 
Tuo voima oli puhuttu rakkaudella meren yllä; 
Ja sokea tehtiin näkeväksi, minä tiedän että se voi olla vain. 
Tuon Galilean Miehen laupeus. 
188. Laulakaa se kanssani: (Lauletaan kertosäe,”Oi, minä rakastan tuota 
Miestä....”) 
189. Ettekö te rakastakin Sitä? Oi! Tämä hyvä, Pyhän Hengen Evankeliumi, 
kuinka minä rakastankaan Sitä. Minä rakastan Häntä koko sydämelläni. Ja olen 
niin iloinen tänä iltana että olen luettu heidän joukkoonsa, ja että olemme 
yhdessä veljinä ja sisarina. Baptistit, Methodistit, Katoliset, Presbyteerit ja 
mitä muuta vielä, Jumala on tuonut meidät ulota jokaiselta elämän alalta ja on 
tuonut meidät tänne tähän suureen Pyhän Hengen kanssakäymiseen. 
Kuulumatta mihinkään kirkkokuntaan, se on heidän asiansa mitä he tekevät, 
mutta me olemme salaperäisessä Kuningaskunnassa. Me olemme kastetut 
salaperäiseen Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen Pyhällä Hengellä. Methodisti , 
Baptisti , Presby-teeri, kuka tahansa tahtoo, hän tulkoon. 
190. Ja Jeesus sanoi, “Kaikki jotka Isä on antanut Minulle ovat tuleva 
Minulle, eikä yksikään heistä tule katoamaan, Minä nostan heidät jälleen ylös 
viimeisenä päivänä.” Oi! Meillä oli tapana laulaa tuota vanhaa laulua täällä 
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suuret hienot viitat ja pukivat hänet kuin jumalan ja asettivat hänet istumaan 
sinne ylös ja kutsuivat häntä nimellä “The Vicar.”(Suomeksi “Kirkkoherra.”) 
Vicar, tai Vicarius Filii Dei, se merkitsee “Jumalan Pojan sijasta.” 
39. Nyt, tässä on hänelle, jolla on viisaus, vetäkää sen alle viiva: 
VICARIVS FILII DEI. Ja sitten kun vedätte viivan tähän alle ja laskette 
yhteen nuo numerot, te saatte aivan tarkalleen sen mitä Jumala sanoi pedon 
luvun olevan: kuusisataa kuusikymmentä kuusi. Näettekö, Vicarivs Filii... 
Olen ollut Roomassa ja ollut Vatikaanissa. Ja tuo kolmin kertainen kruunu: 
helvetin taivaan ja kiirastulen tuomiovalta. Näettekö? Olen näh nyt tuon 
kruunun, nähnyt tuon ihokkaan, nähnyt kaiken siellä. 
40. Itseasiassa, erään torstain iltapäivällä, kello kolmelta, minun piti tavata 
tämä viimeinen paavi siellä. Barooni von Blomberg oli... ja hän sanoi, “Nyt 
kun menet sisälle, veli Branham, niin ensimmäinen asia joka sinun täytyy 
tehdä on kumartua alas oikealle polvellesi ja suudella tuota sormusta.” 
41. Minä sanoin, “Se on mahdotonta. Vain unohda koko asia.” Minä sanoin, 
“Minulla ei ole mitään tuota miestä vastaan, hän on oikein...?...” Mutta minä 
sanoin, “On yksi asia, minä annan miehelle hänen arvonimensä. Jos hän on 
“Pastori,” se kyllä käy päinsä, “Piispa, Vanhin, Tohtori,” mitä tahansa se 
onkin, minä ilolla käytän sitä. Mutta palvoako jotakin miestä? Kaikki minun 
palvontani kuuluu yhdelle miehelle: Jeesukselle Kristukselle. Hän on ainoa 
mies jonka edessä kumarran.” Minä sanoin, “Vain unohda se. Peruuta se.” 
Minä en tule tekemään sitä. Ja niin minä... 
42. Kotiin tultuani sain tie tää että eräs toinenkin suuri Amerikkalainen teki 
sen myös, Teddy Roosevelt. Hän kieltäytyi tekemästä sitä koska... Muistatteko 
sitä historiasta? Hän kieltäytyi tapaamasta tuota Paavia, koska hänen olisi 
täytynyt suudella hänen sormustaan tai...Heillä oli se myös isossavarpaassa, 
tiedättehän. Oi, ei. Ei, se on poissa laskuista. Niin sitten... 
43. Joka tapauksessa, nyt tämä Bileamin oppi.... Me totesimme eilen illalla - 
nyt tässa ensin, ennenkuin jätämme tämän - kuinka he lujittivat seurakunnan ja 
menivät naimisiin valtion kanssa, ottamalla joitakin pakanallisia ajatuksia 
seurakuntaan. Jupiterin, Auringon, Marsin, Venuksen ja kaikkien noiden 
muiden epäjumaliensa kuvat he poistivat pakanallisista kirkoistaan ja panivat 
tilalle Paavalin, Pietarin, neitsyt Marian, kaikki nuo, ja sanoivat, “Tässä on 
teidän Kirkkoherranne(Vicar), koska Jeesus sanoi Pietarille, ‘Minä annan 
sinulle avaimet,’ ja hän on apostolinen seuraaja vallanperimysjärjestyksen 
mukaan.” Se on yhä Katolinen oppi aina tähän päivään asti. Ja he asettivat 
epäjumalia. Ja mitä he tekivät? Toivat epäjumalanpalvonnan Kristillisyyteen; 
ei todelliseen Kristillisyyteen, koska tuo pieni helluntailaisten ryhmä... 
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44. Muistakaa nyt, minä en... Minä en tässä puhu ollenkaan Baptisteista , 
Methodisteista, Presbyteereistä, vaan tuosta todellisesta, aidosta Jumalan 
artikkelista joka oli helluntai; oli, on, ja tulee aina olemaan! Se on missä 
Seurakunta alkoi, juuri täällä alussa, Helluntaivoiman kanssa. 
45. Nyt, te sanotte, “Onko se totta, veli Branham?” Pyydän teitä ottamaan 
historiat ja katsomaan kautta ajan virran tänne asti, ja olette näkevä että 
jokainen noista todellisista, tosi Jumalan lapsista piti kiinni tuosta 
helluntaisiunauksesta; he puhuivat kielillä, tulkitsivat kieliä, ja heillä oli merkit 
ja ihmeet, ja olivat kastetut Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Kaikki mitä 
apostolit tekivät, sen he myös tekivät, koko matkan. Siitä syystä, lukiessani 
historiaa, minä otin Paavalin, Irenaeuksen, Pyhän Martinin, Columban; 
jokaisella noista miehistä aina tähän ajanjaksoon asti tässä, oli merkit ja 
ihmeet. 
46. (Oh, selvä. Hän sanoi että migrofoonisaa oli vähän... Onko tämä 
parempi? Ei, he puristavat päätään, he eivät kuule sitä nyt ollenkaan, Bill. 
Hyvä on. Voitteko... Onko se... Voitteko te nyt kuulla minua? No niin, entä 
nyt? Onko se parempi? Kyllä, jokainen sanoo, “Hyvä on, jatka eteenpäin.” 
Hyvä on. Se on yksi merkintä sinua vastaan) 
47. No niin, tässä ajanjaksossa täällä, kun hän valmisti tämän suuren asian, 
ja nosti esiin tämän miehen täällä yleismaailmallisena piispana, yli kaikkien 
seurakuntien, antoi heille paljon rahaa ja niin edelleen, ja lupasi heille ja 
yhdisti kirkon ja valtion yhteen ja antoi kirkon hallita valtiota. Tehden hänestä 
suuren miehen. Niinpä siinä se on tarkalleen... Mitä Konstantiinus teki, sen me 
löydämme tästä seurakunta ajanjaksosta, kun Jumala sanoi, että, niinkuin Elian 
päivinä, he sallivat tuon naisen Iisebelin vietellä Hänen lapsiaan; se tapahtui 
Pimeissä Ajanjaksoissa. Ja katsokaa mitä Hellun-taille on nyt tapahtunut tässä 
ajanjaksossa. Se on kokonaan pimeänä, ja oli melkein tuhat vuotta... vuodesta 
500 vuoteen 1500, oikein, oikeat vuosiluvut olivat vuodesta 606 vuoteen 1520. 
Mutta se oli lähes tuhat vuotta, verisiä vainoja. Lukekaa historiasta. 
48. Nyt, jokainen Katolinen tulee kertomaan teille että he olivat tuo 
Kristillinen Seurakunta. He ovat tuo kirkkokunnallinen Kristillinen seurakunta. 
Mutta nuo todelliset helluntailaiset olivat puristetut ulos, tapetut ja murhatut, 
paavien ja piispojen tappamia ja niin edelleen, niin verisesti kuin olla voi. 
49. Nyt, jonakin päivänä se tulee maksamaan minun elämäni, naettehän. 
sanoa se. Mutta se ainakin on varma asia, että tiedän mihin olen menossa, ja 
että minä olen... Näettekö? Se jatkuvasti tippuu verta. Mutta se on tulossa 
tuohon hetkeen nyt, ja te näette sen mukaan mitä on meneillään 
kansakunnassa, että siihen ei kulu pitkää aikaa. Älkää koskaan antako periksi 

SARDEEN SEURAKUNTA AJANJAKSO 35 
 
Yksi heistä, yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
184. Menevätkö he seminaareihin? Eivät. Jotkut heistä eivät osaa kirjoittaa 
edes omaa nimeään. Oikein. Pietari ei osannut. Raamattu sanoo että hän oli 
tietämätön ja oppimaton mies, hän ja Johannes. Mutta heidän täytyi ottaa 
vaarin heistä, koska he tie sivät että he olivat olleet Jeesuksen kanssa. 
Vaikka nämä ihmiset eivät ehkä opettele (ole koulutettuja) 
Tai kerskaa maailmallisesta kuuluisuudesta  
(‘Oh, siunattu olkoon Jumala, minulla on sellaisia ja sellaisia arvoja.”) 
He ovat kaikki vastaanottaneet Helluntainsa, 
Kastetut Jeesuksen Nimessä; 
Ja he kertovat nyt, sekä kauas että laajalle, 
Hänen voimansa on yhä sama, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
             (Kertosäe: “Yksi heistä, yksi heistä,...”) 
185. Ettekö olekin iloiset siitä? Olen niin iloinen ollessani yksi heistä. Olen 
mieluummin yksi_heistä kuin mistään muusta mitä tiedan. Oi. Minä haluan 
mieluummin olla yksi heistä kuin olla Yhdysvaltain Presidentti, tai olla 
maailman kuningas. Jos Herra Jeesus tulisi tänne ja sanoisi, “Minä muutan 
sinut takaisin kaksikymmentävuotiaaksi ja teen sinusta ylivalvojan, koko 
maailman kuninkaan ja annan sinulle kymmenentuhatta vuot ta elämää tämän 
maan päällä, pysyä kaksikymmentä vuotiaana; olematta koskaan päivääkään 
sairas, ilman sydänsuruja ja kaikki tulee olemaan iloa, kun olet koko maailman 
kuningas ja elät kymmenentuhatta vuotta; tai tahtoisitko mieluummin olla yksi 
heistä, niin että sinun täytyisi harhailla lävitse niinkuin he tekevät?” 
186. Minä sanoisin, “Minä olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä!” 
Kymmejientuhannen vuoden jälkeen - mitä sitten? Mutta tämä on 
Iankaikkinen Elämä. Kuinka Se tuli, veli? Oi, Se on tullut Veren kautta. 
Oikein. Se on tullut pitkälti, ja Se) tuli sillä, että Jumala oli tehty lihaksi ja asui 
keskuudessamme; 
Seimessä kauan sitten, tiedän että se on todella niin, 
Syntyi Lapsi pelastamaan ihmiset heidän synneistään. 
Johannes näki Hänet siellä rannalla, tuon Karitsan aina ja iäti, 
Oi, Kristus, Golgatan Ristiinnaulittu. 
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jäännöksen sieltä, aivan yhtä varmasti kuin minä seison täällä saarnatuolissa. 
Oikein. Hän on menevä suoraan takaisin alkuun. Ja tulen ottamaan 
Kirjoitukset Vanhasta Testamentista ja Uudesta Testamentista ja todistan teille 
että hän tulee tekemään sen, tämä Laodikean seurakunnan enkeli. Kyllä, hän 
on menevä suoraan takaisin alkuperäiseen ja nostava ylös jälleen tämän asian 
täällä. Ja ylösnousemus on tuleva tämän päivänä täällä. Se on oikein. 
180. Mutta Luther nykäisi ‘seurakunnan ulos, nuo pakoonpäässeet. 
Pakoonpäässyt, yhden askeleen - vanhurskauttamisen. Tämä pakoonpäässyt, 
hänellä on yksi jalka ulkona pakanuudesta. Se on hyvä. Seuraavalla kerralla se 
ottaa toisen jalan ulos siitä. Siinä kaikki. 
181. Aivankuin... Panitteko merkille Raamatussa, kuinka siellä vesi tuli 
temppelin takaa? Hän sanoi nähneensä vettä polviinsa asti; sitten seuraavaksi, 
vesi oli vyötäisiin asti; ja seuraavalla kerralla se meni hänen päänsä yli. Mutta 
sen ylittäessä hänen päänsä, hänen täytyi osata uida. Näettekö, hänen täytyi 
uida. 
182. Niinpä me olemme tulossa nyt tuolle paikalle että on joko uitava tai 
hukuttava. Siinä kaikki. Se tulee hukuttamaan teidät ja ajamaan teidät 
täydellisesti pois, tai tuomaan teidät sisälle. Niinpä se on uitava tai hukuttava! 
Halleluja! Oi, olen niin iloinen Pyhästä Hengestä! Ettekö tekin? 
 Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
 Olen yksi heistä (Mistä heistä? Ei tästä, tuosta, tai tuosta, tai tuosta)  
 Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä, Halleluja;  
 Yksi heistä, yksi heistä, Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi 
heistä. 
183. Eikö se kuulostakin hyvältä? Kuunnelkaa: 
He olivat koolla yläsalissa, 
Kaikki rukoillen Hänen nimessänsä, 
Heidät kastettiin Pyhällä Hengellä, 
Ja voima palvelusta varten tuli; 
Nyt mitä Hän teki heille tuona päivänä, 
Hän on tekevä teille samoin, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. 
Oh, Yksi heistä, yksi heistä, 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä, Halleluja; 
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Siinä! Se on Totuus. Pysykää Siinä. Sekoittakaa verenne niinkun he tekivät 
tuona päivänä. 
50. No niin, tässä te näette mitä tapahtui. Sitten tässä tuli tuo Iisebelin oppi 
si sälle. Iisebel oli nainen, pakana, joka... Aahab teki saman asian kuin 
Konstantiinus; hän nai tämän naisen vahvistaakseen kuningaskuntaansa, ja toi 
epäjumalanpalvonnan Israeliin, aivan tarkalleen niinkuin Konstantiinus teki 
täällä. Ja helluntai oli melkein täydellisesti mennyttä. 
51. Nyt, Jumala nosti esiin Martin Lutherin. Haluan teidän panevan merkille 
kuinka se häipyy melkein kokonaan pois tässä, ja sitten tuskin alkaa lisääntyä 
tässä, ja tulee edelleen tähän. Minä vedin viivan siihen, koska se on suuri 
opetus sunnuntai iltaa varten, jos Herra suo. 
52. No niin, uskon että me olemme kerranneet sen nyt siihen asti missä me 
olemme. Nyt juuri tässä oli tuo Pimeä Ajanjakso, vuodesta 606 vuoteen 1520. 
Merkitsen sen tähän niin että te... 606 - 1520. Se on tuo Pimeä Ajanjakso, tämä 
seurakunta tässä, tuo Pimeä Ajanjakso. Nyt tänä seurakunta josta me nyt 
aloitamme on Lutherin seurakunta. 
53. Melkein jokainen siellä aikaisemmin, nuo ihmiset jotka kuolivat... nämä 
miehet kuten Irenaeus, ja Martin, ja Columba, he häipyivät pois. Ja nyt kuka 
tahansa joka haluaa tutkia mitä tahansa historiaa, jos se on oikeaperäinen 
historia, ja kun he kertovat siellä että “Pyhä Patrick oli Katolinen,” niin he 
eivät tiedä mistä puhuvat. Pyhä Patrick protestoi Katolista kirkkoa vastaan, 
eikä koskaan mennyt Roomaan, vaan lujasti kieltäytyi heidän opistansa. 
Täsmälleen oikein. Menkää pohjois Englantiin, tai Irlantiin joka se on tänä 
päivänä, ja tulette näkemään saman asian. Pyhä Patrick oli Jumalan mies! 
Mutta se kun sanotaan että Pyhä Patrick ajoi kaikki käärmeet pois Irlannista, 
niin se on vain tarua. 
54. Kuinka monet teistä ovat koskaan lukeneet tai kuulleet siitä kuinka 
William Tell ampui nuolella omenan pois poikansa pään päältä? Se on 
Katolinen legenda, eikä sanaakaan siitä ole totta. Minä olen siellä Sveitsissä, 
jossa sen oletetaan tapahtuneena. Siellä on kirjoitettuna, “legenda, ei niin.” 
Billy ja minä istuimme siellä Lucernin Järven rannalla, missä hän teki nuo 
asiat. Hän ampui erään miehen; se ei ollut mitää omenan ampumista poikansa 
pään päältä. Se on vain tarua, taikauskoa, eikä asia koskaan ole ollut niin. 
Heillä ei ole mitään tilastotietoa siitä että se olisi koskaan tapahtunut siellä 
missä sen sanotaan tapahtuneen. Ja he todella tuovat sen julki ja kertovat mitä 
se oli. No niin, mutta tässä, se ei ole tosiasiassa historia,joka sanoo hänen 
olleen. 
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55. Nyt täällä, tässä seurakunta ajanjaksossa, se on missä se melkein häipyi 
pois, se oli melkein täysin poissa olemassaolosta. Nyt tässä seuraavassa 
ajanjaksossa tulee Uskonpuhdistuksen ajanjakso. Nyt nämä asiat täällä tulevat 
melkein tuhannen vuoden pimeyden ja valon poishäipymisen jälkeen, kun 
seurakunta oli unohtanut Irenaeuksen. Hän oli suuri mies, jumalinen mies. 
Niin olivat myös sadat noista kalliista pyhistä, jotka seisten siellä areenalla 
antoivat elämänsä veren virrata niin vapaasti kuin voivat, näettekö, Kristuksen 
asian puolesta, Jeesuksen Kristuksen Nimessä kastamisen ja kielil-
läpuhumisen puolesta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ja Hänen 
Jumalallisen läsnäolonsa eläessä heidän elämässään, kun ne ihmiset jotka 
kutsuivat itseään Kristityiksi vainosivat heitä. Oikein. Tarkalleen. 
56. Oi, nuo demooniset helvetin legioonat, jotka ansaitsevat en tiedä mitä. 
Tulevat sillä tavalla ja muodostavat itsensä ja tekevät itsensä - “kutsuu itseään 
profetissak-si, Sanan jumalalliseksi tulkitsijaksi, kukaan muu ei tunne sitä kuin 
he.” Hän kutsuu itseään, mutta hän on valehtelija. Näettekö? Mutta samaan 
aikaan Hänellä on enkelinsä siellä Totuuden kanssa. Totuus tulee aina 
menemään takaisin Tähän. Näettekö, aina takaisin alkuperäiseen, koska 
Jumala ei koskaan muuta Sitä. 
57. Nyt me myöskin näimme eilen illalla - ennenkuin jätämme tämän, niin 
että se on tullut selväksi sydämessänne. Esikuvana, Iisebelillä oli tytär. 
Muistatteko sitä? Ilmes tyskirja 17 sanotaan että “Tällä luopioseurakunnalla, 
Roomalla, oli tyttäriä. Hän oli porttojen äiti.” Onko se totta? Iisebelillä oli 
tytär, ja mitä Iisebel teki tyttärensä kanssa? Näettekö, kaikki nuo asiat, varjot 
ja esikuvat. Iisebel piti huolta siitä että hänen tyttärensä meni naimisiin 
Jehoramin kanssa, joka oli Joosafatin poika, Juudeassa. 
58. Israel tuona aikana oli jaettu tällä tavalla: Jerusalem oli täällä ja Juudea 
täällä. Sitten Aahab oli täällä ja Johoram täällä. Hyvä on. Iisebel oli 
valloittanut tämän, koko Israel palvoi epäjumalia. Sitten...(Kaikki muut paitsi 
Elia ja tuo pieni uskollinen ryhmä). Hyvä on. Nyt tällä puolella Je-horam 
hallitsi Juudaa; ja kun Iisebelillä oli tytär Aahabista, hän käytti tätä tyttöä ja 
naitti hänet Joosafatin pojalle Johoramille, ja toi epäjumalanpalvonnen 
Juudaan, ja pystytti pakanalliset alttarit Jerusalemiin. 
59. Se on tarkalleen mitä Katolinen kirkko on tehnyt! Se antoi 
kirkkokunnallisen oppinsa ja niin edelleen, ja otti Pyhän Hengen pois 
seurakunnasta täällä tyttäriensä kanssa, Lutherilaisten, Methodistien, 
Baptistien, Helluntailaisten, ja niin edelleen. Se on tarkalleen mitä Katolinen 
kirkko teki. Raamattu sanoo, “Hän on porttojen äiti.” 
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mutta seurakunnassase epäonnistui tuottamaan uudistuksen, se epäonnistui 
asettamaan ennalleen täyden Evankeliumin opetuksen sitä seuraavine 
merkkeineen. Lutherin kirkolla ei koskaan ollut sitä. Heillä ei koskaan ollut 
sitä; eikä heillä koskaan ollut sitä Wesleyn ajanjaksossa. Heillä ainoastaan oli 
se täällä tämän Laodikean ajanjakson lopulla. 
175. No niin, kun me pääsemme siihen, tulemme menemään suoraan takaisin 
Kirjoituksiin ja osoitamme aivan tarkalleen kuinka he lupasivat sen. Heillä ei 
ollut...se ei ennallis-tutxanut Pyhän Hengen herätystä. 
176. He kääntyivät pois epäjumalista, se on totta. He veivät epäjumalankuvat 
ulos kir-koata:Marian, Joosefin, Pietarin, Paavalin ja kaikki niistä. He 
kääntyivät pois epäjumalista, mutta he eivät kääntyneet ylösnousseeseen 
Kristuskeen. Luther käänsi heidät pois epäjumalista, mutta enemmänkin 
politiikan kaltaisuuteen, tai kirkkokuntaan, tai organisaatioon, tekemään 
itsestään vain toisen organisaation (ensimmäisen kaltaisen kuvan) ja yrittivät 
voittaa sen kasvussa kirkkokunnalla. 
177. Ja nyt he yhä taistelevat. Methodisti haluaa kaikkien Baptistien olevan 
Methodis-teja. Ja Lutherilaiset haluavat kaikkien Baptistien ja Methodistien 
olevan Lutherilai-sia. Helluntailaiset haluavat kaikkien Baptistien, 
Lutherilaisten ja kaikkien muiden olevan Helluntailaisia. Näettekö se vain on 
jatkuvaa kirkkokuntanne lisäämistä. Mutta se ei alunperin ole Jumalan 
ohjelma. Jumalan ohjelma entistämistä varten oli tuoda takaisin se mikä oli 
alusta. 
178. Kuulkaahan ! Ylösnostaa se! Jos tämä kirja putoaa lattialle, niin nostaa 
ylös joku toinen kirja sen sijasta, ei ole ennalleen asettaminen, ylösnousemus. 
Hänen täytyy tuoda ylös tuo sama. Aamen. Niinpä jos tuo seurakunta kuoli 
Pimeiden Ajanjaksojen aikana, tullen täydellisesti pakanalliseksi täällä, silloin 
enstistämi-nen... Se on uskonpuhdistus, uudelleenmuodostamaan; mutta 
reformointi ja uudestaan syntynyt on kaksi eri asiaa Näettekö? He toivat 
uskonpuhaistuksen, uudistamalla, jättäen pois paljon epäjumalistaan ja niin 
edelleen, mutta he eivät koskaan tuoneet Pyhää Henkeä takaisin seurakuntaan. 
Oi, siunattu olkoon Herran Nimi! Veli, sisar, voitko nähdä sitä? He eivät 
koskaan tuoneet Pyhää Henkeä takaisin. Koska se joka todella tuo todellisen 
Evankeliumin Valon... (Pankaa nyt lakki päähänne) Se joka todella tuo 
takaisin todellisen Evankeliumin Valon, on tämä seurakunnan enkeli täällä 
lopussa. Ja te tulette näkemään sen sunnuntaina. 
179. No niin, heillä olisi valoja valojen päälle, ja Kristillinen valo, mutta 
jokainen niistä menisi suoraan takaisin tuohon organisaatioon. Mutta on tuleva 
yksi, joka tulee seisomaan heitä vastaan, ja hän on nykäisevä ulos tuon 
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Totuus. Taivaat ja maa tulevat katoamaan pois, mutta Minun Sanani eivät ole 
koskaan katoava pois.” Onko se oikein? Oi, siinä se on, veli. 
169. Minä olen Jumalan Sanaan uskovainen! Kyllä. Ja nyt se ei ole vain tuo 
Sana jon-ka Jumala puhuu siellä Raamatussa, vaan nyt minä pyydän että 
Taivaallinen Isä..antaa_mi-nulle Pyhän Hengen vahvistamaan tuon Sanan, 
saamaan Kristuksen elämään minussa. Niin I minä tiedän että minulla on 
Iankaikkinen Elämä, ei siksi että olisin ansainnut Sen, vaan. Hänen armostaa, 
Hän antaa Sen minulle. Se on tuo kallio. “Tälle kalliolle Minä tulen 
rakentamaan Seurakuntani,” Hän sanoi. 
170. Hyvä on - vanhurskauttaminen - hyvä on. Kysymys oli siitä että 
senjälkeen kun he olivat jo tuoneet esiin jotakin jonka heidän ei tullut antaa 
kuolla - se oli, että heillä oli jälleen Raamattu käsissään. Lutherilaiset tekivät 
sen. Ja toinen asia, heillä on oppi “vanhurskauttamisesta uskon kautta.” Se on 
mitä Luther opetti, jokainen tietää että se oli hänen oppinsa. Vanhurs... Ettekö 
voi nähdä kuinka täydellistä se on? Sitten tuli mukaan Wesley pyhittämisen 
kanssa ja sitten tulivat Helluntailaiset Pyhän Hengen kasteen kanssa. Aivan 
täydellisesti. Nyt minä... 
171. “Sinulla on muutamia asioita, pidä kiinni niistä nyt, ja älä anna niiden 
kuolla. Jos et pidä kiinni siitä, minä olen tuleva nopeasti kuin varas ja sinä olet 
menevä suoraan takaisin kirkkokuntaan uudestaan. Ja se on mitä he tekivät, 
aivan tarkalleen, he menivät takaisin siihen. “Sinä tulet takaisin 
Nikolaiittalaisuuteen uudestaan, koska tulet menemään suoraan takaisin 
kirkkokuntaan. Pidä kiinni! Jatka Raamatun lukemista ja pidä 
vanhurskauttaminen ja jatka ponnistelua eteenpäin.” Mutta siellä pieni jäännös 
tuli ulos. Vain pieni jäännös. 
172. Ensimmäisen (Lutherin)jälkeen tuli Zwingli, ja edelleen Calvin, ja 
edelleen ja e-delleen, Wesleyhin asti. Mutta sieltä tuli ulos pieni jäännös, joka 
opetti pyhittämistä. Ja pyhittämisestä tuli ulos pieni jäännös joka meni Pyhään 
Henkeen. Näettekö tuota pientä jäännöstä koko matkan siellä, joka piti Sen 
elossa. Hyvä on. 
173. Mutta kolmanneksi, he toivat niin monia näitä pakanallisia opinmuotoja 
ulos mukanaan, sen kanssa, sen kaltaisia kuin kirkkokunta ja väärä kaste. He 
tulivat ulos pins-koitelien ja niin edelleen sillä tavalla ja käyttivät Isää, Poikaa 
ja Pyhää Henkeä. He toivat mukanaan katkismuksen. Se oli totisesti sopiva 
nimi heille, mitä Jeesus sanoi täällä, “Sinulla on nimi että olet elossa, mutta 
olet kuollut.” Se on oikein. Hyvä on. 
174. Neljänneksi, on totta että tuo uskonpuhdistus pyyhkäisi pois monia 
heidän kiilloitetuista pyhäinjäännöksistään ja rituaaleistaan ja niin edelleen, 
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60. Katsokaa sitä nyt kautta Kirjoitusten. Jos näette mitään muuta 
Kirjoituksessa ja jos historia ei osoita noita samoja merkkejä, niin tulkaa 
luokseni kuin herrasmiehet. Näettekö? Se on totta. Sitä ei ole siellä. 
61. Nämä kirkkokunnat ovat myrkyllisimpiä asioita mitä meillä koskaan on 
ollut Protes tanttisuudessa, he yrittävät saada ihmisen hallitsemaan 
seurakuntaa, sen esikuvan mukaan joka istuu siellä valtaistuimella Roomassa. 
Pääpiispa, Helluntailaisten aluevalvojat, he sanovat, “Hyvä on, katsokaamme, 
mikä on hänen oppinsa? Oh, kastaako hän Jeesuksen Nimessä? Hän ei voi tulla 
tänne. Ei, ei, veli.” Te eväätte Sen. Heidän myös täytyy evätä Se. “Minä annan 
teidän ymmärtää että älköön kukaan teistä menkö tuohon kokouk seen siellä.” 
He kääntävät peukalonsa alas Sille. “Ei väliä kuinka sairaita olette, pysykää 
poissa, ei väliä mitä Jumala on tekemässä. Jos ette katso meidän lasiemme lä 
vitse, niin silloin ette näe ollenkaan.” Niinpä se on kuva tuolle pedolle! Ja 
tuolla kuvalla oli elämä puhua. Tarkalleen oikein. Jos luulette ettei hän osaa 
puhua, niin koettakaapa kerrankin olla vähän vastaan jossakin. A-ha, ja 
varmasti joudutte vaikeuksiin. 
62. Muistan kun olin Tulsassa, Oklahomassa... Oh, jouduin hirvittävään 
sekasotkuun siellä, noiden kirkkokuntien alkaessa kääntyä ympäri siellä. Istuin 
tässä rakennuksessa yhtenä päivänä ja näin, näyn. Näin pienen sievän 
kissanpojan ja se makasi silkkityynyllä, ja oli mitä mukavin pikku kaveri, (Ja 
minä pelkään kissaa), ja minä menin sen tykö ja aloin silittää sitä ja se 
“kehräsi.” Tehän tiedätte kuinka ne pitävät tuota lystikästä ääntä. Ja minä 
silitin sitä ja sanoin, “Sievä pieni kissanpoika.” Ja se pani “hrrrr,” kaikki oli 
hienosti, tiedättehän. 
63. Ja minä katsoin ja näin tyynyn yläpuolelle kirjoitetun, “Helluntailais 
kissanpoika juttelin, “Tämäpä outoa.” Ja minä sanoin, “Tämän täytyy olla 
näky.” 
64. Ja Jokin sanoi, “ Niin kauan kuin silität sen karvaa tähän suuntaan, on 
kaikki hyvin; mutta jos haluat nähdä mistä se todella on tehty, niin silitä sitä 
vastakarvaan.” Näettekö? Niinpä kun silitin sitä vastakarvaan, sen vihreät 
silmät pullistuivat ulos ja se oli kuin hirviö seisten siellä ja sylkien minua niin 
lujaa kuin osasi. Näettekö, silittäkää sitä vain hieman vastakarvaan. Sanokaa 
hänelle että hänen “Isä, Poika, Pyhä Henki” kasteensa on Perkeleestä ja 
Katolisesta kirkosta, niin tarkatkaa mitä hänelle tapahtuu. Näettekö, Se 
kiihdyttää sen. 
65. Tulin alas, sanoin veli Genelle ja heille, kaikille siellä alhaalla, veli 
Leolle ja heille, minä sanoin, “Minulla totisesti oli todellinen näky 
Helluntailais kirkkokunnista.” 
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66. Nyt 3. luku, ensinnäkin... Sardee on kuollut seurakunta. Se on kuollut, 
koska se tuli tapetuksi tämän ajan kuluessa. On vain vähäinen Elämä, me 
näemme sen muutaman minuutin kuluttua mitä se oli. Vuodesta 1520 vuoteen 
1750 oli Sardeen Ajanjakso. Ja tuo tähti, tai tuo enkeli... Tuo tähti oli Hänen 
kädessänsä, joka oli enkeli tai sanansaattaja tuolle seurakunta ajanjaksolle. 
Onko se selvästi ymmärretty? Tuo tähti oli enkeli ja enkeli on sanansaattaja 
tuolle ajanjaksolle. Hyvä on. 
 Me olemme nyt tulleet päätökseen Nikean Kirkolliskokouksen kanssa. 
Seurakunta kuoli siellä ja kaikki tuli valtaan ja kunniaan, seurakunta ja valtio 
yhdistyivät. Ja voikokukaan muistaa mitä sanoin eileniltaisessa opetuksessa 
siitä mitä monet noista ihmisis tä ajattelivat? “Tuhatvuotisvaltakunta on 
meneillään.” Ja kaikki tuo... “Tuhatvuotisvaltakunnan sisälle tuominen ilman 
Kristuksen tulemusta.” Näettekö? Kristuksen tulemus johtaa sisälle 
Tuhatvuotisvaltakuntaan, ensimmäinen asia. Ja noina päivinä heillä oli Jos 
otatte historian niin tulette näkemään että heillä oli vääriä Jeesuk sia jotka 
nousivat esiin ja kaikkea muuta, näettehän. He jopa ajattelivat että paavi oli 
Jeesus, kutsuen häntä vicar (kirkkoherra), “Jumalan Pojan sijasta.” Kyllä, hän 
oli suuri pyhän jumalan kaltainen, istuessaan siellä. 
68. Sallikaa minun sanoa teille jotakin. Raamattu sanoo että kun Jeesus 
tulee, ennenkuin Hän tulee “Tulisi nousemaan vääriä profeettoja ja tulisi 
nousemaan vääriä Jeesuksia.” Kyllä. “Katso, täällä....” Mutta sallikaa minun 
painaa tämä teidän sydämiinne; Jeesus ei tule koskaan asettamaan jalkaansa 
tämän maan päälle ennenkuin Seurakunta cm y1östemmattu ja mennyt pois. 
Pitäkää se nyt vain mielessänne, koska vääriä Kristuksia on nouseva esiin. 
Mutta Jeesus ei tule olemaan täällä maan päällä; koska tuo pasuuna soi, ja Hän 
ei koskaan tule, me kohtaamme Hänet ilmassa ja silloin Seurakunta on jo 
mennyt pois. Ja sitten kun Jeesus ilmestyy, se tulee olemaan takaisin 
palaaminen. Pakanat menevät kohtaamaan Hänet ilmassa. Onko se Kirjoitus? 
Mettekö? He menevät kohtaamaan Hänet ilmassa, ja sitten me menemme ylös. 
Ja Jeesus ei koskaan laske jalkojaan maan päälle ennenkuin Seurakunta on 
ylöstemmattu ja viety Kotiin ja Hää Ateria on ohitse, sitten Hän palaa takaisin 
ottaakseen Juutalaisten jäännöksen. 
69. Niinpä nyt se oli lopussa, Nikean Kirkolliskokouksessa, ja seurakunta 
on ollut paa villisen hallinnan alaisena melkein tuhat vuotta. He olivat 
tappaneet pois kaikki jot ka olivat erimieltä heidän kanssaan. Se on totta. Te 
joko tulitte sen alaisiksi, tai teidät tapettiin, aivan niinkui Iisebel teki Israelille. 
70. Pyhä Henki oli kokonaisuudessaan lähtenyt pois, paitsi hyvin 
muutamalta, tämän ajan jakson kuluessa, aivan niinkuin oli Elian ja tuon 
Israelin jäännöksen kanssa, jotka ei vät olleet notkistaneet polveaan Baalille. 
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tehden merkkejä ja ihmeitä. Aamen! Se on Evankeliumi. Kyllä.  
163. Kyllä, sen tuo herätys toi. Tuo herätys siellä teki joitakin oikein hyviä 
asi oita. Mutta se ei tuonut esiin Pyhää Henkeä. He eivät tuoneet Sitä esiin 
ennen tätä Laodikean ajanjaksoa, tässä Helluntailaisten ajanjaksossa. Mutta se 
teki erään asian. Tämä herätys teki joitakin asioita joista Hän sanoi, “Älä anna 
sen kuolla nyt, vahvista sitä, lisää jatkuvasti siihen.” Näettekö? 
164. Se toi Raamatun vapaaksi ihmisille uudestaan. Lutherin ajanjakso tuotti 
vapaan Raamatun. He rakensivat painon ja alkoivat antaa maailmalle 
Raamattua. Jumala siunatkoon Lutherilaisia siitä! Kyllä. He panivat Raamatun 
jälleen takaisin maallikkojen käsiin; kun se aikaisemmin oli ollut vain papilla. 
Koskaan Sitä ei tarvinnut edes katsoa; koska se oli niinkuin paavi sanoi, ja hän 
oli jumala; joten mitä tahansa hän sanoi, niin se oli. 
165. Niinpä nyt, tuo Lutherin herätys, se mitä heidän tuli “vahvistaa.” Nyt 
kun teil-lä on Raamattu käsissänne, lukekaa Sitä! Lukekaa Sitä! Älkää asettako 
Sitä jonnekin hyllylle ja sanoko, “Hyvä, nyt meillä on Raamattu.” Siellä Siitä 
ei ole teille mitään hyötyä. On liian paljon Lutherilaisia ja Helluntailaisia tänä 
päivänä, jotka laskevat Raamatun syrjään ja ottavat sen mitä joku muu sanoo 
Siitä. Veli, lue Sanaa! “Tutkikaa Kirjoituksia, sillä ne ovat ne jotka todistavat 
Minusta,” sanoi Jeesus. “Niissä te 1uulette että teillä on Iankaikkinen Elämä.” 
Se on asia joka tulee tehdä; Lukea Sanaa! 
166. No niin, Hän sanoi, “Pidä kiinni Siitä, äläkä anna sun luisua pois.” Ja 
toinen asia josta Hän halusi heidän pitävän kiinni, joka oli jäljellä pieneksi 
voimaksi heille... Tuo Lutherin herätys, toinen asia mitä se teki, se toi valoon 
vanhurskauttamisen opin. Katolinen ei ota vanhurskauttamista; hänelle se on 
Katolinen kirkko. 
167. Aivan niinkuin tuo pappi jonka radiolähetykset heidän täytyi lopettaa 
täällä jokin aika sitten. Hän sanoi, “Ei ole mitään muuta pelastusta missään 
muualla kuin Katolisessa kirkossa.” Pelastus on Kristuksessa; ei Katolisessa 
kirkossa, eikä Protestanttises-sa kirkossa. Se on Kristuksessa, pelastus. Mutta 
Katolinen uskoo... He eivät välitä siitä mitä Raamattu sanoo, vaan mitä kirkko 
sanoo. Näettekö? Ettekä te voi puhua heille, 
koska ei ole mitään tapaa tehdä sitä, kukaan ei voi puhua heille. He eivät 
välitä. Heillä on... He puhuvat teille katkismuksestaan ja mistä tahansa sen 
kaltaisesta; mutta kun tulee kysymys Raamatusta, Sen he yksinkertaisesti 
heittävät pois ja “Se on niinkuin kirkko sanoo.” Jumalanpilkkaa! 
168. Jeesus sanoi, juuri tästä asiasta, Jeesus Itse sanoi, “Jos joku ottaa mitään 
pois tai lisää mitään Siihen, Hän tulee ottamaan hänen osansa pois Elämän 
Kirjasta.” Jeesus sanoi, “Olkoon jokaisen ihmisen sana valhe, ja Minun Sanani 
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155. Minä sanoin, “Ne ovat Amerikkalaisia. Mutta meillä on siellä olemassa 
toinenkin Kuningaskunta, se on Jumalan Kuningaskunta, ja siellä he ovat 
ydintään myöden hienoja He todella ovat! 
156. Raamattu sanoo profeetoissa...Uskoisin että se on siellä Jesajan 5:ssä tai 
6:ssa luvussa, en ole varma, “Siunattu on se Siionin tytär joka tuona päivänä 
pääsee pakoon kaikkia noita asioita.” Kuinka naiset kävelisivät kadulla sukat 
alas rullattuina; he sipsuttelisivat kävellessään, väännellen sillä tavalla, ja mitä 
asioita naiset tekisivät. Aivan tarkalleen sillä tavalla he tekevät nyt, aivan 
täydellisesti. Käyttävät miesten vaatteiden kaltaisia vaatteita, joka on kauhistus 
Jumalalle. 
157. Näin erään uskonnollisen yhdistyksen jokin aika pitävän jonkin kaltaiset 
pienet kekkerit, joita heillä on suunnilleen joka ilta ja nämä naiset kaikki olivat 
menossa sinne näissä... miksi he niitä kutsuvat? Ne eivät ole shortseja vaan 
näitä toisia. 
 Kyllä, ne ovat näitä “poljin työntäjiä.” Tai niitä joita kaikki... He todella 
tarvitpolkimen työntöä, veli; tai ovat suunnilleen näin leveät. Kyllä, pää tulee 
ja... Mutta oh... 
158. Te sanotte, “Mutta minun mielestäni on säädyllisempää naisen käyttää 
sitä kuin hametta.” 
159. Jumala sanoi, “Se on kauhistus Hänen silmissänsä naisen pukea ylleen 
vaatetta joka...” Ja kun nainen leikkaa hiuksensa kuin mies... Jumala haluaa 
naisen näyttävän naiselta, pukeutuvan kuin nainen ja toimivan kuin nainen. 
160. Eikä Hän halua miehellä näitä suuria pulisonkeja riippumassa tällä 
tavalla, eikä tällaista ankanpyrstöä miehen niskassa. Hän haluaa miehen 
näyttävän mieheltä. Kyllä. Ja voi hyvänen aika, he pukeutuvat niin 
naisellisesti, ettei voida edes sanoa kumpaa sukupuolta he ovat. Se on 
säälittävää, nämä lättähatut ja kaikki mitä meillä on tänä päivänä. Ei ihme että 
me elämme lopunajalla, tässä maailmassa ei ole jäljellä mitään muuta kuin se, 
että Jumala vuodattaa vihansa sen päälle ja polttaa sen. Siinä kaikki. 
Oikeamielinen ja Pyhä Jumala ei voisi tehdä mitään muuta. 
161. He ovat halveksien hylänneet Jeesuksen Kristuksen Veren! He ovat 
dogmatisoineet itsensä! He ovat menneet organisaatioon! Ja sitten joku vanha 
pyhä isä, joku poikamies jolla on ympärikäännetty kaulus tulee ja sanoo heille, 
“Siunatut lapseni.” Se ei merkitse yhtään sen enempää kuin jos emakkosika 
sanoisi sen. 
162. Sanon teille, että se mitä me tarvitsemme tänä päivänä, on mennä 
takaisin Raamat- tuun ja Pyhään Henkeen, niin että Kristuksen 
ylösnousemuksen voima tulee Seurakuntaan 
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Jos haluatte minun lukevan sen sieltä, se on 1.Kun.19. luku, ja 18. jae, kun Elia 
seisoi siellä luolassa ja sanoi, “ Herra, he ovat tappaneet kaikki Sinun 
profeettasi. He ovat tehneet kaikenlaista, ja minä olen yksin, Minä olen ainoa 
joka on päässyt pakoon. Mutta Jumala kertoi hänelle että Hänellä vielä oli 
useita satoja siellä maallikoiden joukossa, jotka eivät olleet notkistaneet 
polveaan Baalille. 
71. Ja niin me nyt aloitamme Sardeen. Itse tuo sana Sardis, 1:ssä jakeessa. 
Tuo sana Sardis, Englanninkielisen termin mukaan, jos haluatte tarkistaa sen, 
merkit-. see “pakoon päässyt.” Todellinen Sardeessa oli “pakoonpäässyt.” Se 
on mi-tä Sardis merkitsee, näettekö, “pakoon päässyt.” 
72. Nyt aloitamme 1. jakeesta. Uskon että tulemme kutsumaan sitä 
Uskonpuhdistuksen ajanjaksoksi, ja se on hyvin sopiva nimi sille, koska 
Uskonpuhdistuksessa olivat “pakoonpäässeet,” jotka tulivat pois ja pakenivat 
siitä ulos. 
73. Ottakaamme nyt 1. jae: 
Ja seurakunnan enkelille Sardeessa kirjoita; Nämä asiat sanoo hän jolla on ne 
seitsemän Jumalan Henkeä, ja ne seitsemän tähteä; Minä tiedän sinun tekosi, 
että sinulla on nimi että sinä elät, ja olet kuollut. 
74. Nyt tuo tervehdys. Nuo seitsemän Henkeä ovat.... “Seitsemän Henkeä ja 
seitsemän tähteä.” Nuo Henget olivat enkelit jotka menivät tähdille, jotka 
olivat sanansaattajat. “Seitsemän Henkeä,” seitsemän eri kertaa Pyhä Henki 
voitelisi sanansaattajan, joka oli oman aikansa tähti. Henki on Iankaikkinen, ja 
tuo tähti oli valmistettu tarkoituksella heijastaa Valoa näiden seurakunta 
ajanjaksojen pimeydessä, joita kynttilät ja tähdet edustavat. Tuo enkeli, tuo 
Henki, oli se joka meni tähteen ja heijasti Pyhän Hengen Valoa tuon tähden 
kautta tuolle seurakunta ajanjaksolle. Te saatatte ihmetellä keitä nuo seitsemän 
Henkeä ovat. Ne ovat seitsemän seurakunta ajanjakson seitsemän 
sanansaattajaa. Näettekö? Ja joka kerta kun tähti tuli näyttämölle, Pyhä Henki 
tuli alas ja voiteli tuon tähden ja piti sen aivan tarkalleen ensimmäisen 
kaltaisena. 
75. Sallikaa minun nyt vahvistaa se teille. Paavali sanoi minkä kaltainen 
tähti se oli, jos haluatte tietää sen. Koska muistakaa, Saatana myöskin on tähti, 
aamun tähti. Huomatkaa nyt, Paavali sanoi,... Uskotteko että hän oli Efeson 
seurakunnan tähti? Paavali sanoi - jos haluatte tietää onko se totta tai ei. 
Galattalaisten 1:8, Paavali sanoi, puhuen siellä, kuinka jonkin ajan kuluttua 
raatelevat sudet tulisivat ja niin edelleen, hän sanoi, “Jos enkeli tulee alas 
taivaasta ja opettaa jotakin toista evankeliumia...” Nyt, tehän tiedätte, että tämä 
mies oli tulossa, näyttäen kuin enkeliltä, suuri vicar(kirkkoherra). Paavali 
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sanoi, “Ei väliä kuka se on, jos joku enkeli tai kuka tahansa tulee ja opettaa 
jotakin toista asiaa kuin tätä Evankeliumia jonka me olemme opettaneet teille, 
olkoon hän kirottu.” Onko se oikein? 
76. Paavali oli se joka pakotti heidät uudelleen kastettaviksi, jos heitä ei oltu 
kastettu Jeesuksen Kristuksen Nimessä, “Tulkaa ja ottakaa kaste uudelleen 
voidaksenne saada Pyhän Hengen,” Apt.19:5. Hän oli myös se joka laski 
kätensä noiden ihmisten päälle ja asetti seurakunnan järjestykseen ja nuo 
lahjat, ihmeteot, Jumalallisen parantamisen, kielillä puhumisen ja kielten 
tulkitsemisen lahjat. Onko se oikein? I.Kor. 12, te näette mitä Paavali sanoi. 
I.Kor.12, te sen löydätte. Hän asetti seurakunnassa... Jumala asetti 
seurakuntaan nämä suuret lahjat; ja Paavali asetti ne järjestykseen, niin että ne 
voisivat toimia Jumalan kirkkaudeksi. Paavali sanoi sen. Sitten jos joku mies, 
ei väliä mihin kirkkokuntaan hän kuuluu, yrittää sanoa teille että 
kielilläpuhumisen, kielten tulkitsemisen, Jumalallisen parantamisen, ja 
ihmeiden päivät ovat ohitse ja että Pyhän Hengen todiste kasteena... olkoon 
hän kirottu. Sillä tuo sama Henki joka oli Paavalin yllä, on sama Henki joka 
lähetettiin seuraavalle seurakunta ajanjaksolle, ja saraa joka lähetettiin 
seuraavalle seurakunta ajanjaksolle ja on sama seurakunnan aikakauden 
loppuun asti. Tuo sama Henki, Pyhä Henki. Uskotteko sitä? 
77. Jos panette merkille tämän kuinka se on kirjoitettuna tänne. Kirjoittaja 
tiesi sen. Katsokaa, “seitsemän Henkeä.” Tarkatkaa: se on kirjoitettuisolla “H” 
kirjaimella, Pyhä Henki, ainoa niistä. Tuo sama Pyhä Henki tulee seitsemän 
kertaa kaikille seitsemälle seurakunta ajanjaksolle, kantaen tuota samaa Valoa. 
Käsitättekö sen nyt? Seitsemän seurakunta ajanjaksoa, seitsemän kertaa tämä 
Pyhä Henki tulisi kuljettamaan tätä samaa Sanomaa! Josta lausuttiin kirous 
kenelle tahansa joka muuttaisi Sitä. 
78. Nähkää nyt onko se yhtäpitävä koko asian ilmestyksen kanssa. Hän 
sanoi, “Kuka tahansa ottaa pois, tai lisää Siihen, häneltä tullaan ottamaan 
hänen osansa pois Elämän Kirjasta.” Se peittää silloin koko asian. Niinpä ei 
ole mitään tilaa hypätä yli tai puristaa ulos mitään muuta paikkaa, koska se on 
Se. Se on mitä Jumala sanoi, se on mitä Henki sanoi, ja se on mitä 
Seurakunnat sanoivat. Nyt jos te yritätte pakottaa sisälle mitään toisenlaista 
oppia, kuin se mitä Paavali opetti, se on väärin! Raamattu on oikein. Jeesus 
sanoi, “Minä otan hänen osansa pois Elämän Kirjasta. 
79. Nyt te sanotte, “Minkä osan Elämän Kirjasta?” 
80. On monia ihmisiä joiden nimet ovat tuossa Elämän Kirjassa ja jotka 
aivan varmasti tulevat epäonnistumaan. Te tiedätte sen, ettekö tiedäkin? 
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pakoonpäässeen, muodostaakseen Protestanttisen hierarkian. Se on ainoa asia 
jonka he tekivät. Hyppäsivät suoraan takaisin tuleen, näettehän. Se on oikein. 
Tarkalleen. 
151. Iisebel vain synnytti tyttären. Ja älkää nyt luulko että sanon tämän 
ollakseni sukkela, minä sanon tämän koska Raamattu sanoo niini Raamattu 
sanoo Ilmestyskirja 17, että “Hän oli porttojen äiti.” Jeesus sanoi täällä, “Aivan 
niinkuin Iisebel oli, niin seurakunta tulee olemaan.” Ja hän levitti tyttäriään ja 
saastutti maan jota ei vielä oltu saastutettu. Se on nyt tarkalleen se mitä 
Protestanttisuus on tehnyt todelliselle Jumalan Hengelle, se saastutti tuon asian 
ja vei sen suoraan takaisin toiseen organisaatioon. Josta, jos Jumala suo, 
sunnuntai aamuna, haluan osoittaa teille, että he tekivät pedolle kuvan, ja tuo 
peto oli Rooma. Ja he tekivät kuvan sen ka1taisen . Mikä se oli? Organisaatio! 
Oi, toivon että se imeytyy syvälle sydämiin-ne, ihmiset. 
152. Ja te ihmettelette miksi olen koko elämäni ajan niin kovasti taistellut 
organisaatiota vastaan; en itsekään tiennyt sitä. Mutta Se oli jokin 
sisimmässäni joka huus: sitä vastaan; en voinut auttaa sitä. Ihmettelin, olen 
aina ihmetellyt, miksi olin aina niin naisia vastaan? Näettekö, koko elämäni 
ajan. Se ei ole... En tarkoita todellisia naisia; tarkoitan näitä joiden pitäisi olla, 
tiedättehän, moraaliset säikeet ovat murtuneet heistä ja kaikkea, tiedättehän. 
Sen kaltaisia minä... Jokin minussa. 
153. Kun olin vain aivan pieni poika ja näin noiden naisten tulevan sinne, ja 
aviomies-tensä ollessa töissä, he tulivat sinne jonkun kaverin kanssa, 
juovuksissa; ja he taluttivat heitä ylös ja alas siellä tien sivussa, selvittääkseen 
heitä tarpeeksi menemään kotiin valmistamaan aviomiehineen päivällistä. 
Minä sanoin etteivät he olleet sen arvoisia että heidät olisi ammuttu puhtaalla 
luodilla. Oikein. Minä sanoin että he olivat alhaisempia kuin eläimet 
tehdessään sen kaltaisen asian. Ja minä... Kun olin seitsemäntoista, 
kahdeksantoista vuotias, kun näin jonkun tytön tulevan alas katua, siirryin 
kadun toiselle puolelle, minä sanoin, “Senkin löyhkäävä kyykäärme.” 
Näettekö? Ja olisin ollut todellinen naistenvihaaja, mutta kun sain Jumalan 
sydämeeni, Jumalaan-toi minun tietää että Hänellä on joitakin jalokiviä siellä 
ulkona, että Hänellä on joitakin, todellisia hienoja naisia. Eivät he kaikki 
saastuta itseään sillä tavalla; kiitos Jumalalle siitä. 
154. Kun olin Afrikassa, kun olin Sveitsissä, kun olin Roomassa, minulta 
kysyttiin täm 
kysymys, “Mutta sanohan, veli Branham, eikö teillä ole ollenkaan säädyllisiä 
naisia Amerikassa? Jokainen laulu joka tänne tulee, siinä on jotakin likaista 
koskien teidän naisianne.” 
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kirkkoa vastaan ja hän sanoi, “Olisiko tämä pyhä Kristuksen Ruumis? Se on 
vohveli ja vähän viiniä!” Ja hän heitti sen lattialle niin että läjähti. Oikein. 
147. Hän protestoi Katolista kirkkoa vastaan ja se aloitti uskonpuhdistuksen. 
Mutta se oli enemmänkin taistelu poliittisesta vallasta, kuin todellisen aidon 
Seurakunnan puolesta ja Kristillisten periaatteiden puolesta. He taistelivat 
ainoastaan poliittisen oikeuden puolesta tulla ulos tuosta kirkosta ja muodostaa 
toinen kirkko. He tulivat ulos Katolisesta kirkosta, tuodakseen Pyhän Hengen 
ja voiman takaisin seurakuntaan, koska nämä kielsivät Sen. Se sopi tarkalleen 
siihen, “Sinulla on nimi että olet elossa, ja olet kuollut.” Toisin sanoen, hän toi 
ulos vain Protestanttisen kirkkokunnan, siinä kaikki. Hän toi tyttären ulos 
tuosta kirkosta. Hän toi prostituoidun ulos tuosta huorasta. Se on tarkalleen se 
mitä tapahtui. Hän toi Athalian ulos Iisebelistä. 
148. Nyt jokainen joka on lukenut uskonpuhdistuksesta, tietää sen, koska hän 
vain yksinkertaisesti. Hän yksinkertaisesti vain tuhosi joitakin noista vanhoista 
pyhäinjäännöksistä, säännöistä ja seremonioista, mutta tuodakseen Pyhän 
Hengen takaisin Seurakuntaan niinkuin Se oli täällä alussa, sitä hän ei tehnyt. 
Ei, se oli enemmänkin poliittinen kuin hengellinen taistelu. Se oli politiikkaa 
Pyhän Hengen asemesta. Pyhä Henki ei vielä ollut tullut seurakuntaan. Oi veli, 
Hän ei ollut tullut takaisin; Hän tulee takaisin täällä, ei siellä. 
149. No niin, se oli suuri poliittinen mullistus, mutta ei Pyhien Kirjoitusten ja 
Pyhän Hengen puolesta. Se oli poliittinen taistelu hävittää joitakin vanhoja 
pyhäinjäännöksiä ristiinnaulitunkuvia ja “Hail Maria” ja kaikki selleinen. 
Mutta hän yhä toi mukanaan ulos katkismuksen. Hän yhä toi mukanaan 
tämän... Miksi te sitä kutsutte? Rippa koulun, tai mitä se onkin, kun he 
menevät sinne Pääsiäisaamuna ja pastori toivottaa heil le “Iloista Joulua,” 
tiedättehän, hän ei tulisi näkemään heitä enää ennenkuin Joulun aikaan. He 
konfirmoivat heidät, antavat heille ensimmäisen ehtoollisen ja konfirmoivat 
heidät. (Konfirmointi on Suomeksi “vahvistus” - Suom. huom.) Ainoa 
konfirmointi mitä on mainittu Raamatussa, oli kun Jumala vahvisti (konfirmoi) 
Sanansa sitä seuraavien merkkien ja ihmeiden kanssa. Se on konfirmointi, eikä 
joku Lutherilaiseen kirkkoon kuulumisen konfirmointi. Se on Jumala joka 
vahvistaa (konfirmoi Sanansa teissä. “Ja Herra työskentelisi heidän kanssaan,” 
Markus 16, “vahvistaen (konfirmoiden) Sanan sitä seuraavilla merkeillä.” Se 
on Helluntai Seurakunnan vahvistaminen. Jumala vahvistaa olevansa elossa, 
ihmeitätekevänä Jumalana Seurakunnassa, puhuen kielillä, tulkiten kieliä, ja 
tel den samoja asioita joita Hän teki alussa. 
150. Väsytänkö minä teitä? (Seurakunta Kastaa “Ei.”) Hyvä on. Huomatkaa 
nyt, he eivät tuoneet takaisin Pyhän Hengen herätystä; he toivat uuden 
seurakunta ajanjakson. He toivat takaisin ulos-temmatut; Rooman hierarkiaa 
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Muistatteko tuota opetusta toiselta illalta? Käsitittekö sitä? Sallikaa minun 
kerrata se, se ei aivan vielä kuulosta hyvältä; ei tunnu oikealta, näettehän. 
81. Juudas Iskariot oli Saatanan poika, hän oli perkele julkituotuna lihassa. 
Raamattu sanoo hänen olleen. Raamattu sanoo, “Hän syntyi kadotuksen 
poikana.” 
82. Tarkatkaa tätä hetken. Nyt, tässä oli Jeesus; tässä oli tuo ryöväri Hänen 
oikealla puolellaan; tässä oli vasemmalla puolella oleva. Nyt kun... Jee-suu oli 
Jumalan Poika. Onko se oikein? Nyt jotkut ihmiset näkevät vain kolme ristiä. 
mutta niitä oli siellä neljä. Neljä ristiä! Nyt, mikä on risti? Se on puu. Onko se 
oikein? Raamattu sanoo, “Kirottu on hän joka on puuhun ripustettu.” Hänet oli 
tehty kiroukseksi meidän tähtemme, Hän riippui puussa. Se oli maahanhakattu 
puu, mutta se oli kuitenkin puu. Onko se oikein? Hyvä on. Täällä kukkulan 
juurella seisoi eräs toinen puu. Juudas hirtti itsensä sykamore-puuhun. Onko se 
oikein? 
85. Kuulkaahan! Tässä on Jumalan Poika; Hän tuli Taivaasta, palasi takaisin 
Tai vaaseen, vieden mukanaan katuvan syntisen. Täällä on kadotuksen poika; 
hän tuli helvetistä,palasi takaisin helvettiin, vieden mukanaan hänet joka sanoi 
“Jos Sinä olet,” tuon katumattoman syntisen. Näettekö, tuon katumattoman 
syntisen, “Jos Sinä olet Jumalan Poika, pelasta Itsesi ja myös meidät.” 
84. Tämä taas sanoi, “Me ansaitsemme mitä olemme saaneet, mutta tämä 
mies ei ole tehnyt mitään.” “Herra, muista minua kun tulet Valtakuntaasi.” Oh! 
Kuka se oli? 
85. Jotakin toissaillasta: Tässä on Jumalan Abel; tässä on Perkeleen Kain. 
Niinkuin Kain tappoi Abelin alttarilla, Juudas tappoi Jeesuksen alttarilla. Savu 
vain nousi siell Eedenissä ja laskeutui alas jälleen täällä. Tarkalleen. 
86. Oi. Se on ihana, tuo vanha tie, tuo siunattu vanha tie. Aivan täynnä 
kirkkautta. 
87. Nyt me näemme kuinka Hän sanoi tämän Sardeen seurakunnan 
enkelille, Hän sanoi, “Seitsemän Henkeä; Hän jolla on ne seitsemän Henkeä.” 
...seurakunnan enkelille Sardeessa kirjoita; Nämä asiat sanoo hän jolla on ne 
seitsemän Jumalan Henkeä,... 
88. Ja kuinka moni nyt tietää että Jumala on yksi Henki? Totta. Jumala, 
Pyhä Henki. Jumala, Isä, Pyhä Henki, yksi ja sama Persoona , koska Maria tuli 
raskaaksi Pyhästä Hengestä. Mutta Jumala käytti tätä Pyhää Henkeä 
seitsemässä eri evankelistisessa Valossa Seurakunnalle, seitsemässä 
seurakunta ajanjaksossa. Käsitättekö sitä? Seitsemässä seurakunta 
ajanjaksossa. 
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89. Nyt te sanotte, “Jumala ei tee sitä.” Oi, kyllä, veli. 
90. Katsokaahan! Hän käytti Elian Henkeä, ja kun Elia meni pois, Elisa sai 
kaksinkertäisen osan Sitä. Ja kun Elisa sairastui ja kuoli, sitten Se tuli takaisin 
jälleen Johannes Kastajan ylle. Se oli sama asia, saaden hänet toimimaan aivan 
niinkuin Elia toimi, eläen erämaassa ja niin edelleen. Onko se oikein? Ja Sen 
on ennustettu tulevan uudestaan viimeisessä päivässä, näettekö. Jumala käyttää 
tuota Henkeä koko matkan. 
91. Ja Jeesus oli voideltu Pyhällä Hengellä, kulki ympäri tehden hyvää. 
Onko se oikein’ Ja tuo sama Pyhä Henki joka oli Jeesuksen yllä tuli takaisin 
Seurakuntaa Helluntaipäivänä, ja tulee takaisin seuraavassa ajanjaksossa ja 
seuraavassa ajanjaksossa, ja seuraavassa ajanjaksossa. Ja mikä Se on? Tuo yksi 
ja sama Pyhä Henki. Se on kolme tehtävää eikä kolme jumalaa. Ja nuo kolme 
arvonimeä, titteliä, kuuluvat yhdelle Nimelle, joka on Jeesus Kristus. Hyvä on. 
92. Tarkatkaa nyt kun menemme eteenpäin. “Nuo seitsemän Henkeä,” 
...”sanoo Hän joka pitää...” toisin sanoen, “pitää kädessään sanansaattajiaan.” 
Näitä sanansaattajia, jotka tulevat olemaan voidellut Pyhällä Hengellä, tällä 
samalla Pyhällä Hengellä jolla Paavali, tämä ensimmäinen sanansaattaja oli 
voideltu - toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, he kaikki ovat 
Hänen oikeassa kädessään. Oi, saaden voimansa ja Valonsa Hänen oikeasta 
kädestään. 
93. No niin, Hän nousi Korkeuteen. Ja Stefanus sanoi kuollessaan, “Minä 
näen taivaat avattuina, ja Jeesuksen istumassa Jumalan oikealla kädellä.” Se ei 
merkitse sitä että Jumalalla olis joku suuri oikea käsi ja Hän istuisi sillä, vaan 
oikea käsi merkitsee “voiman ia arvovallan” oikeaa kättä. 
94. Tuo ruumis jonka Jumala loi... “En salli Pyhäni nähdä turmeltumista, 
enkä jätä Hänen sieluaan helvettiin,” vaan Hän nosti Hänet ylös ja asetti Hänet 
Hengen sijasta alttarille.” Tarkatkaa! Kun he näkivät Hänet istumassa alttarilla 
ja Hänellä oli Kirja kädessänsä, niin ei ollut ketään miestä maan päällä, maan 
alla, tai missään, joka olisi kyennyt, tai ollut edes arvollinen katsomaan tuota 
Kirjaa; vain Karitsa, joka oli ikäänkuin maailman perustamisesta asti 
teurastettu, kauan sitten alussa, kun Hän ensin aloit ti tämän lunastetun 
ruumiin, tuli ja otti Kirjan Hänen oikeasta kädestänsä joka istuu 
valtaistuimella, ja istuutui alas Itse. Siinä se on teille. Se on Kirjoitus. Se on 
niin kaunista, näettehän. 
95. No niin, “Hän joka voittaa on istuva Minun kanssani Minun 
Valtaistuimellani, niinkuin Minä olen voittanut ja istunut Isäni 
valtaistuimella.” Toisin sanoen, “Minä o-len ottanut ruumiini sisimpään Pyhän 
Hengen. Voitin kaikki maailman asiat (kiusausten kautta) Pyhällä Hengellä, ja 
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teille että se on tarkalleen niin. Nyt on joitakin näistä asioista joista haluamme 
puhua tässä, kuinka paeta sitä. Me tulemme poimimaan sen esiin seuraavassa 
ajanjaksossa. Katsokaahan, meidän täytyy poimia se esiin, saadaksemme sen 
liittymään yhteen. Jos ette tee sitä, ette anna ihmisille... me tulemme 
naulaamaan sen tiukasti seuraavassa ajanjaksossa, näettehän. Se on annettava 
heille aivan niinkuin Raamattu antaa sen täällä, näettehän. Hyvä on. 
144. Nyt, pakoonpäässeet ovat ne joista Hän on puhumassa. Ne ovat nämä 
tässä, tämä pienen pieni ryhmä joka elää vanhurskauttamisen mukaan. 
Kuulkaahan! He tulivat ulos, he olivat nähneet Valon, jonka Luther sytytti. 
Lutherin kuoleman jälkeen - se ei ollut Luther itse; Luther el koskaan tehnyt 
mitään organisaatiota; se oli tuo joukko hänen jälkeensä. Wesley ei koskaan 
tehnyt mitään organisaatiota; se oli tuo ryhmä hänen jälkeensä. Sitten nuo 
vanhat Helluntailiikkeen perustajat eivät koskaan tehneet mitään 
organisaatiota; se oli tuo ryhmä heidän jälkeensä. Ne ovat ne jotka tekevät sen, 
se on tuo toinen polvi joka tekee sen. Todellinen Valon enkeli ei koskaan tee 
mitään organisaatiota! Ja te tulette näkemään tässä Helluntailaisajanjaksossa, 
mikä myös tulee tuon organisaation lopulla; näettehän, kun Pyhä Henki 
paljastaa sen meille. 
145. Nyt Hän sanoi, “Sinulla on vähäinen Valo jäljellä, vain hyvin vähän, ja 
Se on valmiina kuolemaan; se on kutistumassa, sinulla on vain 
vanhurskauttaminen, joten he voivat kääntää sinut minnepäin tahtovat. Sinulla 
ei vielä ole mitään Elämää, koska olet ottanut tuon väärän nimen. Mutta sinä 
olet hyvilläsi siitä että olet temmattu ulos. Sinä olet päässyt pakoon tuota 
Rooman kirkkoa. Sinä olet paennut kaikia noita opinkappaleita ja olet tullut 
ulos ainakin niin pitkälle.” No niin te luette samaa Raamattua. Mutta tuo sama 
Raamattu joka opettaa että Pyhä Henki... Hän ei koskaan tuominnut heitä siitä 
mitä heillä oli. “Vain pidä kiinni siitä kunnes Minä tulen.” 
Näettehän,”Jatkakaa vain siitä kiinnipitämistä.” 
146. No niin, tämä seurakunta ajanjakso alkoi noin vuonna 1520, kun tuo 
Rooman, yleismaailmallinen Katolinen kirkko hallitsi kaikkea. Se kesti 
lokakuun 31. päivään vuonna 1570 A.D., (jos haluatte kirjoittaa sen muistiin), 
kun Martin Luther naulasi nämä yhdeksänkymmentä viisi väitöstään (teesiään) 
Wittenbergin kirkon oveen Saksassa, ja siitä hetkestä alkoi uskonpuhdistuksen 
aika. Saitteko nuo päiväykset? Sallikaa minun sanoa ne uudestaan niin että 
varmasti saatte ne. Se oli lokakuun 31. päivä, vuonna 1570 A.D., kun Martin 
Luther naulasi yhdeksänkymmentä viisi teesiään kirkon oveen Wit-
tenbergissä, W-i-t-t-e-n-b-e-r-g-i-s-s-ä, Saksassa. Tuosta päivästä alkoi 
uskonpuhdistus, tuli alkoi levitä. Hän seisoi siellä protestoiden tuota Katolista 
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Sinulla on muutamia nimiä jopa Sardeessa jotka eivät ole tahranneet vaattei-
taan; ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkoisessa: sillä he ovat 
arvolliset. 
137. No niin, “Älkää nyt telikö Siitä mitään kirkkokuntaa, sitä te ette halua 
tehdä.” Ei, olen lukenut väärän jakeen, vai olenko? Kyllä, se oli oikea. Hyvä 
on. Kyllä, “Sardeessa oli niitä jotka eivät olleet lianneet vaatteitaan.” Siellä oli 
heitä yhä muuta mia jotka eivät kumartaneet tuota asiaa ja pitivät itsensä 
puhtaina; tuo vanha Hengellä täytetty juova sieltä Helluntaista alkaen. Monet 
heistä Lutherin ajanjaksossa alkoivat kirkkokunnallistua. Mitä he alkoivat 
tehdä? Mennä suoraan takaisin, niinkuin Raamattu sanoi, “Toimien kuin 
äitinsä.” Suoraan takaisin, aloittaen oman kirkkokuntansa. Mut 
tä muutamat heistä astuivat esiin ja sanoivat etteivät tulisi tekemään sitä, he 
seisoi vat Jumalan puolesta. Hän sanoi, “Hyvä on, sinulla on muutamia nimiä, 
ja he ovat ar volliset käyskentelemään Minun edessäni, puettuna valkoisiin. 
Älkää tehkö mitään kirk kokuntaa. Älkää nyt ottako tuota Nikolaiittain oppia. 
Älkää aloittako jälleen omaa kirkkokuntaanne, vaan pysykää vain vapaina 
Jumalassa. Antakaa Pyhän Hengen johtaa teitä mennessänne eteenpain. Heita 
on siellä yhä muutama jaljella. 
138. Nyt 5. jae, uskoisin: 
 Hän jolla on korva, hän... 
139. Katsokaamme nyt: 
Hän joka voittaa, hän on oleva puettu valkoisissa vaatteissa; enkä minä tule 
pyyhkimään hänen nimeään pois elämän kirjasta, vaan minä tulen 
tunnustamaan hänen nimensä Isani edessä, ja hänen enkeliensä edessä. 
140. No niin, “muutamia nimiä.” Hyvin harvoja, vain pieni jäännös oli 
jäljellä, joka ei ottanut tuota Katolista oppia. Hyvä on. 
141. Nyt me tulemme puhumaan uskonpuhdistuksesta. Haluaisin... Lähdin 
Lutherin taustalta niin että voisin saada sen tänne. Nyt seuraava jae sanoo: 
Hän jolla on korva, hän kuulkoon mitä Henki sanoo seurakunnille. 
142. Jumala yrittää varoittaa heitä täällä pysymään ulkona tästä 
Nikolaiittalaisuudesta “Pysykää poissa siitä. Pitäkää vaatteenne tahrattomina 
maailman asioista!” Pysykää vain vapaina Hänessä, Hän johtaisi ja opastaisi 
heitä. No niin, se aluksi. 
143. Nyt nuo “pakoonpäässeet,” ne jotka olivat paenneet jopa tässä Sardeen 
seurakunnassa. Ymmärrättekö mitä tarkoitan? Ne jotka yhä olivat päässeet 
pakoon tuota hirvittävää asiaa. No niin, me jatkamme siitä jälleen huomen 
illalla ja tuomme sen suoraan tänne Helluntailaisten ajanjaksoon ja osoitamme 
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otin vallan!” (“Ja Hänessä asuu Jumaluuden täyteys ruumiillisesti.”) Kaikki 
voimat Taivaassa ja maan päällä on annettu Minun käsiini,” Hän sanoi. Kaikki 
voima! Silloin Jumala on voimaton, jos Hän on joku toinen persoona. Sillä 
Raamattu sanoo, Jeesus sanoi ylösnousemuksensa jälkeen että “Kaikki voima 
Taivaas-sa ja maassa, molemmissa, annettiin Minun käteeni.” 
96. Ja Jeesus tulee Taivaasta kymmenientuhansien kertaa tuhansien 
Pyhiensä kanssa, ja Raamattu sanoo että “Taivaat olivat tyhjät puoleksi 
tunniksi.” Missä silloin olisi tämä suuri mies, Jumala? A-ha, näettehän, Hän on 
Kristus. Varmasti! Ja kun me Pyhällä Hengellä voitamme, niinkuin Hänkin on 
voittanut, me tulemme istumaan Hänen kanssaan kun Hän ottaa maallisen 
Daavidin valtaistuimen, istuaksemme ja hallitaksemme Hänen kanssaan aivan 
niinkuin Hän teki Siellä ylhäällä (aamen) voimalla ja vallalla yli koko maan 
“Ja maa vaikeroi, odottaen Jumalan poikien julkitulemista, olemaan 
julkituotuja Jumalan poikia.” 
97. Koska, loppujen lopuksi, tätä maailmaa ei annettu Jumalan hallittavaksi. 
Tietä-käämme se että... Oikein. Kuka on maan jumala? Mies! Se on hänen 
valtaalueensa. Kaikki, kaikki maassa on alamainen miehelle. Synnin kautta 
hän lankesi; Kristuksen lunastavan voiman kautta hän tulee jälleen takaisin. Se 
on totta, koska maa kuuluu ihmiselle, se annettiin hänelle ja hän hallitsisi yli 
kaiken» Ja koko luonto vaikeroi, odottaen tuota aikaa jolloin Jumalan pojat 
tulevat jälleen julkituoduiksi. Oi! Jumalan poikien julkituleminen. No niin, 
meidän on parasta jättää se juuri nyt. 
98. Mutta, nämä sanansaattajat ovat Hänen oikeassa kädessänsä, odottaen. 
Milloin taliansa Hän lähettää heidät, he tulevat puhumaan tuon saman asian. 
Sillä se Pyhä Henki joka oli Kristuksessa...Oh! Tuo Henki joka oli 
Kristuksessa! Kun Hän lähti pois, Hän sanoi, “Pieni hetki eikä maailma 
(kosmos, tuo Kreikkalainen sana merkitsee ‘maailman järjestys’; ei maa, 
maailma), maailmanjärjestys ei tule Minua enää näkemään. Kirkkokunnat ja 
kaikki muut eivät enää tule Minua näkemään. Kuitenkin te olette näkevä Minut 
(Seurakunta, uskovainen), siliä Minä...” (“Minä, persoona pronomini, oikein) 
“Minä tulen olemaan teidän kanssanne, ja teissä, maailman loppuun asti; 
Jeesus Kristus sama eilen, tänään ja iäti.” Näettekö Sitä? 
99. Sitten jos se oli Kristuksen Pyhä Henki joka tuli Helluntaipäivänä, joka 
teki nuo asiat, on se Kristuksen Pyhä Henki joka on työnnetty ulos täällä, 
Kristuksen Pyhä Henki yhä pitäen kiinni täällä, Kristuksen Pyhä Henki yhä 
pitäen kiinni tässä, ja edelleen täällä, maailman loppuun asti. Tuo sama Pyhä 
Henki joka täytti Paavalin Pyhällä Hengellä ja teki ne asiat jotka hän teki, tulee 
täyttämään tämän 
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(Irenaeuksen) täyteen Pyhästä Hengestä, täyttää Martinin täyteen Pyhästä 
Hengestä, täyttää loput heistä täyteen Pyhästä Hengestä, ja Se täyttää teidät ja 
minut täyteen Pyhästä Hengestä ja se on helluntain siunaus seurakunta 
ajanjaksosta toiseen; Alpha ja Omega, Loppu ja Alku, ja Kaikki, Daavidin 
Juuri ja Jälkeläinen, A..amu Tähti, Saaronin Ruusu, Laakson Lilja, ja 
mitätahansavielä, Isä, Poika, Pyhä Henki, Hän joka Oli, Joka On, ja On 
Tuleva, Alpha, Omega, Kaikki, Kaikki Kaikessa! Oi! Se saa minut laulamaan 
erästä laulua: 
 Oh, kenen te sanotte Minun olevan (sanoi Jeesus)  
 mistä te sanotte Minun tulleen, 
 Tunnetteko Minun Isäni, tai voitteko sanoa Hänen Nimensä?  
 Hän sanoi: Minä olen Alpha ja Omega, alusta loppuun,  
 MINÄ OLEN koko luomakunta, ja Jeesus on tuo Nimi. 
 MINÄ OLEN se joka puhui Moosekselle palavan pensaan tulessa. 
 MINÄ OLEN Abrahamin Jumala, Kirkas ja Aamu Tähti, (kyllä) 
 MINÄ OLEN Saaronin Ruusu ja mistä te sanotte Minun tulleen? 
 MINÄ OLEN koko luomakunta, mutta Jeesus on tuo Nimi. 
100. Koko perhe Taivaissa ja maassa (maailmanlaajuinen, siunattu. Pyhän 
Hengen täyttämä, maahan poljettu, Pyhän Hengen nimeämä, Pyhän Hengen 
puhuma. Pyhästä Hengestä syntynyt) liittyy tuohon Nimeen. Oikein. Jumala 
Taivaassa, koko perhe Taivaassa ja maassa, ja kaikki, ja jokainen polvi on 
notkistuva tuolle Nimelle. “Eikä ole toista Nimeä annettu Taivaan alla jolla 
ihmisen täytyy pelastua.” Ei ehkä, tai tulisi olla, vaan täytyy olla pelastunut. 
Oi, minä rakastan Sitä. Se tuntuu niin hyvältä. Hyvä on. 
101. “Hänen oikeassa kädessänsä.” Näettekö nyt? Se on helluntai 
Seurakunta; sillä on voima, merkkejä ja ihmeitä tehdään koko matkan. Nyt me 
olemme... Se kulki Pimeiden Ajanjaksojen lävitse, jolloin Se melkein sammui. 
Ottakaamme nyt tämä 2. jae. Oh, uskon että tulen jatkamaan vielä hieman 
tämän ensimmäisen jakeen kanssa: 
...Minä tiedän sinun tekosi, että sinulla on nimi että sinä elät, ja olet kuollut. 
102. Menkää tähän seuraavaan seurakuntaan täällä ja näette “Mutta sinä et 
ole kieltänyt minun nimeäni.” Seuraava seurakunta, “Et ole kieltänyt Minun 
Nimeäni.” Mutta tässä seurakunnassa, “Sinulla o n nimi.” Tarkatkaa tätä! 
Tämä seurakunta piti Hänen Nimensä; tämä seurakunta piti Hänen Nimensä; 
tämä seurakunta piti Hänen Nimensä; ja tämä seurakunta meni Pimeän 
Ajanjakson lävitse, eikä siellä sanottu siitä mitään, kun he tulivat Elämään sen 
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 Minä sanoin, “Oliko hänellä viljapeltoa?” 
 Hän sanoi, “No niin, tavallaan.” 
131. Minä sanoin, Potenttiaalisesti, kyllä.” Itinä sanoin, “Se olitte te 
Lutherilaiset, ensimmäisessä uskonpuhdistuksessa, jotka työnsitte esiin nuo 
kaksi sirkkalehteä.” “Mutta,” minä sanoin, “vähitellen tuo vilja kasvoi.” Minä 
en kertonut hänelle mitään muuta, annoin hänen vain tietää viljan kasvaneen, 
näettehän. 
132. Niinpä sanoin, “Vilja kasvoi ja jonkin ajan kuluttua siihen tuli tähkä. Ja 
tuo tähkä katsoi taakseen tuota lehteä ja sanoi, ‘Ha-ha-ha, teillä ei ole mitään, 
teillä vanhoilla muodollisilla Lutherilaisilla.’ Näettekö? Se sanoi, ‘Minä olen 
kasvattaja,’ se oli tuo suuri lähetyssaarnaajien aika. Tuuli puhalsi ja siitepöly 
irtosi siitä sillä tavalla ja tippui alas; se oli Wesleyn ajan pyhittäminen.” 
Näettekö? Se oli suurin lähetyssaarnaajien ajanjakso mitä meillä koskaan on 
ollut, se oli Wesleyn kirkon aika, ja tuo Wesleyn aika ylittää siinä jopa 
tämänkin ajanjakson, Wesleyn seurakunta ajanjakso oli lähetyssaarnaajien 
ajanjakso ja se levitti Sitä. 
133. Näettekö, jopa Juonto todistaa näistä kolmesta vaiheesta juuri siinä. 
Luonto itse - Jumala alussa valmisti sen niin että se olisi sillä tavalla. Teillä ei 
tarvitse olla edus Raamattua, te voitte katsoa luontoa ja nähdä missä olette. 
Näettekö? 
134. Ja sitten senjälkeen kun siitepöly oli tippunut, mitä tuli esiin? Esiintuli 
vil-jantähkä, siinä oli jyviä; se oli tuo Helluntai ryhmä. Nyt, tuo Helluntailais 
ryhmä oli saman kaltainen ryhmä joka oli täällä alussa. Tässä sillä oli kaksi 
viljan sirkkalehteä - Luther; tässä sillä oli tähkäpää - Wesley; ja täällä siinä oli 
viljanjyvä (minkälainen?) Tarkalleen samanlainen kuin täällä alussa. Sama 
asia! 
135. Mutta miten se oli täällä? Helluntailaiset sanoivat, “Minulla ei ole 
mitään käyttöä teille Methodisteille tai Lutherilaisille.” Mutta loppujen 
lopuksi, tuo sama elämä joka oli noissa kahdessa sirkkalehdessä auttoi 
valmistamaan tähkäpään. Ja tuo elämä joka oli tähkäpäässä valmisti jyvän. 
Niinpä te näette että se on kaikki Jumalan ohjelma. Heillä oli Pyhä Henki, 
potenttiaalisesti; niin myös Wesleyllä, pyhittämisessä; mutta tänään se toi 
takaisin kielilläpuhumisen ja sen alun ennallistuttamisen joka oli täällä. Tuo 
sama Pyhä Henki, näettehän, tuo todellinen. Aamen. Kyllä. 
136. Hyvä on, “Pidä lujasti kiinni siitä mitä olet kuullut, ettei se kuole.” Nyt 
4. jae, uskon sen olevan: 
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ylösnousemuksessa. He vaelsivat siinä Valossa joka heillä oli vaeltaa, joten he 
ovat tuleva esiin. 
123. No niin, olen kuullut monien Helluntailaisten jotka saarnaavat kastetta, 
sanovan, “Nuo Lutherilaiset ja niin edelleen, he eivät halua tulla eteenpäin.” 
Oi, kyllä. Tiedän erään pienen kertomuksen Tohtori Haggerystä siellä...Minä 
sanoin hänelle... Hän sanoi, “Mitä me olemme?” Minä sanoin... Tehän tiedätte 
kuinka he pystyttivät tuon suuren Lutherilaisen seminaarin, Bethanyn, siellä 
Minneapolissa. Ja hän kysyi, “Mutta, mitä meillä Lutherilaisilla sitten on?” 
124. Minä sanoin, “Hyvä on, minäpä kerron sinulle. Minä uskon että teillä on 
Kristus.” 
125. Ja hän sanoi, “No niin, me haluamme Pyhän Hengen.” Hän sanoi, 
“Uskotko että meillä on Se?” 
126. Minä sanoin, “Potenttiaalisesti.” Ja minä sanoin, “Te uskotte Siihen.” 
127. Hän sanoi, “Mutta, mitä sinä oikein tarkoitat?” 
128. No niin, heillä on siellä tuhansia eekkereitä, niin että oppilaat, jos he 
eivät voi maksaa ylläpidostaan, he voivat maksaa sen työnteolla, kasvattamalla 
maissia. Heillä on siellä suuret pöydät ja he pyysivät minut sinne päivälliselle, 
heillä on siellä nämä seisovat voileipäpöydät, tuossa suuressa seminaarissa ja 
siellä on heinoja miehiä. Tohtori Haggery istui tässä ja veli Moore t ä s s ä ja 
minä tietenkin istuin lähellä häntä, että jos hän alkaisi puhumaan joi takin 
suuria sanoja joita en tuntenut, voisin tönäistä Jackia jalallani, saadakseni 
tietää mitä hän halusi sanoa, näettehän. Niinpä sitten, minä sanoin... 
129. Hän istui vieressäni ja hän sanoi,”Se mitä me haluamme tehdä on löytää 
jotakin täällä.” Hän sanoi, “Me isoamme Jumalaa.” Ja hän sanoi, “Me luimme 
erään Helluntailaisia koskevan kirjan nimeltä, Lahjat.” Ja hän sanoi, “Joukko 
meitä veljiä lensi Kaliforniaan tapaamaan tuota miestä joka kirjoitti tuon 
kirjan.” (ja myös minä tunnen hänet.) Hän sanoi, “Me halusimme nähdä 
joitakin noista lahjoista toiminnassa.” Ja tuo mies sanoi, “Minulla ei ole niistä 
mitään, minä vain kirjoitin niistä.” Ja hän sanoi, “Sitten kun tulimme sinne ja 
näimme tämän, me olemme nälkäisiä. Me haluamme Jumalan.” 
130. Ja minä sanoin, No niin, kerran eräs mies lähti.” Tiedättehän, olimme 
hänen omalla maallaan siellä. “Eräs mies lähti ja äesti suuren pellon. Hän repi 
sieltä pois kaikki juuret ja niin edelleen ja istutti viljan. Joka aamu hän meni 
ovelle katsoakseen ulos ja nähdäkseen oliko hänellä yhtään viljaa. Sitten 
yhtenä aamuna kaksi pientä sirk-kalehteä oli noussut esiin.” (Joka koskaan on 
kasvattanut viljaa Missä ovat George Wright, Roy Slaughter ja he? 
Tiedättehän, nuo kaksi pientä lehteä jotka nousevat esiin) ‘“Oh, hän sanoi, 
‘Ylistys Jumalalle viljapellostani.”’ 
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tällä puolella, tuo ensimmäinen pieni... pakoonpäässyt, kun Luther veti heidät 
ulos, “Sinulla on nimi että olet elossa, mutta olet kuollut.” No niin, mitä nimeä 
he käyttivät senjälkeen kun he lakkasivat käyttämästä Jeesuksen Nimeä? Isä, 
Poika, Pyhä Henki. Ja siellä ei ole mitään sen kaltaista asiaa. Se on kuollut - se 
on kuollutta teologiaa. 
103. Sanokaa minulle onko Isä mikään nimi? Kuinka monta isää täällä on? 
Kenellä teistä on nimenä Isä? tai Poika? tai ihminen? se on mikä se on. Pyhä 
Henki ei ole nimi, se ilmoittaa mikä Se on; Se o n Pyhä Henki. Kysymys on 
Nimestä! Pyhä Henki ei ole nimi, Pyhä Henki on titteli; Isä, Poika ja Pyhä 
Henki. 
104. Niinpä te näette siinä, että se on aivan yhtä pohjaton asia kuin 
Iankaikkinen poikuus. Mitään sen kaltaista asiaa ei ole kuin Iankaikkinen 
poikuus. Poika on syntynyt jostakin; Iankaikkinen ei ole koskaan syntynyt. 
105. Ei ole mitään sen kaltaista asiaa, niinkuin sanoin eräänä iltana, kuin 
Iankaikkinen helvetti. Mistä te koskaan saatte Iankaikkisen helvetin? 
Silloinhan helvetti olisi aina ollut. Mutta Raamattu sanoo, “Se luotiin 
Perkelettä ja hänen enkeleitään varten.” Silloin helvetti tulisi aina olemaan; ja 
jos se tulisi aina olemaan, olisi sen täytynyt olla alussa. Ja mitä käyttöä sillä 
olisi siellä ollut silloin kun Hän oli Ei, Elah, Eloni IB, “itsestään 
olemassaoleva”, kun siellä ei silloin ollut mitään muuta? Silloinhan helvetin 
olisi pitänyt olla siellä Hänen kanssaan. Näettekö? “Helvetti luotiin Perkelettä 
ja hänen enkeleitään varten. Ja kaikki pahat tullaan heittämään. ..” (Tyhjä 
paikka nauhassa.} 
106. He olivat tuomitut alusta. Heillä ei ollut edes näköään, he olivat 
kuolleita alusta alkaen. Heidän ei tarvinnut kuolla, he olivat kuolleita alusta 
alkaen. Näettekö, he vain olivat “temmatut ulos.” 
107. Nyt huomatkaa tämä. Lukekaamme seuraava jae: Tarkatkaa! 
 Ole valpas, ja vahvista niitä asioita jotka ovat jääneet, jotka ovat valmiit 
kuolemaan: sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalan 
edessä. 
108. No niin, Hän on nyt puhumassa Lutherille. Me kaikki myönnämme että 
tämä oli Lutherin ajanjakso, se oli uskonpuhdistus. Mitä Hän nyt sanoi? “Sinä 
toit mukanasi ulos väärän nimen että olet ‘elossa,’ mutta sinä olet kuollut.” 
Mitä he tekivät? He panivat sen jälleen suoraan takaisin kirkkokuntaan. 
Silloin, “pata ei voi kutsua kattilaa’ mustaksi’ “ Älkää sanoko mitään 
Katolisista! Katsokaahan, te olette menneet suoraan takaisin siihen, käytätte 
samoja uskontunnustuksianne ja asioitanne. Ja Luther toi mukanaan ulos 
monia katkismuksia ja kaikkea muuta mitä Katolisella kirkolla oli ja he ottivat 
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nimen itselleen. Näettekö, “Sinulla on nimi että olet ‘elossa’, nimi joka on 
tullut tästä tuhannen vuoden ajasta täällä, ja sinä yhä pidät kiinni tuosta 
nimestä.” “Sinulla on nimi”, muistatteko? 
109. Ollaksenne varma että se on oikein, toisille seurakunnille sanottiin, 
“Sinä olet pitänyt Minun Nimeni.” “Sinä olet pitänyt Minun Nimeni.” Tässä 
ajanjaksossa he “kadottivat Sen.” Ja tultaessa ulos täällä, sanottiin, “Sinulla on 
toinen nimi että olet ‘elossa,” mutta sinä olet kuollut.” 
110. Oi, te Methodistit, Baptistit, Presbyteerit, Lutherilaiset ja Helluntailaiset, 
tehkää parannus ja olkaa kastetut Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntienne 
anteeksi saamiseksi, ymmärrättekö? Lähtekää ulos noista vanhoista kuolleista 
uskontunnustuksista jotka kuuluvat Katoliselle kirkolle, joka on tuleva 
poltetuksi ja kaikki tyttärensä hänen kanssaan. 
111. Kukaan ei voi sanoa että nimi on “Isä, Poika ja Pyhä Henki,” nuo tittelit. 
Ja sitten he kutsuvat sitä “Pyhä Kolminaisuus.” Kolminaisuusko? Haluan että 
joku etsisi tuon sanan kolminaisuus Raamatusta, ja tulisi kertomaan siitä 
minulle. Yrittäkääpä löytää tuota sanaa kolminaisuus. Sitä ei edes ole siellä. Ei 
ole mitään sen kaltaista asiaa. 
112. No niin, nyt: “...ovat valmiit kuolemaan:...” 
113. “Pidä kiinni siitä mikä sinulla on, Luther tempasi teidät ulos. Pitäkää 
kiinni siitä, koska se on valmis kuolemaan. He tulevat viemään sinut suoraan 
takaisin siihen uudestaan. Pidä kiinni siitä, se on valmis kuolemaan.” 
114. Nyt: “...ja Minä en ole havainnut sinua vielä täydelliseksi Jumalan 
edessä.” 
115. Eikö se olekin kaunista? Oi! Minä rakastan sitä. “Et ole täydellinen.” 
Miksi? He olivat vain vanhurskautetut, Luther saarnasi vanhurskauttamista; 
teidän täytyy olla pyhitetty ja sitten täytetty Pyhällä Hengellä. Ja sitten he eivät 
olleet itsensä omat, he Olivat täydellistytetyt Pyhällä Hengellä heissä. Se ei ole 
Kristitty joka on täydellinen, vaan se on täydellinen Pyhä Henki hänessä. 
Ymmärrättekö? Se on mikä... Kuten sanoin, “Se ei ollut pyhä vuori, vaan Pyhä 
Jumala vuorella. Se ei ole sitä että seurakunta olisi pyhä tai ihmiset olisivat 
pyhiä, vaan se on Pyhä Henki Seurakunnassa ihmisissä Siinä on tuo “Pyhä” 
osa, näettehän. 
116. No niin, “Minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi.” He eivät 
olleet tulleet täydellisyyteen. Koska me näemme että heillä oli 
vanhurskauttaminen tässä Lutherin alaisuudessa; ja pyhittäminen tässä; ja tässä 
Pyhä Henki. Näettekö? Ne olivat nuo kolme elementtiä jotka työskentelivät 
voissa kolmessa seurakunta ajanjaksossa, se on mitä tarvitaan muodostamaan 
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koko syntymä. He olivat ainoastaan siinneet, aivankuin pieni alkio äidin 
kohdussa. Kyllä, Pyhä Henki antaa syntymän. 
117. Nyt haluaisin kysyä teiltä jotakin. Mikä on ensimmäinen asia mitä 
tapahtuu luonnollisessa syntymässä? - vesi. Mikä on seuraava asia? - veri. 
Onko se oikein? Seu raava asia? - henki. Oikein. 
118. Mitä tuli esiin Jeesuksen ruumiista kun Hän kuoli? He lävistivät Hänen 
kylkensä ja ulos tuli vesi ja Veri, ja “Sinun käsiisi Minä jätän Henkeni.” Vesi, 
Veri, Henki. 
119. “Senvuoksi ollen vanhurskautetut uskosta,” Roomalaisten 5:1, “meillä 
on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,” 
vanhurskauttaminen. Py-hit-uäminen - Hebrealaisten 13:12 ja 13, “Jeesus kärsi 
porttien ulkopuolella, niin että Hän voisi pyhittää kansan Omalla Verellänsä.” 
Luukas 24:49» “Mutta odottakaa te Jerusalemin kaupungissa kunnes olette 
puetut voimalla Korkeudesta.” “Tämän jälkeen kun Pyhä Henki on tullut 
teidän yllenne, silloin te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa, 
Juudeassa, Samariassa ja...” 
120. Ei silloin kun teistä tulee piispa, ei silloin kun teistä tulee diakoni, ei kun 
teistä tuleepastori ei kun teistä tulee paavi, “Vaan vasta silloin kun Pyhä Henki 
on tullut teidän yllenne, te tulette olemaan Minun todistajiani.” Te voitte 
todistaa vain, seurakunnastanne ja uskontunnustuksestanne, jos olette vain 
diakoni, jos olette vain pastori, jos olette vain paavi tai jos olette.... te todistatte 
uskontunnustuksesta! Mutta kun Pyhä Henki on tullut teidän yllenne, silloin te 
todistatte Hänestä!_ Ja nii-tä tekoja joita Hän teki, te myös teette, koska Hänen 
Elämänsä on teissä. Oi! Oi! Oi! Sillä tavalla. Kyllä vaan. Oi veljeni, minä saan 
Sitä enemmän täällä korokkeella, kuin te siellä, uskoisin. Minusta Se tuntuu 
niin hyvältä. 
121. “Asiat jotka ovat valmiit kuolemaan, pidä kiinni niistä.” Nyt Hän sanoo 
tässä 3. jakeessa: 
Muista senvuoksi kuinka sinä olet saanut ja kuullut,...(Minä pidän siitä)... ja 
pidä lujasti kiinni, ja tee parannus. Jos sinä senvuoksi et valvo, olen minä 
tuleva sinun tykösi kuin varas, ja sinä et ole tietävä minä hetkenä minä olen 
tuleva sinun päällesi. 
122. “Pidä lujasti kiinni vanhurskauttamisestasi, pysy siinä.” Älä anna noiden 
ihmis ten ravistella sitä pois itseltäsi, mitä olet saanut ja kuullut. He lukevat 
samaa Raa mattua kuin mekin luemme, näettehän. Mutta he eivät 
yksinkertaisesti ota kaikkea Siitä, koska sitä ei oltu paljastettu heille. Se ei 
ollut heidän ajanjaksoaan varten. Se on syy miksi he ovat tuleva esiin 


