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FILADELFIAN SEURAKUNTA 
AJANJAKSO 

 
1. Veli meni ja osti minulle suuren, kuuman kirsikkapiirakan. Sanon teille 
että vihjailu kannattaa. Mitä siihen sanot, veli Neville? Siinä se on. Näettekö? 
Näyttää kuin kirsikkapiirakka olisi suosittu. Se on todella hyvää. Aivan 
niinkuin sanoin, kuinka te kirsikkapiirakkaa syödessänne joskus osutte 
siemeneen. Silloin minä en heitä tuota piirakkaa pois, minä vain heitän 
siemenen pois ja jatkan kirsikkapiirakan syömistä. 
2. Sillä tavalla haluan teidän tekevän näiden sanomien kanssa. Kun te 
osutte... Te olette samaa mieltä kanssani, ja kun te osutte johonkin, jota ette 
voi sulattaa juuri sillä tavalla, niin älkää heittäkö koko asiaa pois, heittäkää 
vain tuo osa pois (tuo siemen), ja vain jatkakaa piirakan syöntiä. Tehkää se 
sillä tavalla, näettehän. 
3. Kun te... Pidättekö te kananpojasta, paahdetusta kananpojasta? Lähes 
jokainen pitää siitä. Sitten, kun te syötte tuota kananpoikaa ja osutte luuhun, 
niin te ette heitä tuota kananpoikaa pois, te vain heitätte tuon luun pois. Eikö 
niin. Pat? Te vain heitätte luun pois ja jatkatte kananpojan syömistä. 
4. No niin, me olemme iloisia siitä että voimme syödä Ruokaa jossa ei ole 
mitään luita ja siemeniä. Vohveleita, joita kutsuttiin ‘’Mannaksi”, tuli alas 
Taivaasta ja ne peittivat koko maan Taivaan suloisuudella. 
5. Tiedättekö, uskon että se oli Daavid, joka kerran sanoi, “Se maistuu 
kuin hunaja kalliossa.” Uskon tuon runoilijan sanoneen, “Se oli Hunajaa 
Kalliossa.” Oi, veljeni, oletko maistanut Sitä? Näettekö, Se maistuu aivankuin 
hunaja kalliossa. Se on Hunajaa Kalliossa, veljeni. Sillä tavalla se on. 
6. No niin, ihmettelin kerran mitä se merkitsi, tuo “hunaja kalliossa.” Ja 
ajattelin että ehkä he olivat joskus löytäneet mehiläispesän kalliossa. Mutta 
seurasin sitä ja sain siitä pienen innoituksen. Ei niin että tuohon aikaan olisin 
etsinyt sitä, mutta myöhemmin tulin tietämään että kullakin noista paimenista, 
joilla oli lampaita... Siinä on jotakin, tiedättehän, meidän ruumiimme ovat 
tehdyt maan tomusta. Kaikki elävä tulee maasta. Ja siellä nämä paimenet 
uskoivat että kalkki auttaisi lampaita jos niillä olisi jotakin vikaa, tiedättehän, 
sairautta tai jotakin muuta. Ne saivat sitä nuolemalla kalliota. Te olette nähneet 
lampaiden tekevän niin, menevän ja nuolevan kalliota. Ja saadakseen lampaat 
nuolemaan kalliota, he kaatoivat sen päälle vähän hunajaa. Sitten lammas 
nuoilessaan hunajaa, sai myös kalkkia tuosta kalliosta. 
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7. No niin, meillä on koko kirjoitusten säkki täynnä Hunajaa täällä. Me 
panemme sen Kallion päälle, ei mihinkään kirkkoon; vaan Kalliolle, joka on 
Kristus Jeesus. Ja te lampaat, alkaessanne nuolla sitä, olette varmasti heti 
tuleva terveiksi. Kaikki synnin vaikeudet tulevat olemaan poissa, kun te 
nuolette tätä Kalliota. Se on kaikki mitä tei-dän täytyy tehdä. 
8. Kivessä on jotakin parantavaa. Menneinä päivinä, ennenkuin heillä oli 
rokotetta vesikauhuun, heillä oli se jota he kutsuivat nimellä “hullun kivi.” 
Kun vesikauhuinen koira puri jotakin henkilöä, he panivat hänet tämän 
“hullunkiven” päälle. Ja jos hän jäi kiinni tuohon hullunkiveen, hän tuli 
terveeksi; jos se ei jäänyt kiinni, silloin I potilas oli liian pitkälle kehittyneessä 
tilassa, ja tulisi kuolemaan. 
9. Niinpä se on sillä tavalla tänäkin päivänä. Pahin puraisu jonka tiedän, ei 
ole jonkun hullun koiran, vaan Perkuleen puraisu. Ja meillä on Kivi sitä varten, 
Ikiaikojen. Kallio. Pitäkää vain kiinni Siitä. Niin kauan kuin te pidätte kiinni, 
tulette terveeksi. Älkää milloinkaan irroittako ja peräytykö, jatkakaa vain 
kiinnipitämistä. Pysy-kää Siinä, niin tulette kuntoon. 
10. Nyt ennen tämäniltaiseen opetukseen menoa, me haluamme nousta 
seisomaan “hetkeksi, jos voimme, rukousta varten. 
11. Etnan sinä vain ole Robert Daughertyn sisar, vai oletko? Uskon että se 
oli eilen kun hän soitti minulle ja sanoi haluavansa puolestaan rukoiltavan. En 
tiennyt, näytit vähän häneltä, enkä tiennyt olitko hän tai et. Näin sinut täällä 
eilen illalla. 
12. No niin, kuinka monet haluaisivat olla muistetut Jumalan edessä, tai 
mieluumminkin haluaisi Jumalan muistavan teitä? Aivan kaikkialla: 
13. Taivaallinen Isämme, niinkuin tuolla pienellä laulunjohtajallamme 
Chicagossa oli tapana laulaa, “Muista minua kun kyyneleet vierivät 
poskiltani,” Herra, muista minua nyt. Kuoleman hetkellä, kautta koko elämän, 
me haluamme Sinun muistavan meitä. Alä muista meitä syntisinä, niinkuin me 
olemme, vaan me haluamme Sinun muistavan meitä tunnustaneina 
Kristittyinä; jotka olemme vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Sinun Poi-
kasi, ja meidän Pelastajamme, olemaan lepytyksenä syntiemme edestä. Me 
tiedämme että se on ainoa mahdollisuus joka meillä on, ainoa tie, ainoa 
pelastuskeino. Se ei ole minkään kirkon tai minkään mekaanisen 
apuvälineenkautta, eikä minkään organisaation kautta, vaan Jeesuksen 
Kristuksen kautta, ja yksin Hänen kauttaan. 
14. Niinpä me lähestymme Hänen Nimessänsä tänä iltana, pyytäen että Sinä 
siunaisit mei-tä kunolemme koolla yhdessä tutkiaksemme Sinun Sanaasi, ja 
saadaksemme tietää mitä Sinulla on varastossa meitä varten täksi illaksi, niin 
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että voisimme rakentaa hengelliset ruumiimme. eloisaksi Seurakunnaksi. 
Seurakunnaksi jossa Sinä voit asua, ja vaeltaa, ja tuntea olosi miellyttäväksi, 
vaeltaessasi kansasi keskuudessa, kertoen meille mitä teh-^ietäen että me 
olemme valmiit tekemään sen heti. 
15. Ja me rakastamme Sinua, Isä, mutta me tiedämme että me emme aivan 
vielä ole siinä» tilassa, että Sinä voisit puhua kauttamme juuri sillä tavalla kuin 
tahdot. Niinpä me rukoilemme että Sinä ympärileikkaisit, se on, leikkaisit pois 
kaiken tämän hassuttelun, kaiken ylimääräisen lihan pois meistä, niin että me 
voisimme olla kokonaan vihkiytynei-tä Sinulle, niin että Sinä voisit käyttää 
meitä milloin tahansa.Ja me rukoilemme että tuo aika olisi tänä iltana, Isä, niin 
että Sinä autat meitä tuomaan esiin nämä kultakimpaleet Raamatusta ja 
kiilloittamaan ne ja antamaan ihmisten nähdä Kristuksen heijastuksen tässä 
suuressa seurakunta ajanjaksossa. Me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 
16. Ho niin, me olemme nyt käsitelleet näitä seurakunta ajanjaksoja, aina 
tämäniltaiseen, kuudenteen seurakunta ajanjaksoon asti. Huomen illalla 
päätämme nämä seurakunta ajanjaksot, otettuamme yhden kunakin iltana, 
maanantaista sunnuntaihin. Ja tänä iltana, tämä seurakunta ajanjakso on 
nimeltään Filadelfian Seurakunta Ajanjakso. Ja tämä tähti, tai sanansaattaja, 
tämä enkeli-sanansaattaja tuolle seurakunta ajanjaksolle - me uskomme 
vakaasti, koko sydämestämme, sen olevan John Wesleyn. Tämä seurakunta 
ajanjakso alkoi vuonna 1750, Lutherin seurakunta ajanjakson lakattua, ja kesti 
jonnekin vuoteen 1900 asti, noin vuoteen 1906 A.D., tämä Wesleyn 
seurakunta ajanjakso. Ja sitten johti siitä sisälle Laodikeaan. 
17. Ja nyt tämä ajanjakso on “veljellisen rakkauden” seurakunta ajanjakso, 
tuo suuri “lähetystyön” ja “avoimen oven” ajanjakso. Ja palkkiona oli olla 
“tehty pylvääksi,” ja kolmen nimen paljastaminen: Jumalan Nimi, Jumalan 
Kaupungin nimi, ja Jumalan uusi nimi, on se ilmestys joka annettiin tälle 
seurakunnalle tässä ajanjaksossa. Tämä ajan-jakiso alkaa Ilmestyskirjan 3:7, 
jatkuen 13. jakeeseen, 13. jae mukaanluettuna, Ilmestyskirja 3:7-13 
18. No niin, me olle kerranneet näitä hieman, kunakin iltana, menemällä 
taaksepäin. Ja ensimmäinen seurakunta ajanjakso oli Efeson Seurakunta 
Ajanjakso. Voiko kukaan suoralta kädeltä sanoa kuka oli tuo enkeli, tai tuon 
seurakunta ajanjakson Valo (palvelija,)? Paavali. Efeson seurakunta ajanjakso 
oli vuodesta A.D 55 vuoteen 170. Syy miksi valitsin vuoden 55, oli se että 
silloin hän aloitti lähetysmatkansa, ja se oli silloin kun hän perusti Efeson 
seurakunnan ja nämä muut eri seurakunnat siellä. 
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19. Hyvä on, toinen seurakunta ajanjakso oli Smyrna. Voiko kukaan 
luokassa muistaa kuka tuon seurakunta ajanjakson enkeli oli? Irenaeus, oikein. 
Hyvä on. Se oli vuodesta 170 vuoteen 312. 
20. Kolmas seurakunta ajanjakso oli Pergamon Seurakunta Ajanjakso. 
Voiko kukaan luokassa muistaa kuka oli tuon seurakunta ajanjakson pyhä? 
Pyhä Martin, oikein. Vuodesta 312 vuoteen 606. 
21. Ja sitten seuraava seurakunta ajanjakso oli Tyatira. Voiko kukaan 
muistaa kuka tuo pyhä ja tuo tuon ajanjakson sanansaattaja, enkeli oli? 
Columba, se on oikein. Ja se oli vuodesta 606 vuoteen 1520. 
22. Seuraava oli Sardeen Seurakunta Ajanjakso, joka oli eilen illalla. Ja 
tietenkin te tiedätte kuka tuon ajanjakson enkeli oli. Muistatteko? Martin 
Luther. Ja se oli sitten vuodesta 1520 vuoteen 1750. 
23. Ja tänä iltana puhumme Filadelfian Seurakunta Ajanjaksosta; John 
Wesleyn ollessa tuon ajan sanansaattaja. Vuodesta 1750 vuoteen 1906 A.D., ja 
se on “veljellisen rakkauden” ajanjakso. 
24. Ho niin, nyt me näemme että kukin näistä seurakunta ajanjaksoista, 
ilmaisi tuon seurakunnan luonteenpiirteitä. Se mitä tuo seurakunta oli ja sen 
luonteenpiirteet on kerrottu meille. 
25. Nyt eilen illalla oli Martin Luther. Minä, tehdessäni tämän... Syy miksi 
teen tämän ja pojat panevat sen ääninauhalle... Minä tutkiskelen koko pitkän 
päivän. Ja te sanotte, “Koko pitkän päivänkö, vain tuon vähäisen historian 
takia jonka annat täällä?” Ei. Historialliset kohdat tulevat menemään tuohon 
kirjaan, näettehän. Tämä täällä, syy tänne tulemiseen on saada nämä asiat 
vedetyiksi esiin innoituksen kautta teidän ihmisten edessä, me kokoonnumme 
yhteen saadaksemme sen inspiroidun osan. Historia, sen voin lukea kirjasta. 
Mutta tämä on se jossa odotan innoitusta, ja sitten me poimimme ne 
ääninauhalta. Sitten tuossa kirjassa meillä tulee olemaan sen historiallinen 
tieto, sekä myöskin se innoitus jonka Pyhä Henki on antanut meille 
ollessamme koolla yhdessä näissä taivaallisissa paikoissa Kristuksessa 
Jeesuksessa. Ja minä uskon ette se tulee olemaan huomiotaherättävä selitys, 
koskien näitä seurakunnan ajanjaksoja. Ja suokoon Herra siunauksensa sille. 
26. Nyt... Eilen illalla oli Sardeen seurakunta ajanjakso, ja todellisuudessa 
tuo Kreikkalainen sana tarkoittaa “pakoonpäässyt,” mutta uskon että se 
Englanniksi käännettynä on “kuollut.” No niin, se on sekä ‘kuollut’ 
seurakunta, että ‘pakoonpääs-syfkoska se oli tuo seurakunta siellä vuonna 
1520, joka oli kuollut tuon suuren paavillisen hallinnon alaisena, jota me 
kutsumme Pimeiksi Ajanjaksoiksi; jolloin Kristillisyys oli alimmillaan, mitä se 
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noutamaan Seurakunnan ‘jossa ei ole tahraa tai ryppyä.” Silittäköön Pyhän 
Hengen kuuma silitysrauta kaikki rypyt meistä pois, niin että olemme valmiit 
ihmisen Pojan tulemusta varten.  
291. Nyt, Isä, me rukoilemme että Sinun siunauksesi lepäisivät yllämme. Me 
palvomme Sinua. Me seisomme tänä iltana ja annamme Sinulle sydämemme. 
Me... (Tyhjä paikka nauhassa. ) 
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286. Tiedättekö, minä rakastan laulaa Hengessä kokouksen jälkeen jossa on 
tullut lei- keltyä ja kaikkea. Ettekö tekin? Oi, kuinka rakastankaan mennä 
Henkeen silloin. Sana! Näettekö Sana on nyt langennut alas, ainoa asia mitä Se 
tarvitsee on hieman kostutta-^•]mista. Näettekö, hieman ylistämistä, ja sitten 
Se alkaa kasvaa, näettehän, Q.i, ettekö te rakastakin Häntä? Kohottakaamme 
kätemme ylös ja laulakaamme se: Minä rakastan Häntä,.... (Lauletaan koko 
säkeistö) 
287. Oi, kumartakaamme vain päämme ja sanokaamme: “Isä, me 
rakastamme Sinua. Me rakas 
tamme Sinua. Oi, kuinka me rakastammekaan Sinua! Me kiitämme Sinua niin 
paljosta, Her- ra.___________________ Meidän ihmissydän parkamme eivät 
voi ilmaista mitä me tunnemme sisimmässämme, kos kien sitä kuinka Sinä 
olet pessyt meidät Omassa Veressäsi. Me olimme vieraita, Herra. Me 
rakastimme maailman asioita ja me olimme kokonaan sekaisin näissä 
maailman asioissa ja Sinätulit alas ja armossasi ojensit kalliit pyhät kätesi 
sinne synninliejuun jossa me olimme, ja poimit meidät ulos sieltä, valitsit 
meidät, pesit meidät, puhdistit meidät. panit uuden Hengen meihin ja asetit 
meidän kiintymyksemme ylhäällä oleviin asioihin. Kuinka me 
rakastammekaan Sinua, Herra!” 
288. Tässä pettävässä ajanjaksossa, kun maailmassa ei ole mitään muuta 
jäljellä meitä varten, Herra. Maailmassa ei ole jäljellä mitään, se on - se on 
lopunajalla. Me näem me Raamatun mukaan jokaisen menneen ajanjakson. Me 
olemme nyt lopussa, se on päättymässä nopeasti. Ei kestä kauaa kun Jeesus on 
tuleva. Oi Jumala, sytytä sydämemme tuleen,älä anna meidän pysyä hiljaa. Ja 
minä uskon että jos Pyhä Paavali olisi täällä tänä iltana ja näkisi missä mallissa 
asiat ovat, kuinka hän.... Tuo mies, he panisivat hänet vanki laan ennen aamua, 
hän olisi täällä ulkona käskemässä ihmisiä valmistautumaan Herran 
tulemtikseen. 
289. Tällä hetkellä, Herra, monet ovat sairaita, koska täällä on nenäliinoja ja 
pyyn töjä. Minä rukoilen että Sinä parantaisit jokaisen heistä, Isä. Me 
tiedämme sen olevan osan Sinun palvelustehtävästäsi, jonka Sinä olet 
pettämättömästi todistanut Totuudeksi, ”merkkien seuratessa uskovaisia.” 
Paavalin ruumiilta he veivät nenäliino j ja esilii- no.ia ja lähettivät ne sairaille; 
ja saastaiset henget lähtivät heistä ulos ja he paran tuivat, koska ihmiset 
uskoivat elävään Jumalaan. Suo se jälleen tänä iltana, Isä, kun minä jätän ne 
Sinulle, Herra, Jeesuksen Kristuksen kautta. 
290. Ja nyt, Herra, minä rukoilen että Sinä ottaisit meidän sielumme käsiisi, 
pesisit, meidät ja silittäisit meidät, koska Sana sanoo että Sinä “tulet 
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koskaan on ollut, tai mitä se koskaan tulee olemaan, edes Laodikean 
Seurakunta Ajanjaksossa. 
27. No niin, yksi niistä huomionarvoisista asioista pitää mielessänne, on se 
että kun nämä seurakunta ajanjaksot alkavat, niin mitä tahansa tuossa 
seurakunta ajanjaksossa onkin, se jatkuu koko matkan kautta jokaisen 
seurakunta ajanjakson, ja kukin noista seurakunta ajanjaksoista jatkuu 
toistensa päälle. Jos tutkitte historiaa tarkoin kirjan kalissa, niin tulette 
näkemään sen. 
28. Se on kerroksittain tällä tavalla, toinen toisensa päällä. Ja yksi seurakun-
ta ajanjakso häviää pois ja tuo enkeli tulee siellä välillä kutsumaan tuon 
seurakunnan takaisin siihen uskoon jonka se kerran oli kadottanut. Se on aina 
ollut niin. 
29. Katsokaa Juudaa. viimeistä kirjaa Raamatussa, ennen Ilmestyskirjaa. 
Juuda sanoi, “Minä olen kirjoittanut teille siksi että voisitte tosissanne taistella 
sen Uskon pua- lesta joka kerran- pyhille annettiin”. Päällekkäisyys, apostolien 
ja Ilmestyskirjan Ilmes tyksen tulemisen välillä, koska useimmat apostoleista 
olivat silloin kuolleita. Näettekö, he olivat menneet. Ainoa elossa oleva tuohon 
aikaan oli Pyhä Johannes, joka sai Ilmestyksen Herran enkeliltä kirjoittaakseen 
Ilmestyksen Kirjan. 
30. No niin, te näette että ne menevät tojjstensa päälle. Niinpä nyt te... 
Arvaan teidän huomanneen sen, tullessamme eteenpäin, niinkuin olen 
maininnut siitä... Kuinka että jopa täällä Sardeen ajanjaksossa, se oli avioliiton 
ajanjakso. Itseasiassa, tuo seurakunta ei koskaan todella tullut 
olemassaoloonsa ennen Tyatiraa, mutta se meni naimisiin Sardeessa. Ja Sardee 
merkitsee olemista... naimisissa. 
31. Nyt jos panette merkille tämän naimisiin menon täällä alussa, sitten se 
jatkui tähän ajanjaksoon. Ja te huomaatte kuinka Luther, eilen illalla, tuli ulos 
nimen kanssa “kuollut,” ja sitten oli “pakoonpäässyt.” Näettekö, se oli kuollut 
seurakunta jo tää11ä, ja tuo pakoonpäässyt pieni jäännös tuotiin ulos tässä 
ajanjaksossa täällä. 
32. Ja tänä iltana kun me päätämme Filadelfian ajanjakson, se tuo sisälle 
Laodikean ajanjakson alun. 
33. Ja sitten huomen illalla kun se menee pois... aivan lopulla, te huomaatte 
että tuo enkeli ilmestyy aivan lopunajalla ja aivan lopun ajalla) nuhtelemaan 
seurakuntaa siitä kuinka se oli kadottanut ensimmäisen rakkautensa ja kuinka 
se oli mennyt pois Jumalasta, aivan niinkuin he olivat telineet kautta näiden 
ajanjaksojen siellä. Ja tuchor aikaan, Ylöstempaus tulee viemään Seurakunnan 
Kotiin, Seurakunta menee ylös aivan tuon Sanoman ajalla. Ja niinpä me 
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olemme lähestymässä tuota ajanjaksoa nyt. Käsitittekö sen? Hyvä on. 
Ymmärrättekö? Hyvä on. Katsokaahan, juuri siihen aikaan kun tuo seu-
rakunnan enkeli (tuo ajanjakson sanansaattaja) tulee nuhdellakseen heitä 
ensimmäisen rakkautensa kadottamisesta, tuodakseen... yrittääkseen tuoda 
heidät takaisin. 
34. Saman asian tämä sanansaattaja tekee tänä iltana, enkeli-sanansaattaja 
tulee nuhdellakseen heitä (kussakin ajanjaksossa sillä tavalla) siitä mitä he 
olivat tehneet. Niinpä se muodostaa päällekkäisyyden jokaisessa näistä 
seurakunta ajanjaksoista, ne menevät suoraan toistensa päälle sillä tavalla. 
Aivankuin portaita kiivettäessä, jalat ovat kahdella portaalla sillä tavalla, 
ylösmentäessä. 
35. Nyt minulla on lyhyt pätkä historiasta täällä, koskien tämän iltaista 
sanansaattajaa, John Wesleytä. John Wesley oli tämän ajanjakson tähti. Ja hän 
syntyi kesäkuun 17. pnä, 1703, Epworthin pappilassa, Engalannissa. Hän oli 
viidestoista yhdeksästätoista lapsesta. Isä ja äiti olivat John ja Susanna Wesley. 
Isä oli saarnaaja; äiti, vihkiytynyt pyhä; vaikka hänellä olikin yhdeksäntoista 
lasta huolehdittavana, hänellä oli paljon aikaa kiireisen päivänsä kuluessa 
opettaa lapsilleen Raamatun opetuksia ja Raamatun kertomuksia ja rukoilla 
heidän puolestaan. Se on mikä teki noista pojista sen mitä he olivat. Tuo suuri 
laulujenkirjoittaja, Charles, hänen veljensä, antoi maailmalle joitakin kaikkein 
innoitetumpia lauluja,joita meillä koskaan on ollut. 
36. John oli George Whitefieldin kumppani. John Wesley ja George 
Whitefield olivat to della ensimmäiset tämän Methodist... tai pyhittämisen 
perustajat. 
37. John nousi ylös varhain joka aamu, kuudenkymmenen vuoden ajan hän 
nousi ylös joka aamu kello neljältä. Se on yksi niistä asioista joista seurakunta 
on langennut pois. Hän nousi joka aamu kello neljältä, ja saarnasi kello 
viideltä aamulla, viidenkymmenen vuoden ajan. Ja joskus hän saarnasi 
kahdesta neljään kertaan päivässä. Englantilaiset sanovat, että, “Hän ratsasti 
hevosella neljätuhatta viisisataa Englannin mailia joka vuosi, saarnatakseen 
Evankeliumia.” Neljätuhatta viisisataa mailia... ja ne olivat Eng lantilaisia 
maileja, jotka ovat pidempiä kuin meidän mailimme; saarnatakseen Evankeli 
umia. 
38. Monia kirjoja kirjoitettiin hänen aikanaan, joissa paneteltiin häntä, 
tehtiin pi laa hänestä. Mutta nyt ne ovat jo kauan olleet unohduksissa, 
samoinkuin niiden teki jätkin. Te ette voi tehdä mitään Jumalan lasta vastaan 
ja selviytyä siitä, te vain hosutte ilmaan. Jumala on vievä heidät suoraan 
lävitse, kaikesta huolimatta. 
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281. Jos ette usko sitä, menkää Apt.15:14, niin näette sen. Jos haluatte mennä 
siihen hetkeksi, niin me...silloin tulette... Apt.15. luku ja 14. jae, uskon että 
luemme sen, ja sitten olemmekin valmiit lopettamaan. Apt.15, ja jae 14: 

Ja senjälkeen kun he olivat vaienneet, Jaakob vastasi, sanoen, Miehet ja 
veljet, kuunnelkaa minua: 
Simeon on ilmoittanut kuinka Jumala ensin vieraili Pakanain luona, 
ottaakseen heistä ihmiset nimellensä. Jeesus. (Hyvä on, siellä on 
Morsian. Oi!) 

282. Nyt uskon että olemme lähes kokonaan päässeet sen loppuun ja nyt 
lopetamme sanoen 
että tämä on Hän. 

...ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen, ja Jumalani kaupungin 
nimen,... (joka on kaikki yksi ja sama: Jeesus, Jeesus, Jeesus) Morsian 
vihittynä Jeesuk-se.lle tekee siitä Mrs. Jeesuksen (Rouva Jeesuksen); ja 
niin edelleen, näettehän 

283. Tässä rakennuksessa on tänä iltana oikein hienoja naisia, oikein hienoja, 
mutta yksi heistä on minun, hänellä on minun nimeni. Toivon teidän 
käsittäneen sen. Hän kantaa minun nimeäni, samoin tekee Hänen 
Morsiamensa. Hyvä on: 

...minä kirjoitan häneen Jumalani nimen, .... joka on uusi Jerusalem, 
joka tulee alas...(tai), Jumalani kaupungin nimen, joka on uusi 
Jerusalem, joka tulee alas taivaasta Jumalaltani: ja minä kirjoitan 
häneen uuden nimeni. 

284. Minun on parasta jättää se rauhaan, eikö niin? Hyvä on. Huomatkaa nyt 
tämä “hän” 
siellä on yksikkömuodossa. Tahtoisitteko nyt mennä takaisin Ilm.2:17 
hetkeksi, katsoak- 
seione sitä hetken: 
 Hän jolla on korva, hän kuulkoon mitä Henki sanoo seurakunnille; 
hänelle joka voittaa tulen antamaan syödä kätketystä mannasta, ja tulen 
antamaan hänelle valkoisen kiven, ja kivessä uuden nimen kirjoitettuna, jota ei 
kukaan ihminen tiedä paitsi hän joka saa sen. 
285. Ettekö rakastakin Häntä? Eikö Hän olekin ihmeellinen? 
 Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä Koska Hän ensin rakasti mua 
Ja osti pelastukseni Puul’ Golgatan. 
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temppelissä, eikä hän enää mene ulos:...Morsian seisomassa siellä Yljän 
kanssa, Oi! 
276. Ja oi, jospa meillä olisi aikaa ottaa se. Minulla on se siellä tuota kirjaa 
varten. Ilmestyskirjassa sanottiin, “Kaikki maan kuninkaat tuovat kunniansa 
sinne.” Siitä ovat Leevin kymmenykset aivankuin esikuvana: kaikki muut 
heistä maksoivat kymmenykset hänelle, näettehän; uudestakuusta toiseen ja 
sapatista toiseen he menivät ylös Jerusalemiin palvomaan. Mikä päivä se 
tuleekaan olemaan! Katsokaamme nyt “Ei enää ole menevä ulos.” Hyvä on: 

...pylvääksi Jumalani temppelissä,... ja minä kirjoitan häneen Jumalani 
nimen. 

277. No niin, mikä on Jumalan Nimi? Jeesus. Jos haluatte kirjoittaa sen 
muistiin,(kun olemme vähän myöhässä),’’Jeesus!” Efesolaisten 3:15, sanotaan. 
“Taivaassa ja maassa, kaikille on annettu nimi Jeesus.” näettehän. Hyvä on. 
Hyvä on nyt: 

...ja Jumalani kaupungin nimen, joka on uusi Jerusalem, joka tulee alas 
taivaasta Jumalaltani:...( Jos näette, on se kaikki tuo sama Nimi, jos 
olette jo käsittäneet sen. Ymmärrättekö?) ...minä panen häneen 
Jumalani kaupungin nimen,.. 

278. Tuo “Kaupunki,” hän jatkaa sanoen, “on Uusi Jerusalem.” Näettekö, 
Uusi Jerusalem. 
Minä kirjoitan häneen Uusi Jerusalem.” Nyt. Morsian, tai Seurakunta, on Uusi 
Jerusa 
lem. Kuinka monet tietävät sen? Itse Seurakunta on Uusi Jerusalem. Uskotteko 
te sen? 
279. odistakaamme se. Ilmestyskirja 21, uskon että se on 21. Hyvä on, 
katsokaamme sitä täältä, niin että voimme osoittaa sen teille. Raamattu sanoo, 
“Todistakaa kaikki asiat,” tiedättehän. Ilmestyskirja 21. Kuunnelkaa nyt tätä, 
jos haluatte nähdä mikä tämä Hänen Jumalansa Nimen uusi Kaupunki on. 

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan: sillä ensimmäinen taivas ja 
ensimmäinen maa olivat kadonneet pois; eikä siellä enää ollut merta. 
Ja minä Johannes näin pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, tulevan 
alas Jumalalta taivaasta, valmistettuna kuin morsian koristettuna 
aviomiestään varten. 

280. Tuo uusi - uusi Seurakunta on Pakana Seurakunta, Morsian. Morsian on 
Pakana, ja Pakanoilla on Hänen Nimensä. Hän otti ihmiset Pakanoista 
Nimellensä. .Uskotteko sen? 
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39. Häntä kutsuttiin Methodistiksi (method menetelmä. Suom.huom.) sen 
menetelmän tähden kuinka hän teki asioita. On sanottu että, “Elämänsä aikana 
hän saarnasi enemmän kuin neljäkymmentätuhatta saarnaa.” Ajatelkaa sitä: 
neljäkymmentä tuhatta saarnaa. Pian hänen poismenonsa jälkeen vuonna 1791, 
Methodistinen kirkkokunta alkoi juurtua maailmassa ja aloitti 
Methoditikirkon. Sitten tietenkin, Asbury ja monet muut olivat siellä tuohon 
aikaan. 
40. Nyt me otamme tämän tervehdyksen tälle seurakunnalle; kun nyt 
aloitamme 7. jakees ta; Piladelfian sanansaattajalle. Se oli tuo todellinen 
Seurakunta tunnuskusellisessa seurakunnassa. 

Ja seurakunnan enkelille Filadelfiasssa kirjoita;... 
41. Olen kiinnittänyt huomionne näiden ajanjaksojen päällekkäisyyteen. Nyt 
tässä tämä enkeli... jos tarkkaatte sitä tapaa miten hän toi sisälle ajanjakson.... 
Metho-distien ajanjakso jatkuu edelleen yli Laodikeaan, Helluntailaisten 
ajanjaksoon. Sitten huomen illalla. Sitten Helluntailaisten sanansaattaja tulee ja 
nuhtelee heitä takaisin lankeamisesta, aivan niinkuin tässä ajanjaksossa heitä 
nuhdeltiin lankeamisesta takaisin täällä Sardeessa, Lutherin ajanjaksossa, se on 
tämä päällekkäisyys. 
42. Veljellinen rakkaus. Se oli suuri lähetyssaarnaajien ja lähetystyön 
ajanjakso. Maailma ei ole koskaan nähnyt sellaista aikaa ja se jatkuu jopa 
meidän aikaamme asti nyt, maailma ei ole koskaan nähnyt sellaista aikaa, kun 
lähetyssaarnaajia on kaikkialla. Viimeiset... Oh, sanoisin että viimeiset sata 
viisikymmentä vuotta ovat olleet mitä huomattavimpia aikoja maailman 
historiassa, lähetyssaarnaajien mennessä kaikkiin maailman osiin 
Evankeliumin kanssa. Se on ollut. 
43. Hiin pitkälle kuin on kysymys kirjaimellisesti vain sen menemisestä, on 
Evankeliumi lähetetty paperilla, traktaatteina ja kirjoina ja niin edelleen - 
Evankeliumi on pitkän aikaa sitten mennyt jokaiseen kansakuntaan taivaiden 
alla, pitkän aikaa sitten. Niinpä te näette sen todistavan, ettei se ollut se niistä 
Jeesus puhui. Hän ei koskaan sanonut, “Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää 
Raamattukouluja.” Myöskään Hän ei sanonut, “Menkää kaikkeen maailmaan 
ja jakakaa kirjallisuutta.” 
44. Nuo asiat ovat hienoja, mutta Hänen antamansa tehtävä Seurakunnalle 
oli, “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumi.” Eikä 
Evankeliumi ole kokonaisuudessaan vain Sana, vaan se on saada Sana 
Elämään. Ymmärrättekö? Koska Jeesus välittömästi sen jälkeen sanoi, “Nämä 
merkit seuraavat niitä jotka uskovat.” Tiedättehän, Mark.16. Hänen viimeinen 
Seurakunnalle antamansa tehtävä oli, “Nämä merkit seuraavat niitä jotka 
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uskovat.” Hänen ensimmäinen Seurakunnalle antamansa tehtävä, Matteuksen 
10. luvussa, oli, “Parantakaa sairaat, nostakaa ylös kuolleet, ajakaa ulos 
perkeleet; niinkuin te olette ilmaiseksi saaneet, ilmaiseksi antakaa.” Ja hänen 
viimeinen sanomansa Seurakunnalle oli, “Menkää kaikkeen maailmaan ja 
saarnatkaa Evankeliumi jokaiselle luodulle. Hän joka uskoo ja on kastettu, 
pelastuu, hän joka ei usko on tuomittu, ja nämä merkit seuraavat niitä jotka 
uskovat.” 
45. Eikö ole outo asia että monet leikkaavat tuon osan pois sieltä? “J a” on 
yhdyssana joka sitoo lauseet yhteen, näettehän. Hän sanoi, (monet saarnaajista 
sanovat vain, “Menkää ja saarnatkaa Evankeliumi.”), “Hän joka uskoo ja on 
kastettu on pelastuva, ja hän joka ei usko on oleva tuomittu, j a nämä merkit 
seuraavat heitä. Seuraavat heitä (h e i t ä) jotka uskovat. Minun Nimessäni he 
ajavat ulos perkeleet; he puhuvat uusilla kielillä. Jos he ottavat ylös käärmeitä 
tai juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä; jos he laskevat kätensä 
sairaiden päälle, he tulevat terveiksi.” Elävän Jumalan merkit liikkuvat 
ihmisten keskuudessa. Oi! Kuinka kauas? Kaikkeen maailmaan. Käsitättekö 
sitä? Koko maailmaan. 
46. Niinpä senvuoksi kun minä sanon että helluntai Sanoma... ei nyt mikään 
Helluntai organisaatio, vaan helluntai Sanoma on ainoa todellinen Sanoma 
Jumalalta.. Katsokaa Markuksen 16. lukua ja lukekaa Se sieltä. hyvä on, juuri 
tässä Jeesus antoi tehtävän Seurakunnallensa, “Mennä koko maailmaan; 
saarnata Evankeliumi; nämä merkit: kielillä puhuminen, sairaiden 
parantaminen, ihmeiden tekeminen...” tulevat kestämään kuinka pitkälle? 
“Kaikkeen maailmaan.” Kuinka monelle? “Jokaiselle luodulle.” Se on koko 
matkan tänne loppuun asti, “Täydelliseksi saattamiseen asti.” Hyvä on. 
Seuraavatko nämä merkit vain tätä seurakuntaa? “Niitä jotka uskovat, koko 
maailmassa. Koko maailmaan; jokaiselle luodulle; nämä merkit seuraavat 
heitä.” Ei tätä, vaan “heitä” jotka uskovat. Niinpä se on helluntai Seurakunta. 
Näettekö? 
47. Nyt tänä iltana me olemme ottaneet tämän ajanjakson täällä, Piladelfian 
Seurakunta Ajanjakson. Tuossa ajanjaksossa siellä lähetyssaarnaajat 
evankelioivat koko maailman täydellisesti kirjallisuudella. 
48. Jeesus sanoi, “Kun tämä Evankeliumi on saarnattu koko maailmalle 
todistukseksi Mi nusta, sitten on loppu oleva.” Niinpä sitten, jos seoli se mistä 
Hän puhui, kirjalli suuden levittäminen, lähetyssaarnaajien lähettäminen 
lukemisineen, kirjoittamisineen ja aritmetiikkoineen, ja jakamaan traktaatteja 
ja saamaan ihmiset puristamaan kättä ja us komaan että on Jumala, jos se on 
kaikki mitä se oli, silloin Hänen Tulemuksensa on jo pitkälti myöhässä. 
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272. Ne olivat ne jotka kuolivat siellä aikaisemmin (kun leijonat söivät heitä 
ja kaikkea muuta) tämän Pvhän Hengen Evankeliumin puolesta, joka 
jatkuvasti tippui verta. Tuhansia kertaa tuhansia pieniä lapsia joiden päär 
murskattiin katuihin ja kaikkea muuta, siellä he seisovat! Valkoiset viitat 
yllään, ja palmut käsissänsä. Oi! 

Ja he huusivat suurella äänellä, sanoen, Pelastus meidän Jumalallemme 
joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalle. 
Ja kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen ympärillä, ja vanhinten, ja 
neljän olennon ympärillä, ja lankesivat valtaistuimen eteen kasvoilleen, 
ja palvoivat Jumalaa, 

273. Kuunnelkaa, jos ajattelette ettei tämä ole mikään helluntailaiskokous: 
Sanoen, Aamen: Siunaus, ja kirkkaus, ja kiitos, ja kunnia, ja voima, ja 
valta, olkoon meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti. Aamen. (Whew! 
Nyt tässä on leirikokous meneillään, eikö niin?) 
Ja yksi vanhimmista vastasi, sanoen minulle, Keitä ovat nämä jotka ovat 
puetut valkoisissa viitoissa? ja mistä he ovat tulleet? (“No niin, sinä olet 
Juutalainen ja tunsit kaikki nämä kaksitoista sukukuntaa. Keitä nyt ovat 
nämä? Mistä he ovat tulleet? Heillä on yllään valkoiset viitat, mistä he 
ovat tulleet. He eivät ole Benjaminin tai muiden sukukunnista, keitä 
nämä täällä ovat?”) 

274. Ja Johannes ihmetteli sitä: 
Ja minä sanoin hänelle, Herra, sinä tiedät sen. (“Se on saanut minut 

ymmälle!” Näettekö?) ... Ja hän sanoi minulle. Nämä ovat ne jotka tulivat 
ulos suuresta ahdistuksesta, ja ovat pesseet viittansa, ja tehneet ne 
valkoisiksi Karitsan veressä. Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen 
edessä (Huoneen sisäpuolella), ja pal-velevat häntä päivin Ja öin hänen 
temppelissään; ja hän joka istuu valtaistuimella on asuva heidän 
joukossaan. (Näyttää kuin he olisivat olleet vähän nälkäisiä, eikö niin?) 
He eivät enää tule olemaan nälkäiset (Kunnia!), eivätkä enää janoiset: 
eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. 
Sillä Karitsa joka on valtaistuimen keskellä on ruokkiva heitä, ja on 
johtava heidät eläville vetten lähteille; ja Jumala on pyyhkivä kaikki 
kyyneleet pois heidän silmistänsä. (Siellä on Hän, siellä on Morsian. Oi! 
Kuinka kaunis ta! Morsian!) 

275. Katsokaamme nyt mitä Hän sanoi täällä, ollaksemme varmat että emme 
mene sen ohitse nyt, 12. jae: “Hän joka voittaa on oleva pylväs Jumalani 
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‘Hänet joka voittaa minä olen tekevä pylvääksi Jumalani temppelissä, 
eikä hän ole enää menevä ulos:  (Mitä se on? Jos hän on pylväs, ei hän 
enää mene ulos. Hän on Morsian! Oikein.) 

268. Niinkuin Efeson ajanjaksolla oli, sillä tavalla kuin Paavali opetti heitä 
Apostolien Teoissa.... Hetkinen nyt. Jos te tulette olemaan pylväs... Minulla on 
täällä eräs toinen Kirjoitus jonka haluan antaa teille ennenkuin menemme 
tähän Morsiameen. No niin, jos hän tulee olemaan pylväs, te menette takaisin 
Efesoon, te menette takaisin siihen ajanjaksoon jossa Paavali oli. Ja Paavali, 
Efeson enkeli, joka (Efeson seurakunta) oli seurakunnan alku, perustus - hän 
opetti heille että “Jos heidät oli kastettu jollakin muulla tavalla kuin ‘Jeesuksen 
Kristuksen’ Nimessä, täytyi heidän tulla uudelleen kastetuiksi.” Oikein, 
Apt.19:5. Galattalaisten 1:8, hän sanoi, “Jos enkeli opetti mitään muuta, 
olkoon hän kirottu.” 
269. He olivat myös Morsian jotka olivat temppelissä. Menkäämme 
Ilmestyskirjan 7. lukuun, nähdäksemme olivatko he Morsian. 
270. Nyt, minä voisin... Täällä puhutaan Israelin jäännöksestä, sadasta 
neljästäkymme nestä neljästä tuhannesta ja niin edelleen, mutta hypätkäämme 
sen yli ja menkäämme tänne eteenpäin noin 12. jakeeseen. Siellä vasta on 
helluntailaiskokous meneillään! Nämä ovat ne ihmiset jotka olivat... oh, 
katsokaamme... Me aloitamme täältä 9. jakeesta, kos ka ensimmäinen osa on 
Israelille, se on tuo sadan neljänkymmenen neljän tuhannen sinetöi minen, 
johon me menemme huomenna. 

Tämän jälkeen minä katsoin, ja katso, suuri paljous(joukko), jota 
kukaan ei voinut lukea,... 

271. Muistakaa nyt, jakeet 4 - 8 on Israel, jotka olivat eunukit, temppelin 
vartijat. Näettekö, me menemme siihen huomenna, jos Herra suo. Katsokaahan 
nyt, ne ovat kaikki kaksitoista sukukuntaa. Juudan sukukunnasta, Hän sinetöi 
kaksitoistatuhatta; Ruube- nista, Hän sinetoi kaksitoistatuhatta; Gaadista, Hän 
sinetöi kaksitoistatuhatta; ja Leevistä; ja Sebulonista; ja Benjaminista, 
kaksitoistatuhatta. Ja kuinka monta sukupol vea Israelissa on? (Seurakunta 
vastaa, “Kaksitoista.”) Hyvä on, kaksitoista kertaa kaksitoistauhatta...? Sata 
neljäkymmentä neljä tuhatta. Ja he olivat kaikki Israelin lapsia; Johannes tunsi 
heidät kaikki, koska hän oli Juutalainen. 

Tämän jälkeen minä katsoin, ja katso, suuri paljous jota kukaan ei 
voinut lukea, (tässä tulevat Pakanat), kaikista kansakunnista, 
sukukunnista, kansasta ja kielistä, seisoi valtaistuimen edessä, ja 
Karitsan edessä, vaatetettuina valkoisilla viitoilla, ja palmut käsissänsä; 
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Näettekö? Niinpä se osoittaa että Evankeliumi... Paavali sanoi, “Evankeliumi 
ei tullut yksin sanassa, vaan Pyhän Hengen voiman ja julkituomisten kautta 
49. Sitten kun Jeesus sanoi, “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 
Evankeliumi.” Hän sanoi. “Menkää kaikkeen maailmaan ja toteennäyttäkää!” 
Oi. siitä minä pidän! “Toteennäyttäkää Evankeliumin voima.” Ottaen Sanan, 
sen mitä Se sanoo. osoittaen ihmisille mitä Se sanoo, ja siten tehdä Se 
julkituoduksi heille. Oi. sillä tavalla se on. Se todistaa Sen. 
50. Oi, kun suuri Morris Reedhead seisoi siellä huoneessani tuona päivänä, 
Sudan Missions presidentti, joka on suurin lähetystö maailmassa; kun hän 
sanoi, “Veli Branham, sinä joka olet Baptisti, sinun tulisi tietää mikä on 
Totuus.” 
 Minä sanoin, “Raamattu on Totuus.” 
 Ja hän kysyi, “Mutta mitä näillä Helluntailaisilla sitten on?” Minä 
sanoin, “Pyhä Henki.” Näettekö? 
 Ja niin hän sanoi, “Oh, minä olen nähnyt heidän repivän huonekaluja ja 
potkivan niitä nurin.” 
51. Minä sanoin, “Jep! Ainoa asia on se että te kaverit vetäydytte syrjään ja 
eristätte itsenne heistä.” Heillä on paljon painetta ja he saavat pyörät 
pyörimään ja teke vät jotakin, mutta he purkavat sen kaiken vihellykseen, 
näettehän. Minä sanoin, “Jos he vain laskisivat sen alas, olisi heillä merkkejä 
ja ihmeitä ja voimatekoja ja kaikkea. Mutta he eivät tiedä mitä tehdä sen 
kanssa, sen on purkauduttava jostakin, joten he vain huutavat sen ulos. 
Katsohan, he puhaltavat sen ulos.” 
52. Minä mieluummin puhallan sen ulos, kuin että minulla olisi se ilman 
minkäänlaista painetta puhaltaa. Ettekö tekin? Kuten tuolla vanhalla miehellä 
oli tapana sanoa, “Minä mieluummin haluan pienen rajun tulen, kuin sen ettei 
minulla olisi tulta ollenkaan.” 
53. Tämänpäivän vaikeutena on se, että me yritämme maalata tulen ja 
sanoa, “Tiedättekö, kauan sitten, Helluntaipäivänä, he tekivät näin.” No niin, 
mitä hyötyä on osoittaa jäätymässä olevalle (joka on jäätymässä kuoliaaksi) 
maalattua tulta? Te ette tule auttamaan häntä sillä hitustakaan. Ei. Teidän 
täytyy... Hänellä täytyy olla tuli itsellään. Ja jos on olemassa Jumalan voima 
joka saa Helluntailaiset työskentelemään Herralle ja tekemään tekoja ja 
merkkejä, joita he tekivät, niinjos teette vain maalaa jotakin kuvaa siitä, vaan 
tuotte tuon kuvan todellisuudeksi heille, saavat he samiin kokemuksen, saman 
pelastuksen ja sinetöivät omat elämänsä sillä tavalla kuin hekin tekivät. 
Näettekö? Mutta teidän on saatava se annetuksi heille. Te ette saa asettaa sitä 
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taaksepäin johonkin toiseen sukupolveen, vaan teidän on tuotava se tähän 
aikaan. 
54. Me näemme nyt että tämä veljellisen rakkauden ajanjakso oli suuri 
lähetyssaarnaaji en ajanjakso. Jeesus sanoi, “Menkää koko maailmaan ja 
jokaiselle luodulle j a nämä merkit seuraavat.” 
55. No niin, nyt kun tulemme historian ja Raamatun lävitse, haluan kysyä 
teiltä, eikö kunakin iltana.... ? Me luemme Raamatusta täältä mitä Jeesus kertoi 
Johannekselle tulevan tapahtumaan ja sitten me otimme täällä historian ja 
todistimme että se tapahtui. Aivan tarkalleen. Ja siitä syystä minulla kului 
aikaa etsiä näitä miehiä, nähdäkseni kuka oli se mies joka kuljetti tämän 
Sanoman lävitse, mutta hän oli siellä. Hän oli siellä aivan niinkuin Raamattu 
sanoi, säilyttäen Sanoman juuri sen kaltaisena kuin Se oli alussa, milloinkaan 
hulluttelematta Sen kanssa. 
56. Ja sitten me näemme että Se oli melkein tukahdutettu, ja Hän kutsui 
tuota samaa ajanjaksoa, “kuolleeksi ajanjaksoksi,” pimeäksi, ja niin edelleen. 
Ja sitten tuli esiin vain vähän valoa, sitten tuli hieman enemmän voimaa, ja 
sitten se meni jälleen helluntaihin (todelliseen kokemukseen) aivan 
lopunajalla; ja sitten Morsian temmattiin pois, ja Sen mentyä, tuleejälleen 
ahdistus, tuo Suuri Ahdistus, joka on tulossa koko maailmalle. 
57. Tämä oli nyt suuri lähetyssaarnaajien, veljellisen rakkauden ja 
lähetystyön ajanjakso. Sallikaa minun nimetä teille joitakin niistä suurista 
miehistä joiden nimet minulla on kirjoitettuna tänne: John Wesley, George 
Whitfield...Whitefield, hän oli noin vuonna 1739; Charles G. Finney; Dwight 
Moody; William Carey, tuo suuri lähetyssaarnaaja joka meni Intiaan vuonna 
1773» David Livingstone, Etelä Afrikassa. Näettehän, kaikki nuo, he olivat 
joitakin noista suurista miehistä. Minulla on paljon heidän nimiään täällä, 
näiden suurten miesten jotka elivät tuossa veljellisessä rakkaudessa; mustien, 
valkoisten, keltaisten, ruskeiden kesken, kaikki muurit olivat revityt alas ja 
nämä miehet menivät lähetyskentille. Veljellisessä rakkaudessa ojentaen käden 
kaikille kansakunnille kaikkialla, ja se oli avattu heille niin että he voivat 
mennä. Toinen avoimen oven ajanjakso, koska ennen sitä he eivät olisi voineet 
tehdä sitä, Rooman paavillisuus oli sulkenut sen heiltä niin etteivät he voineet 
mennä. Mutta tuossa ajanjaksossa ovet olivat avatut, koska Hän sanoi sen 
olevan “avoimen oven” ajanjakson. 
58. He avasivat monia ovia tuon ajanjakson kuluessa: Evankeliumin oven, 
oven lähetyskentille, oven takaisin Kristuksen tykö, ja kaikki oli avattu tuon 
ajanjakson kuluessa. Ja te voitte nähdä mitä he tekivät, heidän veljensä olivat 
tehneet siinä suuren työn. 
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hieman. Livahda vuoteesta hyvin varovasti ja valmista hänen kahvinsa, tai 
mitä se onkin, ja hän tulee olemaan hyvällä tuulella. 

Hänet joka voittaa minä olen tekevä pylvääksi Jumalani temppelissä,... 
264. Ottakaamme se vähän aikaa vain sana sanalta. Tahdotteko kestää minun 
kanssani niin pitkään, vain vähän aikaa vielä? Minä tiedän että on kuuma ja te 
tiedätte että täällä ylhäällä myös on kuuma. Mutta katsokaamme: 

Hänet joka voittaa minä olen tekevä pylvääksi Jumalani temppelissä.. .. 
265. “Pylväs.” Pylväs, tai “perustus.” Perustus Jumalan temppelissä, tai Ju-
malan huoneessa» “Minun Jumalani temppeli,” tai, “minun Jumalani Huone.” 
Se on pylväs, perustus. Nämä olivat ne jotka ottivat Sanan (jakeessa 8.), ja 
menivät takaisin perustukselle. 
266. Ottakaamme nyt Efesolaisten 2:19» katsokaamme mitä sanotaan Efeson 
seurakunnalle. Tiedättekö, Teidän on mentävä takaisin Efesoon, se oli alku. 
Onko se oikein? Hyvä on, menkäämme takaisin Efesoon missä Paavali oli, 
seurakuntaan jonka hän perusti. Ja katsokaamme nyt missä olemme. Hyvä on, 
Efeson seurakunta. Menkäämme nyt takaisin ja nähkäämme mikä tämä 
perustus on siellä. Katsokaamme mitä Paavali sanoo tästä perustuksesta siellä 
ensimmäisessä seurakunta ajanjaksossa. Hän on nyt puhumassa Efesolaisille. 

Nyt senvuoksi te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kanssa-
kansalai-sia pyhien kanssa, ja Jumalan taloudesta; 
Ja olette rakennetut... (Lutherilaisten, Baptistien perustukselle... Hetki-
nen, menin vähän sekaisin, eikö niin?) 
Ja olette rakennetut apostolien ja profeettojen perustukselle, Jeesus 
Kristus itse ollen pää kulmakivenä; 

167. Kaikki meni sisään Ovesta, joka on Jeesus! “Ja hänet joka voittaa olen 
Minätekevä pylvääksi.” Toisin sanoen, osaksi perustusta. “Mitä Minä tulen 
antamaan hänelle? Minä olen paneva häneen sen Opin joka alusta oli 
profeetoilla ja apostoleilla. ja Minä annan hänelle Ilmestyksen.” Mitä olivat 
profeetat sanoneet Hänestä? Että Hän on Neuvonantaja, Rauhan Ruhtinas. 
Mahtava Jumala, iätikestävä Isä. Se on mitä he sanoivat, profeetat, apostolit. 
“Ja hänet joka voi voittaa kaikki nämä Saatanan syna- 
gookat. pitää itsensä vapaana ja katsoa suoraan Porttiin, hänet Minä tulen 
tekemään pyl vääksi, olen paneva hänet takaisin Sanani perustukselle Jumalani 
Huoneessa.” Oi! “Olen. paneva hänet suoraan sinne pylvääksi perustuksessa, 
missä he pysyvät Sanassa.” Aamen. Pidän siitä, veli, se on hyvää. Voin toimia 
naurettavasti, mutta tunnen oleni hyväksi. 
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Katso, minä tulen nopeasti: ... (Mitä se on? Nopeasti nyt tämän jälkeen, nä-
et tehän) 
Katso, minä tulen nopeasti: pidä se lujasti mikä sinulla on (pysy siinä), 
ettei kukaan ota sinun kruunuasi. 

259. Mikä on “kruunu.” Mikä on kruunu? Kruunu merkitsee että teillä on 
“valtaalue.” Te olette kuningas jos teidät on kruunattu. Näettekö? Ja me 
olemme Jumalan poikia kun meidät on kruunattu Iankaikkisella Elämällä, ja 
meidän valtaalueemme on maa. “Hän on tehnyt meidät papeiksi ja kuninkaiksi 
Jumalalle.” Onko se oikein. Niinpä siinä se on teille. 
260. Ja Uudessa Jerusalemissa - jopa maan kuninkaat tuovat kunniansa 
tuohon Kaupunkiin. Oi, se on ihmeellistä! Näettekö, kruunut loistavat kuin 
tähdet. Ja jos haluatte ottaa sen, antaa Daniel 12:3 suuren kuvauksen siitä, jos 
haluatte kirjoittaa sen muistiin. Ehkä meillä olisi muutama minuutti aikaa 
lukea se. Ottakaamme Daniel, katsokaamme mitä hän sanoo täällä Danielin 12. 
luvussa. Hyvä on, aloittakaamme ensimmäisestä jakeesta, 12:sta lukua: 

Ja tuohon aikaan on nouseva Mikael, se suuri ruhtinas joka seisoo sinun 
kansasi lasten puolesta: (Oh, te tiedätte kuka se on!) ...se suuri ruhtinas 
joka seisoo sinun kansasi lasten puolesta; ja on oleva vaivan aika, 
(Mikä se on? Heti tämän jälkeen. Ahdistus!)....jonka kaltaista ei ole 
koskaan ollut siitä saakka kun kansa on ollut aina tuohon aikaan asti: ja 
tuohon aikaan sinun kansasi on oleva vapautettu, jokainen joka 
löydetään kirjoitettuna kirjassa. 
Ja monet niistä jotka nukkuvat maan tomussa heräävät, jotkut 
iätikestävään elämään, ja jotkut häpeään ja iätikestävään 
ylenkatseeseen, (tai “halveksuntaan”) 
Ja ne jotka ovat viisaita loistavat kuin taivaanvahvuuden kirkkaus; ja ne 
jotka kääntävät monia vanhurskauteen kuin tähdet aina ja ikuisesti. 

261. Oi veli, siinä on teidän “kruununne,” tuo ihana Iankaikkisen Elämän 
kruunu! Iankaikkisen Elämän kruunu. 
262. Ottakaamme 12. jae nyt nopeasti ja sitten uskon että lopetamme sen 
jälkeen. 

Hänet joka voittaa minä olen tekevä pylvääksi Jumalani temppelissä,... 
263. Nyt me menemme tämän lävitse hyvin nopeasti, koska olen jo ylittänyt 
ajan viidellä minuutilla. Mutta te voitte nukkua hieman myöhempään aamulla, 
ettekö voikin? Mamma, anna sinä papannukkua. Nouse sinä tietenkin ylös, 
mutta papan on vähän vaikeata päästä ylös. Mutta anna sinä hänen nukkua 
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59. Ja John Wesley oli tuo tähti Sardeen Ajanjakson jälkeen, joka tuli ja 
herätti heidät tuosta Sardeen ajanjaksosta, ja viimeiset sata viisikymmentä 
vuotta ovat olleet suurinta lähetyssaarnaajien aikaa (jollaista ei ole koskaan 
aikaisemmin ollut) joka käsitti koko maan. Ajatelkaa sitä. Jokainen kansakunta 
taivaan alla on kuullut Sanan. Se saatettiin päätökseen monia, monia, monia 
vuosia sitten, mutta se ei ollut Evankeliumi, vaan vain Sana, “Kirjain tappaa 
mutta Henki antaa Elämän.” Näettekö? 
60. Kun seisoin Etelä Afrikassa, siellä puhujanlavalla tuona päivänä, näin 
tuhansia ja tuhansia Muhamettilaisia istumassa siellä. Ja tapasin erään 
Muhamettilaisen lähetyssaarnaajan. Ja tämän Muhamettilainen 
lähetyssaarnaaja sanoi, “Oh, tuon kalliin sielun tähden.” No niin, tuo mies oli 
ollut siellä vuosia ja vuosia ja oli kääntänyt yhden Muhamettilaisen 
Kristukselle. Koska Muhamettilaisuus tulee Medes-o-Persiesta, joiden lait 
eivät muutu, tai joita ei voida muuttaa; kun he ovat Muhamettilaisia, he ovat 
aina Muhamettilaisia. 
61. Niinpä heillä oli siellä yksi sielu, josta tämä veli puhui, seistessämme 
siellä pihalla Pretoriassa, Etelä Afrikan pääkaupungissa. Se on siellä 
vapaavaltiossa, Orange valtiossa, ja Transvaaliassa. 
62. Ja sieltä me menimme edelleen Capetowniin ja Bloemfonteiniin, ja sitä 
kautta; tullen takaisin Grahamstownin kautta Itä Lontooseen ja sitten jälleen 
takaisin Johannesburg iin, lähdettyämme Capetownista ja tultuamme ylös 
rannikkoa. 
63. Hyvä on, viimeinen kaupunki jonka lävitse menimme oli Durban, missä 
kokosimme enin mäkseen alkuasukkaita, siellä istui noin sata 
viisikymmentätuhatta, tai kaksisataa tuhatta alkuasukasta, Muhamettilaisia, 
alkuasukkaita, meillä oli... He olivat käyttäneet viikkokausia sinne tuloon... 
sinne raviradalle, joka on paljon suurempi kuin Churchill Downs. Se on 
toiseksi suurin maailmassa; Lontoossa on suurin, sitten Etelä Afrikassa ja 
sitten on Churchill Downs. Sitten heillä oli siellä aitauksia, koska heillä oli 
siellä heimosotia, ja poliisit, joita oli siellä vartiossa kaksi tai kolmesataa, 
seisoivat siellä ja ajoivat kunkin heimon aitaukseensa, niin etteivät he voineet 
tapella keskenään. Ja he riisuivat heidät aseistaan, ottivat heiltä pois keihäät ja 
niin edelleen joita he kantoivat mukanaan. He istuivat siellä maassa, katsellen 
toisiaan aidan lävitse, nämä sotivat heimot. Heidän päälliköillään oli mukana 
joitakin suurten viuhkojen kanssa, joilla he tuulettivat heitä. Ja Rhodesian 
kuningatar tuli sinne mukanaan kaksikymmentä seitsemän junavaunullista 
ihmisiä Rhodesiasta, osallistuakseen kokoukseen. He tulivat erikoisjunalla. 
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64. Ja Herra teki suuria asioita, suuria ihmeitä ja merkkejä. Ja mitä me 
löysimme siel-tä? Sidney Smith,’Durbanin kaupunginjohtaja; mennessäni ulos 
tuona päivänä, minä kysyin “Mikä tuolla miehellä on kaulansa ympärillä. Se 
oli eräs värillinen mies jota me täällä loitsumme neekeriksi. Ja heille minä olin 
siellä saarnatakseni. Ja monet heistä eivät käyttäneet minkäänlaisia vaatteita, ei 
mitään, eivät miehet, eivätkä naiset. Niinpä tämä mies kantoi epäjumalankuvaa 
kädessään ja hänellä oli pieni lipuke kaulassansa. Minä kysyin, “Mitä ne ovat, 
miksi heillä on ne kaulassaan?” 
65. Hän sanoi, “He ovat Kristittyjä.” 
66. Minä sanoin, “Kristittykö? Ja epäjumalankuva kädessänsä?” 
67. Hän sanoi, “Veli Branham, hän on Songhai, ja minä osaan puhua hänen 
kieltään.” Hän sanoi, “Ajakaamme sinne ja sinä puhut hänelle, kusu häntä 
miksi tahdot. Puhu vain niinkuin kysyisit häneltä jotakin ja minä kysyn sen 
sitten häneltä ja kerron sinulle mitä hän sanoo.” 
68. Ja minä sanoin, “Mitä kuuluu Tuomas?” Kutsuin häntä Tuomaaksi, 
koska ajattelin sen hyvin sopivaksi nimeksi hänelle. Ja minä sanoin, “Mitä 
kuuluu Tuomas?” Ja hän katsoi minua. Ja minä sanoin, “Oletko sinä 
Kristitty?” 
69. “Kyllä,” hän oli Kristitty. 
70. Ja minä sanoin... Oh, tietenkään hän ei tuntenut minua. Hän ei ollut 
koskaan... kukaan heistä ei ollut vielä koskaan nähnyt meitä. Niinpä minä 
sanoin, “Mitä sinä teet tuolla epäjumalankuvalla?” 
71. ‘Hän, “Oh, hänen isänsä oli kuljettanut sitä mukanaan.” Näettekö, se oli 
jumala. 
72. Minä sanoin, “Jos sinun isäsi kuljetti sitä, niin se ei ole mikään syy 
sinun kantaa sitä mukanasi. Sinä olet Kristitty, sinun ei tule kantaa sitä.” 
73. Hän sanoi, “Mutta yhtenä päivänä oli leijona ollut hänen isänsä perässä, 
ja tämä oli rakentanut pienen tulen ja lukenut noitatohtorin opettaman 
rukouksen tämän epäjumalankuvan ylitse ja tuo epäjumala oli ajanut leijonan 
pois.” Villieläimet tappavat siellä heitä paljon. Ja hän... 
74. Ja minä sanoin, “Kuulehan, se ei ollut tuon noitatohtorin opettama rukous, 
vaan tuo tuli joka karkoitti leijonan pois.” Minä sanoin, “Leijona pelkää tulta.” 
Ja minä sanoin, “Kristittynä, Tuomas, sinun ei pitäisi kantaa sitä. Sinulla ei 
pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa.” 
75. Ja hän sanoi, “Oh, mutta jos Amoyah...” Se on näkymätön voima, “meidän 
Jumalamme jota me emme näe.” Amoyah merkitsee jotakin “tuulen kaltaista 
voimaa.” Hän sanoi, “Jos Amoyah epäonnistuu, niin tämä ei.” Niinpä hän 
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...saattava heidät Saatanan synagoogasta,...(hyvä on)... ja he ovat tuleva 
jalkojesi eteen, ja tietävät että Minä rakastin sinua. 
Koska sinä olet pitänyt minun kärsivällisyyteni sanan, minä myös tulen 
varjelemaan sinut kiusauksen hetkestä,... 

254. Tarkatkaa nyt, osoittaakseni ettei tämä ole Methodistien ajanjakso josta 
minä puhun, vaikka se onkin tämä päällekkäin menevä osa. Kuulkaa! Oletteko 
valmiit kuuntele-|&mi? Onko jokainen valmis? Kuunnelkaa tarkasti nyt; 
Koska sinä olet pitänyt minun kärsivällisyyteni sanan, minä myös tulen var-
jelemaan sinut (tuon pienen jäännöksen) kiusauksen hetkestä,... 
255. Seurakunta on tuleva sille paikalle, että teidän on joko mentävä tähän 
organisaatioon tai sitten vastattava seurauksista, veli. Siinä kaikki. Te joko 
menette organisaatioon tai otatte pedon merkin, tai otatte... Te joko tulette 
organisoimaan sen, tai menette kirkkokuntaan (joka itseasiassa tulee pedon 
merkiksi), koska se on boikotti, saarto. Näettekö? 

...joka on tuleva koko maailman ylle, koettelemaan ne jotka asuvat maan 
päällä. 
Katso, minä tulen nopeasti: pidä se lujasti mikä sinulla on, ettei kukaan ota 
sinun kruunuasi. 

256. Nyt tämä suuri “kiusaus,” tämä kiusauksen hetki joka on tuleva 
koettelemaan koko maailman, se menee Ahdistukseen. Muutaman minuutin 
kuluttua me tulemme näkemään sen. Se menee Ahdistukseen, eikä tämä 
Ahdistus tullut Wesleyn päivinä. Niinpä missä ajanjaksossa me olemme? Mikä 
on tämä eteenasetettu “Ovi”? Se on siinä Wesleyn ja Laodike-an ajanjakson 
välillä, johon seurakunta on menossa juuri nyt ja jo on siinä, Laodikean 
ajanjaksoon. Mutta tässä pienessä paikassa tässä, kolmekymmentä-viisi, 
neljäkymmentä vuotta on “avoin ovi” ollut asetettuna aivan Uimisten eteen, 
tulla sisälle, ja Jumala tulee ottamaan tuon Jäännöksen ja sinetöimään Sen 
pois. Ja he tulevat penseiksi, haaleiksi, ja Hän vain oksentaa heidät ulos 
suustaan. Työ tullaan lopettamaan lyhyeen, Seurakunta menee ylös, ja tässä 
tulee sisälle Antikristus, hävitystä varten. Se sopii aivan täydellisesti yhteen 
koko Raamatun kanssa. Hyvä on nyt. 
257. Ja tässä ilmestyy myös tämä nukkuva neitsyt. Tässä todistetaan että 
viimeinen seurakunta ajanjaksoista siirtyy Helluntain ensimmäiseen osaan, 
sillä he menevät tuohon Suureen Ahdistukseen joka on tuleva... joka ei tullut 
Wesleyn ajanjaksossa. 
258. Hyvä on, 11. jae, “Elämän kruunu.” 11:sta jakeessa sanottiin: 
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247. Ja muistakaa että Juudas oli yksi heistä! Näettekö, hän voi pettää tuota 
seurakun taa_aina siihen asti. Hän työskenteli samojen suuntaviivojen 
mukaisesti, näettehän, mut tn kun se tuli Helluntaihin. hän näytti värinsä. Se 
on tarkalleen se mitä hän teki Primitiivisessä Methodisti kirkossa, ja mitä hän 
teki Lutherilaisessa kirkossa, ja mitä hän on tehnyt Nasarealaisessa kirkossa, ja 
Church of God’issa ja niissä, tullen suoraan pyhittämiseen asti; Mutta kun se 
tuli Pyhän Hengen kasteeseen ja kielilläpuhumiseen ja merkkeihin ja 
ihmeisiin, he tuomitsivat Sen. 
248. He tulevat kanssanne Jumalalliseen parantamiseen asti. Varmasti, 
Juudas myös teki niin. Näettekö? Mutta kun... Tiellä on monia tänä päivänä 
Jumalallisen parantamisen kanssa, veli, he seisovat puhumassa kaksi tuntia ja 
sanovat, “Teidän satonne tulee palanaan, ellette anna heille kuuttakymmentä 
dollaria päältä illassa.” Ja kaikkea sen kaltaista, se on Perkele. Varmasti on. 
Minä uskon Jumalalliseen parantamiseen koko sy-dänelläni. Mutta tuollaiset 
asiat ovat Perkeleestä, absoluuttisesti, se on Perkeleestä. En välitä kuinka 
paljon te osaatte tehdä tai mitä muuta vielä; Juudas myös ajoi ulos perkeleitä. 
249. Jeesus sanoi, “Moni on tuleva Minun tyköni tuona päivänä, sanoen, 
‘Herra, Herra, enkö minä ole ajanut ulos perkeleitä Sinun Nimessäsi ja tehnyt 
mahtavia tekoja’?” 
250. Hän sanoo, “Jos niin teit, en Minätiennyt siitä mitään. Menkää pois 
Minun tyköäni, te vääryyden tekijät, Itinä en tuntenut teitä.” Varmasti. 
251. Oi veli, “salmi on portti ja kaita on tie, ja tulee olemaan vain muutamia 
jotka löytävät Sen.” Me puhumme näistä “muutamasta” koska olemme 
viimeisessä ajanjaksossa,, jossa on oltava vain muutama. Vastaanottakaa Se, 
olkaa hyvät, veljeni! 
252. Älkää ajatelko että minä seisoisin täällä... Mieluummin jos se minusta 
riippuisi, voisin tehdä kompromissin itseni kanssa ja sanoa, “Ottakaamme 
Assemblies of God, tai joku muu liike ja vain liittykäämme heihin ja 
menkäämme heidän mukaansa.” Mutta, oi veli, voi minua jos sen teen! Voi 
minua! Tiedän paremmin olla tekemättä sitä. Jumala lähettäisi minut helvettiin 
sen kaltaisen asian tekemisestä. Kyllä vaan. Jos minun täytyy sinetöidä 
todistukseni elämälläni, niin silloin minun on sinetöitävä se, siinä kaikki. 
Koska minussa on Jokin, ei mikään maailmassa voisi saada minua tekemään 
sitä. 
253. Minä tiedän että tämä on Totuus, ja minun täytyy seistä sen rinnalla 
mikä on Totuus, ja Raamattu vahvistaa sen. Organisaatiot ovat minua vastaan, 
mutta Raamattu sanoo että Se on oikein. “Olkoon jokaisen miehen sana 
valhetta, ja Hänen Sanansa totta,” Se on Totuus, vain pysykää Sen kanssa. 
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kantoi niitä molempia. “Jos yksi ei toimi niin toinen toimii.” Ho niin, se on 
Kristillisyyden voima. A-hah. Kyllä Voi hyvänen aika. 
76. Mutta sitten tuona iltapäivänä, kun Pyhä Henki tuli alas siellä 
kokouksessa raviradalla ja alkoi paljastaa sydämen salaisuuksia, senjälkeen 
kun olin puhunut eräästä Kirjoituksesta... 
77. Siihen kului tunti, vaikka se todellisuudessa otti minulta vain viisitoista 
minuuttia, koska heillä oli siellä viisitoista eri tulkkia joiden lävitse sen täytyi 
mennä. Niinpä jos puhuessani sanoin jotakin sellaista kuin, “Jeesus Kristus 
Jumalan Poika”; niin yksi sanoi, “bah, bah, bah, bah, bah”; tämä sanoi, “gloo, 
gloo, gloo, gloo”; ja sitten toinen sanoi, “um, um, um,” sillä tavalla; ja ne 
kaikki tarkoittivat “Jeesus Kristus Jumalan Poika”; tulkkien kautta. Ja minun 
täytyi kirjoittaaylös mitä olin sanonut viimeksi, että tietäisin missä olin, ja 
sitten odottaa kunnes he olivat saaneet sen sanotuksi. 
78. Ja sitten minä sanoin, “Nyt, lähetyssaarnaajat ovat kertoneet teille 
Jeesuksesta joka tuli pelastamaan teidät.” Näin heidän katsovan toisiaan, 
tiedättehän, näiden eri heimojen, kaikkialta, sillä tavalla. Minä sanoin, 
“Lähetyssaarnaaja kertoi sen teille sen. Mutta kertoiko tuo lähetyssaarnaaja... 
Lukiessamme tästä Kirjasta, panitteko merkille että Hän siellä oli suuri 
Parantaja ja Hän sanoi että Hän tulisi elämään kautta ajan ihmisissä, siihen asti 
kunnes Hän jälleen tulisi takaisin? ‘Tekoja joita Minä teen olette te myös 
tekevä.’ Te joilla on nuo liput kaulassanne merkiksi siitä että olette 
vastaanottaneet Kristuksen Pelastajananne, tahtoisitteko te nähdä Jeesuksen 
tulevan takaisin tänne tänään ja kävelevän ihmisten joukossa ja tekevän samoja 
asioita joita Hän teki ollessaan täällä maan päällä?” 
79. Oh, kaikki he olivat yksimielisiä, “Varmasti!” He halusivat nähdä sen, 
näettehän. He halusivat seitä. 
80. Minä sanoin, “Sitten jos Hän tulee tekemään sen, käyttäen meitä täällä 
tekemään samoja asioita joita Hän teki ollessaan täällä maan päällä, niin 
tahdotteko uskoa Hänen Sanansa?” 
81. “Oh, varmasti!” Katsokaahan, he olivat Muhamettilaisia istumassa 
siellä. 
82. Ensimmäinen... toinen henkilö lavalla oli eräs Muhamettilainen nainen. 
Puhän Hengen puhuessa, minä sanoin naiselle itse, minä sanoin, “Sinä tiedät 
nyt että minä en tunne sinua, enkä osaa edes puhua kieltäsi.” Ja hän myönsi 
sen. 
83. Hänellä oli punainen piste aivan silmiensä välissä tässä, joka merkitsi 
sitä että hän oli puhdasverinen Muhamettilainen. Niinpä minä sanoin, “Nyt, 
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puheenollen sinun parantamisestasi, minä en voi parantaa sinua.” Mutta minä 
sanoin,”Ymmärsitkö sen mitä sanoin tänään iltapäivällä, tämän Sanoman?” 
84. Ja hän vastasi takaisin tuolle Muhamettilaiselle tulkille että... Hän oli 
India-lainen, hän sanoi, “Kyllä, hän ymmärsi. Hän oli lukenut Uuden 
Testamentin.” Oh, kyllä. A-ha. 

85. Näettekö, myös he uskovat Jumalaan. He myös ovat Abrahamin siemen. 
Näettekö? Mutta sitten hän sanoi, “Hän uskoi Jumalaan, mutta hän uskoi 
Muhamedin olleen Hänen profeettansa.” Ja me uskomme että Jeesus oli Hänen 
Poikansa. Näettekö? Niinpä hän sanoi, “Oh, hän kyllä uskoi Jumalaan.” 
86. Ja minä sanoin, “Sitten jos sinä tunnet Vanhan Testamentin ja tiedät 
mitä Jumala oli entisajan ihmisissä, menneinä aikoina, silloin Jeesuksen, Sen 
jota me kutsumme “Kristukseksi” tuli olla Jumala-profeetta. Kyllä, he 
tappoivat Hänet. Sinä uskot että he eivät sitä tehneet, koska te sanotte Hänen 
nousseen valkoisen hevosen selkään ja ratsastaneen pois. Se on se mitä teidän 
pappinne on teille opettanut, että, ‘Hän ei koskaan tullut tapetuksi, vaan Hän 
kuoli normaalin kuoleman jossakin muualla, vuosia myöhemmin.’” 
87. Minä sanoin, “Sinä uskot sen. Mutta tämä Jeesus, Uuden Testamentin 
mukaisesti, kuoli ja nousi ylös jälleen, ja lähetti Henkensä takaisin 
Seurakuntansa päälle.” Nyt olette saannet heidät, näettehän...Se on tarkalleen 
se mistä tuo Muhamettilainen antoi haasteen Billy Grahamille, näettehän. 
Sama asia, sama periaate. 
88. Minä sanoin, “Nyt jos... Muhammed ei koskaan antanut teille «itään 
lupauksia. Mutta Jeesus antoi meille lupauksen, että samoja tekoja joita Hän 
teki me myös tekisimme. Muista nyt kuinka Hän sanoi Johannes 5:19, ‘Minä 
en tee mitään ennenkuin Isä näyttää Minulle.’” Ja minä sanoin, “Nyt jos Jeesus 
tulee ja näyttää minulle mikä sinulla on vikana, tai miksi olet täällä, kertoo 
sinulle mikä loppusi on, mikä menneisyytesi oli ja mitä tulevaisuutesi tulee 
olemaan ja jos Hän voi kertoa sinulle mikä menneisyytesi on ollut, niin 
varmasti voit uskoa mikä tulevaisuus tulee olemaan.” 
 Hän sanoi, “Se on totta.” Näettehän, tulkin kautta. Ja minä sanoin, 
“Hyvä on, voikoon Hän tehdä sen.” 
89. Ja kaikki nuo Muhamettilaiset kohottautuivat ylös, tarkaten, tiedättehän. 
Ja kun Pyhä Henki sanoi, “Sinun miehesi on luhyt, raskasrakenteinen mies, 
jolla on mustat viikset. Sinä olit lääkärissä noin kolme päivää sitten.” 
Sanottiin, “Sinulla on kaksi lasta. Lääkäri antoi sinulle naistentutkimuksen ja 
sanoi että ‘Sinulla oli kasvain kohdussasi.” 
90. Hän katsoi alas, kumarsi päänsä ja sanoi, “Se on totuus.” 
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armollinen! Ne tulevat multi-biljoo... heillä on jopa rahoituksia, 
lainayhdistyksiä keskuudessaan ja kaikenlaista. He lainaavat ulos rahaa, nämä 
kirkot. Veli, minusta se ei kuulosta apostoliselta. 
241. Pietari sanoi, “Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on...” 
Antakaa minulle Se, ja pitäkää kaikki rahanne. “Hopeaa ja kultaa minulla ei 
ole, mutta mitä minulla on sitä minä annan sinulle: Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä...” Se oli se mitä hänellä oli, ilmestys Siitä. “Minä anan sinulle: 
Jeesuksen Kristuksen Nimessä nouse ylös ja kävele.” 
242. Hyvä on, nyt me näemme täältä että ne olivat “Saatanan synagoogia.” 
No niin, kuinka ne voivat olla? Juudas, kun hän tuli... Kuulkaahan nyt! 
Suunnilleen samaan aikaan kun Jeesus tuli näyttämölle, Juudas tuli 
näyttämölle. Panitteko sitä merkille? Ja suunnilleen siihen aikaan kun Jeesus 
meni pois näyttämöltä, Juudas meni pois näyttämöltä. Suunnilleen siihen 
aikaan kun Pyhä Henki palasi näyttämölle, Juudas tuli takaisin näyttämölle. 
Antikristuksen henki, työskennelläkseen tottelemattomuuden lapsissa, jotka 
eivät välitä siitä mitä Raamattu sanoo, vaan siitä mitä kirkkokunta sanoo. 
Näettekö? Ja Jeesus sanoi täällä, “Se on Saatanan synagooga.” Missä? Täällä 
varhain, t ä s-s ä ajanjaksossa. Kuinka se alkoi täällä silloin? Organisaationa. 
Se on tuo sama asia jonka se teki täällä. “Saatanan synagooga.” Käsitättekö 
sitä? 
243. “Saatanan synagooga,” Hän sanoi, “jotka sanovat että he ovat Hengellä-
täytettyjä.” Kuinka he nyt voivat sanoa sen? 
244. Juudas, kun hän oli täällä maan päällä, hän kohtasi Jeesuksen ja tunnusti 
uskovan sa Jeesukseen, ja tuli rahastonhoitajaksi, joka kantoi kaikki rahat. 
Onko se oikein? 
 Te kaikki tiedätte sen. No niin, jos hän uskoi Jeesukseen Kristukseen, 
silloin hän vastaanotti valheellisesti vanhurskauttamisen. Onko se oikein? 
Roomalaisten 5:1, “Senvuok-si ollen vanhurskautetut uskosta.” Hyvä on. 
245. Nyt sitten toinen asia, Johanneksen 17:17, Jeesus pyhitti heidät 
Totuuden kautta, Hän sanoi, “Sinun Sanasi on Totuus,” ja Hän oli Sana. 
246. Ja Hän antoi heille voiman saastaisia henkiä vastaan; lähteä ja pitää 
parantamis-kokouksia, ja ajaa ulos perkeleitä, ja tehdä kaiken kaltaisia ihmeitä. 
Ja kun he palasivat takaisin, Juudas heidän kanssaan... Tarkatkaa nyt, 
Nasarealaiset, Wesliläiset Methodistit! He palasivat takaisin riemuiten, 
ylenpalttisen iloisina ja ylistivät Jumalaa, ja he huusivat, koska perkeleetkin 
olivat alamaisia heille. Ja Jeesus sanoi,”Älkää siitä iloitko että perkeleet ovat 
alamaiset teille, vaan iloitkaa siitä että nimenne ovat kirjoitettuna Elämän 
Kirjassa.” 



38 
 
vijsäiden tykö ja sanoivat, “Oh! Oh! Anna minulle vähän Pyhästä Hengestäsi, 
Öljystäsi. Anna minulle jotakin!” 
233. “Olen pahoillani, sisar, mutta minulla on vain tarpeeksi itseäni varten. 
Minulla totisesti ei ole yhtään ylimääräistä.” 
234. Hän sanoi, “Mene rukoilemaan.” Ja Silläaikaa kun he olivat menneet 
saadakseen vähän Öljyä, Ylkä tuli ja he menivät Hää Aterialle; ja heidät 
jätettiin ulkopuolelle, jossa he tulevat menemään Ahdistuksen ajanjakson 
lävitse. Tarkatkaa vain vähän, pari jaetta lisää, ja tulette näkemään että he 
menevät suoraan Ahdistuksen aikaan. Näettekö? 
235. Nyt, tämä nukkuva... Me tulemme poimimaan sen esiin aamulla. Kyllä, 
uskon että on parempi jos odotamme sitä hieman, koska olemme nyt tulossa 
loppuun suunnilleen oikeaan aikaan, lopettaaksemme. Hyvä on. 
236. Katsokaamme nyt: 

Katso, minä olen... (ja he totesivat että he olivat valehtelijoita, että heillä ei 
ole Pyhää Henkeä.) 

237. Vain yksi pieni asia tässä, olisitteko niin hyvät, ollessamme kaikki 
yhdessä koolla. Juudas Iskariot, kuten sanoin eilen illalla, oli kadotuksen 
poika. Raamattu sanoo että hän oli syntynyt kadotuksen poikana. Sitten kun 
hän... Ja Jeesus Kristus oli syntynyt Jumalan Poikana. Sitten, Jumala eli 
Kristuksessa. Onko se oikein? Saatana eli. Juudaksessa. Jos Hän oli Jumalan 
Poika, syntynyt Jumalan Poikana, ruumiillistuneena Jumalan poikana; sitten 
Juudas syntyi kadotuksen poikana, hän oli ruumiillistunut Saatana. Perkele, 
kadotuksen poika. 
238. Nyt jos panette merkille, hän liitti itsensä yhteen Jeesuksen kanssa ja oli 
tullut viideksi heistä. Näettekö? Nyt se syy miksi hän teki sen, oli aikaansaada 
tuo petos, että hän voisi tulla tänä päivän seurakuntaan. Nyt Jeesus sanoi, “Nuo 
synagoogat ovat Saatanasta.” Oi! Iskikö se kovasti? Ne ovat Saatanan 
synagoogia! Se on Juudas., joka on olevinaan Kristitty. 
239. Mikä oli Juudaksen pääasia? Se oli raha. Suurin vetäjä paljolle 
näistäasioista tänä päivänä on raha. Katsokaa Assemblies of God’ia, he 
rakentavat kuuden miljoonan dollarin rakennusta tänne, ja opettavat “Herra 
tulee aivan kohta.” “Oh, pommit ovat valmiina telineissään räjäyttämään 
meidät pois,” ja sitten he rakentavat kuuden miljoonan dollarin rakennuksen. 
Voi hyvänen aika, rikkaita eivätkä mitään... Me menemme siihen nyt huomen 
illalla, jos Herra suo. 
240. Huomatkaa nyt tässä. Oi, katsokaa kuinka suuriakirkot ovat, nämä 
suuret organisaatiot. He kokoavat rahansa yhteen ja...Oh, olkoon Jumala 
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91. Ja minä sanoin, “No niin, jos luet Uudesta Testamentista, niin eikö se 
ole aivan samoin tehty kuin se mitä Jeesus Kristus teki, kun Hän kertoi asiat 
tuolle naiselle kaivolla?” 
 “Se on totta.” 
 Ja minä sanoin, “Hyvä on, miksi sinä tulit minun, Kristityn tykö? Miksi 
et mennyt oman Muhamettilaisen profeettasi tykö?” 
94. Hän sanoi, “Minä uskon että sinä voit auttaa minua.” 
95. Ja minä sanoin, “Minä en voi auttaa sinua. Mutta jos sinä vastaanotat 
tämän Jeesuksen joka on täällä nyt, Joka tuntee elämäsi ja tietää kaiken 
sinusta, niin Hän tulee auttamaan sinua.” 
96. Hän sanoi, “Minä vastaanotan Jeesuksen Pelastajanani.” 
97. Se sai sen aikaan. Siinä se oli. Kymmenentuhatta Muhamettilaista tuli 
Kristukselle tuona iltapäivänä. Näettekö? Kolmekymmentä vuotta 
lähetyskentällä ja se käännytti vain yhden kirjallisuuden kautta; kun taas viiden 
minuutin aikana, kymmenentuhatta tuli kun Evankeliumi oli julkituotu. 
98. Jumala ei koskaan käskenyt meitä rakentamaan kirkkoja, eikä Hän 
koskaan käskenyt meitä tekemään kouluja. Ne kyllä käyvät päinsä. Sairaalat ja 
niin edelleen, Jumala tietää että me tarvitsemme niitä, se on Hänen 
ohjelmansa; mutta Seurakunnan tehtävä oli “Saarnata Evankeliumi!” Mutta me 
vain ojentelemme heille traktaatteja, kirjallisuutta Asburystä, tästä hienosta 
pikku paikasta täällä... Jumala siunatkoon noita ihmisiä, tuo pieni Methodistien 
opisto täällä Wilmoressa, Kentuckyssa, on yksi hienoimmista, hengellisistä, 
pikku paikoista maailmassa, olettaisin, tällä kerralla. He ovat hienoja ihmisiä. 
99. Ja olin tulossa... Se oli Rhodesiassa, mutta olen unohtanut tuon 
kaupungin nimen. Billy, voitko muistaa sitä? (Billy Paul sanoo, “Salisbury.”) 
Salisburystä, oikein, Uudesta Salisburystä (hän on minun muistini). Uusi 
Salisbury, Rhodesia. Kun olimme lähdössä Rhodesiasta, näin Amerikkalaisen 
passin, noustessamme lentokoneeseen, siellä oli eräs poika ja kolme tyttöä. 
Menin heidän luokseen ja sanoin, “Hello.” Minä sanoin, “Näin että sinulla oli 
Amerikkalainen passi.” 
 Hän sanoi, “Sinä puhut Englantia.” 
 Minä sanoin, “Kyllä, minä olen Amerikkalainen.” 
 Hän sanoi, “Sehän on hienoa.” 
 Kysyin, “Oletteko matkailemassa?” 
 Hän sanoi, “Ei, me olemme lähetyssaarnaajia.” 
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100. Minä sanoin, “Oh, sehän on mukavaa!” Minä sanoin, “Olen todella 
iloinen tavatessani sinut.” Ja minä sanoin, “Mistä te olette? Mihin kirkkoon tai 
organisaatioon te kuulutte, vai oletteko te vain vapaita?” 
101. Hän sanoi, “Ei, me olemme Methodisteja. Me olemme Wilmoresta, 
Kentuckysta.” 
102. Minä sanoin, “Sehän on minun takapihallani, melkein, siellä kotona.” 
103. Hän sanoi, “Ethän sinä satu olemaan se veli Branham, joka on käymässä 
täällä?” 
104. Minä sanoin, “Kyllä vaan. Se on totta.” Se oli tarpeeksi hänelle, eikä 
hän halunnut sanoa enää mitään muuta. Ja kun näin sen asenteen jonka hän 
otti, katsoin noita tyttöjä ja he katsoivat toinen toistaan sillä tavalla. Minä 
sanoin, “Hetkinen, poikaseni.” Hän ei ollut mitään muuta kuin poika. ...ja nuo 
tytöt. Ja minä sanoin, “Haluaisin puhua teidän kaikkien kanssa hetken 
periaatteista Kristittyinä, joita me kaikki olemme, ja me kaikki olemme täällä 
saman suuren asian puolesta. Haluan kysyä teiltä kolmelta tytöltä ja sinulta 
nuori mies, voitteko te Herran Jeesuksen Nimessä... Te sanoitte olleenne täällä 
kaksi vuotta. Voitteko osoittaa sormellanne yhtä sielua, jonka olette voittaneet 
Herralle? Vain yhtä sielua?” He eivät voineet tehdä sitä. Ei yhtään sielua. 
105. Minä sanoin, “En halua loukata tunteitanne, en ollenkaan.” Ja minä 
sanoin, “Minä arvostan sitä mitä te olette tekemässä, mutta teidän tyttöjen 
tulisi olla kotona auttamassa äitiänne tiskaamisessa. Se on tarkalleen totta. 
Teillä ei ole mitään asiaa tänne. Niin se on tarkalleen.” 
106. Ja kenelläkään ei ole asiaa mennä kentille, elleivät he ole 
vastaanottaneet Pyhää Henkeä ja saarnaa julkituoden Jumalan voimaa, koska 
se on ainoa asia joka 1iikuttaa noita ihmisiä. Ja katsokaa mitä mellakoita ja 
muita asioita teillä on nyt, koska todellista Evankeliumia ei ole saarnattu 
heille. Se on annettu heille Sanan muodossa, mutta näettekö mitä se on? Se on 
jatkoa vain “pakoonpäässeelle” Lutherin ajanjaksosta, kun maailmalle 
annettiin Raamattu vapaasti. 
107. Nyt, tämä ajanjakso, tämä suuri ajanjakso. Aloittakaamme nyt, uskon 
että olemme.. Se oli tervehdys, 7. jae. Lukekaamme loppu siitä: 

...enkelille Filadelfiassa kirjoita; Nämä asiat sanoo hän joka on pyhä, 
hän joka on totinen, hän jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, ja ku-
kaan ihminen ei sulje; ja sulkee, ja kukaan ihminen ei avaa; 

108. Melkoinen lausunto! Eikö olekin? Tulen siihen takaisin hetken kuluttua, 
koska se koskee Kirjoitusta täällä edempänä. 
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227. Toivon etten loukkaa teitä. Yksinkertaisesti vihaan puhua sillä tavalla, 
mutta sisäpuolellani on Jokin, joka saattaa minut tekemään sen. En tiedä miksi 
teen sen. Te tiedätte etten halua tehdä sitä. Minusta yksinkertaisesti tuntuu 
hirvittävältä kun sanon sen, mutta kuitenkin minun on sanottava se. Siellä 
sisällä on Jokin joka panee minut sanomaan sen. Olen aina vihannut leikellä 
naisia, tunnen niin... Joku nainen voi itkeä ja se saa minusta tuntumaan 
kauhealta. Minä vihaan loukata naisia, mutta minussa on Jokin joka panee 
minut tekemään sen. Näettekö, moraaliton nainen (hyvänen aika), minä en voi 
kestää sitä. Koska Jokin joka on sisäpuolellani panee minut tekemään sen, se 
on Pyhä Henki. 
228. Ja minä katson tätä Sanaa ja ajattelen, “Herra, jos olen väärässä, näytä se 
minulle. Älä anna minun tehdä sitä vain jatkaakseni sillä tavalla. Ihmiset 
eivät...Minä en.. Minä rakastan ihmisiä, Sinä tiedät että rakastan heitä. Älä 
anna minun loukata ketään, Jumala, Sinä tiedät että en halua tehdä sitä. 
229. Mutta Pyhä Henki nousee esiin ja sanoo, “Seiso tuolla Sanalla! Pysy 
siinä! Pysy juuri siinä, tuolla Sanalla!’’ 
230. Ja minä sanon, “Kyllä, Herra. Jos se... Sinä olet minun paras Ystäväni. 
Sinä olet ainoa joka minulla... Sinä olet minun todellinen ystäväni joka tulee... 
Ainoa joka tulee auttamaan minua tämän elämän häipyessä pois, niinpä olen 
seisova kanssasi, Her-X£u” 
231. Tässä minä tulen. En tarkoita loukata, mutta olkaa hyvät ja älkää 
käsittäkö minua väärin kun puhun leikkaavasti noista organisaatioista ja 
asioista. Koskaan en uskonut siilien, ja se on syy miksi en halua kiinnittää 
itseäni yhteen sellaisen kanssa. Kyllä, niin on. Kiitos Jumalalle että Hän on 
pitänyt minut poissa siitä! Katso, minä olen saattava heidät Saatanan 
synagoogasta, jotka sanovat että he ovat Hengellätäytetyt, ja eivät ole, vaan 
valehtelevat; ... ja minä saatan heidät tulemaan ja palvomaan sinun jalkojesi 
edessä,... 
232. Muistatteko tuota nukkuvaa neitsyttä kun hän heräsi? Muistatteko nyt, 
miksi hän tä kutsuttiin? Siellä kymmenen heitä lähti ulos kohtaamaan Ylkää. 
Onko se oikein? Viisi oli viisasta, joilla oli öljyä lampuissaan. Kuinka monet 
tietävät mitä öljy tar koittaa Raamatussa? Henkeä. Kukaan ei nyt voinut sanoa 
toiselle, “Sinä et ole pyhi tetty.” He olivat kaikki pyhitettyjä, jokainen heistä. 
Kaikki pyhitettyjä; mutta viisi oli tarpeeksi viisasta, heillä oli ilmestyksen 
viisaus tavoittaa tuo Ovi, näette- 
hän, olla täytetyt Hengellä. Heillä oli Öljyä lampuissansa ja näillä toisilla ei 
ollut mitään Öljyä. Ja kun heidät oli herätetty, niin tässä he tulivat näiden 
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222. Nyt, ensimmäinen seurakunta ajanjakso oli kenen opettama? Paavalin. 
Menkääm me nyt Roomalaisten 2:29 ja katsokaamme mikä Juutalainen on, 
niin että voitte varmasti tietää ettei se ole minun oma ajatukseni siitä. 
Roomalaisten 2. luku ja 29. jae. Hyvä on, tässä se on meillä; 
 Vaan hän on Juutalainen, joka sisällisesti on Juutalainen; ja 
ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, hengessä, ei kirjaimessa; jonka 
kiitos ei ole ihmisiltä, vaan Jumalalta. 
223. Mikä on Juutalainen? Pyhällä Hengellä täytetty Kristitty! “Minä tiedän 
sinun olevan siellä tuon pyhittämisen ajanjakson jälkeen, kun he sanovat että 
heillä ‘on Pyhä Henki,’ mutta he ovat ne jotka sanovat sen, en Minä.” He 
sanoivat että heillä oli Pyhä Henki, ilman että merkit seurasivat heitä, mutta 
Hän sanoi, “Nämä merkit seuraavat niitä jotka uskovat.” Ette voi saada Häntä 
valehtelemaan. Oi, veli! Se sokaisee teidät uudestaan ja uudestaan. Näettekö? 
Katso, minä olen saattava heidät Saatanan synagoogasta, jotka sanovat 
olevansa Juutalaisia, (“Jotka sanovat olevansa ‘Hengellä-täytettyjä Kristittyjä,’ 
tuossa synagoogassa, tuossa organisaatiossa. Minä olen saattava heidät jotka.... 
sanovat että heillä on Pyhä Henki ja ovat kokonaan organisoituneet... Heilläei 
vielä ole edes ilmestystä!” Näettekö? Hyvä on) ...heidät jotka sanovat olevansa 
Juutalaisia (tai Kristittyjä), ja eivät ole, vaan valehtelevat; katso, minä olen 
saattava heidät tulemaan ja palvomaan sinun jalkojesi edessä, ja tietämään että 
minä olen rakastanut sinua. 
224. Juuri tässä on se mikä tulee esiin aamusanomassa. Se on tuo nukkuva 
neitsyt siellä. Voitteko nähdä sitä? Milloin se oli? Lopunajalla. Oi, kun he 
menivät ulos. Tässä on... Näettekö? He ovat vanhurskautettuja uskosta, ja 
pyhitettyjä. Vanhurskautetut Lutherin sanoman kautta, pyhitetyt täällä, mutta 
kadottavat tämän “avoimen Oven.” Näettekö sitä? Vanhurskautetut uskosta, 
Lutherin kautta; pyhitetyt, Wesleyn ajanjakson kautta. 
225. Monet heistä, Nasarealaiset, Pyhyyden Pyhiinvaeltajat. Wesliläis-
Methodistit,ja niin edelleen, kaikki he elävät hyvää, puhdasta elämää, ja 
luulevat että heillä on Pyhä Henki; ja kuullessaan jonkun puhuvan kielillä, tai 
jotakin sellaista, he nauravat häntä. tekevät hänestä pilaa ja sanovat. “Se on 
Perkeleestä.” Veli, olet sinetöinyt tuomiosi kun teit sen. Olet pilkannut Pyhää 
Henkeä, joka on anteeksiantamatonta. 
226. “Mutta,” te sanotte, “me kuulumme Ensimmäiseen kirkkoon.” Minä en 
välitä kuinka moniin kirkkoihin te kuulutte. Sillä ei ole mitään tekemistä 
Jumalan Sanan kanssa joka sanoo, “älä ota pois tai lisää.” Kyllä, ne ovat 
Saatanan synagoogia!” 
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Minä tiedän sinun tekosi: katso, minä olen asettanut sinun eteesi 
avoimen oven, eikä kukaan ihminen voi sulkea sitä: sillä sinulla on 
vähän voimaa, ja olet pitänyt minun sanani, ja et ole kieltänyt minun 
nimeäni. 

109. Tarkatkaa nyt tuon ajan tuloa, senjälkeen kun tuo suuri veljellisen 
rakkauden lä hetysliike pyyhkäisi yli kansakuntien, ottaen mitä heillä oli. Ei 
mitään sitä vastaan, kirjallisuuden ja kaiken muun levittämistä eri maailman 
osiin. Nyt tuo kirkkokunnalli- nen seurakunta on mennyt jälleen takaisin 
koulutukseen, uudestaan tekoihin. Näettekö, se on mennyt takaisin. 
110. Senjälkeen kun tuo suuri kirkkokunta oli perustettu, Jeesus asetti 
“avoimen oven.” Senjälkeen kun Wesleyn ajanjakso oli tullut sisälle, ja 
Methodistikirkko oli perustettu maassa, juurtunut, kasvanut, muodostaen sen 
suuren kirkon joka se on tänä päivänä, yksi suurimmista Protestanttisten 
kirkkojen keskuudessa, ja tuohon aikaan, tuo asia joka tapahtui silloin, oli se 
että, Jeesus asetti “avoimen oven” seurakuntaa varten, ennenkuin he menivät 
sisälle Laodikean ajanjaksoon. 
111. Syy miksi sanon tämän tällä tavalla, on se, että te voisitte nähdä mitä 
tarkoitan tällä päällekkäisyydellä. Näettekö? Se on ovi tuosta 
lähetysajanjaksosta. Mutta, te näette Hänen kertoneen heille että Hänellä oli 
Daavidin avain ja niin edelleen. Mutta tässä Hän sanoi että Hän oli asettanut 
nyt seurakunnan eteen; tuon lähetystyön ajanjakson jälkeen, Whitfieldin, ja 
kaikkien näiden toisten, Finneyn, Sankeyn ja Moodyn jälkeen, (Moody ollen 
yksi viimeisistä}, Hän nyt asetti seurakunnan eteen avoimen oven. Oi, tässä on 
se missä teidän täytyy tarkata nyt. Se on aivan Filadelfian ja Lodikean 
ajanjaksojen välissä, tämä päällekkäisyys. 
112. Jeesus on tuo Ovi! Jos te nyt menette kanssani Johanneksen 10:17. 
Varmistakaamme tämä nyt, ja olkaamme varmoja että monet teistä tulevat 
uskomaan sen. Ja sitten jos joku sanoo, “Mutta, minä en oikein tiedä, ehkä hän 
vain sanoi sen.” Haluaisin lukea sen. Johanneksen 10. luku, ja 17, jae. 
Johannes 10:17. Hyvä on, me luemme nämä Sanat. Suokaa anteeksi, se on 
Johanneksen 10:7, eikä 17. 

Silloin Jeesus sanoi heille uudestaan, Totisesti, totisesti, minä olen 
lammasten ovi. (Lammastarhan ovi). 

113. Se on takaisin tuohon siunaukseen. Kuinka me pääsemme sisälle 
Kristukseen? Mikä Hän on? Lammastarhan ovi. Usein minä ihmettelin sitä, 
että, “Mitä? Voisiko Hän olla ! Ovi, ollen ihminen?” Nyt siellä itämailla, panin 
merkille mitä paimen tekee yöaikana. Hän vie kaikki lampaa aitauksen 
sisäpuolelle, ajaa ne sisälle oviaukosta. Ja kun hän saa. ne kaikki sinne, hän 
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laskee ne, nähdäkseen ovatko ne kaikki sisällä, ja sitten hän itse asettuu 
makuulle oviaukkoon. Mikään ei pääse lammasten tykö, tai yksikään 
lammas...ei pääse ulos. kulkematta hänen ylitseen. Niinpä Jeesus on tuo Ovi, 
näettehän, lammastarhaan. 
114. Ja me ajelimme siellä pienellä Brittiläisellä jeepillä, ja minä sanoin 
tuolle mieelle, “Nuo ovat...” Nuo paimenet kulkivat kaupungin halki ja pillit 
soivat ja ja kaikki löivät jarrut pohjaan, ja minä ajattelin, “Mikä nyt on 
vikana?” Ja se oli eräs paimen joka kulki kaupungin halki lampaittensa kanssa. 
15. No niin, siellä Idässä, se ei ole niinkuin täällä. He asettavat kaikki 
myyntitavaransa talojen seinustoille siellä markkinapaikalla. Ja siellä on 
omenia, päärynöitä ja grapehedelmiä ja kaiken kaltaisia hedelmiä pinottuina 
kauniisti hyllyille tällä tavalla, leviten alaspäin. Ja kukin myyjä seisoo siellä ja 
yrittää vetää teitä ostamaan hedelmiään ja tavaroitaan. 
116. No niin, tämä paimen, hän lähti kulkemaan suoraan alas tuota pääkatua. 
Minä sanoin, “Veli, nyt vasta oikein mellakka tulee, pysähdytään ja katsellaan 
tätä.” 
117. Ja tuo veli joka oli kanssani sanoi, “Tulet yllättymään, veli Branham. 
Katsohan.” Kaikki pysähtyi. Paimen käveli eteenpäin kiinnittämättä mitään 
huomiota ympäristöönsä ja jokainen lammas seurasi hänen jäjessään 
tarkalleen. Ne seurasivat häntä! Jos hän muutti suuntaa ja kääntyi, jokainen 
lammas hänen takanaan teki samoin seuraava seurasi, (häntä ja seuraava 
seurasi häntä, suoraan eteenpäin, tehden tuon käännöksen. 
118. Oi. sillä tavalla me seuraamme Paimenta! Hän kulki suoraan alas tuon 
kadun keskel-lä. saadakseen jotakin sen toisesta päästä ja” nuo lampaat 
seurasivat häntä aivankuin koirat. Ne katselivat ympärilleen ja ne katselivat 
noita herkkuja, muta ne seurasivat tuota paimenta. Oi. minä pidän siitä, 
näettehän! Minä sanoin. “Oi veli, toivoisin Kyllä, osaavani puhua tätä kieltä, 
niin saarnaisin juuri nyt.” Siinä se on teille paimenen perässä. 
119. Se on mitä Seurakunta on tehnyt koko vaelluksensa ajan, pysynyt 
Paimenen perässä, Pyhän Hengen johtaessa meitä Iankaikkiseen Elämään; 
kääntymättä siksi että tämä olisi joko suuri koristeellinen kirkko, tai tällä on 
niin-ja-niin monia tohtorin arvoja, ja sitä ja tätä, vaan on pysynyt suoraan 
Paimenen perässä. Minne tahansa Paimen menee, sinne lampaat seuraavat. 
“Minun lampaani tuntevat Minun Ääneni, ja vierasta ne eivät seuraa.” Oikein. 
Hän... Tuo paimen tuntee röhkäisyt ja kaiken muun mikä saa nuo lam-Ipaat 
käyttäytymään oikein. 
120. Sitten kun tulimme ulos kaupungista, se oli hämmästyttävä asia, näin 
siellä ke dolla joitakin miehiä makailemassa, ja heillä oli siellä aaseja, ja 
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214. No niin, hyvä on: 

...eikä kukaan ihminen voi sulkea sitä; sillä sinulla on vähän voimaa, ja 
olet pitänyt minun sanani, ja et ole kieltänyt minun nimeäni. (Hyvä on) 

215. Siinä meillä on se! “Et ole kieltänyt Minun Nimeäni.” Nimi oli 
paljastettu, ja he olivat tulleet pois tuosta vanhasta kuolleesta Sardeen 
kirkkokunnasta ja tulleet elävään Seurakuntaan. 
216. Ottakaamme nyt 9. jae. Nyt me tulemme olemaan tarkkaavaisia, me 
olemme tulossa 
johonkin, mikä on hyvin vaarallista: 

Katso, minä olen saattava heidät Saatanan synagoogasta, jotka sanovat 
olevansa Juutalaisia, ja eivät ole, vaan valehtelevat; katso, minä olen 
saattava heidät tulemaan ja palvomaan sinun jalkojesi edessä, ja 
tietämään että minä olen rakastanut sinua. 

217. Siinä on asiaa koko illaksi, juuri siinä. Tarkatkaa! Keitä he nyt ovat 
joille Hän puhuu? Niitä jotka ovat löytäneet Hänen Nimensä koko tämän ajan 
jälkeen tässä, tulleet sisään “avoimesta Ovesta” joka on Jeesus Kristus ja joilla 
on Elämän Sana ja ovat täytetyt Pyhällä Hengellä. Ja nyt Hän sanoo, “Siellä on 
joukossanne niitä jotka ovat Saatanan synagoogassa.” 
218. Nyt, veljeni, jos tahtoisit mennä taaksepäin Pergamoon, Ilmestyskirja 
2:13, hetkeksi, ja sallisit minun osoittaa sinulle tässä mitä se todella on: tuo 
kirkkokunta. 

Minä tiedän sinun tekosi, ja missä sinä asut, siellä missä Saatanan istuin 
on;.. 

219. Siinä se on teille. Tuo Laodikean... tai, tarkoitan tuo Nikolaiittain 
ajanjakso missä he olivat kirkkokunnallistuneet. Ja tarkatkaa, osoittaen että he 
olivat seurakunta, synagooga, kirkko, kirkkokunnalline seurakunta. Oi, veli! 
“Saatanan synagooga.” Silloin, kirkkokunnan teot ovat Perkeleestä! Eivät nyt 
nuo Kristityt, muistakaa se he ovat Kristtyja, vaan tuo kirkkokunta itse. Hyvä 
on. 
220. Panitteko nyt merkille kuinka Hän sanoi, “Sinulla on joukossasi niitä 
jotka sanovat olevansa ‘Juutalaisia,’ mutta olet todennut heidät 
valehtelijoiksi.” 
221. Muistakaa nyt, tuo suuri enkeli... Mille Hän nyt on puhumassa? Tälle 
viimeiselle seurakunnalle, se on tämä avoin ovi näiden kahden seurakunnan 
välillä. 
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 “Kyllä.” 
201. “Se merkitsee että kenelle tahansa te anteeksi annatte, heille on anteeksi 
annettu; ja kenelle tahansa te ette anna anteeksi, heille ei ole annettu anteeksi.” 
202. Minä sanoin, “Oikein, se on mitä Raamattu sanoo.” 
203. Hän sanoi, “Sitten eikö Kristus antanut seurakunnalleen, joka me 
olemme, Hänen seurakuntansa, vallan antaa anteeksi syntejä maan päällä?” 
204. “Varmasti Hän teki sen,” minä sanoin, “ja jos te anteeksiannatte ne 
samalla tavalla, niinkuin he anteeksiantoivat ne heille, niin olen samaa mieltä 
kanssasi.” Kyllä. Minä sanoin, “Kuinka he anteeksiantoivat heille? Käskivätkö 
he heitä ‘Menkää tekemään novena’ tai jotakin muuta, sillä tavalla kuin te 
teette?” 
205. Ei koskaan. Pietari sanoi, “Tehkää parannus!” Aamen. Siinä on tuo 
avain, “Tehkää parannus ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen Nimessä 
syntienne anteeksi saamisek-si, ja sitten te olette saava Pyhän Hengen lahjan.” 
Tuo avain pani “klik” maan päällä, ja pani “klik” Taivaassa. Siinä Se oli. 
206. Siitä syystä kun Paavali kohtasi joitakin, jotka sama mies jo oli kastanut, 
joka kastoi Jeesuksen, hän sanoi, “Oletteko saaneet Pyhän Hengen senjälkeen 
kun tulitte us koon?” He sanoivat, “Me emme tiedä onko mitään Pyhää 
Henkeä olemassa.” 
207. Hän sanoi, “Mihin...” Ottakaa Kreikkalainen sananne, siellä sanotaan, 
“Kuin- 
k a teidät on kastettu?” 
208. He sanoivat, “Johanneksen kasteella.” 
209. Hän sanoi, “Se ei enää kelpaa. Taivas on jo suljettu. Teidän täytyy tulla 
jaottaa kaste ‘Jeesuksen Kristuksen’ Nimessä.” 
210. Niinpä kun he kuulivat tämän, heidät kastettiin uudestaan Jeesuksen 
Kristuksen Nimessä. 
211. Ja kun he olivat sen tehneet, laski Paavali kätensä heidän päälleen ja 
Pyhä Henki tuli heidän päälleen, ja sitten he puhuivat kielillä ja profetoivat. 
212. Oi veli, se on takaisin alkuun. Tarkalleen. Se on tuo “avoin ovi” joka oli 
asetettu heidän eteensä täällä. Maantieteellisesti se on oikein, ehtoon Valot, ja 
jokainen Kirjoitus Raamatussa johtaa suoraan Siihen. 
213. Me voisimme pysyä tässä aiheessa tunteja, eikä meillä enää ole kuin 
viisitoista minuuttia aikaa, ja minulla on vielä noin kolmekymmentä-viisi eri 
kommenttia tehtävänä tästä. Ja niinpä me otamme ne aamulla, jos emme saa 
niitä loppuun tänä iltana. 
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lehmiä, ja sikoja, ja lampaita, ja vuohia ja kaikenlaisia eläimiä. Ja minä sanoin, 
“Mutta mitä ovat nuo miehet siellä?” 
 Hän sanoi, “Paimenia.” 
 Ja minä sanoin, “Paimenko paimentaisi aaseja?” 
 Minä sanoin, “Mutta, minä ajattelin paimenen merkitsevän vain 
lampaita.” 
121. Hän sanoi, “Ei. Paimen on ‘laiduntaja.’ Ja sinun maassasi he kutsuvat 
heitä ‘cowboyksi.” 
 Minä sanoin, “Oh, ymmärrän, paimen on laiduntaja, karjanajaja.” 
 “Kyllä.” 
 “Hän valvoo tuota laumaa.” 
 “Kyllä.”  
122. Hän sanoi, “Yöaikaan se on hyvin erikoinen asia, kun... Se on hyvin 
silmiinpistävää. Koska olet saarnaaja, niin voin kertoa sinulle jotakin.” Hän 
sanoi. “Kun tulee yö. ...On totta että hän laiduntaa niitä kaikkia, johtaa niitä 
ympäri ja auttaa niitä ja valvoo että ne saavat kaikkea hyvää päivän kuluessa. 
Mutta kun yö tulee... kaikki muulit ja aasit ja kamelit ja mitä tahansa hänellä 
on, ne hän jättää sinne ulos kedolle. Mutta hän kokoaa lampaat ja vie ne 
aitaukseen.” 
123. “Oi, “minä sanoin, “Herra, tee minut lampaaksi, mitä tahansa teetkin!” 
Näettekö?. Sillä kun yö tulee, minä haluan mennä lammastarhaan. Mennä 
sisälle tuosta Ovesta, tulla Oven kautta. Johannes 10:7. Hän sanoi, “Minä olen 
tuo Ovi lammastarhaan. Kaikki jot ka koskaan tulevat ennen Minua ovat 
varkaita ja ryöstäjiä, mutta lampaat eivät kuulleet heitä. Minä olen Ovi, jos 
joku Minun kauttani tulee sisälle, hän pelastuu, ia on menevä sisälle ja ulos ja 
on löytävä laitumen. 
124. No niin, “Minä olen asettanut tämän seurakunnan eteen Filadelfian ja 
Laodikean ajanjaksojen välillä, avoimen oven.” Oi, käsitättekö sitä nyt? 
Ovatko ajattelulakkin-ne nyt päässänne hyvin ja tiukasti? Kuunnelkaa nyt. 
Tämä on Hyvää. Sanon teille, että se on Hunajaa Kalliossa, kaivaa esiin näitä 
kultakimpaleita ja kiilloittaa niitä. “Minä olen Ovi lammastarhaan!” Mikä nyt 
oli tuo Ovi joka oli asetettu heidän eteensä? 
125. Menkäämme mielessämme taaksepäin. Ja tuosta suuresta Methodistien 
lähetyssaarnaajien ajanjaksosta, joka pyyhkäisi halki maan pyhittämisen 
sanoman kanssa... Luther toi vanhurskauttamisen, Wesley tuli mukaan 
sanoman kanssa pyhittämisestä. Ja tuon Methodistien ajanjakson lopulla, 
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lopussa, kun se oli juurtunut ja alkanut tulla suureksi organisaatioksi. Ja kun 
joku seurakunta... 
126. Kuunnelkaa nyt, se onvoimakasta. Mutta haluan jonkun osoittavan 
minulle, poimimalla sen esiin jostakin historiasta... Jokainen seurakunta jonka 
Jumala koskaan nosti esiin, tuli esiin Helluntain tavalla, ilman mitään 
organisaatiota; ja niin pian kuin se organisoitui, se kuoli, eikä enää koskaan 
noussut ylös. Oh, jäsenet kyllä jatkuvasti lisääntyivät, mutta heillä ei koskaan 
ollut mitään herätystä. Lutherin herätys ei enää koskaan noussut, myöskään 
Methodistien herätys ei koskaan noussut, eikä myöskään Helluntailaisten 
herätys tule koskaan nousemaan. Ei koskaan. He organisoivat sen, josta 
Jumala seurakunta ajanjaksoissa sanoi, että Hän “vihasi tuota asiaa,” tuota 
Niko-laiittain oppia. 
127. Muistakaa nyt, me emme puhu ketään vastaan. Siellä on hajallaan hyviä 
ihmisiä. Jumalan lampaita on kaikissa noissa paikoissa siellä. Se on totta. Se 
on oikein. Metho-di3tit. Baptistit, mitä he ovatkin, he ovat Jumalan kansaa jos 
ovat uudestisyntyneet Jumalan Hengestä. He ovat Jumalan kansaa, mutta 
organisaatiot ovat painaneet heidät alas. Ja he siirtävät jäsenkorttinsa 
Methodisteista Baptisteiksi, Campbelliiteiksi ja niin edespäin, kunnes heidän 
jäsenkorttinsa ovat kuluneet vain siirtämisestä paikasta paikkaan. 
128. Hyvä on, Herra sanoi nyt, tämän ajanjakson lopussa, “Minä olen Ovi 
lammastarhaan.” 
No niin, mikä ovi avattiin koskien Jeesusta, aivan näiden kahden ajanjakson 
välillä? 
 Se oli noin vuonna 1906, kun Methodistien ajanjakso ja Dwight Moody 
ja he häipyivät pois näyttämöltä, niin siellä murtautui esiin ihmisiä jotka 
vastaanottivat Pyhän Hengen, kielillä puhuminen ja nämä asiat tulivat takaisin 
seurakuntaan. Se oli noin vuonna 1906. 
129. Hyvä on, mitä senjälkeen tapailtua? Sen alkaessa tulla mukaan, niin 
ennen pitkää he organisoivat tuon Yleis Neuvoston (General Council) jota nyt 
kutsutaan nimellä As- semblies of God. Näettekö, se tuli ulos tuosta, 
seurakunnasta jatkuen päällekkäisenä. Ja mitä sitten tapahtui? Hän asetti 
avoimen oven. “avoimen oven.” 
130. Lukekaamme se ja sitten otan sen sana sanalta, juuri sillä tavalla kuin 
Hän sen 
tuo. “Katso...” Katsokaamme nyt: 

...kukaan ihminen ei sulje;... ...asettanut sinun eteesi avoimen oven,... 
131. Se on toisella puolella: 
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194. Pietari tunsi tämän ilmestyksen, silloin kun hän siellä sanoi, “Tehkää 
parannus, ja olkaa kastetut Jeesuksen Kristuksen Nimessä syntienne anteeksi 
saamiseksi.” 
195. Nyt vain muutama päivä ennen sitä, Jeesus sanoi Pietarille, (samalla 
kertaa kun Hän kertoi hänelle Kuka ilmestys oli, ja “Tälle kalliolle Minä tulen 
rakentamaan Seurakuntani eivätkä helvetin portit ole voittava Sitä”), “Ja Minä 
sanon että sinä olet Pietari, ja Minä annan sinulle avaimet.” Oh! “Avaimet 
Kuningaskuntaan! Minä annan sinulle avaimen. Mitä tahansa sinä sidot maan 
päällä, sen Minä tulen sitomaan Taivaassa. Mitä sinä päästät maan päällä, 
Minä päästän Taivaassa.” 
196. Ja sitten Helluntaipäivänä, Seurakunnan virkaanasettamisessa, 
kymmenen päivää sen jälkeen kun Jeesus oli sanonut, “menkää ja kastakaa 
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä,” Pietari hengellisellä ilmestyksellä tiesi 
ettei ollut olemassa mitään sen kaltaista asiaa kuin nimi “Isä, Poika ja Pyhä 
Henki.” No niin, kukaan muukaan ei ajatellut niin olevan ennen Katolista 
ajanjaksoa. Ja jokainen henkilö joka on kastettu nimessä “Isä, Poika, Pyhä 
Henki, on todellisuudessa kastettu Katoliseen uskoon, (se on totta), eikä 
Kristillisellä kasteella. 
197. Nyt Helluntaipäivänä, heidät oli kaikki täytetty Pyhällä Hengellä ja he 
puhuivat kielillä ja toimivat kuin juopuneet. Ja he olivat juovuksissa, he olivat 
juopuneet uudesta Viinistä. Uudesta Viinistä joka tuli Taivaasta, ylhäällä 
olevasta Kaanaan maas; ta. Ja kun he kaikki kirkuivat ja huusivat ja toimivat 
Kuin olisivat olleet juovuksissa ja niin edelleen, nousi Pietari ylös heidän 
keskellään ja kertoi heille että “He eivät olleet juovuksissa, vaan että tämä oli 
se mitä profeetta oli sanonut tulevan tapahtumaan, että ‘Hän vuodattaisi 
Henkensä.’” 
198. Ja silloin he sanoivat, “Miehet ja veljet, mitä me voimme tehdä?” Siitä on 
kysymys. “Kuinka me tulemme saamaan Sen? Kenellä on avaimet?” 199. 
“Tulehan tänne, Simon, sinulla on avaimet, irroitahan ne vyöltäsi. Mitä sinä 
nyt tulet sanomaan? Muista nyt, Jeesus Kristus sanoi, ‘Jos sinä sidot jotakin 
maan päällä, tulen Minä sitomaan sen Taivaassa. Jos sinä päästät jotakin maan 
päällä, tulen Itinä päästämään sen Taivaassa.’ Jos Hän on Jumala, Hänen 
täytyy pitää Sanansa.” 
200. Nyt te Katoliset papit, osoittakaa minulle teidän “synninpäästönne.” 
Eräs Katoli nen pappi sanoi kerran minulle, “Eikö Jeesus sanonut, ‘Kenen 
tahansa synnit te päästät te, heille ne on päästetty’?” 
 Minä sanoin, “Kyllä Hän sanoi sen.” 
 “Kenen tahansa synnit te pidätätte, heille ne on pidätetty’?” 
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Mutta hänen ajatellessaan näitä asioita, katso. Herran enkeli ilmestyi 
hänelle unessa, sanoen, Joosef, sinä Daavidin poika, älä pelkää ottau 
tykösi Mariaa Vaimoasi: sillä se mikä on siinnyt hänessä on 
(Seurakunta sanoo:”Pyhästä Hengestä!”) 

190. “Kahden tai kolmen todistajan suulla olkoon jokainen sana vahvistettu.” 
Näettekö? Pyhä Henki oli Hänen Isänsä. Nyt jos he ovat kaksi eri henkilöä, 
niin kumpi oli Hänen Isänsä? Hah! Katsokaa mihin te panette itsenne. Ja Hän 
sanoi että “Jumala” oli Hänen Isänsä. Te ripustatte itsenne riippumaan keskelle 
ilmaa. Näettekö? Teidän täytyy nyt myöntää että Pyhä Henki on Jumala Itse! 
Se on Pyhä Henki, joka on Jumala. (Nyt teillä on enää kalisi kolmen 
asemesta.) Hyvä on. 
191. Hyvä on, ottakaamme 21. jae: 

...mikä on siinnyt hänessä... (Kuka oli Se joka siitti tämän hänessä? Pyhä 
Henki. Hyvä on.) 
Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi (Nimi) 
JEESUS: sillä hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä. 
Nyt tämä kaikki oli tehty, että se kaikki voisi olla täyttynyt minkä 
profeetta oli puhunut Herralta, sanoen, 
Katso, neitsyt on oleva raskaana, ja on synnyttävä pojan, ja he antavat 
hänelle nimen Emmanuel, joka tulkittuna on, Jumala meidän 
kanssamme. 

192. Mikä oli Hänen Nimensä? Keitä nyt olivat John ja Mary jotka elivät 
onnellisina elämänsä loppuun asti? Mikä on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
Nimi? Kun Jeesus syntyi maan päällä, Hän oli Kristus Herra. 
Ympärileikkauksessansa (kahdeksan päivää myöhemmin) Hänen äitinsä ja 
Hänen isänsä antoivat Hänelle Nimen, Nimen “Jeesus.” Silloin Hän oli Jeesus 
Kristus, Herra Jeesus Kristus. 
193. Hän oli Herra! Kun Hän syntyi, Hän oli Kristus Herra. Ja kun Hän sai 
“Jeesus” Nimensä, teki se Hänestä Jeesuksen Kristuksen Herran. Se oli 
tarkalleen se mitä oli paljastettu Pietarille, hän tiesi keitä John ja Mary olivat 
kun Hän sanoi, “Menkää ja kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.” 
Niin se voitiin paljastaa, koska Jeesus tiesi että Pietarilla oli ilmestyksen lahja, 
Hän tiesi sen, koska Henki ylhäältä oli jo paljastanut sen hänelle. Ja kun 
Jumala näkee että mies voi vastaanottaa ilmestykset ylhäältä, voi Hän luottaa 
tuohon mieheen, ja tekee jotakin hänen kanssaan; kun se on paljastettu hänelle, 
koska Hän sanoi, “Kukaan ihminen ei voinut paljastaa tätä paitsi Hänen 
Isänsä.” Jumala on ainoa joka voi paljastaa sen, ja Hän tiesi että Pietari oli 
kosketuksessa Hengen kanssa. Niinpä hän... 
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Minä tiedän sinun tekosi: katso, minä olen asettanut sinun eteesi 
avoimen oven, eikä kukaan ihminen voi sulkea sitä: ... 

132. “Avoin ovi,” Mikä se oli? Se oli ilmestys Jeesuksen Kristuksen 
ylimmästä Ju-maluudesta: ettei Hän ollut mikään kolminaisuuden toinen 
persoona, vaan Jumala Itse lihaksi tehtynä ja asuen keskuudessamme. Ja tämä 
ilmestys... 
133. No niin, jos panette merkille...Lukekaamme hieman pidemmälle: 

...sulkea sitä: ...on vähäinen voima,... ja etkä ole kieltänyt minun nimeäni. 
134. Tästä Nimestä puhutaan nyt ensimmäisen kerran sen jälkeen kun he 
tässä ajanjaksossa täällä olivat kadottaneet sen Nimen; Ja Luther tuli ulos sen 
nimen kanssa että hän oli elossa, ja oli kuollut (eikö niin?), “Isä, Poika ja Pyhä 
Henki.” Täällä tulee jälleen esiin Jeesuksen Nimi, näiden kahden ajanjakson 
välissä tää11ä. Tässä välissä, tuo “avoin ovi.” No niin, se on ilmestys siitä 
mikä Hän oli, Jumaluus, ilmestys Hänen Jumaluudestansa. 
135. Se on nyt se minkä Hän paljasti aivan ensimmäisessä seurakunta 
ajanjaksossa. Tarkatkaa nyt. Kun Johannes näki Hänet seisomassa seitsemässä 
kultaisessa kynttilänjalassa, Hän seisoi kädet ojennettuina. Tässä on tuo 
ensimmäinen kynttilänjalka, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, 
kätensä ojennettuina ristin muodossa. Hän sanoi, “Minä olen Alpha ja 
Omega.” Toisin sanoen, “Minä olen ylin ensimmäisessä, Itinä olen ylin 
viimeisessä.” Valo nousee idässä ja laskee lännessä. On ollut sumuinen, pimeä 
aika, “Mutta on oleva Valo ehtoo ajassa.” Tuo sama Evankeliumin voima joka 
nousi täällä yhdessä kädessä Idässä, on kulkenut ylitse ja on nyt toisessa 
kädessä Lännessä, “Alpha ja Omega, Minä olen A, ja Minä olen ö.” Hänen 
kädessänsä! Käsitättekö sitä? 
136. No niin, mitä Hän teki Ilmestyskirjan 1. luvussa? Hän paljasti ylimmän 
Jumaluutensa ensimmäiselle seurakunnalle, Efesolle. Onko se oikein? 
Huomatkaa nyt. Jokaiselle näistä seurakunnista kautta linjan tässä, Hän paljasti 
Itsensä Jumaluudessa ainoastaan kirkastetussa muodossansa; mutta tässä 
viimeisessä Hän tulee Ö:si, jälleen taiaisin alkuperäiseen alkuun. Näettekö, 
“Ensimmäinen ja viimeinen. Se on ensimmäinen ajanjakso ja nyt viimeinen 
ajanjakso, sillä Hän sanoi, “Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.” Ja... 
137. Mutta te sanotte, “Kuinka se tapahtui? Kuka niin on sanonut?” Se oli 
ilmestys! Monet teistä täällä olette saaneet sen, koska koko Hänen... Tulen nyt 
sanomaan jotakin. Kuulkaahan! Hänen koko Seurakuntansa on rakennettu 
Jumalalliselle ilmestykselle Hänestä Itsestänsä. Onko se oikein? Jos ette usko 
sitä, niin “menkäämme Matteus 16:18, niin näette hetkessä että tuo koko 
ilmestys on rakennettu Hänelle Itselleen. Koko Hänen Seu-ralcuntansa on 
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rakennettu ilmetyksille Hänestä Itsestään. Aloittakaamme nyt, sanoisin, noin 
14. jakeesta: 

Ja he sanoivat, Jotkut sanovat että sinä olet Johannes Kastaja:... 
 (Tuo kysymys jonka Jeesus kysyi opetuslapsiltaan tultuaan Kesarean 
Filippin tienoille, oli “Kenen ihmiset sanovat Minun, Ihmisen Pojan olevan?” 
Ja se on 13. jae, Matt.l6:13) 

Ja he sanoivat.... 
138. Tarkatkaa nyt, tämä on ensimmäinen kerta kun Jeesus koskaan puhui 
tästä Ilmestyksestä seurakunnalle. 

Ja he sanoivat, Jotkut sanovat että sinä olet Johannes Kastaja: jotkut, 
Elias; ja toiset, Jeremias, tai yksi profeetoista. 
Hän sanoi heille, (tuolle koko ryhmälle, kokonaisuudessaan), Mutta 
kenen sanotte te minun olevan? 
Ja Simon Pietari vastasi ja sanoi, Sinä olet Kristus, elävän Jumalan 
Poika. 
Ja Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Siunattu olet sinä,Simon, Joonan 
poika: sillä liha ja veri ei ole paljastanut sitä sinulle, vaan minun Isäni 
joka on taivaassa. 

139. Oi! “Sinä et koskaan saanut tätä jostakin seminaarista. Ei ollut mitään 
muuta tapaa sinun saada tätä, Simon, Joonan poika; ainoa tapa sinun saada se. 
oli hengellinen ilmestys joka paljastettiin sinulle Taivaasta, että Itinä olen 
Hän.” Jeesus sanoi, “Jos te ette usko että Minä olen Hän, te tulette kuolemaan 
synneissänne. Minä olen Hän.!” 

Ja minä sanon sinulle,... Sinä olet Pietari,... tälle kalliolle minä tulen 
rakentamaan seurakuntani; ja helvetin portit eivät sitä voita. 

140. Mikä se on? Hengellinen! Hengellinen! Hengellinen Totuus! Herran 
Sana! 
141. No niin, me näemme että tämä suuri ilmestys jonka Jumala antoi täällä 
seurakunnalle näissä viimeisissä päivissä, oli se, että Jumala lähetti ja paljasti 
Itsensä “avoi-menu Ovena” näiden kahden ajanjakson välillä. Se ei ollut 
Laodikean ajanjaksossa, eikä se ollut tässä aikaisemmassa, Filadelfian 
ajanjaksossa, vaan tässä välillä päällekkäisyydessä, koska... Todistan sen teille 
hieman myöhemmin, ja tulette käsittämään sen, näettehän. Me teemme sen 
niin rikkaaksi, niin varmaksi, että te ette voi välttää näkemästä Sitä, jos vain 
haluatte nähdä Sen. Hyvä on. 
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on Poika, ja tämä on Pyhä Henki. Olkaa nyt tarkkaavaisia. Isä, Poika, Pyhä 
Henki. Se on mitä Jeesus sanoi Matteus 28:19. Eikö niin? Isä, Poika, Pyhä 
Henki. Nyt, kuka on tamä? Isä. Kuunnelkaahan luokka. Isä, Pyhä Henki, 
Poika. Kuka on nyt tämä? Pyhä Henki. Kuka on tämä? (Seurakunta sanoo, 
“Isä.”) Kuka on t ä m ä? (“Poika.”) Poika. Hyvä on. Nyt, tämä oli Kenen Isä? 
Jeesuksen Kristuksen. Onko se oikein? 
186. Lukekaamme nyt Matteuksen 1. luvusta. Me otamme tämän 
rakkauskertomuksen nyt ja 
katsomme miltä se kuulostaa. Me tulemme näkemään Kuka tämä oli, josta Hän 
sanoi,”Menkää 
kastamaan heidät Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen Nimessä.” No niin, 
Matteuksen 1. luku 
alkaa sukuluettelolla: 

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan, sukupolvien 
kirja. 
Abraham siitti Iisakin; ja Iisak siitti Jaakobin; 

187. Ja niin edelleen ja edelleen, kunnes se tulee 18. jakeeseen. Nyt te näette 
sen, 
kun menemme tänne edemmäksi 17. jakeeseen: 

Niin kaikki sukupolvet Abrahamista Daavidiin ovat neljätoista 
sukupolvea; ja Daavidista Babyloniin kuljettamiseen asti neljätoista 
sukupolvea; ja Babyloniin kuljettamisesta Kristukseen on neljätoista 
sukupolvea. 
Nyt Jeesuksen Kristuksen syntymä oli tällä tavalla: Kun hänen äitinsä 
Maria oli kihlattu Joosefille,... 

188. Seuraatteko lukemistani? Kuunnelkaa tarkasti: 
...Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, ennenkuin he tulivat 
yhteen, teen, hänen todettiin olevan raskaana Isästä Jumalasta. 

189. Lukeeko siinä sillä tavalla? Hänen todettiin olevan raskaana mistä? 
(Seurakunta sanoo, “Pyhästä Hengestä!”) Mutta minä luulin jonkun sanoneen 
että tämä. olisi ollut Hänen Isänsä. Nyt jos Pyhä Henki on yksi persoona ja Isa. 
on toinen persoona, silloin Hänellä oli kaksi isää- Mitä teillä on? Avioton 
lapsi? “Oh,” te sanotte, “heillä on livahtanut sinne painovirhe.” Hyvä on: 

Silloin Joosef hänen aviomiehensä, ollen oikeudenmukainen mies, ja 
haluton tekemään hänestä julkista esimerkkiä, ajatteli panna hänet pois 
salaisesti. 
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180. Hän sanoi, “Menkää ja kastakaa ihmiset Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
Nimessä,” Matteus 28:19, Mitä noista nimistä te nyt aiotte käyttää? Useimmat 
kolminaisuuden ihmiset kastavat sanoen, “Isän nimessä, Pojan nimessä, Pyhän 
Hengen nimessä.” Se ei oleedes Kirjoituksenmukaista. Kyllä, joku sanoo... Se 
on nimessä, yksikkömuodossa, eikä nimissä. NIMESSÄ! Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen Nimessä. Ymmärrättekö? Hyvä on. Isä ei ole nimi: Poika ei ole nimi; 
Pyhä Henki ei ole nimi. Niinpä 
mitä se on? Se on jotakin kuollutta! Siinä ei ole nimeä. Mutta noiden 
kuolleidentittelien kautta... 
181. Kristuksen Elämä paljastaa sen. Pietarilla on täytynyt olla... Hän seisoi 
siellä Taivaan Valtakunnan avaimet käsissänsä, ja tämä Valtakunta on Pyhä 
Henki; Valtakunnan avaimet riippuivat hänen vyöllään. Toisin sanoen, hänellä 
oli tämä ilmestys, niinkuin Jeesus sanoi hänelle. Oi, veli, etkö näe sitä? Pietari 
oli se joka oli siunattu ilmestyksellä Totuudesta. Ja hän seisoi siellä ja kuuli 
Jeesuksen sanovan, “Menkää senvuoksi ja opettakaa kaikkia kansoja, 
kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.” 
182. Pietari kääntyi ympäri ja sanoi, “Herra, minulla totisesti on avaimet 
täällä. Mi-nuiia on ilmestys mitä se merkitsee, koska minä tiedän ettei Isä ole 
mikään nimi, Poika ei ole mikään nimi ja Pyhä Henki ei ole mikään nimi, 
mutta minä tiedän mikä tuo Nimi on.” “Niinpä minä kastan teidät Herran 
Jeesuksen Kristuksen Nimessä.” Aamen. Whew! Oikein. 
183. Se on nyt aivankuin lukisitte rakkauskertomusta. Ja te... Se on 
Matteuksen Evankeliumin viimeinen osa. Jos te otatte jonkun 
rakkauskertomuksen, jotkut teistä naisista ... minä tiedän että te ette tekisi sitä, 
varmasti te ette tekisi sitä; ei, ei. Näet-teliän? Mutta jos teitte sen kun olitte 
syntinen, tai kun olitte pieni tyttö, näette-hän, ja te luitte tämän loppuosan 
jossa sanottiin, “Johnny ja Mary elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.” 
Hah! Kuka on tämä Johnny ja Mary? On vain yksi tapa teidän saada tietää 
kuka Jonh ja Mary ovat, se on mennä takaisin kirjan alkuun ja lukea se. Eikö 
niin? 
184. Hyvä on, ja sitten Matteuksen kirjan lopussa, Jeesus sanoi, “Menkää 
senvuoksi, ja opettakaa kaikkia kansoja, kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen Nimessä ja o-pettaen heitä noudattamaan kaikkea mitä Minä olen 
käskenyt heidän noudattaa.” Nyt, jos Isä ei ole nimi, ja Poika ei ole nimi ja 
Pyhä Henki ei ole nimi, on teidän parasta mennä Kirjan alkuun, Matteuksen 1. 
lukuun, saadaksenne tietää sen. 
185. Haluaisin antaa tämän pienen kuvauksen, sentähden että täällä voi olla 
joku joka ei ole koskaan nähnyt sitä. Tarkatkaa tätä. Tämä esine on Isä, tämä 
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142. No niin, tuo ilmestys Hänestä Itsestänsä on se jolle Hän on rakentanut 
Seurakuntan sa. Kuinka monet nyt tietävät että se on totta? Hän rakensi 
Seurakuntansa ilmestykselle Itsestään. Hyvä on. Mitä Hän nyt sanoi? “Kukaan 
ihminen ei voi sulkea_sitä!” 
 Minä tiedän sinun tekosi: katso, minä olen asettanut sinun eteesi 
avoimen oven, ... 
143. Mikä on tuo “avoin ovi”? Ilmestys Jeesuksen Kristuksen ylimmästä 
Jumaluudesta! Mitä Hän sanoi ensimmäiselle Seurakunnalleen täällä alussa, 
tässä ajanjaksossa? Hän sanoi, “Minä olen Hän joka oli, joka on, ja joka on 
tuleva! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen! Minä olen Kaikkivaltias!” Hän 
sanoi sen kolme eri kertaa, tehden Itsensä Jumaluudeksi tälle ensimmäiselle 
seurakunnalle täällä; ennenkuin Hän meni viimeiseen seurakunta ajanjaksoon, 
Hän sanoi, “Minä olen asettanut sinun eteesi avoimen oven.” Jos haluatte 
nähdä tuon Ilmestyksen, jolle Hän rakentaisi Seurakuntansa, niin tässä se on. 
Ja ainoa tapa miten Hän voi ottaa Seurakuntansa, on takaisin siihen ilmes-
tykseen mikä Hän on. Totisesti! 
144. Katsokaahan! Kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa tuona päivänä, 
hän sanoi, “Kuinka nämä asiat tulevat olemaan, koska minä olen jo vanha? Ja 
ainoa perilliseni on tämä Damskolainen palvelijani, Eliezer, joka minulla on 
täällä.” Hän sanoi, “Minä olen vanha ja Sinä lupasit minulle lapsen. Kuinka 
Sinä tulet tekemään sen? Kuinka se tulee tapahtumaan?” 
145. Ja muistakaa että hän meni uneen, syvä uni lankesi hänen ylleen, 
niinkuin jokaisen ihmisen; kuolema. Ja sitten hän huomasi että hänen edessään 
oli savuava pätsi; Jokainen syntinen ansaitsee mennä helvettiin. Hän oli 
tappanut eläimen (hiehon), naaras vuohen ja oinaan, ja metsäkyyhkysen ja 
kyyhkysen. Ja sitten tämä pieni valkoinen Valo liikkui siellä edes takaisin 
näiden eläimen palasten välissä, vahvistaen tuon liiton Abrahamin kanssa. 
146. Nyt Japanissa, jos täällä sattuu olemaan joku Japanilainen läsnä, 
teidättekö kuin ka he tekevät sopimuksen Japanissa? He heittävät suolaa 
toistensa päälle. Heillä on pieni suolaastia ja he istuvat siellä keskustellen, 
“Tuletko sinä tekemään niin-ja-niin?” “Kyllä, minä tulen tekemään niin-ja-
niin.” Ja he tekevät sopimuksen. Ja he ottavat vähän suolaa ja heittävät sitä sen 
päälle, koska suola on säilöntäaine, näettehän. ‘Hyvä on, he heittävät suolaa 
toistensa päälle, se on liitto, sopimus. 
147. Amerikassa, me teemme sopimuksen täällä, sanomalla, “Tuletko 
tekemään jonkun tietyn asian?” Ja sitten me puristamme kättä toistemme 
kanssa, sanoen “Kättä päälle!” Ja se on sovittu. 
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148. Mutta itämailla, tapa miten he tekivät sopimuksen, he kirjoittivat ylös 
jotakin. Abrahamin aikana he kirjoittivat sopimuksen ja sitten he tappoivat 
eläimen. He halkai sivat tuon eläimen ja seisoivat siinä palasten välissä; 
kirjoittivat tämän sopimuksen ja sitten repivät sen halki tällä tavalla. Yksi otti 
yhden palan ja toinen toi sen. Ja sitten he vannivat valan, että “olkoon heidän 
ruumiinsa niinkuin tämä kuollut eläin, jos he eivät pidä tätä sopimusta.” Ja nyt 
ainoa tapa miten tämä sopimus kos kaan voi olla... Te ette voineet koskaan 
jäljentää sitä. Sen täytyi tulla takaisin yhteen ja puolikkaiden täytyi sopia 
tarkalleen toisiinsa. 
149. No niin, mitä Jumala osoitti Abrahamille tekevänsä? Että Hän ottaisi 
Abrahamin Siemenen, Iisakin kautta tulleen Jeesuksen, veisi Hänet Golgatalle 
ja repisi Hänet siellä erilleen. Hän repäisi Hengen pois tuosta ruumiista, ja Hän 
nosti tuon ruumiin ylös ja asetti sen Majesteetin oikealle kädelle Korkeudessa, 
ja lähetti takaisin Pyhän Hengen Seurakunnalle. Se on Jumalan liitto. Hän repi 
Sen erilleen; meillä on Henki. Hänellä on tuo ruumis. Ja kun Se tulee takaisin 
yhteen, silloin tuo Henki joka oli meissä liittyy yhteen Hänen kanssaan 
Morsiamena. Aamen. Siihen ei liity minkäänlaista kirkkokuntaa. Se on 
puhtaasti, väärentämätön, Pyhän Hengen Syntymä. Siinä kaikki. Se on tämä 
liitto.  
150. Nyt me näemme Hänen sanoneen, “Minä asetan sinun eteesi avoimen 
oven.” Enkä välitä kuinka monia ihmistekoisia organisaatioita ja kirkkokuntia 
tulee esiin, eivät edes helvetin portit voi sulkea Sitä. Ainoa tapa voittaa Se, on 
liittyä Siihen. Siinä kaikki. Te ette voi liittyä Siihen, joten teidän täytyy syntyä 
Siihen. Oikein. Niinpä kukaan ei voi koskaan pysäyttää tuota Sanomaa 
ylimmästä Jumaluudesta ja kasteesta Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Helvetin 
portit eivät tule koskaan voittamaan Sitä. 
151. Te sanotte, “Kuinka voi tietää että Se on oikein?” Se on tarkalleen 
Sanan mukainen, eikä kukaan muu voi sanoa mitään Siitä. Täsmälleen! Se on 
Sana. Ei ole olemassa yhtään paikkaa missä ketään olisi kastettu “Isän, Pojan 
ja Pyhän Hengen” nimessä. 
152. Tämä suuri Pyhä Paavali, Efeson enkeli, käski jokaisen henkilön, ei 
väliä kuinka teidät oli kastettu, jos teitä ei oltu kastettu Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä, hän käski teitä, “Tulemaan uudelleen kastettaviksi Jeesuksen 
Kristuksen Nimessä.” Hän sanoi, “Jos enkeli Taivaasta tulee opettaen jotakin 
muuta, olkoon hän kirottu.” 
153. Niinpä te voitte nähdä minkä kaltainen Sanoma tuolla enkelillä tulee 
olemaan näissä viimeisissä päivissä, kun hän astuu esiin. Me voimme olla 
johtamassa sitä häneen. Mutta sanon teille, että kun hän tulee, on hän 
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ravisti päätään kaksi tai kolme kertaa katsoi minua, ja lähti vetämään niin lujaa 
kuin mennä voi, suoraan takaisin metsään. 
175. Tiedättekö, tuo vanha nainen on voinut tarkoittaa seurakuntaa. Eikö 
voisikin? Hän yritti käydä kimppuuni, mutta jollakin tavalla pääsin häneltä 
pakoon. Ja... oli vain vähän valoa, tarpeeksi tietää... Tiedän menneeni alas 
katua ja tämä nainen tavoittaisi minut siellä, mutta käänsin Fordini ympäri 
nopeasti; he olivat jonossa perässäni, se jär kytti koko ympäristöä, ja minä 
lähdin vetämään tähän suuntaan, estääkseni häntä käymästä kimppuuni. 
Näettekö, selvisin siitä juuri ja juuri. 
176. No niin. “Sinulla on vähän voimaa jäljellä, joten sinun on paras käyttää 
tämä voi 
ma täyskäännöksen tekemiseen näiden kahden kirkkokunnan välillä.” 
Huomasitteko tuon 
”Pitänyt Hänen Sanansa!”? Tarkatkaa nyt tätä seuraavaa asiaa tässä jakeessa: 

...sinulla on vähän voimaa, ja olet pitänyt minun sanani,... 
177. Pitänyt Minun Sanani, saivat voimansa. Ne jotka pitivät kiinni 
Raamatusta, kun Luther painatti Raamatun ja Se oli tullut Wesleyn ajanjakson 
kautta ja niin edelleen, he pitivät kiinni Siitä ja pitivät Sanan: ja he olivat 
nähneet ilmestyk- sjinJeesuksesta Kristuksesta Jumalana, joka oli tehty lihaksi 
keskuudessamme ja vesikas teesta Jeesuksen Nimessä, joten he menivät 
suoraan siihen. Siinä se on teille. Sitten, silloin heillä oli Hänen Nimensä. 
Näettekö? Sehän on niin selvää kuin... selvempää kuin sanomalehden luku. 
Näettekö? Vain... Ettekä te voi kieltää sitä, koska täällä se on. Se esitettiin 
täällä Raamatussa, ja täällä se nyt on ja meillä on... Se on historiaa. Se on 
tarkalleen se missä Helluntailaiset alkoivat ja saivat nimensä, suunnilleen 
vuonna 1908, -10, -12, niihin aikoihin kun se alkoi langeta. 
178. No niin, hyvä on: ...ja ei ole kieltänyt tuota Nimeä... 
179. “Et ole kieltänyt Minun Nimeäni.” Siitä minä nyt pidän. Hänellä on nyt 
Daavidin avaimet ja Hän voi pitää Sanansa ja panna teidät sisälle 
Kuningaskuntaan. Hänen Nimensä on nyt paljastettu. He tulivat ulos 
seurakunnasta jolla oli “nimi että he olivat kuolleita,” ja nyt he tulivat 
seurakuntaan jolla on tuo Nimi, se on, jolla on Elämä. Näettettto? He tulivat 
ulos tuosta kuolleesta “Isä Poika, ja Pyhä Henki” asiasta. “Isä, Poika, ja Pyhä 
Henki” nimenä, siinä ei ole edes järkeä. Näettekö, se on .annettu_sinne ilmes-
cystä varten. Koko Hänen Kirjansa on kirjoitettu ilmestyksenä. Se on mitä se 
on, Hän paljastaa Itsensä. 
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169. Yhtä asiaa Jumala vihaa, se on “eripuraisuuden kylväminen veljien 
keskuuteen.” Ja niin se on. Nuo organisaatiot ovat ne jotka tekevät sen, 
kylvävät eripuraisuutta veljien keskuuteen. Meidän pitäisi seistä heidän 
välillää ja sanoa, “Me olemme veljiä!” 

Me emme ole jakautuneet. 
Kaikki me yksi ruumis olemme: 
Yksi toivossa ja opissa (Raamatun opissa) 
Yksi rakkaudessa. 

170. Minä pidän tuosta vanhasta laulusta “Eespäin, Kristityt Sotilaat.” Kyllä 
vaan. 
171. Laodikean lopulla, he menivät jälleen takaisin tekoihin, tai Helluntai 
kirkkokunnat menivät takaisin kirkkokuntiin. Ottakaamme jae 15. Olen 
kirjoittanut tänne “Ilmestyskirja 3. jae 15.” Ja katsokaamme onko se oikein. 
Ilmestyskirja 3, ...tai katsotaanpa olenko kirjoittanut sen ylös oikein. Se on 
tämän saman luvun 15. jae . 

Minä tiedän sinun tekosi, että sinä et ole kylmä etkä kuuma:... 
172. “Minä tiedän sinun tekosi.” Se osoittaa että he menivät jälleen takaisin 
tuohon ensimmäiseen asiaan. He menivät takaisin omassa voimassaan ja 
takaisin Helluntailais kirkkokuntiin. Se on tämän saman luvun 15. jae. Hyvä 
on. 
173. Näiden kahden ajanjakson välillä heillä on vähän voimaa, näiden 
kahden kirkkokun-nallisen Nikolaiittain opillisen ajanjakson välillä. No niin, 
kun Lutherin kirkko oli muodostettu täällä, he menivät takaisin 
Nikolaiittalaisuuteen, suuriin arkkipiispoihin ja niin edelleen. Sitten tuli 
mukaan Wesley - ja he muodostivat Canterburyn arkkipiispan viran ja kaikki 
nämä eri asiat, suuret alttarit kirkkoihin ja niin edespäin, tuossa ajanjaksossa. 
Ja sitten täällä Helluntailaisten ajassa, he menevät suoraan takaisin tuohon 
samaan asiaan uudestaan, tuohon Nikolaiittain oppiin, kaikki heidän suuret 
kirkkokuntansa. Mutta näiden kahden ajanjakson välillä Hän avasi oven ja 
antoi seurakunnalle vähän voimaa niin että se voi elpyä tarpeeksi ravistaakseen 
päätään, voidakseen katsoa ja nähdä missä se oli, ja saadakseen ilmestyksen. 
Se kääntyi nähdäkseen oliko joku kolkuttanut, tiedättehän, ja ennen pitkää se 
alkoi ravistaa päätään, katsella ympärilleen ja ravistaa päätään. 
174. Asiasta toiseen, näin siitä unta viime yönä. Charlie, ajattelin ampuneeni 
oravan; tipautin sen pois oksalta. Ja näin siellä erään Vanhan naisen. Ja voi 
pojat, eikö hän ollutkin vihainen minulle ja hän aikoi käydä kimppuuni. Ja 
tällä oravalla oli valkoinen nauha kaulansa ympärillä. Ja se makasi siellä ja 

FILADELFIAN SEURAKUNTA AJANJAKSO 25 
 
saarnaava kastetta Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Jos ette usko sitä, niin 
tulkaa huomenillalla, ja antakaa minun osoittaa se teille kautta Kirjoituksen. 
Hän tulee varmasti tekemään sen! Ja hän on saarnaava sydämen 
ympärileikkausta ja Jumalallisia ihmeitä ja voimallisia tekoja, aivan niinkuin 
heillä oli Helluntaipäivänä. Alkuperäinen Helluntaisiunaus on tuleva suoraan 
takaisin tuolle pienelle jäännökselle ottamaan sen pois. Tuo sopimus tulee 
olemaan aivan sen kaltainen joka revittiin irti alussa. Oi, minä rakastan Häntä! 
Olen niin iloinen, niin iloinen. En voi ilmaista sitä tarpeeksi voimakkaasti. 
Olen niin iloinen että voin sanoa olen yksi heistä. Olen siitä niin iloinen! 
154. Toivon vain että kaikki veljeni olisivat sillä tavalla. Toivoisin vain että 
voisin saada kaikki veljeni ja sisareni tänne, kalliit ystäväni jotka ovat 
maailmassa, näkemään tämän suuren asian. Olisin halukas tekemään mitä 
taliansa, Jumala tietää sen. Minulla on kasvatettavana pieni poika, Josef; ja 
pieni tyttö, Saara ja Rebekka, ja rakastan vaimoani, enkä halua lähteä hänen 
luotaan; mutta jos tietäisin että veljeni,... ihmiset joita tunnen tässä 
maailmassa, voisivat vastaanottaa Sen ja uskoa Sen, ja olla täytetyt Pyhällä 
Hengellä, olisin valmis lähtemään juuri nyt. Se on tarkalleen totta. 
Ymmärrättekö? Oi, jos vain voisin...ettekä te voi... jos puhutte lempeästi, he 
ajattelevat että yritätte jotenkin petkuttaa heitä. Ja on vain yksi asia tehtäväksi, 
se on pysyä Sanan kanssa ja naulata se lujasti kiinni. Niin se on tarkalleen 
oikein, pysykää Sen kanssa. Oi, kuinka minä rakastankaan Häntä! 
155. Ilmestys Hänestä Itsestään. Hänen ylimmästä Jumaluudestaan. Mitä Hän 
teki? Jostain syystä en yksinkertaisesti voi jättää Sitä. Hän paljasti Sen 
seurakunnalle Efesos-sa. Onko se oikein? Ja se oli kun Kristillisyyden Valo 
ensin alkoi loistaa. Onko se oikein? Pyhän Hengen ajanjakso alkoi juuri täällä 
Efesossa. 
156. Ja tuo profeetta sanoi, “Tulisi päivä joka ei olisi yö eikä päivä, mutta 
ehtoolla Valo tulisi jälleen takaisin.” Näettekö sen? Mutta katsokaahan, tämä 
hämärä päivä, koko tämän ajan täällä, kaikki tämä aika täällä olisi synkkää 
(organisaatioita ja kaikenlaista); mutta viimeisissä päivissä täällä, aivan täällä 
lopulla, Hän tulisi asettamaan tuon avoimen oven. Jeesus sanoi, “Minä olen se 
Ovi.” 
157. Kuulitteko koskaan Hänen sanovan, “Minä olen portti. Minä olen Tie, 
Totuus, ja Valo”? Näettekö? Kuulitteko koskaan Hänen sanovan, “Salmi on 
portti, ja kaita on tie” Panitteko koskaan merkille kuinka tuo salmi(strait) on 
kirjoitettu? S-t-r-a-i-t, se on vesi. Strait (salmi) merkitsee “vettä,” kun se on 
kirjoitettu sillä tavalla. Sitä ei ole kirjoitettu S-t-r-a-i-g-h-t,näettekö (joka 
merkitsee:”suora, tai ahdas”) Vaan se on strait(salmi), “Vesi on tie. Ja tuo vesi 
on portti, ja kaita on tie. Mikä on vesi? Portti, ovi. Näettekö, se on avattu. 
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“Herran Jeesuksen Nimessä ontie, veden kautta. Salmi on portti ja kaita on tie, 
joka...” Jeesus... “Vesi on portti. Herran Jeesuksen Nimessä, mennä sisälle.” 
158. “Tehkää parannus jokainen teistä ja olkaa kastetut Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä syntienne anteeksi saamiseksi, ja te saatte, kun katsotte Golgataa 
kohden, Pyhän Hengen lahjan. Sillä lupaus on teille ja teidän lapsillenne.” (Ja 
sitten jotkut sanovat että “Se oli vain apostoleille.”) “Teille ja teidän 
lapsillenne ja niille jotka kaukana ovat niin monelle kuin Herra meidän 
Jumalamme koskaan kutsuu.” Siinä kaikki. “Niin monelle kuin Herra meidän 
Jumalamme kutsuu.” Tämä lupaus on jokaiselle, jos vain tulette sillä tavalla 
kuinka Lääkemääräyksessä lukee. Oikein. 
159. Älkää sanoko, “Mutta minäpä livahdan ympäri tätä kautta.” 
160. Siellä eräs mies kerran livahti ympäri, tiedättehän, ja tuli sisälle toista 
tietä. Tiesittekö sitä? Oletteko koskaan lukeneet tuota vertausta siitä? Siellä 
eräs mies livahti ympäri ja tuli sisälle toista tietä. Nyt, itämailla, kun he olivat 
hääaterialla ... Me tulemme puhumaan siitä aamulla, Hää Aterialla olemisesta, 
kuinka tuo mies tuli sinne sisälle. Me yritämme ottaa sen aamulla. Aioin sanoa 
sen nyt, mutta antaa sen olla. Aamulla: kuinka tuo mies pääsi sisälle tuohon 
paikkaan...Hää Ateriaa varten. 
161. Hyvä on, “Salmi on portti ja kaita on tie.” Vesi on portti, sisäänkäynti 
Herran Jumalan tykö. 
162. “Minä olen settanut avoimen oven. Minulla on avaimet. Minä olen ainoa 
joka voi avata sen, Minä olen ainoa joka voi paljastaa sen, Minulla on 
avaimet.” Onko se oikein? “Ei kukaan voi tulla Minun tyköni ellei Minun Isäni 
häntä vedä ja kaikki jotka Isä on, antanut minulle ovat tuleva Minulle.” Ei 
kukaan voi olla pelastettu kuin vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänellä on 
avain, Hän on ainoa joka voi tehdä sen. Avaimet mihin? Daavidin huoneeseen, 
tulossaolevaan Tuhatvuotisvaltakuntaan, missä Hän tulee istumaan Daavidin 
valtaistuimella. “Minulla on Daavidin avaimet, Minä tulen avaamaan tämän 
oven, eikä kukaan voi sulkea sitä. Kukaan ei voi avata sitä paitsi Minä, ja ku-
kaan ei voi sulkea sitä Minulle.” 
163. Kuinka se voi olla? Kuinka kukaan voi tietää että Hän on Kristus, 
ennenkuin Hän paljastaa Itsensä hänelle? Näettekö, Hän paljastaa Itsensä, 
Hänellä on avain. Hän voi avata sen, tai jättää avaamatta. Ymmärrättekö? 
“Minulla on avain tuohon oveen, Minä olen tuo Ovi. Minä olen Tie. Minä olen 
Totuus. Minä olen Valo. “Oi! “Minä olen Alpha. Minä olen Omega. Minä olen 
Ensimmäinen ja Viimeinen. Minä olen Isä. Minä olen Poika. Minä olen Pyhä 
Henki. MINÄ OLEN! Ei Minä ‘olin’ tai ‘tulen olemaan. M INÄ OL E N SE 
MINÄ OLEN, tuo koko asia. MINÄ 0 L E N ei Minä ‘olin’ tai ‘tulen 
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olemaan.’ MINÄ OLEN, merkitsee elävä aikamuoto Iankaikkisesti.’ Näettekö. 
MINÄ OLEN: Minä aina olin ja tulen aina olemaan. Minä olen nyt aivan 
niinkuin aina olen ollut ja aina tulen olemaan.” Näettekö. Hän yksinkertaisesti 
vain on MINÄ OLEN! 
164. Hänellä on Daavidin avaimet kuningaskuntaan, “kukaan ihminen ei voi 
sulkea sitä.” 7. jae todistaa sen, että Hänellä on Daavidin avaimet, eikä 
“kukaan ihminen voi sulkea sitä!” 
165. Katsokaamme nyt nopeasti mikä seuraava asia on: 

...sillä sinulla on vähän voimaa, ... 
166. Oh! Hän sanoi tälle pienelle ryhmälle täällä, “Sinulla on vain vähän 
voimaa nyt.” Mitä se merkitsee? Aivankuin ihminen joka on ollut kuollut, 
jollakin tavalla ravistelee itseään, tullessaan eloon, hitaasti elpyen 
eloontullessaan. Sinä olet tullut ulos noista vanhoista kuolleista 
uskontunnustuksista ja kaikesta, sinä alat tulla hieman elävämmäksi, aivankuin 
ravistelisit itseäsi hereille. “Sinulla on vähän voimaa, mutta nyt Minä olen 
asettanut sinun eteesi oven.” Niin pian kuin he tulivat ulos Lut-herismista, 
paavi’ismistä, Methodismista ja kaikista noista toisista ismeistä ja muista 
asioista, Hän sanoi, “Minä olen pannut eteesi oven, ja nyt kun sinulla on vähän 
voimaa, niin mitä aiot tehdä sen kanssa?” Se on asetettu eteesi, voit joko 
mennä sisään tai mennä ulos, miten vain tahdot. Ovi on asetettu eteesi. Sinulla 
on vähän voimaa, olet juuri tulossa elämään, olet juuri ja juuri sisällä. 
167. Niin se oli tämän varhaisseurakunnan kohdalla. Huomatkaa että 
Laodikean ajanjakson lopulla se meni takaisin jälleen tekoihin. Jos nyt panette 
sen merkille täällä, osoitukseksi että tämä seurakunta on näiden kahden välillä. 
Jos menette Laodikean seurakunnan ajanjaksoon, siellä sanotaan, “Minä tiedän 
sinun tekosi,” aivan Laodikean ajan jakson lopulla. Mitä se oli? “Sinun tekosi 
ja istuin jolla Saatana on.” Mikä oli Saatanan istuin? Näettehän, se meni 
jälleen suoraan takaisin kirkkokunnallisuuteen. 
168. Te Assemblies of God Helluntailaiset, ja Ykseyden Helluntailaiset ja 
Church of God (Jumalan Seurakunta)! Oi, ettekö te näe veljet, mitä olette 
tehneet? Te menitte suoraan takaisin juuri siihen asiaan jota Jumala vihasi, ja 
rikoitte veljeyden. Katsokaa Assemblies of God’ia, joitakin hienoimpia 
ihmisiä maailmassa on noissa Assemblies of Godin seurakunnissa. Katsokaa 
United Pentecostal (Yhdistynyt Helluntai) kirkkoa, siellä on hienoimpia 
ihmisiä mitä koskaan elämässänne olette tavanneet. Katsokaa Church of 
God’ia. Ja noiden organisaatioiden tähden he pitävät turhaa melua ja kirkuvat 
ja riitelevät keskenään, ja kutsuvat toisiaan “hiirihaukkojen yöpuuksi” ja 
“rottien luolaksi.” Sehän on häpeällistä! 


