,,Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti”
(Hebr.13:8)

KIERTOKIRJE

Lokakuu 2017

Oikein sydämellisesti tervehdin kaikkia totisesti raamatullisesti uskovia
kaikissa maissa ja kielissä meidän HERRAMME ja Lunastajamme Jeesuksen
Kristuksen kalliissa ja pyhässä nimessä Sanalla 1Tim 6:14-15:
,,Suorita tehtävä niin, että sinä pysyt ilman tahroja, ilman ryppyjä meidän HERRAMME Jeesuksen ilmestymiseen saakka, jonka määrättynä
aikana autuas ja ainoa Valtias on antava käymän toteen, Hän, kuningasten Kuningas ja herrain HERRA.” (saks. Raam.)
Tämä on yksi tärkeimmistä paikoista, joka koskee Jumalan antamaa tehtävää ennen Kristuksen takaisinpaluuta. Tässä on kyse meidän HERRAMME
Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka jumalallisen lähettämisen
suorittamisesta, mikä, ilman tahraa ja ilman yhtäkään ryppyä täytyy jättää
jälkeen, täytyy olla suoritettu.
Ilman kutsumista ei mitään tehtävää, ilman tehtävää ei mitään lähettämistä. Onko mahdollista suorittaa jumalallinen tehtävä? Kyllä, se on mahdollista Jumalan avulla. Nooasta on kirjoitettu, että hän teki tarkkaan kaiken niin,
kuin Jumala oli häntä käskenyt (1Moos 6:22). Myös Mooses ja Aaron tekivät kaiken tarkkaan niin, kuin se heille sanottiin (2Moos 7:6, 10, 20 …). Elia
on voinut sanoa: ,,HERRA, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon
tänä päivänä tiettäväksi, että Sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen
Sinun palvelijasi ja että minä olen Sinun käskysi mukaan tehnyt kaiken
tämän” (1Kun 18:36).
Johannes Kastaja on voinut vedota siinä, mikä koski hänen palvelustehtäväänsä, Jes 40:3:een: ,,»Minä olen sen ääni, joka huutaa erämaassa:
›Tasoittakaa HERRALLE tie!‹, niinkuin profeetta Jesaja on käskenyt«” (Joh
1:23). HERRA itse sanoi hänestä: ,, ...tämä on se, johon Kirjoitusten Sana
viittaa (Mal 3:1): »Katso, Minä lähetän sanansaattajani edelläsi, joka on
valmistava tien Sinun edelläsi.«”
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Kun HERRA itse antaa määrätyt tehtävät, jotka ovat sidotut yhteen pelastussuunnitelman kanssa, niin Hän lahjoittaa myös armon ja voiman, että ne
tulevat tarkkaan tehdyksi.
Paavali todisti: ,,Sentähden minä en ole voinut olla tottelematta taivaallista näkyä … Koska Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti,
minä seison ja todistan sekä ylhäisille että alhaisille, enkä silloin puhu
mitään muuta kuin sen, mistä jo profeetat ja Mooses ovat profetoineet,
että se on tapahtuva” (Apt 26:19+22; saks. Raam.).
Tämä ilmaus ,, ...mitään muuta ...” on hyvin tärkeä, sillä ensimmäisestä
jakeesta alkaen Uudessa Testamentissa on kyse Vanhan Testamentin kaikkien profetioiden ja lupausten toteutumisesta. Kunniakkaan ylösnousemuksensa jälkeen meidän HERRAMME on sen vahvistanut: ,,Tätä tarkoittivat Minun sanani, kun Minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että
kaiken pitää käymän toteen, mikä Minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa
ja profeetoissa ja psalmeissa” (Luuk 24:44).
Meidän ajassamme täytyy käydä toteen kaiken sen, mikä on edeltä sanottu
Kristuksen takaisinpaluun edellä olevaa ajanjaksoa varten, myös se lupaus,
jonka Jumala on antanut Malakiassa 4:5-6: ,,Tietäkää: Minä lähetän teille
profeetta Elian ...” Tämän lupauksen meidän HERRAMME on vahvistanut
tulevaisuudessa tapahtuvaksi Johannes Kastajan palvelustehtävän jälkeen
Matt 17:11:ssä ja Mark 9:12:ssa: ,,Hän antoi heille vastauksen: »Elias tosin tulee ja asettaa kaiken jälleen oikeaan tilaan.«” Niin se on tapahtunut
William Branhamin ainutlaatuisen palvelustehtävän kautta. Hän on tuonut
Jumalan kansalle puhtaan, yksistään Raamatulle perustetun Sanoman, niin
kuin se hänelle huudahdettiin 11. kesäkuuta 1933 yliluonnollisesta valosta.
Myös sen tehtävän, joka H ERRAN antama hänelle annettiin 7. toukokuuta
1946, hän on suorittanut, nimittäin julistaa kansoille evankeliumia varustettuna jumalallisen parantamisen lahjalla.
Myös minä olen tehnyt sen, mitä HERRA on antanut minulle tehtäväksi
kutsumisen yhteydessä 2. huhtikuuta 1962. Minä olen saarnannut Jumalan
Sanaa (2Tim 4:1-5) ja jakanut hengellistä ruokaa (Matt 24:45-47), niin kuin
minulle sanottiin. 1Kor 4:1-2:ssa apostoli kirjoittaa viittauksella kutsumiseensa: ,,Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan
salaisuuksien huoneenhaltijoina. Tässä asiantilassa vaaditaan ennen muuta
huoneenhaltijoilta, että heidät havaitaan uskollisiksi.”
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Tämä on nyt ajanjakso ennen Kristuksen takaisinpaluuta, jolloin julistetaan puhdas, täysi, paljastettu Sana, koko Jumalan neuvopäätös. Ef 5:ssä
Paavali antaa ohjeet lunastettujen käytännön elämää varten, näyttää, mitä
Kristuksen lunastustyö vaikuttaa uskovissa, jotka ottavat vastaan jokaisen
sanaopetuksen: ,, … että Hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, Sanan kautta” (Ef 5:26). Kokokylpy Jumalan Sanassa, jolloin ei jää
jäljelle mitään tahraa, ei mitään moitetta, on yhtä tärkeä kuin täydellinen
syntienanteeksisaaminen, sovitus ja vanhurskauttaminen Kristuksen veren
kautta (Room 5:9). Viimeisen palvelustehtävän täytyy pitää sisällään evankelisen, opetuksellisen ja profeetallisen osan. Sen täytyy olla moitteeton
Jumalan edessä, jotta HERRA voi toteuttaa: ,, … saadakseen asetetuksi
eteensä seurakunnan ihanassa kauneudessa, ilman tahroja ja ryppyjä tai
mitään senkaltaisia virheitä, pikemminkin niin, että se olisi puhdas ja
nuhteeton” (Ef 5:27). Kyllä, viimeisen Sana-Sanoman lopputulos on oleva,
että morsiusseurakunta on puhdas Sana-morsian ilman yhtäkään moitetta.
Ensiksi kyse on uskovien uloskutsumisesta kaikesta uskonnollisesta sekoituksesta. Se on HERRAN käsky: ,,... »lähtekää pois heidän keskeltänsä ja
erottautukaa heistä«, käskee H ERRA, »älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen ...«” (2Kor 6:14-18). Sitten seuraa pyhitys Totuuden Sanassa (Joh
17:17), minkä puolesta meidän HERRAMME rukoili: ,,Pyhitä heidät Sinun
Totuudessasi: Sinun Sanasi on Totuus.” Hetken käsky on totisten uskovien
valmistuminen ylöstempausta varten Kristuksen takaisinpaluussa, ,,jonka
määrättynä aikana autuas ja ainoa Valtias on antava tapahtua ...” (1Tim
6:15; saks. Raam.). Aika on lähellä!
,,Hän vahvistakoon teidän sydämenne, että olisitte meidän Jumalamme ja
Isämme edessä nuhteettomat pyhyydessä, kun meidän HERRAMME Jeesus
tulee kaikkien pyhiensä kanssa! (1Tess 3:13; saks. Raam.).
Paavali kirjoittaa: ,,Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään teidän
tähtenne, veljet, te HERRAN rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen vaikuttaman pyhityksen kautta ja
uskossa Totuuteen” (2Tess 2:13). Aamen.
Veli Branham sanoi saarnassaan 25. marraskuuta 1965: ,,Te olette puhdas,
hyveellinen, synnitön elävän Jumalan Pojan morsian. Jokainen mies ja jokainen nainen, jotka ovat syntyneet Jumalan Hengestä, pestyt Jeesuksen
Kristuksen veressä, ja jotka uskovat jokaisen Jumalan Sanan, he ovat, kuin
3

he eivät ylipäänsä olisi koskaan tehneet syntiä. Te olette täydelliset Jeesuksen Kristuksen veren kautta.”

Hän, joka lisää jotakin tai ottaa pois …

Me muistelimme11. kesäkuuta 2017 suuressa kansainvälisessä kokouksessa Brüsselissä veli Branhamin lähettämistä 11. heinäkuuta 1933.
Heinäkuun 12. 2017 muistutti minua keskustelusta veli Branhamin kanssa
12. heinäkuuta 1958 Dallasissa Texasissa. Tämän keskustelun lopussa hän
sanoi: ,,Veli Frank, sinä olet palaava tämän sanoman kanssa takaisin Saksaan.”
Keskustelumme jälkeen Dallasissa veli Branham sanoi heti saarnansa ,,Me
haluaisimme mielellämme nähdä Jeesuksen” alussa: ,,Juuri vähän aikaisemmin eräs mies Saksasta on syleillyt minua. Siellä meillä oli keskimäärin
kymmenentuhatta kääntymystä jokaisena iltana, viisikymmentätuhatta
kaiken kaikkiaan.” Saarnan kuluessa hän puhui myös yliluonnollisesta valosta, joka valokuvattiin eri paikoissa, ja sanoi: ,,Täällä on mies Saksasta.
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Hän oli siellä, kun saksalainen kamera kuvasi sen kolme kertaa.” Se valo-

kuva saarnaajakokouksesta, missä valo on veli Branhamin yllä, on nähtävissä internetissä. Niin, minä olen ollut hänen erikoisen palvelustehtävänsä
silminnäkijä- ja korvinkuulijatodistaja.
Koska on tehty kohtalokas muunnos 11. kesäkuun 1933 tehtävän kanssa,
tulee tässä tulla annetuksi vielä kerran tarkka sanamuoto ja vertaukseksi
myös muutettu esitysmuoto.
Alkuperäinen: »Niinkuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin sinut lähetetään sanoman kanssa, joka
on edeltävä Kristuksen toista tulemusta.«
Niin kuin ääni yliluonnollisesta pilvestä puhui, niin veli Branham on sen
tuonut uudelleen 55-kertaisesti ja, jotta kaikki valitut ottavat sen vakavasti ja
uskovat, hän on painottanut 10. helmikuuta 1960 joitakin kertoja: ,,Ei, että
minä olisin edeltäjä, vaan sanoma on oleva edeltäjä.”
Valitettavasti lyhennetty esitysmuoto annettiin eteenpäin jo pian hänen kotiinmenonsa jälkeen: »Niinkuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään
Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin sinut lähetetään edeltämään Kristuksen toista tulemusta.« Pääsana ,,Sanoma” puuttuu siitä. Tässä täytyy
vielä kerran painottaa, että ei kenelläkään ole oikeutta muuttaa lähettämisen
tarkkaa sanamuotoa.
Toukokuun 7. päivä 1946 taivaallinen lähettiläs sanoi hänelle: ,,Älä pelkää. Minut on lähetetty Jumalan läsnäolosta sinun tykösi, sanomaan
sinulle, että sinun syntymäsi ja sinun ainutlaatuinen elämäsi tuli viitata
siihen, että sinulle annetaan jumalallisen parantamisen lahja maailman
kansoja varten.” Tämä muistuttaa meitä Luuk 1:19:stä, missä enkeli ilmoitti
Sakariaalle Johannes Kastajan syntymän ja palvelustehtävän: ,,Minä olen
Gabriel, joka seison Jumalan kasvojen edessä, ja minut on lähetetty
puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman.”
Molemmat veli Branhamin lähettämiset täytyy asettaa raamatullisesti oikein paikoilleen: Ensimmäinen oli yhteenliitetty sanoman kanssa, joka lähetettiin edeltämään Kristuksen toista tulemusta; toinen oli hänen evankelisen
palvelustehtävänsä yhteydessä. Molemmat tehtävät on Jumalan lähettämä
mies suorittanut. Varustettuna jumalallisella valtuutuksella ja parantamisen
lahjalla veli Branham matkusti mantereilla ja saarnasi evankelioinneissa eri
maissa. Niinkuin meidän Lunastajamme palvelustehtävässä, tapahtui myös
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veli Branhamin kokouksissa spontaaneja parantumisia: sokeat tulivat näkeviksi, halvaantuneet ovat voineet kävellä, kuurot ovat voineet kuulla. Niin
sai 1946 maailmanlaajuinen parantamisherätys alkunsa. Ainakin 280 kertaa
hän on ennen rukousta sairaitten puolesta viitannut siihen, mitä meidän
HERRAMME sanoi Joh 5:19:ssä: ,,Poika ei tee mitään, kuin sen, minkä
Hän näkee Isän tekevän.” Myös hän näki näyissä, mitä Jumala tekisi, ja on
voinut sanoa sen jokaiselle rukousjonossa ja vahvistaa N ÄIN SANOO
HERRA:lla. Sen minä olen henkilökohtaisesti kokenut mukana kokouksissa.
Jumala on sen niin johtanut, että minä olen alusta asti oikein asettanut paikoilleen Raamattuun kaiken, mikä kuuluu Jumalan neuvopäätökseen. Minun
absoluuttinani oli alusta asti ja pysyy iankaikkisesti kirjoitettu Jumalan Sana.
HERRA itse on antanut minulle tehtäväksi julistaa Jumalan Sanaa, niinkuin
se on kirjoitettu. Sanoman kohdalla on kyse yksistään raamatullisesta julistuksesta, jonka täytyy olla ehdottoman virheetöntä, ehdottoman moitteetonta.
Marraskuun 28. päivänä 1963 veli Branham sanoi: ,,Te ette saa milloinkaan jättää Sanaa. Teidän täytyy pysyä tarkkaan sopusoinnussa Sanan
kanssa, niin kuin se on kirjoitettu. Älkää lisätkö mitään omaa tulkintaa siihen. Sanokaa se tarkkaan niin, kuin se on kirjoitettu. Se on Jumalan Sana,
joka on Jumala. Jumala ja Hänen Sanansa on sama, yksinkertaisesti
sama.”
Vielä 19. syyskuuta 1965 hän painotti eräässä saarnassa: ,,Te ette saa milloinkaan hyväksyä jotakin, ellei se ole tarkkaan kirjoitettu Jumalan Sanassa. Teidän täytyy pysyä tarkasti yksimielisyydessä Jumalan Sanan kanssa.”
Valitettavasti puhtaan Jumalan toimeksiannon mukaisen Sana-julistuksen
jatkumisen rinnalla on myös samalla eri tulkintoja. Veljille, jotka vetoavat
veli Branhamiin, on onnistunut tehdä omat tulkintansa uskottaviksi ja vetää
opetuslapsia mukaan seuraamiseensa (Apt 20:30). Profeetan ilmauksia
tulkitaan ja kannetaan esiin oppeina. Niin ovat aina uudet ryhmät syntyneet.
Minä en ole yhtään ainoaa kertaa osallistunut väittelyihin lainauksista; ne
saavat vain aikaan jakautumisia (Room 16:17).
Traagisuus ei ole siinä, mitä veli Branham sanoi – monesti vaikeatajuista –
vaan se, mitä veljet siitä tekevät (2Piet 3:16). Vieläpä se, mitä veli Branham
on sanonut saarnassa ,,Ylöstempaus”, tulkitaan väärin, ikäänkuin H ERRA
astuisi jo alas käskyhuudossa. Käskyhuuto 1Tess 4:ssä viittaa Kristuksessa
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poisnukkuneiden kuolleistaherättämiseen, ei nyt eläviin. Kaikki on tapahtuva Hänen takaisinpaluussaan tarkasti niin, kuin se on edeltäsanottu 4. luvussa jakeissa 13-18: ,, ...Sillä HERRA itse, heti kun Hänen käskyhuutonsa
kuuluu, heti kun arkkienkelin ääni kaikuu ja Jumalan pasuuna soi, on tuleva
alas taivaasta, ja Kristuksessa kuolleet ovat nouseva ylös ensin; sen
jälkeen meidät, jotka olemme vielä elossa ja olemme jääneet jäljelle,
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvessä yläilmoihin H ERRAA vastaan
...” (jakeet 16+17). Katso siihen lisäksi 1Kor 15:45-58.
Herätyshuuto, joka nyt sanoman kautta kulkee eläville, on kirjoitettu Matt
25:ssä: ,,Katso, Ylkä tulee! Valmistautukaa kohtaamaan Hänet!” Kaikki
neitsyet kuulevat huudon ja menevät Ylkää vastaan.
Matt 13:ssa me löydämme vertauksen kylväjästä, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Meidän Lunastajamme sanoi siinä vertauksessa: Mutta sillä
aikaa kun ihmiset nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi rikkaruohoa
vehnän sekaan ja meni sitten jälleen pois” (Matt 13:25; saks. Raam.). Hän
selvitti opetuslapsilleen vertauksen seuraavalla tavalla: ,,Mies, joka kylvi hyvän siemenen, on Ihmisenpoika; pelto on maailma; hyvä kylvö ovat valtakunnan lapset; rikkaruoho sitävastoin ovat pahan lapset.”
Niin se on tapahtunut meidän ajassamme: Ensin Jumalan Sana on kylvetty
hyvänä siemenenä. Senjälkeen viholliselle on onnistunut kylvää oma siemenensä tulkintojen kautta vehnän sekaan. Se tapahtui, kun neitsyet tulivat väsyneiksi ja nukahtivat hengelliseen uneen. Kuitenkin vehnä pysyy vehnänä,
ja rikkaruoho samoin pysyy sinä, mitä se on. Tämä kahden siemenen kanssa
menee takaisin Kainiin ja Aabeliin: Toinen vihasi, toista vihattiin. ,,Mutta
joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän
tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä” (1Joh 2:1115). Se voidaan sanoa: Kenellä ei ole mitään Kainia veljeksi, hän ei voi olla
Aabel.
Kuitenkin tähän kuuluu myös lisäksi kehoitus: ,,Jokaisen kohdalla, joka
kuulee Sanan Jumalan valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, silloin tulee paha
ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty ...” (Matt 13:19;
saks. Raam.). On tärkeää, että me uskomme jokaisen Sanan ja ymmärrämme, muutoin vihollinen ryöstää sen ja kylvää oman tulkintansa. H ERRA kysyi opetuslapsiltaan: ,,»Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken?« He vastasivat: »Olemme.« (Matt 13:51).
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Kuka voi tänä päivänä totisesti vastata ,,Kyllä”-sanalla? Kuka on ymmärtänyt oikein kaiken sen, mikä on julistettu ja kirjoitettu Jumalan toimeksiannossa Jumalan Sanasta? Kenen silmät ja korvat ylistetään autuaiksi? Ilmeisesti kaikki neitsyet nukahtivat, jotka odottivat Yljän tulemista. Kaikki heräsivät; kuitenkin vain viisaat nukahtivat Sanan siemenen kanssa ja heräsivät
sen kanssa. Koska he kantoivat mukanaan öljyä ruukussa ja ovat voineet
ammentaa Hengen täyteydestä, he olivat valmiit ja ovat käyvä sisään hääaterialle. Tyhmät antoivat vihollisen lumota itsensä tulkintojen kautta (2Kor
11:3-4) ja ovat seisova suljetun oven edessä ja kolkuttava (Matt 25:11-13).
Viittauksella tulemukseensa H ERRA kehoittaa meitä nimenomaan valvomiseen: ,,Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän H ERRANNE tulee” (Matt 24:42).
,,Ei HERRA viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät
sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä Hän ei
tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen” (2Piet
3:9).
Tämä Kirjoitusten paikka todistaa yksiselitteisesti vääräksi sen harhaopin,
että armonaika olisi kulunut loppuun, että veri ei enää olisi armoistuimella.
Vielä on armonaika, vielä HERRA kutsuu parannukseen ja ulos kaikesta
hengellisestä sekasotkusta! Me elämme yhä vielä, kiitos olkoon Jumalalle,
pelastuksen päivässä (2Kor 6:2). Harhaopettajat, jotka kantavat esiin omia
tulkintojaan siitä, mitä veli Branham on saarnannut, löytävät kuulluksitulemisen vain tyhmien neitsyeiden parissa. Vielä kerran täytyy jälkipainotuksella painottaa: Jättäkää kaikki niin, kuin se sanottiin ja milloin se sanottiin!
Älkää lisätkö mitään kirjoitettuun Jumalan Sanaan!
Veli Branham on Pyhän Hengen johdatuksen alla paljastanut kaikki kätketyt salaisuudet. Hänen ainutlaatuinen palvelustehtävänsä on suoritettu. Kiitos olkoon Jumalalle siitä. Hänelle on todella paljastettu kaikki, mikä kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan: Jumaluus, kaste, ehtoollinen, se, mitä
tapahtui Eedenin puutarhassa syntiinlankeemuksessa; koko Ilmestyskirja,
myös seitsemän sinettiä, on lahjoitettu hänelle.
Sillä valtavalla kokemuksella 28.:lta helmikuuta 1963, kun yliluonnollinen
valopilvi ilmestyi ja seitsemän, maanjäristyksen saattamaa, valtavaa ukkosenjyrinää, jotka järisyttivät koko aluetta ,,Sunset Mountinilla”, oli erityinen merkitys veli Branhamille viittauksessa seitsemän sinetin avaamiseen.
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Sen tähden hän on yhä uudelleen viitannut näihin seitsemään ukkosenjyrinään. Seitsemän ukkosenjyrinää Ilm 10:3:ssa antavat äänensä kuuluua vasta
silloin, kun HERRA astuu alas liiton enkelinä, sateenkaaren ympäröimänä.
Ei mitään kaikesta siitä, mikä on kirjoitettu sineteissä, ole todellakaan tapahtunut sinä aikana, kun veli Branham on saarnannut niistä maaliskuussa
1963. Maaliskuussa 1963 Karitsa ei ole jättänyt valtaistuinta, eikä uuden
liiton verta ole otettu pois armoistuimelta kaikkein pyhimmässä. Veli Branham on ainoastaan toistanut sen, mitä apostoli Johannekselle näytettiin Patmoksen saarella ja minkä hän on kirjoittanut muistiin, ja veli Branham on
sitten saarnannut, mitä hänelle siitä on paljastettu.
Niin hän on voinut näyttää ja oikein asettaa paikoilleen ensimmäisessä
neljässä sinetissä ratsastajat antikristuksena neljässä kehitysasemassaan, ratsastaen neljällä erilaisella ratsulla, seurakuntaan kytkettynä.
Hän on näyttänyt 5. sinetissä, että on kyse juutalaisista marttyyreista, jotka
huutavat kostoa. Veli Branham mainitsee siinä yhteydessä jopa Adolf Eichmannin, joka oli päävastuullinen 6 miljoonan juutalaisen murhaamisesta
Holocaustissa.
Myös kuudennen sinetin (Ilm 6:12-17) profeetta on oikein asettanut paikkoilleen, nimittäin ahdistuksenaikaan, sillä silloin puhkeaa H ERRAN päivä,
aurinko kadottaa paisteensa ja kuu muuttuu vereksi (Joel 3:4; Apt 2:20).
Ilm 7:1-8:ssa on kyse 144 000 juutalaisesta Israelin 12 sukukunnasta, jotka
silloin sinetöidään. Jakeesta 9 jakeeseen 17 näytetään lukematon joukko kaikista kansoista ja kielistä, joka tulee siitä suuresta ahdistuksesta ja on pessyt
vaatteensa Karitsan veressä.
Seitsemännen sinetin ilmoituksessa luvussa 8 ilmestyy seitsemän tuomionenkeliä Jumalan valtaistuimen edessä, joille annetaan seitsemän pasuunaa
tuodakseen tuomiot maapallon ylle. Luvuissa 8 ja 9 me näemme, mitä 6 pasuunatuomion aikana maapallolla tapahtuu. Luvussa 10 liiton enkeli antaa
julistuksen valan kera, mitä on tuleva tapahtumaan, kun seitsemäs tuomionenkeli puhaltaa pasuunaan:,,..silloin Jumalan salaisuus tulee päätökseen...”
Ilmoitus luvussa 10:7 löytää täyttymyksensä luvussa 11:15 kuningasvallan
alkamisella: ,,Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan; niin kuului taivaassa
suuria ääniä, jotka huusivat: »Maailman kuninkuus on tullut meidän
HERRALLEMME ja Hänen Voidellullensa, ja Hän on hallitseva aina ja
iankaikkisesti!«”
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Viimeisen Sanoman lopputulos
,,Sillä minä kiivailen teidän takianne jumalallisella kiivaudella; minähän
olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, johtaakseni teidät Kristuksen tykö puhtaana neitsyenä. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne myös ehkä turmeltuu pois
vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan” (2Kor
11:2-3).
Se on jo erikoista, että Paavali ajatteli Eevan viettelystä ponnistelussa johtaa Kristuksen tykö puhtaan neitsyen.
Veli Branham näki eräässä näyssä seurakunnan ja myös morsiamen. Hän
näki, että seurakuntaa johti noita ja tapahtui hengellistä harhaanjohtamista.
Hän näki myös, että morsian joutui pois Sanan tasatahdista, mutta sitten samoin, miten se korjaamisen kautta tuotiin takaisin tasatahtiin. Se tapahtuu
nyt maailmanjaajuisesti, kun meidät puhdistetaan täysin kuin kylvyssä
Jumalan Sanassa. Totinen Sana-Sanoma ei palaja tyhjänä takaisin, vaan on
suorittava morsiusseurakunnassa sen, mitä varten se lähetettiin.
Tyhmät jäävät hengellisesti paikoilleen tienvalmistajan luo, viisaat menevät Lunastajan kanssa koko tien täydellistyttämiseen asti. Viisaat ovat kiitollisia ja iloitsevat, että uskollinen H ERRA on toistuvasti puhunut korvinkuultavalla äänellä uskolliselle palvelijalleen (Matt 24:45-47) ja on antanut suorat ohjeet. Tyhmät epäilevät lähettämistä, ovat langenneet niin kuin Eeva harhaanjohtamisen kautta epäuskoon. He pilkkaavat sitä, ovat Jumalan halveksijoita ja menevät sen ohitse, mitä Jumala parhaillaan tekee (Apt 13:41).
Tyhmät uskovat, että profeetta palaa takaisin ja monia tyhmiä asioita lisää.
Viisaat, totiset lunastetut uskovat Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluuseen. Kaikilla morsiusseurakuntaan kuuluvilla on osallisuus siihen, mitä
Jumala parhaillaan tekee maan päällä. Verellä ostettu ja Hengellä kastettu
morsiusseurakunta puhdistetaan vesipesun kautta Sanassa kaikista lihan ja
hengen saastutuksista ja on seisova nuhteettomana Jumalan edessä.
,,...Hän vahvistakoon teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän H ERRAMME Jeesuksen tulemuksessa, kun Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa!” (1Tess 3:13).
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Minä olen pysynyt uskollisena jumallliselle kutsumiselle ja lähettämiselle
ja voin Paavalin kanssa todistaa: ,,Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut
tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille; enkä
puhu mitään muuta, kuin minkä jo profeetat ja Mooses ovat profetoineet,
että se on tapahtuva” (Apt 26:22).
Minulle kyse on päälupauksesta totista seurakuntaa varten, Sana-Sanomasta, joka yhä vielä edeltää Kristuksen toista tulemusta, jotta jokaisen uskovan
kohdalla henkilökohtaisesti ja seurakunnassa kaikki tuodaan oikeaan tilaan
Jumalan edessä. Viimeinen sanoma ennen Kristuksen takaisinpaluuta on liitetty yhteen uskon ja kuuliaisuuden kanssa, erottumisen ja valmistumisen
kanssa ja, niinkuin veli Branham sanoi, täydellisen rakkauden ja jokaiseen
Jumalan Sanaan uskomisen kanssa. Tämä on jumalallisen lähettämisen varsinainen päämäärä: että Jumalan lasten sydämet tuodaan takaisin alussa olleitten apostolisten isien uskoon ja HERRA löytää edestään hyvin valmistetun morsiamen.
Meille pätee vielä tänä päivänä se, mitä meidän Luastajamme sanoi Apt
1:5:ssä: ,, Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhälllä
Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen”; myös se, mitä Pietari on julistanut uusitestamentillisen seurakunnan perustamisen yhteydessä (Apt 2:3841): parannus, usko, vesikaste, henkikaste.
Seurakunnan täydelliseen ennalleenpalauttamiseen kuuluu kaikki, koskee
se sitten luonnollista tai hengellistä aluetta. Jokainen, joka on todella tullut
uskovaksi, ei ota vastaan jumalallista järjestystä ainostaan hengellisellä alueella, vaan myös henkilökohtaista elämäänsä varten, avioliittoa ja perhettä
varten. Me uskomme ja kunnioitamme jokaista Jumalan Sanaa, otamme vastaan jokaisen korjaamisen ja elämme elämämme kuuliaisuudessa sen mukaisesti. ,,Sillä jokainen, joka tekee Minun taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini!” (Matt 12:50). ,,Sentähden pankaa pois
kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan
Sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa” (Jaak
1:21). Kaikki toiset voivat tehdä ja olla tekemättä, mitä he haluavat; siitä
HERRA on puhuva tuomion viimeisellä tuomiolla.
Valituihin pitää paikkansa: ,,Kokoa Minulle Minun kansani, että he kuulevat Minun Sanani” (5Moos 4:10; Ps 50:5). Hän, joka on Jumalasta, kuulee vain Jumalan Sanaa (Joh 8:47). Sen tähden käsky: ,,»Lähtekää pois
heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä«, käskee HERRA, »älkääkä saastaiseen
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koskeko; niin Minä otan teidät huostaani« ja: » MINÄ olen teille Isä, ja teidän tulee olla Minulle poikia ja tyttäriä«, sanoo HERRA Kaikkivaltias”
(2Kor 6:17-18).
Apostoli Pietari kehoittaa meitä: ,, … vaan sen Pyhän esikuvan mukaan,
joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne samoin pyhiksi, koska onhan kirjoitettu: »Teidän tulee olla pyhät, sillä Minä olen
pyhä!«” (1Piet 1:15-16).
,, ...sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä ‒, ja tutkikaa, mikä on otollista HERRALLE” (Ef 5-10).
,,Hengen hedelmä sitävastoin on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen; senkaltaisia hedelmiä vastaan laki ei voi nostaa mitään syytettä” (Gal 5:22-23; saks.
Raam.). ,,Heidän hedelmistään te tunnette heidät” (Matt 7:16).
,,Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa!” (2Kor 7:1).
,,Sillä aikaa kun he menivät ostamaan öljyä, Ylkä tuli, ja neitsyet, jotka
olivat valmiit, menivät hänen kanssaan hääaterialle, ja ovi suljettiin” (Matt
25:10).
,,Koska nyt lupaus päästä Hänen lepoonsa on vielä täyttymättä, niin me
haluamme olla tarkkana, ettei kenenkään kohdalla ilmenisi, että hän olisi
jäänyt jälkeen” (Hebr 4:1; saks. Raam.).
,,Koska Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, Hänen tuntemisensa kautta, joka on
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta Hän on
lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee ...” (2Piet 1:3-10).
,,Mutta itse, rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön
koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän
HERRAMME Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluuseen ...” (2Piet 1:3-10).
Maranata. Tule, HERRA Jeesus.
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500-vuotisjuhla
Uskonpuhdistuksen loppu
Lokakuun 31. päivää 2017 vietetään koko Saksassa erityisenä juhlapäivänä: 500 vuotta on siitä, kun Martin Luther 31. lokakuuta 1517 asetti 95 teesiä Wittenbergissä linnankirkon oveen ja sen myötä saattoi uskonpuhdistuksen lopullisesti läpimurtoon. Nyt palaavat takaisin äitikirkon helmaan
kaikki kristilliset kirkot, joilla on nikealainen uskontunnustus yhteisenä.

,,Juutalaisemakko” pysyy

Antisemitismiä, mutta ajantodistus: juutalaisemakko

Kivirelieffi Wittenbergin kaupunginkirkossa on 200 vuotta vanhempi: se
näyttää emakon, jonka nännejä juutalaiset imevät. Sen kautta keskiaikana
juutalaiset tuli tulla julkisesti nöyryytetyiksi. Kaupunginvaltuusto ja seurakunnan kirkkovaltuusto Wittenbergissä ovat päättäneet, niinkutsuttua ,,juutalaisemakkoa” muistomerkkinä antisemitismiä vastaan ei poisteta, niinkuin
sitä eräs lakialoite vaati. Näin kaikki vierailijat ja valtuuskunnat koko maailmasta voivat nähdä omin silmin merkin juutalaisten syrjinälle.
Martin Luther oli kokenut vanhurskauttamisen uskon kautta. Jumalan
Hengen koskettamana ja Jumalan armon täyttämänä, on hän sitten uskonpuhdistajana saarnannut evankeliumia. Hän uskoi täytettyyn lunastukseen
Lunastajan ristinkuoleman kautta. Mitä hän sitten vanhana, sairaana, myös
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erääseen juutalaiseen lääkäriin pettyneenä on tullut sanoneeksi juutalaisista,
sen täytyy jättää sikseen. Kuitenkin siitä vaietaan, että hänen lausunnoillaan
juutalaisia vastaan on alkuperänsä kirkollisissa päätöksissä, erityisesti vielä
Lateraanikirkolliskokouksessa 1179.
Juutalaisviha on ollut olemassa jo kauan. Jo vähän sen jälkeen, kun keisari
Konstantinus vuonna 311 oli julistanut kristinuskon valtionuskonnoksi koko
roomalaisessa valtakunnassa, alkoi juutalaisten vaino. Heitä nimitettiin
yleisesti katsomalla Kristuksen ristiinnaulitsemiseen ,,kristuksen- ja jumalanmurhaajiksi”.
Vuonna 321 juutalaisilta kiellettiin sapatti ja sunnuntai tehtiin pakolliseksi.
Tämän traagisen kehityksen aikana tapahtui Nikean kirkolliskokous 20.:sta
toukokuuta 25.:een heinäkuuta vuonna 325. Konstantinus, joka oli kiinnostunut kansalaisten yhtenäisyydestä, oli kutsunut koolle johtajat eri suunnista,
joita siihen mennessä oli kristinuskossa. Siellä pakanalliset kirkko-edustajat
keskustelivat raamatullisista aiheista, käyttivät Pyhien Kirjoitusten Sanaa ja
sitten väärinkäyttivät sitä: ensimmäinen epäraamatullinen uskontunnustus
kolminaisuudesta, nimittäin että Jumala muodostuu kolmesta iankaikkisesta
persoonasta, laadittiin ja vuonna 381 Konstantinopolissa päätettiin selonteon
kautta, että Pyhä Henki olisi kolmas persoona.
Raamatullinen uskontunnustus on kirjoitettuna vain Raamatussa ja vain,
se, mitä on kirjoitettu Apostolientekoihin, on lähtöisin apostoleilta ja vain se,
mitä opetetaan apostolien kirjeissä, on apostolien oppi. Raamattu-uskollinen
merkitsee: uskoa, mitä Raamatussa on kirjoitettu!
Alkuseurakunta pysyi apostolien opissa ja käytännössä: ,,Ja he pysyivät
apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa
ja rukouksissa” (Apt 2:42).
Jeesuksen Kristuksen seurakunta on yhä vielä rakennettu apostolien ja
profeettojen perustukselle, jossa kulmakivenä itse Kristus Jeesus (Ef 2:20).
Vanhan ja Uuden Testamentin täydellinen sopusointu on voittamaton.
Raamatun ensimmäisestä jakeesta alkaen Jumala/Elohim esittelee itsensä
Luojana. HÄN, Iankaikkinen, joka olemukseltaan on Henki, astui ajan alussa
iankaikkisesta Hengen, Valon ja Elämän alkutäyteydestä HERRANA/
JAHWEHNA näkyvään muotoon. HÄN puhui kaikkivaltiaan Sanansa kaut14

ta kaiken olemassaoloon, niin näkyväisen kuin näkymättömän. H ÄN vaelsi
Eedenin puutarhassa ja loi ensimmäisen ihmisen omaksi kuvakseen.
Koko Vanhassa Testamentissa H ERRA Jumala on antanut ilmoittaa profeettojensa kautta lunastussuunnitelman, jonka HÄN oli tehnyt iankaikkisuudessa. Uudessa Testamentissa ensimmäisestä luvusta viimeiseen lukuun
asti näytetään monissa paikoissa vanhatestamentillisten profetioiden täyttymys.
Pääaihe koko Pyhissä Kirjoituksissa oli ja on jumaluus. H ERRA Jumala on
tehnyt itsensä tiettäväksi Vanhan Testamentin 4000 vuoden aikana eri tavoin: Luojana, Varjelijana, Kuninkaana, Tuorina jne. Meidän pelastukseksemme Hän on
Uudessa Testamentissa paljastanut itsensä
Isänä taivaassa Pojassa maan päällä ja Pyhän
Hengen kautta seurakunnassaan. Koko Vanhassa Testamentissa aina profeetta Malakiaan
asti, joka eli 400 vuotta ennen Kristusta, ei
kukaan ole puhunut jostakin Isästä taivaassa,
ei yhtään ainoaa kertaa jostakin Pojasta, eikä
yhtään ainoaa kertaa kolmesta iankaikkisesta
persoonasta, jotka ovat yhtä, niin kuin se
kuvassa esitellään.
Vanhassa Testamentissa oli pääasiallisesti kyse tulevasta Messiaasta Lunastajana. Yli sadassa profetiassa viitataan Lunastajaan, joka syntyisi Jumalan Poikana neitsyestä: ,, Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää Pojan,
jolle hän on antava nimen Immanuel »Jumala meidän kanssamme« (Jes
7:14; Jes 9:5; Miika 5:1 …).
Uudessa Testamentissa kuvataan meille Pojan syntymä mitä tarkimmin.
Enkeli Gabriel tuli Marian luo ja sanoi: ,,»Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet
saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja sinusta tulee
äiti Pojalle, jolle sinun tulee antaa nimi Jeesus. Tämä on oleva suuri ja Hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja HERRA Jumala antaa Hänelle Daavidin, Hänen isänsä, valtaistuimen, ja Hän on hallitseva kuninkaana Jaakobin huonetta iankaikkisesti, eikä Hänen kuningaskunnallaan ole
oleva loppua.« Silloin Maria sanoi enkelille: »Miten tämä on oleva mahdol15

lista? Minähän en tiedä kenestäkään miehestä mitään.« Silloin enkeli antoi
hänelle vastaukseksi: »Pyhä Henki tulee sinun yllesi ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se Pyhä, joka sinusta on syntyvä, pitää
kutsuttaman Jumalan Pojaksi»” (Luuk 1:30-35; saks. Raam.).
HERRA Jumala ilmestyi henkilökohtaisesti Aabrahamille (1Moos 18),
Moosekselle (2Moos 4) ja kaikille profeetoille Vanhassa Testamentissa. Kuitenkin meidän lunastukseksemme H ERRAN itse täytyi tulla esiin liharuumiissa. Hänen syntymästään saakka: ,, … sillä teille on tänä päivänä syntynyt Pelastaja, joka on Kristus, HERRA, Daavidin kaupungissa” (Luuk
2:11) Poikaa kutsutaan ,,H ERRAKSI” 300 kertaa. HÄN on aina sama HERRA ( Hebr 13:8), on sitten Vanhassa tai Uudessa Testamentissa. ,, … että ei
kukaan kykene sanomaan: »Jeesus on H ERRA!« paitsi Pyhässä Hengessä” (1Kor 12:3b).
Ei ole olemassa yhtään ainoaa Raamatun paikkaa, joka todistaisi, että
Jumala Isänä olisi siittänyt ja synnyttänyt Pojan iankaikkisuudessa. Mitä pakanalliset kirkkoisät ovat päättäneet erityisesti kirkolliskokouksessa Nikeassa ja sitten Konstantinopolissa ja ovat nimittäneet ,,apostoliseksi uskontunnustukseksi”, se on Raamatulle vierasta. On se sitten kirjoitettu ,,Didachessa” (apostolinen opetus), jossakin katekismuksessa, kirkkolainsäädännössä
– jos sitä ei ole kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa, se ei ole raamatullista!
Kaikilla kirkoilla on oikeus päättää, mitä ne uskovat ja opettavat. Meidän
kanssamme on kyse uskoa, miten Pyhät Kirjoitukset sen todella sanovat.
Mitä Tertullianus, Athanasius, Augustinus, Hieronymus ja muut sanoivat, se
oli perusta valtiokirkolle roomalaisessa valtakunnassa. Raamatullisesti uskovat voivat uskoa vain sen, mitä Jumalan miehet ovat vahvistaneet uusitestamentillisen seurakunnan perustamisen yhteydessä Jumalan toimeksiannossa.
Kaikkien, jotka vetoavat Ef 4:5:een: ,,Yksi HERRA, yksi usko, yksi kaste”,
tulisi lukea Apostolienteoista, miten apostolit ovat kasteen suorittaneet (Apt
2:38; Apt 8:16; Apt 10:48; Apt 19:5): ei yhtään ainoaa kertaa jossakin kolminaisuuskaavassa, vaan yksinomaan uusitestamentillisessa liitonnimessä, jossa Jumala on paljastanut itsensä Isänä Pojassa ja Pyhän Hengen kautta, nimittäin ,,HERRAN Jeesuksen Kristuksen nimeen”. Matt 28:19:ssä alkutekstissä on kirjoitettu: ,, … ja kastakaa heidät nimeen ...”, ei titteleihin. Apostolit Pietari ja Paavali ja myös Filippus ovat tarkasti suorittaneet lähetyskäskyn.
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Siihen, mitä apostolit Pietari, Johannes, Jaakob ja Paavali ovat opettaneet,
tehneet ja kirjoittaneet, ei saa lisätä mitään. Totinen apostolinen uskontunnustus on kirjoitettu todella vain Raamatussa. Myös Uusi Testamentti on
täydellinen todistusasiakirja, johon ei saa lisätä mitään, eikä siinä saa muuttaa mitään (Ilm 22).
Totuudella me voimme todistaa totisen Jumalan edessä: ,,Sillä me emme
ole seuranneet älykkästi sommiteltuja taruja, kun me julistimme teille meidän HERRAMME Jeesuksen Kristuksen valtasuuruutta ja takaisinpaluuta, vaan me olemme olleet Hänen ihanan kirkkautensa silminnäkijätodistajat” (2Piet 1:16; saks. Raam.).
Meidät on tuotu takaisin alkuperäissanaan, joka on lähtenyt Jerusalemista
ja saamme kokea, mitä Jumala tekee tässä pelastushistorian tärkeimmässä
ajanjaksossa. Raamatullinen Sanoma, jonka kautta kaiken tuli tulla tuoduksi
takaisin oikeaan tilaan Jumalan edessä, on saavuttanut maan ääret; Jumalan
lasten sydämet maailmanlaajuisesti ovat tuodut takaisin totiseen isien
uskoon.
HERRA Jumala on vienyt päätökseen luomistyönsä, ja Hän itse vie päätökseen lunastustyönsä, kun Hän tekee, mitä Hän on Sanassa luvannut: ,, …
sillä Sanansa HERRA on toteuttava maan päällä, kun Hän antaa asioiden kulkea eteenpäin ilman taukoja” (Room 9:28; saks. Raam.).
,, … niin on myös Minun Sanani kanssa, joka Minun suustani lähtee:
se ei palaa tyhjänä takaisin Minun tyköni, vaan vasta sitten, kun se on
suorittanut sen, mitä Minä olen halunnut, ja se on saanut aikaan sen, mitä varten Minä olen sen lähettänyt” (Jes 55:11). Aamen.
Jumalan tehtävässä toimien
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