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

KIERTOKIRJE                       Lokakuu 2019

   Minä tervehdin oikein sydämellisesti kaikkia veljiä ja sisaria kaikissa
maissa HERRAn Jeesuksen Kristuksen nimessä Sanalla Ilm 1:1-3:sta:

   Jeesuksen  Kristuksen  ilmestys,  jonka  Jumala  antoi  hänelle,
näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen
Hän  lähettämänsä  enkelin  kautta  antoi  tiedoksi  palvelijalleen
Johannekselle,

   joka tässä todistaa  Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen
todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt.

   Autuas  se,  joka  lukee,  ja  autuaat  ne,  jotka  kuulevat  tämän
profetian sanat  ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on;
sillä aika on lähellä!”

   Ilm 22:ssa me luemme:

   Ja hän sanoi minulle:  »Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja HERRA
profeettojen  henkien  Jumala  on  lähettänyt  enkelinsä  näyttämään
palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää.«

   »Ja katso,  Minä tulen pian! Autuas  se,  joka ottaa  tämän kirjan
profetian sanoista vaarin!«.

   Niinkuin  me  luemme heti  ensimmäisessä  jakeessa,  HERRA lähetti
enkelinsä Johanneksen luo Patmokssen saarelle, paljastaakseen  palveli-
joilleen  kaiken.  Erityinen  painotus  tuossa  on  »Jumalan  Sanalla«,
»Jeesuksen Kristuksen todistuksella« ja »profetian sanoilla«.  On hyvin
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hyvin tärkeää tarkata jokaista Pyhissä Kirjoituksissa kirjoitettua Sanaa.
Viimeisessä luvussa me löydämme jälleen sanat: ,, … näyttämään palve-
lijoilleen, mitä … tapahtuman pitää.”

   Luvussa 22 meidän HERRAmme sanoo kaksi kertaa:  ,,Katso, Minä
tulen pian ...” (jakeet 7+12). Kristuksen toinen tuleminen, se tarkoittaa,
Kristuksen takaisinpaluu on tärkein aihe meille.

   Tässä  kiertokirjeessä  ei  sen  johdosta  ole  kyse  lopunajan  profetian
monista aiheista, vaan ennen kaikkea lähellä edessäolevasta Kristuksen
toisesta tulemisesta.  Hänen ensimmäisen tulemuksensa yhteydessä astui
esiin  Johannes Kastaja  saarnaajan  äänenä erämaassa (Jes  40:3),  jonka
sanoman  kautta  HERRAlle  valmistettiin  kansa.  Niin  sen  enkeli  oli
sanonut edeltä hänen isälleen Sakariaalle:  ,,Ja hän kääntää monta Isra-
elin lapsista HERRAn, heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy Hänen edel-
lään Eliaan hengessä ja voimassa,  kääntääkseen isien sydämet lasten
puoleen  ja  tottelemattomat  vanhurskasten  mielenlaatuun,  näin toimit-
taakseen HERRAlle hyvinvalmistetun kansan«”  (Luuk 1:16-17).

   Uusi Testamentti alkaa Vanhan Testamentin lupausten täyttymyksellä,
ja  se  pätee  ajan  loppuun  asti.  Paavali  on  sen  jättänyt  jälkeensä  niin
meille:  ,,Minä,  Paavali,  Jeesuksen  Kristuksen  palvelija,  kutsuttu
apostoli,  erotettu  julistamaan  Jumalan  pelastussanomaa,  jonka
Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa”
(Room 1:1-2).

   Nyt me haluaisimme saada tietää, mitkä lupaukset täyttyvät meidän
ajassamme.  Kenellä  oli  meidän  ajassamme  suora  kutsuminen  ja
lähettäminen?  Kenen  tuli  tuoda  muuttumattoman  Jumalan  tahdon
mukaan  Hänen lupauksensa  mukaisesti  Sanoma nyt  ennen Kristuksen
toista tulemusta?

   Siitä on nyt 86 vuotta, kun uskollinen HERRA antoi 11. kesäkuuta 1933
veli  Branhamille  erityisen  tehtävän  tuoda  Sanoma,  joka  edeltäisi
Kristuksen  toista  tulemusta.  Jumalanmies  seisoi  Ohio-joessa  ja  kastoi,
niin kuin Johannes kastoi  Jordanissa.  Kun hän oli  kastanut  Jeesuksen,
taivaasta kuului ääni (Matt 3:17). Veli Branhamille huudahdettiin taivaas-
ta sanat: ,,Katso ylös! Katso ylös!”  Ja katsokaa: yliluonnollinen valopilvi
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laskeutui  alas  kaikille  läsnäoleville  näkyvänä,  ja hän kuuli sanat, jotka
me olemme usein lainanneet. 21 lainauksesta me annamme vielä kerran
uudelleen  kolme  painottaaksemme  jumalallisen  lähettämisen  tarkkaa
sanamuotoa:

   ,,Niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen
ensimmäistä  tulemusta,  niin  sinun  Sanomasi  on  edeltävä  toista
tulemusta kaikkeen maailmaan”  (14. heinäkuu1963).

   ,,Minä todennäköisesti en tule sitä tekemään, mutta tämä Sanoma
on  esittelevä  Jeesuksen  Kristuksen  maailmalle.  »Sillä  niinkuin
Johannes  Kastaja  lähetettiin  edeltämään  Kristuksen  ensimmäistä
tulemusta, niin Sanoma on edeltävä toista tulemusta ...« Minä tiedän,
se on oleva niin. Sanoma tullaan kantamaan eteenpäin”  (29. joulu-
kuuta 1963).

   ,,Ääni sanoi: »Niinkuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään
Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin sinun Sanomasi on edeltävä
Hänen  toista  tulemustaan  kaikkeen  maailmaan.«” (19.  helmikuuta
1965).

   Sanokaamme  se  vielä  kerran:  Kun  aika  Kristuksen  ensimmäistä
tulemusta varten oli tullut, tapahtui yliluonnollista. Enkeli Gabriel ilmoit-
ti Johannes Kastajan syntymän (Lk 1:11-20). Kuusi kuukautta myöhem-
min hän tuli Marian luo ja ilmoitti Lunastajan syntymän (Lk 1:26-38).

   Meitä vahvistaa uskossa tietää se, mitä uskollinen Jumala on tehnyt
meidän ajassamme: 11.  kesäkuuta 1933 oli  se päivä,  jonka Jumala oli
määrännyt, ilmoittaakseen Sanoman viimeiselle ajanjaksolle ennen Kris-
tuksen  luvattua  takaisinpaluuta.  Meidän  ei  tarvitse  tässä  vielä  kerran
mennä sisään kaikkiin yksityiskohtiin; sen me olemme tehneet aikaisem-
missa kiertokirjeissä yhä uudestaan.

   Luvatun  profeetan  palvelustehtävä  Mal  3:23:sta,  Matt  17:11:stä  ja
Mark 9:12 on koettu todellisuus. Hänen julistuksensa kautta on tehty tiet-
täväksi  kaikki  salaisuudet,  kaikki  raamatulliset  opit,  ylipäänsä  koko
Jumalan neuvopäätös aina seitsemän sinetin paljastamiseen asti
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Liiton asiakirja

   Temppelin vihkimisen yhteydessä ,,papit toivat HERRAN liitonarkin
liiton lakeineen sille määrätylle paikalle … kaikkeenpyhimpään, keru-
bien siipien alle” (2 Aikak 5:7).

   Salomo nosti esiin liitonarkin merkityksen: ,, ...olen sijoittanut siihen
arkin, jossa on sen liiton asiakirja, jonka HERRA  on solminut israeli-
laisten kanssa” (2Aikak 6:11; saks. Raam.).

   Vihkimisrukouksessa Salomo sanoi Hengen innoituksen alla: ,,Kiitetty
olkoon  HERRA,  Israelin  Jumala,  joka  todella  on  täyttänyt  sen
lupauksen, jonka Hän suullansa puhui minun isälleni Daavidille ...”
(2Aikak 6:4).

   Hän painotti, että kaikki se, mitä HERRA oli suullisesti luvannut, myös
oli  tullut  täyttymykseen:  SINÄ olet  pitänyt,  mitä  lupasit  palvelijallesi
Daavidille,  minun isälleni.  Minkä Sinä suullasi puhuit,  sen Sinä olet
totisesti täyttänyt, niinkuin se tänä päivänä on näkyvänä esillä! 

   Niin pidä nytkin, oi HERRA, Israelin Jumala, se lupaus,  jonka olet
antanut palvelijallesi Daavidille,  minun isälleni, sanoilla:  ›Ei ole kos-
kaan sinulta puuttuva yhtäkään jälkeläistä, joka ei istuisi Israelin valta-
istuimella Minun kasvojeni edessä, jos vain sinun jälkeläisesi vaeltavat
Minun  lakini  mukaan,  niinkuin  sinä  olet  vaeltanut  Minun  edessäni”
(2Aikak 6:15-16;  saks.  Raam.).  Kaikkia  lupauksia,  jotka  HERRA on
Sanassaan antanut, Hän valvoo täyttääkseen sen, mitä Hän on luvannut
(2Kor 1:20-22).

   Uudessa Testamentissa Jumala on solminut uuden liiton. Uusi Tes-
tamentti on seurakunnan perustamis-asiakirja. HERRA itsehän on sa-
nonut: ,,MINÄ rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit ole voit-
tava sitä!” (Matt 16:18).

   HERRA on vahvistanut uuden liiton sanoilla:  ,,Sillä tämä on Minun
vereni, uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien an-
teeksiantamiseksi” (Matt 26:28).
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   Meidän rukouksemme on: ,,Oi HERRA, muista liitto, jonka Sinä olet
solminut meidän kanssamme, lupaukset, jotka Sinä olet meille antanut, ja
lahjoita meille Sinun iankaikkinen elämäsi.”

   Lupaukset, jotka HERRA suullisesti on antanut, ovat Hänen apostolinsa
kirjoittaneet  muistiin.  Seurakunnan  perustaminen  (Apt  2) tapahtui
Pyhän Hengen vuodattamisen kautta. Suoran Pyhän Hengen innoituksen
alla  Pietari  vahvisti  ensimmäisessä  saarnassaan  malliksi  seurakunnalle
Uuden Testamentin voimassaolon ajaksi seuraavaa: ,,Tehkää parannus ja
antakoon  kukin  teistä  kastaa  itsensä  Jeesuksen  Kristuksen  nimeen
syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.  Sillä
teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille,  jotka
kaukana  ovat, ketkä ikinä HERRA, meidän Jumalamme, kutsuu” (Apt
2:38-39). Apotolien teoissa ja apostolien kirjeissä on jätetty meille kaikki,
mikä määrättiin seurakunnalle opissa ja elämässä.

   Lupaus seurakunnalle ennen Kristuksen takaisinpaluuta kuuluu: ,,Elia
tosin  tulee  ja  tuo  kaiken jälleen  oikeaan  tilaan”  (Matt  17:11;  Mark
9:12).  Ennekuin  HERRA voi  palata  takaisin  ja  ottaa  morsiusseura-
kuntansa  tykönsä,  täytyy  siinä  olla  asetettuna  täydelleen  ennalleen
jokainen raamatullinen oppi ja Jumalalle otollinen elämä, mukaan luet-
tuna  Hengen  kaste,  Hengen  lahjat  ja  Hengen  hedelmät.  Kyllä,  kaikki
tulee  olla  tuotuna  jälleen  oikeaan  tilaan,  niinkuin  se  oli  alussa,  niin
kuuluu meidän Lunastajamme suullinen  lupaus,  joka  on  jätetty meille
kirjallisesti Matt 17:11:ssä ja Mark 9:12:ssa.

   Niinkuin Elia kokosi hajoitetun Israelin kansan Karmel-vuorelle, otti 12
kiveä  ja  pystytti  uudelleen  Jumalan  alttarin,  niin  on  meidän aikamme
asettanut  uudestaan valoon 12 apostolin  opin,  on jälleen asettanut  sen
apostolien ja profeettojen vanhalle perustukselle (Ef 2:20) ja on kutsunut
kaikkiin uskontoihin ja tunnustuksiin hajoitetun Jumalan kansan jälleen
takaisin Jumalan tykö, totiseen uskoon niinkuin alussa. 

   Hetken käsky kuuluu: ,,Sentähden: »Lähtekää pois heidän keskeltänsä
ja erotkaa heistä, sanoo HERRA älkääkä saastaiseen koskeko; niin Minä
otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette Minun pojikseni
ja tyttärikseni, sanoo HERRA, Kaikkivaltias” (2Kor 6:17-18).
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   Hän, joka nyt löytää armon Jumalan tykönä, on vastaanottava ja usko-
va sen, mitä on kirjoitettu Uuden Testamentin  perustamisasiakirjassa.
Hän, joka on Jumalasta, uskoo sen, mitä Jumala on luvannut uusitesta-
mentilliselle seurakunnalle.

   Vakava varoitus: Ei kukaan saa lisätä tai ottaa mitään pois Uuden liiton
loppuun saatetusta asiakirjasta aina Ilm. 22. lukuun asti. NÄIN SANOO
HERRA:  ,,Jos joku  panee niihin jotakin  lisää,  niin Jumala on paneva
hänen päällensä ne vitsaukset,  jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan”,  ja
,,jos joku ottaa pois jotakin tämön kirjan profetian sanoista, niin Jumala
on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kau-
punkiin ...” (Ilm 22:18-19).

   Apostoli Pietarin täytyi kirjoittaa Pyhän Hengen innoituksen alla: ,,Ja
sitä vahvempi on meille nyt  profeetallinen sana, jonka me omistamme,
ja te teette hyvin, jos otatte vaarin siitä,  niinkuin pimeässä paikassa
loistavasta  lampusta,  kunnes  päivä  valkenee  ja  aamutähti  koittaa
teidän  sydämissänne.  Tässä  yhteydessä  teidän  täytyy  ennen  kaikkea
olla selvillä siitä, ettei yksikään Kirjoitusten profetia salli minkäänlais-
ta omavaltaista tulkintaa” (2Piet 1:19-20; saks. Raam.).

   

Traaginen kehitys

   Jumalanmiehen William Branhamin kotiinmenosta joulukuussa 1965
lähtien on toisaalta tapahtunut totisen Sana-Sanoman julistuksen jatkumi-
nen, toisaalta uskonnolliset fanaatikot levittivät ja levittävät tulkintojaan
ja harhaoppejaan. Joitakin niistä tulee tässä tulla mainituksi. 

   Se alkoi veli Branhamin lainauksilla, että 1977 kaikki olisi lopussa ja
ylöstempaus tapahtuisi.
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   Muita tulkintoja seurasi, näin esimerkiksi,

1. että  ylösnousemus  tapahtuisi,  ja  että  silloin  profeetta  täy-
dellistyttäisi  palvelustehtävänsä  jossakin  teltassa  30:sta
40:ään päivän aikana.

2. että Lunastaja olisi sinettien avaamisen yhteydessä jättänyt
armoistuimen ja olisi  tullut alas, asettaakseen vaatimuksen
lunastetuista.

3. että HERRA on jo astunut alas sanoman herätyshuudossa.

4. että nyt  tapahtuu morsiamen ja Yljän häät  ja hääateria on
oleva vasta taivaassa.

5. että seitsemän ukkosenjyrinää saisivat aikaan ylöstempaus-
uskon  ja  seitsemän  miestä  julistaisi  voimakkaalla  äänellä
seitsemän ukkosenjyrinää.

6. että liiton enkeli  Ilm 10:1:stä  jo  profeetan elinaikana olisi
tullut maan päälle.

7. että William Branham olisi  seitsemännen enkelin ääni  Ilm
10:7:stä, koska hän on usein viitannut siihen;

8. ja myöhemmin, että hän olisi Jumalan ääni (Voice of God),
jonka kaikkien täytyisi kuulla ääninauhoilla.

9. että  veli  Branhamin  myötä  kaikki  seurakuntaa  varten  on
mennyt  päätökseen,  koska  hän  itse  olisi  edeltänyt  Kris-
tuksen toista tulemusta.

 Jo 12. tammikuuta 1961 hän oli kuitenkin painottanut: ,,Se
on Sanoma, joka on edeltävä Kristuksen toista tulemus-
ta. Se on se, mitä HERRAn enkeli on sanonut.”
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   Harhaoppien ja tulkintojen listaa  voitaisiin jatkaa. On käsittämätöntä,
mitä  miehet,  jotka  eivät  ole  saaneet  mitään  jumalallista  tehtävää,
levittävät  profeetan  lainauksilla  ,,sanomana!”  Kristuksen  ruumiillisen
takaisinpaluun kieltäjille on suunnattu raamatunpaikka 2.  Johanneksen
kirjeessä, jae 7:  ,,Sillä monta harhaopettajaa on lähtenyt maailmaan,
jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta lihassa ilmestyväksi: (Lk 24:51;
Apt 1:9-11; 1Kor 15:39-58; 1Tess 4:13-17 m.m.) siinä tulee ilmi harha-
opettaja ja antikristus.” (Saks. Raam.).

   Tarkemmassa tarkastelussa on kyse harhaopettajien kohdalla vain
Branhamista ja siitä, mitä hän on sanonut – ei yhtään ainoaa kertaa
Jeesuksesta  Kristuksesta  tai  siitä,  mitä  Raamattu  sanoo.  Jokainen
harhaoppi on tuonut mukanaan uuden jakautumisen, ja kaikki vetoavat
profeettaan.  Siinä  he  ovat  ymmärtäneet  paljon  väärin,  koska  he  eivät
palaa ensimmäisenä ja viimeisenä auktoriteettinä takaisin Raamattuun.
Itsensä  nimittämät  saarnaajat  eivät  ajattele  lainkaan  verrata  ilmaisuja
Raamatun kanssa. Veli Branham, joka ennen kaikkea oli evankelista ja
profeetta, on nöyryydessä yhä uudelleen, 21 kertaa, sanonut: ,,Minä en
ole mikään opettaja … ”, mutta on puhunut varoituksen: ,,Älkää ottako
vastaan mitään, ellei sitä ole kirjoitettuna Raamatussa.” 60 vuoden ajan
minä  olen  kääntänyt  hänen  saarnojaan;  siitä  johtuen  minä  tunnen  ne
hyvin.

   Rukousjonossa hän näki näyissä yksityiskohtia sairaista, jotka seisoivat
hänen edessään:  Hänelle  paljastettiin,  mitä  sairauksia  heillä  on,  usein
myös heidän nimensä, asuinpaikkansa. Palvelustehtävässään näkijänlah-
jan kanssa hän on voinut yhä uudestaan sanoa: ,,NÄIN SANOO HERRA:
Sinä olet parannettu.” Monta kertaa parantuminen tapahtui heti paikalla.
Minä  olen  sen  kokenut  silminnäkijätodistajana  hänen  kokouksissaan
1955 Saksassa ja myöhemmin USA:ssa. Sama palvelustehtävä, niinkuin
meidän  HERRAmme sen  suoritti  (Joh  5:19),  on  toistunut  meidän
ajassamme. Kiitos olkoon Jumalalle ainutkertaisesta palvelustehtävästä,
jonka minä sain henkilökohtaisesti kokea mukana!

   Kuitenkin kuten vanhatestamentillinen profetia vasta evankeliumeissa
ja Uuden Testamentin kirjeissä on löytänyt paikoilleenasettamisensa, niin
täytyy nyt myös Sanomassa kaikki tuoda opetuksellisesti kirjoitustenmu-
kaiseen asiayhteyteen.  Kun  veli Branham  esimerkiksi lainaa 258 kertaa
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sanaa Sak 14:7:stä ,,Ehtoolla on oleva valo ...”, silloin sentähden, koska
se hänelle yksinkertaisesti oli niin tärkeää, että nyt, pelastuksen päivän
ehtoolla, vielä kerran paljastetun Sanan täysi valo on loistanut kirkkaasti,
ennenkuin pimeä keskiyönhetki koittaa. Hän, joka lukee koko luvun, on
toteava, että siinä  on kyse kuningasvallan alkamisesta, kun HERRA
Jumala on astuva jaloilla Öljyvuorelle  (jae 4).  Jakeessa 9 sanotaan:
,,HERRA on silloin oleva koko maan kuningas; sinä päivänä HERRA
on oleva yksi ainoa ja Hänen nimensä ›YKSI AINOA‹.”

   Paljon lainatun jakeen Luuk 17:30:n kanssa on aivan samoin:  ,,  …
samoin oleva myös sinä päivänä, kun Ihmisenpoika paljastaa itsensä.”
Kuka haluisi tietää tarkkaan, mihin jae 30 todella viittaa, hänen täytyy
kuitenkin ensin lukea jae 24:  ,,Sillä niinkuin salama, kun se leimahtaa,
se valaisee taivaan toisesta äärestä toiseen, niin on myös Ihmisenpoika
oleva päivänänsä” ja sitten lukea edelleen jakeeseen 36 asti. Oikea vas-
taus  on  aina  vain  itse  Sanassa.  Jakeissa  34:stä  36:een  on  selvästi
kirjoitettu,  mitä  silloin  on  tapahtuva:  ,,Sinä  yönä  on  kaksi  makaava
yhdellä vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään; kaksi on jauhamassa
saman myllyn ääressä: toinen otetaan talteen, toinen jätetään.” Milloin
tämä tapahtuu, sen me tiedämme kaikki: ylöstempauksen yhteydessä.

   Ilmestyskirja 10:llä oli veli Branahmille selvästi aivan erityinen mer-
kitys.  Hän on viitannut  siihen 86  kertaa.  Mutta  myöskin tässä  täytyy
lukea kappale loppuun saakka ja myös vielä luku 11 nähdäkseen, mihin
kaikki tarkasti kuuluu.

   Maaliskuussa 1962 veli Branhamilla oli tunnettu näky yliluonnollisen
pilven  ilmestymisestä  ja  ruuan  varastoimisesta.  Hän  on  puhunut  siitä
huhtikuun 1. päivän 1962 saarnan alussa.

   Joulukuussa 1962 hän kertoi minulle, mitä hänelle näyssä oli näytetty
ja sanottu: ,,»Kun kaupunki ryhtyy maanmittaukseen, sinun katusi leven-
netään ja aita laitetaan nurmikolle, silloin sinun tulee lähteä Arizonaan.«”

   Joulukuussa 1962 minä olen nähnyt omin silmin aidan nurmikolla, ja
veli Branham sanoi minulle: ,,Minun täytyy pakata ja muuttaa perheen
kanssa Tucsoniin, Arizonaan.” Sentähden hän pyysi minua itsensä sijasta
saarnaamaan Los Angelesissa ja Oaklandissa, Kaliforniassa.
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   Sen, mitä tapahtui 28. helmikuuta 1963, veli Branham kuvaa  24. huh-
tikuuta 1965, ja se on kaikille tunnettua: Nousi mahtava myrsky,  joka
katkoi puiden latvoja, maanjäristys järisytti koko aluetta, kun seitsemän
valtavaa  ukkosenjyrinää  kaikui.  Yliluonnollinen  pilvi  tuli  alas  vuoren
yläpuolelle.  Siellä hän sai ohjeen palata takaisin Jeffersonvilleen,  sillä
seitsemän sinettiä tuli tulla avatuksi. Minä itse olen nähnyt sen paikan,
40 mailin päässä Tucsonista, myös katkenneet puunlatvat ja kivenlohka-
reen, joka oli vierinyt vuorta alas.

   Myös tähän ertyiseen kokemukseen veli Branham viittasi 24. maalis-
kuuta 1963 saarnassaan 7. sinetistä, kun hän iski seitsemän kertaa nyrkil-
lään saarnastuoliin ja sanoi: ,,Ne 7 ukkosenjyrinää olivat niin valtavat!”
Yhä uudelleen hän mainitsi  nämä 7 ukkosenjyrinää, sillä ne kaikuivat
sinettien avaamisen yhteydessä.

   Myös veli Branhamin saarnoissa on paljon vaikeasti ymmärrettävää 7
ukkosenjyrinästä, kolmannesta nykäyksestä, telttanäystä jne.;  kuitenkin
meidän täytyy jättää se niin, emmekä saa kääntää sitä kieroon omaksi
kadotukseksemme. Sen sanoi jo Pietari  Paavalin kirjeistä (2Piet 3:16).
Veli Branhamin palvelustehtävä on menneisyyttä, Sanoma osoittaa meil-
le tien nykyhetkessä aina Kristuksen takaisinpaluuseen asti.

   Ilmestyskirjan luvut

   Kääntäkäämme katseemme vielä kerran Ilmestyskirjan lukuihin.

   Luvussa 1 meillä on ihana sisäänjohtaminen Ilmestyskirjaan.

   Luvuissa 2 ja 3 me löydämme seitsemän lähetyskirjettä, ja jokaisessa
annetaan lupaus voittajille ja kehoitus: ,,Kenellä on korva, se kuulkoon,
mitä Hengellä on sanottavana seurakunnille.”
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   Luvussa  4 ääni  taivaasta  huudahtaa  Johannekselle:  ,,»Nouse  ylös
tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva.« Ja
kohta minä jouduin Hengen kautta hurmioon;ja katso, taivaassa oli val-
taistuin ja valtaistuimella istui YKSI” (jakeet 1-2; saks. Raam.). Luku 4
päättyy 24 vanhimman ja neljän olennon ylistyksellä:  ,,»Sinä, meidän
HERRAMME ja  Jumalamme,  olet  arvollinen  saamaan  ylistyksen  ja
kunnian ja vallan, sillä SINÄ olet luonut kaikki, ja Sinun tahdostasi ne
ovat olemassa ja ovat luodut.«” (Jae 11).

   Luku 5 alkaa näin:  ,,Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa
kädessä kirjan, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun ja oli selkäpuolelta
sinetöity  seitsemällä  sinetillä.”  Me  menemme  suoraan  jakeeseen  5:
,,Mutta  yksi  vanhimmista  sanoi  minulle:  »Älä  itke!  Katso  Jalopeura
Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että Hän
voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.«” 

   Sinetöidyn kirjan avaamisen yhteydessä kaikui ylityslaulu: ,,Ja he lau-
loivat uutta laulua, joka kuului:  »Sinä olet arvollinen  ottamaan kirjan
ja avaamaan sen sinetit;sillä Sinä olet antanut teurastaa Itsesi ja olet os-
tanut veresi kautta Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä,
kaikista kansoista ja kansanheimoista ...« Silloin minä näin  ja kuulin
monien enkelien laulun valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäril-
tä; ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja
tuhat kertaa tuhat, ja he huusivat suurella äänellä: ,,»Karitsa, joka on
antanut teurastaa itsensä, on arvollinen saamaan vallan ja rikkauden,
viisauden  ja  väkevyyden,  kunnian,  kirkkauden  ja  ylistyksen.«”  (Ilm
5:9+11-12).

   Luku 6 alkaa seuraavalla tavalla: ,,Nyt minä näin, kuinka Karitsa avasi
yhden  niistä  seitsemästä  sinetistä,  ja  kuulin  yhden  niistä  neljästä
olennosta sanovan, niinkuin ukkosen äänellä »Tule!«”  Me voimme lu-
kea, mitä tapahtuu, kun Karitsa avaa ensimmäiset neljä sinettiä (jakeet 1-
8). Viidennessä sinetissä näytetään juutalaiset marttyyrit, jotka huutavat
kostoa. Kun Karitsa avaa kuudennen sinetin, me luemme: ,, … tuli val-
tava maanjäristys; ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkki-
puku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat
maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakileensa ...” (jakeet 12-13).
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   Luvussa  7 tapahtuu  ensimmäiseksi  144 000 sinetöiminen Israelin
kahdestatoista sukukunnasta. Tämä on tapahtuva ylöstempauksen jälkeen
kahden profeetan palvelustehtävän aikana.

   Jakeesta  9 eteenpäin Johannes näkee valtaistuimen edessä kaikista
kansoista ja kansanheimoista lukemattoman joukon, joka tulee suuresta
ahdistuksesta.  Luku  päättyy  sanoilla:  ,,  ...sillä  Karitsa  siellä  keskellä
valtaistuimen edessä on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vet-
ten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmis-
tänsä«” (jae 17).

   Luvussa 8 Karitsa avaa 7. sinetin ja taivaassa vallitsee puolen tunnin
hiljaisuus. Senjälkeen seitsemän enkeliä saavat pasuunansa:  ,,Ja minä
näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä; heille an-
nettiin seitsemän pasuunaa” (jae 2).

   Jakeessa 6 meille kuvataan: ,,Tämän jälkeen valmistautuivat ne seitse-
män enkeliä, joilla oli  ne seitsemän pasuunaa, puhaltamaan pasuunoi-
hin.”

   Jakeesta  seitsemän alkaen  seuraa kuvaus,  mitä  pasuuna-tuomioissa
tapahtuu maan päällä:

1. pasuuna ‒ Ilm 8:7:                                                                          
Kolmas osa maasta palaa.

2. pasuuna ‒ Ilm 8:8-9:                                                                      
Kolmas osa merestä muuttuu vereksi.    

3. pasuuna ‒ Ilm 8:10-11:                                                                  
Kolmas osa vesistöistä muuttuu karvaaksi.

4. pasuuna ‒ Ilm 8:12:                                                                        
Kolmas osa auringosta, kuusta ja tähdistä pimenee.

 5. pasuuna ‒ Ilm 9:1-12:                                                                       
Viisi kuukautta kauhistuttavia vitsauksia niille ihmisille, jotka eivät 
kanna Jumalan sinettiä.
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6. pasuuna ‒ Ilm 9: 13-21:                                                                 
Eufrat-virran varrella sidottuina olevat enkelit päästetään vapaaksi ja ne 
tappavat kolmas osan ihmisistä.

   Luvussa 8 meille kuvataan se, mitä mitä tapahtuu ensimmäisten neljän
pasuuna-enkelin tuomioitten aikana maan päällä.

   Luvut 9-12 kuvaavat, mitkä vitsaukset ovat tulevat ihmisten ylle, kun
viides  pasuuna soi. Jakeesta 13 eteenpäin seuraa kuvaus, mitä tapahtuu,
kun kuudes enkeli puhaltaa pasuunaan.

  Luvussa  10:7 me  löydämme  ilmoituksen,  mitä  on  tapahtuva,  kun
seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaan.

   ja  Ilm 11:15:ssä  tosiasiallinen tapahtuma:  ,,Nyt  seitsemäs enkeli
puhalsi  pasuunaan:  silloin  taivaassa  kuului  suuria  ääniä,  jotka
huusivat:  »Maailman  kuninkuus  on  tullut  meidän  HERRAllemme  ja
Hänen  Voidellullensa,  ja  Hän  on  hallitseva  Kuninkaana  aina  ja
iankaikkisesti!«

   Kaikki pasuuna-tuomiot vuodatetaan maan päälle ahdistuksenajassa,
viimeisten  3½  aikana  ennen  tuhatvuotisen  valtakunnan  alkamista  ja
lopuksi  vielä  seitsemän  vihan  maljaa  (Ilm 16).  Ensimmäiselle  3½:lle
pätee  sana:  ,,»Älkää vahingoittako  maata  älkääkä merta,  älkää myös
puita,  ennenkuin  olemme  painaneet  sinetin  Jumalamme  palvelijain
otsaan!«” (Ilm 7:3).

   Kenellä on korva, hän kuulkoon: Tarkkaan 33 kertaa veli  Branham
viittasi  Ilm 10:7:ään,  mutta joka kerta hän puhui ,,salaisuuksista”.
Veli Branham on käyttänyt Ilm 10:7 omaan palvelustehtäväänsä, koska
hän  oli  seitsemäs  seurakunta-enkeli,  jonka  kautta  paljastettiin  kaikki
salaisuudet Raamatun  ensimmäisestä  luvusta  aina  viimeiseen  lukuun
asti. Meille paljastettiin kaikki salaisuudet.            

         

   Ilm  10:7  on  pysyvä  kuitenkin  yksikössä.  Siinä  on  kuitenkin
eroavaisuus.  ,, ...vaan  niinä  päivinä,  jolloin seitsemännen enkelin ääni
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Valokuva Zürichistä sunnuntaina, 28 heinäkuuta 2019
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kuuluu,  kun  hän  on  puhaltava  pasuunaan,  niin  silloin  Jumalan
salaisuus (‒ ei  monet  ,,salaisuudet”) on  tullut  päätökseen,  niinkuin
Hän  on  sen  ilmoittanut  palvelijoilleen,  profeetoilleen,  luotettavasti
ilosanomana!”  Jeesus  Kristus  on  Jumalan  salaisuus  paljastettuna:
,,Heidän  sydämensä tulee  tulla  sen  kautta  rohkaistuiksi,  kun  he  ovat
rakkaudessa  lujasti  yhteenliittyneinä  ja  ovat  johdetut  sisään  täyden
ymmärryksen  koko  rikkauteen,  Jumala  salaisuuden  tuntemiseen.
Tämä salaisuus on Kristus, jossa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet
kätkettynä” (Kol 2:2-3; saks. Raam.). Peite on vielä Israelin yllä, mutta
silloin myös  juutalaiset ovat tunteva Jumalan salaisuuden Kristuk-
sessa, niin että se on löytävä päätöksensä (2Kor 3:13-16; Sak 12:10).

   Meidän täytyy lukea Ilm 10 kunnioituksella. Se pysyy siinä, että ei
yksikään Kirjoitusten profetia salli mitään omavaltaista tulkintaa. Kaikki
tapahtuu  järjestyksessä,  niinkuin  se  on  kirjoitettu:  Liiton  Enkeli  tulee
alas ja asettaa laillisena omistajana jalkansa meren ja maan päälle. Sitten
Hän on ärjyvä Juudan heimon leijonana: ,, … ja huusi suurella äänellä,
niinkuin  leijona  ärjyy.  Kun  hän  niin  oli  huutanut,  antoivat  ne
seitsemän  ukkosenjyrinää  äänensä  kaikua.  Kun  sitten  ne  seitsemän
ukkosejyrinää  olivat  puhuneet,  halusin  minä  kirjoittaa  sen  muistiin:
mutta minä kuulin äänen, joka huusi minulle taivaasta: »Pane sinetin
taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjyrinää ovat puhuneet, äläkä kirjoita
sitä!«” (Ilm 10:3-4). Senjälkeen alkaa Hänen kuningasvaltansa.

   Tärkeä viittaus: Maaliskuussa 1963 veli  Branham on puhunut siitä,
mitä Johannes oli nähnyt ja kuullut. Kuitenkaan mitään siitä ei todella-
kaan  ole  tapahtunut  vuonna  1963;  hänelle  pelkästään  paljastettiin  se,
mitä Johannes on kirjoittanut muistiin aina yksityiskohtiin asti. Sen hän
on ilmoittanut meille. Aamen.

   NÄIN SANOO HERRA pyhässä Sanassaan: Ne seitsemän ukkosen-
jyrinän ääntä kaikuvat silloin, kun HERRA liiton enkelinä tulee alas.

   Vasta silloin antavat ne seitsemän ukkosenjyrinää äänensä kuulua! Niin
se  on  kirjoitettuna  iankaikkisesti  pätevän  Testamentin  jumalallisessa
asiakirjassa.  Kaikki  se,  mitä  meidän  ajassamme  julistetaan  ukkosen-
jyrinän paljastamisena, ei ole mitään muuta kuin valhetta ja harhaanjoh-
tamista.
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   ,,Silloin Enkeli, jonka minä näin seisovan meren ja maan päällä, ko-
hotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi Hänen kauttansa, joka elää
aina ja iankaikkisesti, Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja
maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on: »Tästä eteenpäin ei ole
oleva enää mitään viivytystä, vaan niinä päivinä, jolloin seitsemännen
enkelin ääni  kaikuu,  kun hän puhaltaa pasuunaan,  Jumalan salai-
suus on tullut päätökseen ...” (Ilm 10:5-6; saks. Raam.).

   Silloin toteutuu liitonkansalle Israelille toinen osa Mal 3:1:stä:  ,,ja
äkisti on tuleva temppeliinsä HERRA, jota te etsitte, ja Liitonenkeli, jota
te halajatte. Katso, Hän tulee, sanoo HERRA Sebaot!” Profeetta Danie-
lissa on edeltäsanottu, että aikaa on oleva vielä 3 ja ½ vuotta:  ,,Silloin
minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolel-
la, ja hän nosti  oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja  vannoi
Hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: »Siihen on vielä aika, kaksi
aikaa ja puoli aikaa; ja niin pian kuin pyhän kansan tuhoajan valta
on saavuttanut loppunsa,  silloin tämä kaikki  toteutuu!«” (Dan 12:7;
saks. Raam.). Aamen.

   Toteutuminen osuu tarkkaan viimeisen vuosiviikon puoliväliin (Dan
9:24-27). Oi, miten tarkkaa, miten kallisarvoinen on Jumalan pyhä Sana!

Profeetta ja ihminen

   Täytyy  selvästi  tulla  sanotuksi:  Sinä  päivänä  vuonna  1981,  kun
William  Branham  julistettiin  Jeffersonvillessä  ,,Jumalan  ääneksi”  ‒
,,Voice of God” vetoamisella Ilm 10:7:ään, tapahtui sama kuin Eedenin
puutarhassa. Miten usein veli Branham on painottanut sitä: Se oli vain
yksi sana, jonka käärme on lisännyt keskustelussa Eevan kanssa, ja syn-
tiinlankeemus tapahtui! Tässä se on kokonainen jae, joka selitettiin vää-
rin. Nyt sovitettiin se, mikä on kirjoitettuna Ilm 10:7:ssä, veli Branha-
miin, ja sen tulkinnan uskovat kaikki, jotka halveksivat Jumalan Sanaa.

   William Branham oli ihminen niinkuin Elia ja me kaikki. Hän, joka
uskoo,  että  hän  oli Jumalan ääni, uskoo, että hän on Jumala  ‒  ja  se on
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jumalanpilkkaa ja epäjumalanpalvontaa! Jumalan ääni on Jumalan Sana,
eikä joku kuolevainen ihminen!

   Suunnatkaamme katse inhimmilliseen puoleen:  Veli  Branham meni
mielellään  metsästämään,  hän  onki  mielellään,  hän  on  kertonut  usein
kertomuksia ennen saarnaa. Hän oli aviomies ja isä. 21. huhtikuuta 1957
hän osoitti saarnan alussa tyttäreensä Rebeccaan ja sanoi: ,,Tuolla istuu
minun  pieni  tyttöni.  Hän  on  myös  eräänä  päivänä  oleva  profetissa.”
Kuitenkin tästä puuttui se ,,NÄIN SANOO HERRA”.  Tytär eli  ja kuoli
olematta profetissa.

   29. marraskuuta 1959 veli Branham sanoi saarnansa alussa: ,,Joseph,
poikani, sinä olet profeetta. Se on minun rukoukseni.” Myös tästä puut-
tuu ,,NÄIN SANOO HERRA”. Eihän Jumala ole luvannut mitään muuta
profeettaa Sanassaan ‒ ei myöskään mitään kahdeksatta sanansaattajaa.

   8. heinäkuuta 1962 veli Branham sanoi: ,,Ja niin minä odotan suurta
aikaa, kun minä olen menevä Israeliin viedäkseni heille evankeliumin.”

   11. heinäkuuta 1965 hän sanoi: ,,Minun palvelustehtäväni Afrikassa ei
ole vielä päättynyt.”

   15. elokuuta 1965 hän sanoi: Minä olen vielä kerran ratsastava sitä
polkua … ”

    27. marraskuuta 1965 hän sanoi: Minä en tule kuolemaan … ” ‒ ja
vain  kuukautta myöhemmin, 24. joulukuuta 1965 hänet kutsuttiin kotiin!

     Hän oli Jumalan lopullisen teon suuressa odotuksessa, niinkuin myös
me kaikki olemme tänä päivänä, ja on tuonut tämän seitsemän ukkosen-
jyrinän, ,,kolmannen nykäyksen” ja telttanäyn yhteyteen.

   Me voisimme asettaa esiin kokonaisen listan ilmauksista, joita veli
Branham ihmisenä on tehnyt, mutta joita harhaopettajat pitävät ,,NÄIN
SANOO HERRAna” ja levittävät niitä. Kuitenkin meidän kanssamme on
kyse  siitä,  mitä  veli  Branham julisti  Sanomana,  Sanalle  perustettuna.
Hän,  joka  lukee  hänen saarnojaan  tahi  kuuntelee,  tulkitsematta  niihin
mitään lisää, tulee yhä vielä runsaasti siunatuksi.
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   Kuitenkin, koska me olemme niin lähellä loppua, täytyy vehnä tulla
erotetuksi rikkaruohosta. Kaikkien täytyy tehdä ratkaisunsa, haluavatko
he uskoa alkuperäisen Sanan vai jonkun tulkinnan.

   Käy toteen se:  ,,Koska he eivät  ole  uskoneet  Totuutta,  Jumala on
lähettänyt heille väkeviä eksytyksiä” (2Tess 2:10-11).

   Tulkaamme vielä kerran takaisin lainaukseen, jonka me alussa olemme
tuoneet.  Veli Branham painotti,  että ei hän, vaan Sanoma edeltäisi
Kristuksen toista tulemusta.

  12.  kesäkuuta  1958  veli  Branham sanoi  konferenssissa  Dallasissa,
Texasissa,  keskustelun lopussa minulle:  ,,Veli Frank, sinä olet palaava
tämän sanoman kanssa takaisin Saksaan.”

   15. tammikuuta 1963 hän sanoi saarnassa: ,,Sanoma on menevä toiselle
kansakunnalle … ”

   Veli Branhamhan ei ole sinettien avaamisen jälkeen saarnannut enää
missään toisessa maassa. Vasta hänen hautaamisensa jälkeen huhtikuussa
1966 sanoma on kannettu kaikkeen maailmaan. Kuitenkin juuri tämän
tosiasian Jumalan halveksijat kieltävät.

   Se on tullut esiin, että kaikki, jotka uskovat harhaoppeja, he hylkäävät
Jumalan tehtävään asettaman sanoman kantajan. He ovat osallisia maine-
murhaan  ja  panetteluihin,  joita  on  levitetty  saatanan  tuhoamisiskusta
vuonna 1979 lähtien. Myös tässä käärme on käyttänyt  samaa metodia
niinkuin  Eevan  kohdalla  ja  on  kylvänyt  epäilyksen  kutsumisen  ylle:
,,Voisiko  HERRA tosiaan  olla  puhunut  hänelle?”  Niin,  saatana  on
keksinyt  pahimmat  syytökset  Jumalan palvelijaa  kohtaan,  tuhotakseen
uskovien luottamuksen jumalalliseen kutsumiseen ja myös paikallisseu-
rakunnan.  Kaikki  harhaan  johdetut  uskovat  saatanalliset  valheet.  He
eivät usko, että HERRA  on todella puhunut palvelijalleen ja on ennen ja
jälkeen 1979 antanut ohjeita.

   Lahjoittakoon uskollinen HERRA armon, että kaikki harhaanjohdetut
löytävät  takaisin  40  vuoden  erämaavaelluksen  jälkeen,  ja  että  me
yhdessä  koemme  valmistumisemme  uskossa  ja  kuuliaisuudessa.Tässä
pätee:Valittuja ei voida johtaa harhaan.Tyhmät neitsyet ovat tuleva vasta,
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kun myöhäissade lankeaa, ja HERRA Jumala vahvistaa Sanan viisaitten
neitsyeitten keskuudessa. Silloin he ovat sanova: ,,Antakaa meille öljys-
tänne.” Kuitenkin silloin se on liian myöhäistä. He ovat seisova ulko-
puolella oven edessä ja kolkuttava. Vielä pätee Sana:  ,,TÄNÄ PÄIVÄNÄ,
NIIN  KUIN  TE  KUULETTE HÄNEN ÄÄNENSÄ …!”  Älkää  paaduttako
sydämiänne, kun Jumala puhuu!

    Jumalan palvelijan todistus

   ,,Mutta me olemme Jumalasta;joka tuntee Jumalan,  hän kuulee
meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme
totuuden hengen ja eksytyksen hengen”  (1Joh 4:6).

   Jumala  on asettanut  viisi  palvelustehtävää seurakuntaan:  ,,Ja tämä
juuri on myös se, joka on asettanut toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi,
toiset evankelistoiksi, vielä toiset paimeniksi ja opettajiksi” (Ef 4:11).

   Jos kuitenkin on kyse palvelustehtävästä, joka on pelastussuunnitel-
man kanssa yhteenliitetty, on kirjoitettu Sana ,,palvelija”. Jopa meidän
HERRAamme ja Lunastajaamme kuvattiin ,,palvelijana”.

   ,,Katso,  Minun  Palvelijani,  jota minä tuen,  Minun valittuni,  johon
Minun  sydämeni  on  mielistynyt:MINÄ olen  pannut  Henkeni  Häneen,
jotta Hän levvittää kansoille oikeuden” (Jes 42:1).

   ,,»Katso, Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, Minun rakkaa-
ni, johon Minun sydämeni on mielistynyt! MINÄ panen Henkeni Häneen,
ja Hän on julistava pakanakansoille oikeuden” (Matt 12:18).

   Samoin profeetat kuvataan ,,palvelijoina”: ,,Ei, HERRA Jumala ei tee
mitään  ilmoittamatta  neuvopäätöstään  palvelijoillensa,  profeetoille”
(Aamos 3:7).

   Paavali, kutsuttuna apostolina esittelee itsensä samoin ensimmäisessä
kirjeessään ,,palvelijana”: Minä, Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija
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olen  kutsumisen  kautta  erotettu  apostoliksi,  julistaakseni  Jumalan
pelastussanomaa” (Room 1:1; saks. Raam.).

   Myös apostoli Pietari ja Jaakob samoin kuin Juudas, Jaakobin veli,
esittelevät itsensä palvelijoina:

   ,,Minä, Jaakob, Jumalan ja HERRAn Jeesuksen Kristuksen palvelija...”
(Jaak 1:1).

   ,,Minä, Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli ...”
(2Piet 1:1).

   ,,Minä, Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ...” (Juudaan kirje 1).

   Minä olen yhä uudelleen tuonut todistuksia niistä yliluonnollisista ko-
kemuksista,  joita  uskollinen  HERRA on  armosta  lahjoittanut  minulle
vuodesta 1962 lähtien. Heti minun kutsumiseni yhteydessä maanantaina,
2.  huhtikuuta  1962  HERRA puhutteli  minua  kolme  kertaa  sanoil-
la:  ,,Palvelijani,  sinun  aikasi  tätä  kaupunkia  varten  on  pian  lopussa.
MINÄ lähetän sinut toisiin kaupunkeihin julistamaan Minun Sanaani ...”

   ,,Palvelijani, aika tulee, jolloin he ovat kuuleva sinua ...”

   Ja: ,,Palvelijani, älä perusta mitään paikallisseurakuntia äläkä julkaise
mitään laulukirjaa ...”

   Molemmit käsitteet ,,palvelijani” ja ,,lähettää” on kutsumisen yhtey-
dessä suurimmassa merityksessä.

   Myös  muiden  kokemusten  yhteydessä,  kun  HERRA antoi  minulle
ohjeita,  Hän  on  joka  kerta  puhutellut  minua  sanalla  ,,Palvelijani”.
Tärkeimpiin kuuluu minulle se, mitä uskollinen HERRA huudahti minul-
le sunnuntaina 19. syyskuuta 1976: ,,Palvelijani, Minä olen määrännyt
sinut Matteus 24, jakeitten 45-47, mukaisesti jakamaan ruokaa oikealla
ajalla.” Ei milloinkaan aikaisemmin tämä raamatunpaikka ollut tietoises-
ti herättänyt huomiotani: ,,Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen
palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palve-
lusväestään, jotta hän antaisi heille ruokaa oikeaan aikaan? Autuas on
se  palvelija,  jonka  hänen  herransa  tullessaan  havaitsee näin tekevän.
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Totisesti  Minä  sanon  teille:  Hän  asettaa  hänet  kaiken  omaisuutensa
hoitajaksi.”

   Silloin minä vasta ymmärsin täydessä laajuudessa sen merkityksen,
mitä veli Branham oli sanonut minulle 3. joulukuuta 1962 muun muassa:
,,Veli Frank, odota ruuan jakamisen kanssa, kunnes olet saanut lopunkin,
mikä  kuuluu  siihen.”  Jo  syyskuusta  1958  lähtien  me  olimme saaneet
hänen saarnansa lähetettyinä ääninauhoilla.  24. maaliskuuta 1963, heti
saarnan alussa seitsemännestä sinetistä, hän sanoi: ,,Jos te muistatte sen
näyn,  joka minulla oli  vuosi  sitten,  että ruoka varastoidaan tässä
paikassa … ” ja lopuksi: ,,Nyt on ruoka varastoitu.” Minä olen kään-
tänyt  veli  Branhamin  saarnat  saksankielelle,  olen  ojentanut  eteenpäin
koko palvelusväelle menneitten 54 vuoden ajan profeetan kotiinmenosta
lähtien hengellisen ruuan, jonka veli Branham on varastoinut. HERRAn
pöytä on runsaasti katettu.

   Myös kun HERRA vaati minua lukemaan maaliskuussa 1980 Marsel-
leissa 2Tim 4 jakeesta 1 jakeeseen 5, Hän on puhutellut minua sanalla
,,Palvelijani”.  Minä   otin  heti  Raamattuni  ja  luin,  niinkuin  minua  oli
käsketty:  ,,Minä  vannotan  sinua  Jumalan  ja  Kristuksen  Jeesuksen
kasvojen  edessä,  joka   kerran  on  tuomitseva  eläviä  ja  kuolleita  …:
saarnaa  Sanaa,  astu  esiin  sen  kanssa  sopivalla  ja  sopimattomalla
ajalla,  nuhtele,  neuvo  oikeaan,  kehoita  kaikella  pitkämielisyydellä  ja
opetuksella! Sillä tulee aika, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan
omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja
kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.  Mutta sinä,
pysy  raittiina  joka  suhteessa,  kärsi  vaivaa,  suorita  pelastuksen
saarnaajan työ ja toimita palvelustehtäväsi täydellisesti.”  Niin varmasti
kuin Hän on minut  määrännyt  antamaan eteenpäin hengellistä ruokaa,
niin  varmasti  minun  täytyy  Hänen  toimeksiannossaan  ilman  komp-
romisseja  julistaa  Hänen  kallista  ja  pyhää  Sanaansa.  Tämä  palvelus-
tehtävä  on  raamatullinen,  niinkuin  myös  veli  Branhamin  palvelusteh-
tävä oli,  ja on hänen pelastushistorillisen tehtävän kanssa erottamatto-
masti yhteenliitetty.

   Kaikki  käsittäkööt,  että  niillä  vakavilla  sanoilla,  jotka  Paavali  on
suunnannut Timoteukselle 2Tim 4:1-3:ssa, on myös vielä tänä päivänä
pätevyytensä, ja erityisesti kaikille, jotka saarnaavat Jumalan Sanaa.
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   En minä, vaan HERRA itse on antanut toistuvasti todistuksen. Joka
hylkää uskollisen palvelijan palvelustehtävän (Matt 24:45-47), hän kuu-
lee sen, mitä joku tyhmä palvelija tuo esiin tulkinnoissa (Matt 24:48-51).
Ensiksi HERRA kylvää hyvän siemenen, kuitenkin vihollinen tulee heti
perässä ja kylvää pahan siemenen (Matt 13:24-25 ja jakeet 37-39).

   Kaikkivaltias, kaikkitietävä Jumala on järjestänyt kaiken ihmeellisesti.
Nyt tulee ilmi, keitä ja mitä me olemme. Tyhmät neisyet uskovat tulkin-
nat  ja  seuraavat  jotakin  ihmistä.  Viisaat  neitsyet  iloitsevat  palvelus-
tehtävän jatkosta ja uskovat  vain,  mitä Sanassa on kirjoitettu,  sillä he
ovat Sana-morsian.

   Sentähden HERRA sanoi:  ,,Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka
silloin, kun Minä lähetän jonkun, ottaa vastaan hänet, hän ottaa vast-
taan Minut; mutta joka ottaa vastaan Minut, ottaa vastaan Hänet, joka
on Minut lähettänyt”   (Joh 13:20). Joka ottaa vastaan lähetetyn, hänet
yhdistetään  Jumalan  kanssa;  Joka  hylkää  hänet,  hän  menee  harhaan.
Niinkuin veli Branham on suorittanut tehtävänsä totisena palvelijana ja
Jumalan profeettana, niin varmasti minä olen suorittanut tehtävän Kris-
tuksen palvelijana, lähetettynä, ja todella maan ääriin asti.  Myös minä
olen vain ihminen ja,  niinkuin veli Branham sanoi itsestään, ,,armosta
pelastettu syntinen”. Mutta opetuksellisen palvelustehtävän kautta, jonka
uskollinen HERRA on minulle antanut, on kaikki asetettu raamatullisesti
oikein  paikoilleen.  Nyt  on  kyse  olla  osallinen  siihen,  mitä  Jumala
parhaillaan tekee.

   Minä päätän tämän jakson Tiit 1:2-3:lla: ,, ...sen iankaikkisen elämän
toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen
ikuisia  aikoja  ‒ mutta  kun  aika  oli  tullut,  ilmoitti  Hän  Sanansa
saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän Pelastajamme,
tehtävässä.” 
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,,Kokoa Minulle Minun kansani!”

He tulevat idästä ja lännestä,
he tulevat etelästä ja pohjoisesta …

   Minä katson suurella kiitollisuudella taaksepäin kaikkia niitä vuosia,
joina  olen  saanut  tehdä  kuukausittaiset  lähetysmatkani  ja  saarnata
monissa  kaupungeissa  165  maailman  maassa.  Senjälkeen  kun  olen
saavuttanut 85. elinvuoteni, minä huomaan, että niin ei voi enää jatkua,
sillä kaikki on heikentynyt: näkö, kuulo, kävely; niin, koko keho on kär-
sinyt.

   Minä olen tehnyt  sen, mitä HERRA on käskenyt  minun tehdä. Veli
Branhamin kotiinmenosta lähtien minä olen kantanut Sanoman kaikkeen
maailmaan,  olen  asettanut  varastoidun  hengellisen  ruuan  palvelevien
veljien ja kaikkien uskovien käyttöön. Jo 1963, heti sen jälkeen kun veli
Branham oli  saarnannut  sineteistä,  minut  johdatettiin  kirjoittamaan  ja
julkaisemaan  se,  mikä  minulle  oli  tullut  tärkeäksi  Jumalan  Sanassa.
Kaikkina niinä vuosina minä olen käsin kirjoittanut näin yli 3000 käsi-
kirjoitussivua, jotka sitten on painettu prosyyreina, kirjoina ja kiertokir-
jeinä.  Niin  kuin  apostolit  ovat  asettaneet  oikein  paikoilleen  monet
Vanhan  Testamentin  ilmaukset,  niin  minä  olen  voinut  asettaa  oikein
paikoilleen  Sanaan  kaikki  veli  Branhamin  ilmaukset,  myös  vaikeasti
ymmärrettävät. Kiitos olkoon Jumalalle siitä.

   Myös nyt, kun en enää voi matkustaa niinkuin menneinä vuosikymme-
ninä, Jumala on pitänyt  huolen siitä,  että kaikilla uskovilla maailman-
laajuisesti on osallisuus julistukseen. Sillä tavalla, että kokoukset, jotka
tapahtuvat  jokaisena  ensimmäisenä  viikonloppuna  täällä  Missions-
zentrumissa, lähetetään internetin välityksellä 15 eri kielellä livenä koko
maailmaan. Aina kymmeneentuhanteen asti nouseviin liittymisten kautta
yksittäiset uskovaiset, perheet ja kokonaiset seurakunnat kaikilla mante-
reilla  seuraavat  mukana  niitä.  Kaikki  saarnat  voidaan milloin  tahansa
myös  hakea  meidän  kotisivuiltamme  freie-volksmission.de  ja  meidän
YouTube-kanavaltamme ,,FreieVolksmission”.
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  Kuukausittaiset  kokoukset  viimeisenä  sunnuntaina  Zürichissä  ja
ensimmäisenä  viikonloppuna Missionszentrumissa Krefeldissä ovat aina
hyvin vierailtuja. Kun me laskemme täällä mukaan kaikki huoneet, salin,
parvekkeen, ruokasalin, äitien huoneet ja pyhäkouluhuoneen, silloin me
pääsemme 1130 istumapaikkaan asti, jotka ensimmäisinä viikonloppuina
ovat  lähes  täysilukuisesti  käytössä.  Aamos  8:11 on toteutunut  meidän
silmiemme edessä:  ,,Tietäkää: on tuleva päivät« ‒ niin sanoo HERRAn
Jumalan päätös  ‒ ,»jolloin Minä lähetän nälän maahan, en kuitenkaan
leivän nälkää enkä veden janoa, vaan nälän, kuulla HERRAn sanoja.”

   Jumala on pitänyt kaikesta huolen: 10 000 neliömetrin tontista, jolle on
voitu rakentaa jumalanhuone, lähetysrakennukset, paino- ja postitustilat.
Sisääntulo-  ja  ulosmenoväylät  ovat  avoinna  päivin  ja  öin.  Ei  yhtään
ainoaa kertaa 60 vuoden aikana ole esitelty mitään ohjelmaa tai pyydetty
lahjoitusta. Ei yhtään  ainoa kertaa ole koottu jotakin uhria tai kymme-
nyksiä. Alusta asti ja tähän päivään saakka kaikki prosyyrit, kirjat CD:t.
DVD:t jne lähetetään ilmaiseksi.

   Tässä  yhteydessä  minä  haluaisin  kiittää  koko sydämestäni  kaikkia
veljiä ja sisaria, jotka uskollisesti tukevat Jumalan työtä. Toiset heittävät
lahjansa uhriarkkuun, toiset siirtävät lähetystileille. Minä sanon kaikille
vielä kerran erityisen kiitoksen HERRAn Jeesuksen Kristuksen nimessä.

   Se,  että  uskovaiset  matkustavat  koko Euroopasta  ja  muista  maista,
todistaa siitä,  että valitut asettavat Jumalan valtakunnan ensimmäiselle
sijalle  ja  tulevat  kaipauksella,  kokea  Jumala  uudestaan.  Kyllä,  se  on
tapahtuva, että HERRA tuo lunastustyönsä päätökseen valtavan Hengen
vaikutuksen  kautta.  Me  uskomme,  että  pian  toteutuu  se,  mitä  Room
9:28:ssa on kirjoitettu:  ,,  ...sillä Sanansa HERRA on toteuttava maan
päällä, kun Hän antaa asioiden sujua ilman taukoa.”  HÄNELLE yksin
olkoon kunnia.

   Minun rukoukseni  on,  että  Karitsan morsian,  joka on uloskutsuttu,
erotettu, puhdistettu ja pyhitetty Sanoman kautta tätä aikaa varten, sine-
töidään Pyhällä Hengellä, niinkuin on kirjoitettu: ,,Hänessä on teidätkin,
sittenkuin  olitte  kuulleet  totuuden Sanan,  pelastuksenne  pelastussano-
man ja uskoviksi tultuanne, sinetöity luvatulla Pyhällä Hengellä ...” (Ef
1:13; saks. Raam).
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   Se on tuleva todeksi: ,,Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme
kunnia Hänelle! Sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja Hänen morsiamensa
on itsensä valmistanut ...” (Ilm 19:7).

   ,,Ja  Henki  ja  morsian  sanovat:  »Tule!«,  ja  joka  sen  kuulee,  hän
sanokoon:  »Tule!«,  ja  joka  janoaa,  hän  tulkoon!  Hän,  joka  kantaa
kaipausta,  hän  ottakoon  elämän  vettä  lahjaksi!”  (Ilm  22:17;  saks.
Raam.) Aamen.

   Jumalan tehtävässä toimien
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Näin me olemme saavutettavissa:

Missions-Zentrum

Postfach 100707
D-47707 Krefeld

Puhelin 02151/545151
Fax 02151/951293

Sähköposti:volksmission@gmx.de

Kotisivu:http://www.freie-volksmission.de

Monistaminen ja kopiointi sallittua vain luvalla.

Julkaisija:  Ewald  Frank,  lahetyssaarnaaja,  Postfach  100707,  Krefeld
47707,  Deutschland.  Kaikki  postitus  tapahtuu  vapaaehtoisten
lahjoitusten  pohjalta.  Kaikki  maksut  lahetystyolle  Saksaan:  Freie
Volksmission Krefeld, Postbank Essen, Nr 1 676 06439, BLZ 360 10043,
IBAN DE16  3601  0043  0167  6064  39,  BICPBNKDEFF   tai   Freie
Volksmission    Krefeld,  Sparkasse  Krefeld,Nr.  1  209386,  BLZ  320
50000, IBAN DE14 3205 0000 0001 209386, BIC: SPKRDE33
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