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

KIERTOKIRJE        Huhtikuu 2020

Lähetyskirje Jumalan tehtävässä

   Minä tervehdin kaikkia uskovia, kaikkia veljiä ja sisaria, maailmanlaa-
juisesti Sanalla 2.Piet. 3:9:stä: ,,HERRA ei viivytä lupauksensa täyttämistä,
niinkuin monet  pitävät  sitä  viivyttelemisenä,  vaan Hän on pitkämielinen
teitä kohtaan, sillä Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tule-
vat parannukseen.”

   Lupaus kuuluu:  ,,...ja kun Minä olen mennyt sinne ja olen valmistanut
teille paikan, olen Minä tuleva jälleen ja olen ottava teidät luokseni, jotta
myös te olette siellä, missä Minä olen.” (Joh 14:3 saks. Raam.)

   Me olemme Jumalalle koko sydämestämme kiitollisia Hänen kalliista ja
pyhästä  Sanastansa,  Vanhasta ja Uudesta Testamentista,  evankeliumeista,
apostolien kirjeistä aina Ilmestyskirjaan asti.  Jokainen raamatullinen aihe
on niissä käsitelty lopullisella selvyydellä.

   Pääasia kaikille raamatullisesti uskoville oli ja on aihe Kristuksen toises-
ta  tulemuksesta.  Ajankohtaisesti  sen  kanssa  on  yhteenliitetty  uloskutsu-
misen,  erottumisen,  Jeesuksen  Kristuksen  seurakunnan  valmistumisen
viimeinen  sanoma  meidän  HERRAmme  kunniakkaaseen  takaisinpaluun
päivään mennessä .

   2.  Piet.  3:14:ssä me luemme:  ,,Sentähden,  rakkaani,  pyrkikää näiden
asioiden  odotuksessa  siihen,  että  teidät  havaittaisiin  tahrattomiksi  ja
nuhteettomiksi, rauhassa, Hänen edessään...”
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   Apostolit  johdatettiin  jakamaan  uskoville  erityinen  opetus  meidän
HERRAmme  takaisinpaluun  aiheesta.  Näin  kirjoittaa  Johannes  1.  Joh.
2:28:ssa:  ,,Ja juuri nyt, te lapsukaiset, pysykää Hänessä, jotta me Hänen
ilmestyessään saamme omistaa varman turvan eikä meidän täydy häveten
väistyä taaksepäin Hänen edessään.”  (saks.  Raam.).  Se on valloittavaa,
minkä painoarvon Jumalan Henki on asettanut valmistumiselle tätä  kun-
niakasta päivää varten apostolien sydämelle ja antoi kirjoittaa sen muistiin.
Tämä pätee erityisesti meihin, koska me tiedämme tarkkaan, että me olem-
me  saapuneet  aivan  Jeesuksen  Kristuksen  takaisinpaluun  eteen,  että  me
todella koemme valmistumisemme.

   Se, mitä apostoli Paavali on kirjoittanut työtoverilleen Timoteukselle, on
tänä  päivänä  erityisesti  suunnattu  minulle,  mutta  myös  kaikille  veljille,
jotka  maailmanlaajuisesti  uskollisesti  julistavat  paljastettua  Sanaa  ja
jakavat  hengellistä  ruokaa:  ,,Suorita  tehtävä  niin,  että  sinä  pysyt  tah-
rattomana,  nuhteettomana  meidän  HERRAmme  Jeesuksen  Kristuksen
ilmestymiseen saakka ...” (1.Tim. 6:14; saks. Raam.). Nyt ennen HERRAn
takaisinpaluuta täytyy julistuksen olla ehdottoman raamatullista. On kyse
Jumalan Sanan julistamisesta ilman moitetta.

   Jakeessa 15 apostoli kirjoittaa katsannolla HERRAn takaisinpaluuseen: ,,
…  jonka  autuas  ja  ainoa  valtias  antaa  tarkkaan  määrättynä  aikana
tapahtua, Hän, kuningasten Kuningas ja herrain HERRA ...” (saks. Raam.).

    Jumala on kaiken edeltä lujasti määrännyt: koko pelastussuunnitelman,
mitä Kristuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä tapahtuisi ja samoin,
mitä nyt  ennen Kristuksen toista tulemusta tapahtuu.  Apostoli  on voinut
kirjoittaa: ,, …tarkkaan määrättynä aikana antaa tapahtua ...”

   Sentähden pätee myös meidän aikaamme varten, että Kristuksen toista
tulemusta edeltää Sanoma.

   2. Tim. 2:15 me luemme: ,,Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi,
joka  koetukset  kestää,  työntekijäksi,  joka  ei  työtään  häpeä,  joka  oikein
jakelee totuuden sanaa.”           
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   Jumala on todella ajatellut kaikkea. Ja me olemme kiitollisia, niin, minä
olen kiitollinen monista vuosista, joiden aikana minä olen saanut julistaa
Jumalan  Sanaa,  ilman  ainuttakaan  kertaa  jotakin  tulkintaa,  tuodakseni
jonkin selityksen, vaan olen saarnannut ainoastaan pyhää Jumalan Sanaa.

   Minä  olen  erityisen  kiitollinen,  koska  HERRA on  käskenyt  minua
1980: ,,Palvelijani, nouse ylös ja lue 2 Timoteus 4.” Minä nousin ylös, otin
Raamattuni  ja  luin:  ,,Minä  vannotan  sinua  Jumalan  ja  Kristuksen
Jeesuksen kasvojen edessä, joka on kerran tuomitseva eläviä ja kuolleita,
sekä hänen ilmestymisensä että hänen kuningasvaltansa kautta: saarnaa
Sanaa, astu sen kanssa esiin sopivalla tai sopimattomalla ajalla, vakuuta,
ohjaa oikeaan, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella!

   Sillä on tuleva aika, jolloin ei kärsitä tervettä oppia ja omien himojen
mukaan haalitaan omaan korvasyyhyyn itselle opettajia opettajien päälle;
sitävastoin  korvat  käännetään  pois  totuudesta  ja  käännytään  taruihin.
Mutta sinä pysy raittiina joka suhteessa,  kärsi  vaivaa,  suorita  pelastus-
sanoman saarnaajan työ ja toimita palvelustehtäväsi täydellisesti.”  (Saks.
Raam.)

   Sillä  koko  luvulla  on  siitä  päivästä  lähtien  minulle  aivan  erityinen
merkitys. Me näemme, mikä kehoitus on ensimmäisissä jakeissa. Tuohon
aikaan  oli  apostoli  Paavalin  kehoitus  suunnattu  hänen  työtoverilleen
Timoteukselle.  1980  HERRA on  puhunut  tämän  Sanan  minulle.  Me
luemme  edelleen, mitä Paavali sanoi viittaamalla palvelustehtäväänsä, ja se
pätee  nyt  samoin,  sillä  se  on  viimeinen  sanoma,  jota  Jumalan
toimeksiannossa julistetaan:

  ,,Mutta HERRA auttoi minua ja on antanut minulle voimaa, että sanan
julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi ja kaikki pakanat
saisivat sen kuulla; sillä niin minä olen pelastettu jalopeuran kidasta” (2.
Tim. 4:17; saks. Raam.).

   Tässä meillä on jotakin aivan erityistä. Paavali oli varma siitä, että hänen
julistuksensa kautta kaikki, mitä Jumala oli pelastussuunnitelmassaan päät-
tänyt, tuli esiin tuoduksi, ja sentähden HERRA on antanut hänelle voimaa.
Se  ei ollut  ylpeyttä,  se ei  ollut  mitään  henkilökohtaista  arviointia. Se oli
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Jumalan tehtävä! Eikä hänelle suotu voima ollut ihmismäistä laatua, vaan
Pyhän Hengen kautta vaikutettua.

   Paavali oli erityisesti kirjoittanut Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluusta,
1. Kor. 15:ssä, 1. Tess. 4:ssä ja muissa eri paikoissa. Ja sitten me luemme
Tiitus  1:3:ssa:   ,,...mutta Hän on  tehnyt  Sanansa tiettäväksi  määrättynä
aikana saarnan kautta, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän Pelasta-
jamme tehtävässä.”

   Me olemme lukeneet, että HERRAn takaisinpaluu on tapahtuva määrät-
tynä aikana,  ja tässä, että Hänen Sanansa on tehty tiettäväksi  määrättynä
aikana.  Molemmat  tapahtuu  meidän  ajassamme:  paljastetun  Sanan
sanoman julistus ja HERRAn takaisinpaluu  määrättynä aikana.

   Ylistetty ja kiitetty olkoon meidän HERRAmme! HÄN on paljastanut
Sanansa,  joka  on  määrätty tätä  ajanjaksoa  varten,  profeetalleen  William
Branhamille,  niinkuin  Paavali  aikoinaan  on  voinut  todistaa  sen  siitä
tehtävästä, joka hänelle oli annettu.

   Oli  jumalallisia  kutsumisia  Vanhassa  ja  Uudessa  Testamentissa,  ja
kaikilla, oli se sitten Nooa, Mooses, Elia, Johannes Kastaja tai kuka ikinä se
sitten olikin, kaikilla oli jumalallinen tehtävä ja kaikki ovat suorittaneet sen.

   Uusi Testamentti alkaa sillä, että Johannes Kastaja astui esiin määrättynä
aikana,  nimittäin  sinä  ajanjaksona,  jolloin  raamatullinen  profetia  täyttyi
Kristuksen  ensimmäisen  tulemuksen  yhteydessä  (Matt.  3).  Johannes
Kastajalla oli jumalallinen tehtävä. Hän oli Jumalan lähettämä mies suoral-
la kutsumisella ja on valmistanut HERRAlle tien, niinkuin se on ilmoitettu
Jes. 40:3:ssa, ja Mal. 3:1:ssä Vanhassa Testamentissa. Hän on voinut viitata
todistukseksi Sanaan.

   Johanneksen evankeliumissa, ensimmäisessä luvussa, häneltä kysyttiin:
,,Oletko sinä Kristus?” Hän sanoi: ,,En ole.” ,,Oletko sinä se profeetta,
joka on tuleva?” ,,En ole.” ,,Oletko sinä Elia?” ,,En, en minä ole se.” ,,No,
kuka sinä sitten olet? Meidän täytyy kuitenkin viedä joku vastaus heille,
jotka ovat lähettäneet meidät!” Ja silloin tulee hänen vastauksensa jakeessa
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23. Siinä hän viittaa Sanaan Jes. 40:3:ssa: ,,Minä olen sen ääni, joka huutaa
erämaassa:  »Raivatkaa HERRAlle  tie,  tasoittakaa arolle  valtatie  meidän
Jumalallemme!«”

   Hänen palvelustehtävänsä kautta johdettiin HERRAn luo hyvinvalmistet-
tu kansa: ,,Ja hän kääntää monta Israelin lapsista HERRAn, heidän Juma-
lansa tykö; ja hän on se, joka kulkee HERRAn edellä Elian hengessä ja
voimassa,  kääntääkseen  isien  sydämet  jälleen  lasten  puoleen  ja  johdat-
taakseen  tottelemattomat  vanhurskasten  mielenlaatuun,  toimittaaksensa
HERRAlle  hyvinvalmistetun kansan”  (Luuk. 1:16-17).

 Mitä tapahtuu meidän ajassamme?

   Sanoman kautta, jonka William Branham toi, on totiset Jumalan lapset
tuotu takaisin apostolisten isien alkuperäiseen uskoon.

   HERRA Jumala  on  valvonut  iankaikkisesti  pätevää  Sanaansa.  Sano-
kaamme me se suoraan ja selvästi:  Jos me tietäisimme, mitä Jumala  on
tehnyt  koko  menneisyyden  aikana,  mutta  emme  tietäisi,  mitä  Hän  on
luvannut nyt ennen Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluuta  ‒ mitä se meitä
hyödyttäisi?   Myös  meidän ajassamme oli  jumalallinen kutsuminen,  sen
veli Branham on voinut yhä uudelleen todistaa. Tässä me toistamme vain
yhden lainauksen häneltä siitä tapahtumasta 11. kesäkuuta 1933 Jefferson-
villessä, USA:ssa: »Minä kuulin vielä kerran sanat: ,,Katso ylös!” Ja kun
minä katsoin ylös, tuli alas sama tulipatsas, joka johdatti Israelin kansan
erämaan läpi. Tuhannet silmät ovat sen nähneet. Se tuli suoraan alas sin-
ne, missä minä seisoin, ja Hän sanoi: ,,Niinkuin Johannes Kastaja lähetet-
tiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin on Sanoma koko
maapallolla edeltävä Kristuksen toista tulemusta”«  (12. huhtikuuta 1964).

   Se on tapahtunut  tarkkaan veli  Branhamin kotiinmenon jälkeen koko
maapallolla ja on tullut jumalalliseksi todellisuudeksi.

  Jo  12.  kesäkuuta  1958  veli  Branham  sanoi  minulle  Dallasissa,
Texasissa:   ,,Veli Frank, sinä olet palaava takaisin Saksaan tämän Sanoman
kanssa.”
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   Se on tapahtunut. Jumala on tehnyt molemmat: HÄN on antanut tehtä-
vän,  tuoda  Sanoma,  ja  on  myös  pitänyt  huolen  siitä,  että  se  julistetaan
maailmanlaajuisesti.  Yliluonnollista  ei  tapahtunut  vain  veli  Branhamin
elämässä  ja  palvelustehtävässä  mainittuna  11.  kesäkuuta  1933,  kun  hän
suoritti ensimmäistä kastetoimitustaan, vaan myös hänen kokouksissaan.

   Apostoli Paavali on voinut todistaa siitä, että hänelle ilmestyi valo hänen
kutsumisensa yhteydessä. Apt. 9:ssä meille kuvataan:  ,,Ja kun hän nyt oli
matkalla ja oli jo lähellä Damaskoa, yhtäkkiä säteili valo taivaasta hänen
ympärillänsä;   hän kaatui  maahan  ja  kuuli  äänen,  joka  sanoi  hänelle:
»Saul, Saul! Miksi vainoat Minua?« Hän kysyi: »Kuka Sinä olet, HERRA?«
Tuo vastasi:»MINÄ olen Jeesus, jota sinä vainoat! ...«” (Jakeet 3-5).

   Paavali todisti sen kuningas Agrippan ja kansan ylhäisten edessä:

   ,,Kun minä näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella
ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta
valon,  auringon  paistetta  kirkkaamman,  leimahtavan  minun  ja  matka-
toverieni  ympärillä,  ja  me  kaaduimme  kaikki  maahan,  ja  minä  kuulin
äänen sanovan minulle hebreankielellä:»Saul, Saul, miksi vainoat Minua?
Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.« Niin minä sanoin: »Kuka Sinä
olet,  HERRA?«  Silloin  HERRA vastasi:»MINÄ olen  Jeesus,  jota  sinä
vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten Minä olen sinulle
ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä  sinä
olet Minusta nähnyt, ja sen, mitä Minä annan sinun vielä nähdä ...«” (Apt
26:12-16; saks. Raam.). 

   Jo Vanhassa Testamentissa Mooseksen kutsumisen yhteydessä ilmestyi
Jumalan yliluonnollinen läsnäolo palavassa  pensaassa.  Mooseksen täytyi
riisua kengät jaloistaan,  sillä hän seisoi pyhällä maaperällä.  Sillä Jumala
itse antoi hänelle tehtävän (2. Moos. 3).

   Vanhassa Testamentissa HERRA Jumala ilmestyi pilven- ja tulenpatsaan
valossa.

 2. Moos 13:ssa me luemme: ,,Ja HERRA kulki heidän edellänsä, päivällä
pilvenpatsaassa näyttääkseen heille tien,  ja yöllä tulenpatsaassa valaistak-
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sensa heidän kulkunsa, niin että he ovat voineet vaeltaa sekä päivällä että
yöllä ...”  (jae 21). Eikö tämä ole ihmeellistä? HERRA Jumala ei ole vain
johtanut  kansaansa  ulos  orjuudesta,  Egyptistä,  vaan  kulki  uloskutsutun,
vapautetun  kansan edellä, jonka kanssa Hän oli solminut liiton. HÄN on
johtanut ja johdattanut  heitä ja on näyttänyt  heille tien päivällä ja yöllä.
Heidän  koko  neljänkymmenen  vuoden  vaelluksensa  ajan  Hän  on  ollut
kansansa  kanssa  ‒ yliluonnollisessa  pilvessä  päivällä,  yliluonnollisessa
tulenhehkussa yöllä.  ,, Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas
yöllä kansan edestä” (jae 22).

   Vielä  kerran viittaus  Ps:ssa  78,  jae 14:  ,,HÄN johdatti  heitä päivällä
pilven kautta ja koko yön ajan tulen valolla.”

   2. Moos. 40:ssä me luemme:  ,,Kun Mooses näin oli vienyt päätökseen
koko työn, pilvi peitti koko ilmestysmajan, ja HERRAn kirkkaus täytti asu-
muksen … Sillä  HERRAn pilvi oli päivällä asumuksen päällä; ja yöllä oli
pilvessä tulen hohde” (jakeet 34+38).

   Kun kaikki oli suoritettu, mitä HERRA oli käskenyt Mooseksen tehdä,
Jumalan yliluonnollinen kirkkaus tuli sisään kaikkeinpyhimpään, ja  antoi
todistuksen Jumalan läsnäolosta kansansa keskuudessa.

   Kirkastusvuorella tuli yliluonnollinen pilvi alas ja ääni kaikui: ,,Tämä on
Minun rakas Poikani: kuulkaa Häntä!” (Mark. 9:7). Jes. 4:5:ssä me luem-
me, mitä tapahtuu, kun HERRA on vienyt työnsä päätökseen Siionin vuo-
rella: Silloin on jälleen tuleva alas yliluonnollinen pilvi ja Jumalan läsnä-
olo  on  ilmestyvä  näkyvästi:  ,,  ...silloin  HERRA on  luova  koko  Siionin
vuoren paikan ylle ja sen juhlakokousten ylle sinne pilven päivällä savun
kera ja valoisan tulenhohteen yöksi;  sillä kaiken yllä on oleva HERRAn
kirkkaus  suojana  ja  peitteenä  ...”  HÄN on  aina  sama:  eilen,  tänään  ja
iankaikkisesti.

 Silminnäkijä-kuvaus

   Minä sanon tämän silminnäkijä- ja korvinkuulijatodistajana kunnioituk-
sella HERRAn edessä: Niinkuin kaikki tietävät, minulla oli etuoikeus olla
useammassa veli Branhamin kokouksessa.  Hän on voinut usein rukoukses-
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sa sairaitten puolesta sanoa : ,,Nyt on yliluonnollinen valo, nyt on tulipatsas
sen  ja  sen  henkilön  yläpuolella.”  Hänelle  paljastettiin  yksityikohtia
henkilöistä, joiden puolesta tuli rukoilla. Enemmän kuin tuhat kertaa hän on
voinut sanoa palvelustehtävänsä monien vuosian aikana: ,,NÄIN  SANOO
HERRA ...”

   Tammikuun 20.  päivänä 1950,  kun veli  Branham saarnasi  Houstonin
kaupungin suuressa Colosseumissa, Texasissa, oli kahdeksantuhatta ihmistä
kokoontuneena yhteen. Kun hän puhui, lehdistökuvaajat James Ayers ja Ted
Kippermann ottivat hänestä joitakin kuvia. Kuvien kehittämisen yhteydessä
kävi ilmi, että vain yhdessä ainoassa kuvassa oli jotakin nähtävissä, nimit-
täin veli Branham yliluonnollisen valon kanssa hänen päänsä yläpuolella

    Kyseenalaisista dokumenteista vastuulli-
nen  henkilö FBI:ssä  Washingtonissa,  Dr. 
George  J. Lacy, on  tutkinut valokuvan  ja
on kuvauksessaan 29:ltä tammikuuta 1950  
kirjoittanut, että valo oli saarnaajan yläpuo-
lella, muutoin  kamera  ei olisi voinut ottaa
sitä. Ja Jumala itsehän on yhä uudelleen an-
tanut vahvistamisen    

Joulukuussa  1962  veli  Branham muutti  Tucsoniin  Arizoonaan,  niinkuin
HERRA oli hänelle maaliskuussa 1962 edeltäsanonut. Ja tapahtui, että yli-
luonnollinen pilvi 28. helmikuuta 1963 oli laajalti nähtävissä kaikille sini-
sellä taivaalla.  Pilvessä, joka ilmestyi Sunset-vuoren yläpuolella, oli seitse-
män enkeliä, ja siellä Jumalan miehelle sanottiin: ,,Palaa takaisin Jefferson-
villeen, sillä seitsemän sinettiä avataan.”

   T u n n e t t u    a i k a k a u s i l e h t i
,,Science”19. huhtikuuta 1963 toi kuvan
pilvestä vieläpä etusivulla.  ,,Life”-aika-
kausilehti 17:ltä toukokuuta 1963 julkai-
si  artikkelin   kuvan   kanssa   otsikolla:
,,And  a High  Cloud  Ring of  Mystery”
(,,ylhäällä oleva pilvi,salaperäinen ympy-
rä”).  Dr. James McDonald fysiikanilma-
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kehäinstituutista Tucsonista kirjoitti siitä pitkän artikkelin, mutta hänellä ei
ollut  mitään  selitystä  sille.  Minä  olen  säilyttänyt  molemmat  aikakausi-
lehdet.

                  Tunnistakaa päivä ja sanoma     

   Meidän HERRAmme on tässä ajanjaksossa pitänyt ja tehnyt sen, mitä
Hän on  määrännyt sitä varten. Ja aivan varmasti on löytänyt täyttymyksen
lupaus: ,,Katso, Minä lähetän teille profeetta Elian, ennekuin suuri ja kau-
hea HERRAn päivä tulee”  (Mal. 4:5).  Nyt me olemme vielä pelastuksen
päivässä  (2.  Kor.  6:2),  armonajassa.  HERRA itse  on  sanonut
opetuslapsilleen Kirkastusvuorella:   ,,Kyllä,  Elia tosin tulee ensin ja tuo
kaiken jälleen oikeaan tilaan”  (Mark.  9:12).  Viimeinen kutsu kulkee,  ja
hän, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan pyhän Sanan ja antaa sen yksin
päteä.

   Valitettavasti täytyy sanoa, vaikka HERRAn yliluonnollinen läsnäolo oli
Israelin kansan kanssa, he siitä huolimatta enemmistönä ovat sydämessään
kulkeneet harhaan, niin että Jumalan täytyi vannoa:  ,,He eivät ikinä enää
ole  pääsevä  Minun  lepooni!”  (Hebr.  3:11;  4.  Moos.14:23).  He  ovat
harjoittaneet epäjumalanpalvelusta ja ovat napisseet.

   Paavali on viitannut siihen 1. Kor. 10:ssä jakeissa 1-4, mitä suuria Jumala
on tehnyt heidän keskuudessaan. Jakeissa 5-10 on puhe siitä, mitä väärää
israelilaiset  ovat  tehneet  ja  miten  Jumala  on rangaissut heitä siitä. Sitten
seuraa varoitus: ,, Mutta tämä kaikki, mikä tapahtui heille, on esikuvallista
ja kirjoitettu varoitukseksi meille, joilla maailmanaikojen loppu on lähellä
edessämme” (1. Kor. 10:11; saks. Raam.).

   Myöskään  meidän  ajassamme ei  hyödytä  ketään  vedota  siihen,  mitä
Jumala  on tehnyt  William Branhamin palvelustehtävän kautta,  kun siinä
yhteydessä  harjoitetaan  hänen  persoonallaan  epäjumalanpalvelusta,  kun
selitetään hänen äänensä ,,Jumalan ääneksi” ja levitetään harhaoppeja. Se
on käsittämätöntä, miten monia vääriä oppeja levitetään vetoamalla profeet-
taan ja Sanomaan, aina siihen väitteeseen asti, että profeetta olisi paljasta-
nut asioita, joita ei ole kirjoitettu Raamatussa, esim. seitsemästä ukkosen-
jyrinästä.
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   Vielä toinen epäraamatullinen oppi on, että ensin on tapahtuva kuolleitten
ylösnousemus, ja sitten profeetta on suorittava erityisen palvelustehtävänsä
30:stä 40:een päivän ajan ,,kolmantena nykäyksenä” jossakin teltassa,  ja
vasta senjälkeen tapahtuisi ylöstempaus. Gal.  1:8:n mukaan on sellaisten
ihmisten yllä kirous, koska he julistavat jotakin muuta evankeliumia (Ilm.
22:18-19).  Profeetta  itse  on  toistuvasti  sanonut:  ,,Älkää  ottako  vastaan
mitään, jos sitä ei ole kirjoitettuna Jumalan Sanassa!”

   Veli Branham on samoin usein sanonut: ,,Sanoma on: Takaisin Sanaan,
takaisin alkuperään,  takaisin alkuun,  niihin kokemuksiin,  jotka uskovilla
alussa on ollut!” Kaikki salaisuudet, jotka olivat kätketyt Jumalan Sanassa,
ovat paljastetut; sen me uskomme. Ei mitään, ehdottomasti ei mitään saa
lisätä Sanaan (Ilm. 22).

   Ei millään valheella ole alkuperänsä Totuudessa (1. Joh. 2:21), ja hän,
joka on Totuudesta,  kuulee ja  uskoo vain Jumalan Sanan.  Se,  että pyhä
Jumala  ei  voi  sinetöidä  mitään  harhaoppia  eikä  mitään  väärää  elämää,
pysyy vahvana. ,,Pyhitä heidät Totuudessasi: Sinun Sanasi on Totuus” (Joh.
17:17). Apostoli Johannes kirjoittaa heille, jotka ovat tunnistaneet Totuu-
den: ,, … totuuden tähden, joka asuu pysyvänä meissä ja on oleva meidän
kanssamme iankaikkisesti” (2. Joh. 2). Aamen!

   Kaikki harhaopettajat ovat valehtelijoita ja ovat oleva ulkopuolella. ,,Eikä
sinne  (pyhä kaupunki ‒ Uusi Jerusalem)  ole  milloinkaan  pääsevä mitään
saastaista, eikä ketään, joka tekee kauhistuksia (tai: epäjumalanpalvelusta)
eikä  valhettelijaa,  vaan  ainoastaan  ne,  jotka  ovat  kirjoitetut  Karitsan
elämänkirjaan” (Ilm. 21:27).

   Jumala lahjoittakoon armon, että kaikki tunnistavat, että me olemme  nyt
saapuneet  viimeiseen  ajanjaksoon,  jolloin  tapahtuvat  ne  asiat,  jotka  on
vahvasti päätetty ja on luvattu meille Jumalan Sanassa (Apt 13:41). Älköön
kenestäkään meistä löytykö epäuskon ja tottelemattomuuden sydäntä. Se,
mitä  meidän  HERRAmme  on  sanonut  Jerusalemista,  pätee  yhä  vielä:
,,Jospa sinäkin tänä päivänä voisit tunnistaa, mikä palvelee sinun rauhaa-
si!” (Luuk. 19:42; saks. Raam.). Omilleen Hän huudahtaa: ,,Kun tämä nyt
alkaa  tapahtua,  silloin  ojentautukaa  ja  nostakaa  päänne;  sillä  teidän
lunastuksenne lähestyy” (Luuk. 21:28).
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   Sanokaamme  myös  tämä  vielä  kerran:  Vain  he,  jotka  ovat  puhdas-
sydämisiä, ovat näkevä Jumalan. Vain hän, joka on valmis, on menevä hää-
aterialle. Vain hän, joka on kokenut täydellisen lunastuksen sovituksen ja
syntien anteeksisaamisen kautta ja täydellisen uudistumisen, vain hän, joka
on kokenut  täyttymisen ja  sinetöimisen Pyhällä  Hengellä,  on saavuttava
päämäärän.

   Olkoon tämän selonteon lopuksi johdettu kaikille vielä kerran selvästi
silmien  eteen,  mitä  meidän  HERRAmme  on  painottanut  Matt.  17:ssä,
jakeessa 11:  ,,Elia tosin tulee ensin ja tuo kaiken jälleen oikeaan tilaan”
(Mark.  9:12).  Johannes  Kastajan  palvelustehtävän  jälkeen  meidän
HERRAmme on toistanut sen, mitä on kirjoitettu viimeisen lupauksen toi-
sessa osassa Mal 4:5:ssä: että Elian palvelustehtävän kautta käännettäisiin
Jumalan lasten sydämet jälleen takaisin apostolisten isien uskoon.

   Tänä päivänä me voimme todistaa: Kirjoitukset ovat täyttyneet; se, mitä
meidän HERRAmme  on sanonut,  on  tapahtunut.  Jokainen  raamatullinen
oppi on asetettu ennalleen, ennen kaikkea jumaluus: että Jumala ei muo-
dostu  kolmesta  iankaikkisesta  persoonasta,  vaan  on  paljastanut  itsensä
Isänä  Pojassa  ja  sitten  Pyhän  Hengen  kautta  seurakunnassa.  Myös
uskoviksitulleitten raamatullinen kaste HERRAn Jeesuksen Kristuksen ni-
meen (Apt. 2:38-41) on palautettu ennalleen. Viimeisen Sanoman kautta on
kaikki asetettu apostolien ja profeettojen alkuperäiselle perustukselle, missä
Jeesus Kristus on kulmakivi.

Jäähyväiset kuukausittaisille lähetysmatkoille

   Menneneinä vuosikymmeninä minä olin kulloisenakin kuukautena  suun-
nitellut  kaksi  viikkoa kuukaudessa lähetysmatkoja  varten,  aina niin,  että
minä  olen  voinut  olla  kokouksissa  viimeisenä sunnuntaina  Zürichissä  ja
ensimmäisenä  viikonloppuna   Krefeldissä.  Kaiken  kaikkiaan  minä  olen
jättänyt taakseni niiden yhteydessä yli 15 miljoonaa lentomailia. Niin minä
olen voinut saarnata monissa kaupungeissa 165 maassa koko maapallolla.

   Nyt  minä olen saavuttanut 87. elinvuoteni. Huolimatta mitä parhaimmas-
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ta  terveydestä  on ikä  jättänyt  jälkensä  kävelemiseen,  näköön ja kuuloon
että pitkät matkat eivät ole enää mahdollisia. Kuitenkin online-lähetysten
kautta  voivat  kaikki  uskovat  kaikissa  maissa  kuulla  mukana  saarnat  ja
kokea mukana meidän kokouksemme. Tällä tavalla on hengellinen huolen-
pito globaalisti tullut mahdolliseksi, niinkuin monet uskovaiset koko maa-
ilmasta ovat kiitollisina vahvistaneet sen.

   Minä voin sanoa: HERRA, nyt Sinä sallit palvelijasi mennä rauhaan, sillä
viimeinen Sanoma on julistettu koko maapallolla. Minun silmäni ovat näh-
neet tälle ajalle annetun lupauksen täyttymisen. Kaikki totiset uskovaiset
ovat kokeva mukana loppuun saakka kaiken, mitä Jumala on tekevä. Hän
on sen luvannut ja on myös sen toteuttava.

   Ertyisesti heitä varten, jotka viimeisten vuosien aikana ovat tulleet mu-
kaan, minä haluaisin vielä kerran lyhyesti käydä sisään minun hengelliseen
elämänkulkuuni: 

   Vuodesta 1952 lähtien minä saarnasin Vapaassa Helluntaiseurakunnassa.
Ensimmäisessä kohtaamisessa veli Branhamin kanssa 15. kesäkuuta 1955
hotellivastaanotossa profeetta sanoi minulle: ,,Sinä olet evankeliumin saar-
naaja”,  sitten  osoitti  vasemmalle  ja  sanoi:  ,,Sinun vaimosi  seisoo  tuolla
sisäänkäynnissä.”  Senjälkeen me ojensimme toisillemme käden ja puhuim-
me  lyhyesti  toinen  toisemme  kanssa.  Vuodesta  1958  alkaen  minä  olen
kääntänyt veli Branhamin saarnat saksankielelle.

   Huhtikuun 2. 1962 HERRA itse antoi minulle tehtävän korvinkuultavan
äänen kautta julistaa Sanaa toisissa kaupungeissa. 

   Joulukuun 3. 1962 minulla oli veli Branhamin kanssa sen takia pitkä kes-
kustelu, jossa hän paljastamisen kautta on vahvistanut minun lähettämiseni
kahden todistajan edessä. Heti sen jälkeen hän pyysi minua saarnaamaan
sijastaan Los Angelesissa Demos Shakarian luona ja myös Earnest Hotto-
nin luona Oaklandissa Oregonissa. Hän pyysi minua myös vierailemaan,
jos  mahdollista,  Henry  Martinin  luona  Edmontonissa,  Kanadassa  missä
hänen saarnansa samoin kuunneltiin. Sitä varten hän antoi minulle veljien
nimet  ja puhelinnumerot.  Tämän keskustelun lopuksi  hän sanoi  minulle:
,,Veli Frank, kun sinä teet lähetysmatkan Intiaan, niin ota yhteys Paul Law-
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rieen. Hän oli Bombayssa kokouksissa, on evankelista ja tuli USA:han ja
antoi  kastaa  täällä  kappelissa  itsensä  HERRAn  Jeesuksen  Kristuksen
nimeen.”

   1964 minä tein ensimmäisen lähetysmatkani Intiaan. Siellä minä koin,
että tuhannet tulivat kokouksiin ja noin kolmesataa uskovaista antoi kastaa
itsensä  saarnan  jälkeen.  Paluumatkalla  minä  vierailin  Jordaniassa  ja
Israelissa.

   Veli Branhamin kotiinmenon kanssa joulukuussa 1965 tärkeä ajanjakso
meni päätökseen.

   Uusi ajanjakso alkoi, ja minä olen julistanut Sana-Sanomaa Jumalan toi-
meksiannon  mukaisesti  koko  maailmassa,  ensin  Saksassa,  Itävallassa  ja
Sveitsissä,  sitten  koko  Euroopassa  ja  myöhemmin  koko  maailmassa.
Jumalanpalveluksissa  ja  kokouksissa  saarnaamisen  ohella  minä  olen
käyttänyt kaikki mahdollisuudet hyödyksi, julistaa paljastettua Sanaa radio-
ja televisiolähetysten kautta, kiertokirjeiden ja prosyyrien kautta.

   Profeetan hautajaisten johdosta 11. huhtikuuta 1966 minä olen kutsunut
veli Pearry Greenin tulemaan ja antamaan todistuksen siitä, mitä hänen sil-
mänsä  ovat  nähneet  veli  Branhamin  palvelustehtävässä  ja  mitä  hän  oli
kokenut kokouksissa. Hän on valitettavasti kertonut vain kertomuksia pro-
feetan elämästä. Ensimmäisessä saarnassaan Krefeldissä hän sanoi täydessä
innoituksessa: ,,Profeetta on nähnyt eräässä näyssä kalenterin, joka avautui
itsestään ja on pysähtynyt  vuoden 1977 kohdalle.” 1977 kaiken piti  olla
lopussa ja ylöstempauksen tuli  tapahtua, niin väitettiin.  Minä olin hänen
kääntäjänsä ja olen maininnut viittauksen kalenterista ensimmäisessä kier-
tokirjeessäni.  Myöhemmin minun täytyi  todeta,  että veli  Branham ei ole
milloinkaan puhunut jostakin kalenterista.

   Kun vuosi 1977 oli tullut ja mennyt, levitettiin uusi oppi, että on tapah-
tuva  ylösnousemus  suuren  maanjäristyksen  yhteydessä  USA:n  länsi-
rannikolla, ja profeetta silloin veisi päätökseen palvelustehtävänsä jossakin
teltassa. Ei voida lainkaan käsitellä kaikkia vääriä oppeja ‒ se on hukkaan
heitettyä aikaa.
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   Käymättä lähemmin sisään kaikkiin aiheisiin, joita saarnaajat USA:sta
kantavat sisään, täytyy kuitenkin todeta: Ei kukaan ole voinut kertoa mis-
tään kutsumisesta. Kukaan ei ole saarnannut Sanaa; kaikki ovat kertoneet
itsekeksimiään  kertomuksia,  ja  heidän  kanssaan  oli  kyse  lainauksista:
,,Profeetta on sanonut: ...”

   Minä sanon Jumalan kunniaksi: Minä en ole yhtään ainoaa kertaa jättänyt
Sanaa ja ottanut vastaan jonkun tulkinnan. Se on ärsyttänyt  veljet minua
vastaan,  sillä  he  ovat  asettaneet  profeetan  lainaukset  Sanan  yläpuolelle
eivätkä ole antaneet kirjoitetun Sanan päteä viimeisenä auktoriteettina.

   Sitten tuli vuosi 1979, kun vihollinen kylvi epäilyksen kutsumisen ylle,
tehdäkseen  minut  epäuskottavaksi  ja  tuhotakseen  seurakunnan.  Minä
seisoin  saarnastuolissa,  kun  yhtäkkiä,  vähän  ennen  loppua,  eräs  nainen
huusi kovalla äänellä: ,,Täällä on kaikki tekopyhyyttä! Tulkaa ulos, jättäkää
tämä  sali,  älkääkä  palatko  milloinkaan  takaisin,  sillä  täällä  kaikki  on
ikuisesti lopussa!” Hän, joka uskoo sen, mitä se naisen ääni sanoi, ei ole
astunut  saliin  uudelleen  tähän päivään mennessä.  Kaikki,  jotka uskovat,
mitä HERRAn ääni on sanonut 2. huhtikuuta 1962, ja minkä veli Branham
on vahvistanut 3. joulukuuta 1962 kahden todistajan edessä, tulevat koko
maailmasta  ja  täyttävät  salin.   Ja  useat   tuhannet  yhdistyvät  onlineen ja
kuulevat puhdasta Sanaa tätä aikaa varten. HERRA on pitänyt Sanansa eikä
ole sallinut, että vihollinen tuhoaa Hänen työnsä.

   Jumalallisen  tehtävän toinen  osa  11.   kesäkuuta  1933,  nimittäin  että
Sanoma kannetaan yli koko maapallon, toteutuu meidän silmiemme edessä.
Matt. 24:14:ssä on meidän HERRAmme itse sanonut:  ,,Ja tämä valtakun-
nan  pelastussanoma  saarnataan  kaikille  kansoille  koko  maanpiirin  yllä
todistukseksi, ja sitten tulee loppu.”

   Veli Branham oli saanut maaliskuussa 1962 tehtävän varastoida ruokaa,
niinkuin hän sen sitten kertoi 1. huhtikuuta. Kun hän puhui seitsemännestä
sinetistä,  hän  kääntyi  ensimmäisen  kymmenen  minuutin  jälkeen  veli
Nevilleen päin ja sanoi:  ,,Nyt  ruoka on varastoitu.” Minulle HERRA on
huudahtanut sunnuntaina 19. syyskuuta 1976 kovalla äänellä: ,,Palvelijani,
Minä  olen  määrännyt  sinut  Matteus  24,  jakeitten  45-47  mukaisesti,
jakamaan ruokaa oikealla ajalla.  ,, Minä olen antanut sitä eteenpäin kaikille
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palveleville  veljille  ja  Jumalan kansalle.  Kaikki  valitut  uskovat  jokaisen
Jumalan Sanan ja kunnioittavat Hänen ratkaisuaan. He virvoittuvat runsaas-
ti katetun HERRAn pöydän ääressä.

   Minä  olen  vain  ihminen  niinkuin  Elia,  Paavali  tai  veli  Branham,
kuitenkin samoin pätee se, että minä olen suorittanut sen suoran tehtävän,
jonka HERRA on minulle antanut.  Minun ei tarvitse toistaa niitä ohjeita
eikä yliluonnollisia kokemuksia, jotka uskollinen HERRA on antanut  mi-
nulle  vuosien  kuluessa;  niistä  minä  olen  jo  kertonut  eri  kiertokirjeissä.
Jokainen yliluonnollinen kokemus  on tosi,  Jumala  on minun todistajani.
Niinkuin Paavali ja myös veli  Branham voin minäkin joka kerta mainita
paikan ja ajan, missä ja milloin se tapahtui.

   Jumalan armon kautta minä saan todistaa niinkuin Paavali, olla kutsuttu,
,,julistamaan pelastussanomaa,  jonka Hän on edeltä  luvannut  profeetto-
jensa  kautta  pyhissä  Kirjoituksissa”  (Room.  1:1-2),  ja  olla  suorittanut
Jumalan  tehtävän.  Filipp.  1:6  mukaisesti  HERRA itse  on  vievä  työnsä
päätökseen: ,, ...minä luotan myös siihen lujasti, että Hän, joka on aloitta-
nut teissä hyvän työn, on myös vievä sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen
päivään mennessä.” 

   ,,Näin sanoo HERRAn Sana   Serubbaabalille:  »Ei sotaväellä eikä voi-
malla, vaan Minun Henkeni kautta!« ‒ niin sanoo sotajoukkojen HERRA”
(Sak. 4:6).

Jumalan tehtävässä toimien
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Aika-merkit ‒ Ajan merkit

Hevenu Shalom Alechem

   Me koemme raamatullisen profetian täyttymyksessä. Ilmastonmuutos on
yksi  merkki lopunajassa. Se on edeltä sanottu ja on suorassa yhteydessä
Israelin kansan ja sen takaisinpaluun kanssa Luvattuun Maahan. 

   Suunnatkaamme katse suoraan siihen, mitä Jumala on antanut julistaa
profeetta Jesajan kautta, luku 30, jae 26:

   ,,Ja kuun valo on oleva niin kirkas kuin auringon valo, ja auringon valo
on loistava  seitsemänkertaa  niin  kirkkaasti  kuin  seitsemän viikonpäivän
valo sinä aikana, jolloin HERRA sitoo kansansa Israelin vammat ja paran-
taa siihen isketyt haavat”.

   Tarkoittaako ilmastonmuutos ja maapallon lämpeneminen yhä voimak-
kaamman auringonpaisteen kautta herätyshuutoa koko ihmiskunnalle?

   Maanjäristyksiä ja muita luonnonkatastrofeja tapahtuu siellä ja täällä,
mutta ilmastonmuutos on yleismaailmallinen.

   ,,Tämä on neuvopäätös, joka on päätetty koko maasta, ja se merkitsee
kättä, joka on ojennettu yli kaikkien kansakuntien. 

   Sillä sotajoukkojen HERRA on tarttunut kiinni suunnitelmaan: kuka sen
tyhjäksi tekee? Ja Hänen ojennetun kätensä: kuka sen voi torjua?”  (Jes.
14:26-27; saks. Raam.).

   Ihmiskunta on tunnistanut, että ilmastonmuutos ja maapallon lämpene-
minen ovat täydessä käynnissä, ja etsii epätoivoisesti ratkaisuja. Maatalout-
ta, joka antaa meille ravinnon, se on erityisesti kohdannut. Kalliit ajat ja
nälänhädät  maailmanlaajuisesti  ovat  oleva  seuraus.  Huolimatta  kaikista
mielenosoituksista  ja  ohjelmista,  CO2-tuottamisen  vähentämiseksi,  on
tapahtuva se, mitä pyhissä Kirjoituksissa on edeltä sanottu tätä aikaa varten.

   Selvä Raamatun teksti sanoo, missä asiayhteydessä on seitsemänkertaa
kirkkaampi auringonsäteily,  nimittäin  sen vamman, joka Israeliin on lyöty,
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 uudelleen hyväksitekemisen yhteydessä.

   Roomalainen kenraali Titus tuhosi n. 70 jKr. temppelin ja teki Jerusale-
min  autioksi,  ja  juutalaiset  hajoitettiin  kaikkeen  maailmaan.
Konstantinuksen aikana, kun roomalainen valtionkirkko muodostui Atha-
nasiuksen alaisuudessa, juutalaisilta kiellettiin sapatti 321 jKr. ja synagoo-
gat muutettiin navetoiksi.  Tuohon aikaan nousi kristillinen antisemitismi,
joka on kestänyt tähän päivään asti.

   Erityisesti paavien määräämien seitsemän ristiretken aikana täytyi juuta-
laisten kärsiä paljon. Huuto kuului: ,,Kostakaa heille Ristiinnaulitun veri!”
Ensimmäinen  ristiretki  kesti  vuodesta  1069  vuoteen  1099,  jonka  myötä
kuoli  yli  70 000 juutalaista  ja  muita.  Viimeinen tapahtui  vuodesta  1248
vuoteen 1254 asti. Koko murhattujen joukko ei ole tarkkaan tiedossa, oliko
se satojatuhansia tai yksi miljoona.  Holokaustissa, Schoassa, heitä oli  6
miljoonaa.

   Sanokaamme se  vielä  kerran:  Edeltäsanottu  seitsemänkertaa  voimak-
kaampi  auringonsäteily  on  ajallisessa  yhteydessä  Israelin  takaisinpaluun
kanssa Luvattuun Maahan.  14.  toukokuuta  1948 lähtien on ollut  jälleen
Israelin  valtio,  ja  ponnistelut  rauhansopimuksesta  Lähi-Idässä  tapahtuvat
korkealla tasolla. Israelin kansalle aiheutetut haavat ovat parantamisproses-
sissa.
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   Kaikkien valtionpäämiesten tulisi  kunnioittaa sitä,  mikä on kirjoitettu
ainoassa  voimassaolevassa  asiakirjassa,  nimittäin  Raamatussa/Toorassa.
Tässä asiayhteydessä on pääasiallisesti kyse Jerusalemista ja Temppelivuo-
resta.

   1.  Moos.  22 mukaan Aabrahamia vaadittiin n.  4000 vuotta sitten uh-
raamaan uhrina oma poikansa Iisak Moorian vuorella,  joka myöhemmin
tuli  Temppelivuoreksi:  ,,Silloin  Jumala/Elohim sanoi:  »Ota  Iisak,  ainoa
poikasi, jota sinä rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä
polttouhriksi vuorella, jonka Minä sinulle sanon.«” (Jae 2).

   1.  Aikak.  21:18-25  mukaan  Daavid  osti  sen  alueen  jebusilaiselta
Ornanilta: ,,Sillon HERRAn enkeli käski profeetta  Gaadin sanoa Daavidil-
le, että Daavid menisi pystyttämään HERRAlle alttarin jebusilaisen Orna-
nin puimatantereelle … Niin Daavid antoi Ornanille siitä paikasta kuuden-
sadan sekelin painon kultaa”,  se on tämänpäiväisen arvon mukaan noin
600 000 euroa tai 660 000 US-dollaria.

    2. Aikak. 3 mukaan Salomo rakensi temppelin Moorian vuorelle ‒ Temp-
palivuorelle:  ,,Sitten Salomo alkoi rakentaa HERRAn temppeliä Jerusale-
miin, Moorian vuorelle, jossa HERRA oli ilmestynyt hänen isällensä Daavi-
dille,  sille  paikalle,  jonka  Daavid  oli  määrännyt  sitä  varten,  nimittäin
jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.” Minä pyydän kunnioitusta Jumala-
Elohimin edessä ja Hänen Sanansa, Raamatun/Tooran edessä.

   Meillä on kolme Jumalan määräämää todistajaa: Aabraham, Daavid ja
Salomo, jotka mainitaan Jerusalemiin ja Temppelivuoreen yhteenliitettynä.
Kolme Raamatun paikkaa todistavat, että ei kenelläkään toisella ole oikeut-
ta vaatia Jerusalemia eikä Temppelivuorta itselleen.

   Tarkastelkaamme vielä joitakin Raamatun paikkoja, jotka puhuvat Isra-
elin kansan takaisinpaluusta. Tosiasioita ei kukaan ihminen voi kieltää.

   ,,Sillä HERRA armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä kerran Israelin ja tuo
heidät heidän omalle maaperälleen lepoon” (Jes. 14:1; saks. Raam.).

   ,,Palaa  kotiin,  neitsyt  Israel,  palaa  kotiin tänne  sinun kaupunkeihisi!”
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  (Jer. 31:21; saks. Raam.). 

   ,,Ja HERRA ottaa Juudan perintöosaksensa pyhällä maaperällä ja valit-
see uudelleen Jerusalemin” (Sak. 2:16).

   ,,Sillä  HERRA ei  tee  mitään  ilmoittamatta  ensin  neuvopäätöstään
palvelijoillensa profetoille” (Aamos 3:7).

   ,, … ja autioitunut maa viljellään uudelleen, kun se sitä ennen on ollut
autiomaana  kaikkien  ohikulkijoitten  silmien  edessä.  Silloin  sanotaan:
»Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut Eedenin puutarha, ja kaupungit,
jotka olivat raunioina ja maahan hajoitettuina, ovat nyt hyvin varustettuja
ja runsaasti asuttuja«”  (Hes. 36:34-35). Kaikki nämä Kirjoitusten paikat
ovat täyttyneet meidän silmiemme edessä.

   Hesekielin luvussa 47 kuvataan tarkkaan uudestaan rakennettu temppeli.
Luvussa 48 näytetään 12 Israelin heimoa jälleen omilla alueillaan niinkuin
Joosuan aikana, niinkuin Jumala on sen määrännyt.

   Heille, jotka ovat jakaneet Israelin, julistetaan tuomio:  ,, … käydäkseni
siellä heidän kanssaan tuomiolle kansani ja perintöosani, Israelin, tähden,
koska he ovat hajoittaneet sen pakanoitten sekaan ja ovat jakaneet minun
maani” (Joel 3:2).

    ,,Tuona päivänä Minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille:
kaikki, jotka aikovat sitä nostaa, repivät pahoin itsensä, kun kaikki maan
kansat kokoontuvat sitä kaupunkia vastaan” (Sak. 12:3).

   Ei kukaan voi pysäyttää sitä, mitä tätä ajanjaksoa varten on edeltäsanottu
raamatullisessa profetiassa.

   ,,Silloin on tuleva esiin merkit auringossa, kuussa ja tähdissä ja maan
päällä on vallitseva kansojen epätoivo neuvottomassa pelossa meren ja sen
aaltojen pauhatessa ” (Luuk. 21:25; saks. Raam.).

   Nyt kaikki käy toteen, mitä on sanottu Israelille lopunajan profetiassa.
Ilmastonmuutos ja maapallon lämpeneminen osoittavat meille selvästi sen
ajan merkkinä.
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   Se pysyy siinä, mitä profeetta Jesaja on edeltäsanonut, ja me voimme
sanoa  totisesti:  Tämä  Kirjoitus  käy  toteen  meidän  silmiemme  edessä.
Israelin Jumala tekee kansansa vammat hyväksi ja parantaa siihen lyödyt
haavat (Jes. 30:26).

   ,,Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvan-
ne, koska ne kuulevat!” (Matt. 13:16).

   ,,HERRA ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, niin että
taivaat ja maa järkkyvät; mutta HERRA on kansansa suoja ja vahva linna
Israelin  lapsille.  »Silloin  te  tulette  tietämään,  että  Minä,  HERRA,  olen
teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, Minun pyhällä vuorellani; ja Jerusalem
on oleva silloin pyhää aluetta,  eivätkä vieraat enää ole  kulkeva sen läpi«”
(Jooel 4:16-17;saks. Raam.).

  ,,Sinä  päivänä  on  HERRA suojaava  Jerusalemin  asukkaita,  niin  että
voimattomin heidän keskuudessaan on oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin
huone on oleva niinkuin Jumalan huone, niinkuin HERRAn enkeli heidän
johdossaan” (Sak. 12:8; saks. Raam.).

Loppujen lopuksi kaikki kansat tunnustavat sen.

Hevenu Shalom Alechem

֎֎֎֎֎֎֎

,,Jokainen olkoon alamainen esivallalle!” (Room. 13).

Internetin kautta jokainen voi kuunnella saarnat.

www.freie-volksmission.de

   Monistaminen  ja  kopiointi  sallittu  vain  julkaisijan  luvalla:  Ewald  Frank,
lähetyssaarnaaja, Postfach 100707, D – 47707 Krefeld,  Germany
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