,,Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.”
(Hebr.13.8)
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Totinen tunnustus
Oikein sydämellisesti tervehdin teitä Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimessä Matteuksen
16,16 Sanalla, apostoli Pietarin totisella tunnustuksella, jonka tulisi olla lahjoitettu meille kaikille
paljastamisen kautta:
,,Simon Pietari vastasi ja sanoi:,Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika’. Jeesus vastasi ja
sanoi hänelle:, Autuas olet sinä Simon , Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle
ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.’ “(Matt. 16, 16-17).
Ensiksi kysymys asetettiin yleisesti: ,,Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?” Erilaisia
vastauksia tuli. Sitten Mestari suuntasi kysymyksen opetuslapsilleen: ,,Kenenkä te sanotte minun
olevan?” Spontaanisti, innoituksen kautta seurasi vastaus: ,, SINÄ olet Kristus, elävän Jumalan
Poika!” Pietarin uskontunnustus ei ollut jonkun synodin tulos tai sen, mitä ihmiset sanoivat, vaan
suoran paljastamisen, jonka hän oli saanut Jumalalta itseltään. Siinä on autuaaksi ylistäminen.
Minä pyydän tarkkaamaan sitä, että tuossa ei yksinkertaisesti sanota: ,,SINÄ olet Jumalan Poika!”,
vaan: ,,SINÄ olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” Ainoastaan Voideltuna, Kristuksena Hän on
Jumalan Poika.
Tähän päivään asti pätee kristillisissä kirkoissa nikealais-calcedonialainen tunnustus
,,apostolisena" uskontunnustuksena, mutta sillä ei ole todellakaan mitään yhteistä apostolien
kanssa. Eikä sillä voikaan olla, sillä se sommiteltiin vasta joitakin satoja vuosia myöhemmin
(vuosien 325 ja 381 välillä). Siitä ajasta asti ovat kolminaisuusoppi ja kolminaisuuskaste olleet
kirkon pääpylväät, ja kirkko sai alkunsa Konstantinuksen ajasta alkaen roomalaisessa
valtakunnassa. Kuitenkin, juuri näitä kahta pylvästä ei ole rakennettu kalliolle, vaan hiekalle. Sen
tähden ei myöskään voida sanoa: ,,Rakennettu apostolien ja profeettain perustukselle...", sillä ne
eivät olleet apostoleille tunnettuja. Yksin tämä Jeesuksen Kristuksen paljastaminen on, kuten
meidän Herramme on edelleen sanonut Pietarille/Petrokselle, se Kallio/Petra, jolle Hän rakentaa
seurakuntansa, jota eivät helvetin portit voi voittaa. Ainoastaan hänellä, joka saa Jumalalta
paljastamisen, on totinen, täydellinen uskontunnustus, jonka Jumala itse on tehnyt tiettäväksi
Pietarille, apostoleille ja uusitestamentilliselle seurakunnalle alusta asti. Jeesuksen Kristuksen
seurakunta on ainoastaan velvoitettu Raamatun suhteen ja voi uskoa vain, mitä ja miten
Kirjoitukset sen sanovat, nimittäin, että yksi, iankaikkinen ja totinen Jumala on paljastanut itsensä
meidän pelastukseksemme Isänä taivaassa, maan päällä ainosyntyisessä Pojassaan ja
seurakunnassa Pyhän Hengen kautta. Tätä aihetta ei voida tässä yksityiskohtaisesti käsitellä, mutta
kuitenkin haluaisimme lyhyesti käydä sisään totiseen tunnustukseen , joka on Jeesukseen
Kristukseen Jumalan Poikaan.
Uskonpuhdistuksen päivistä lähtien on myös kysymys, kuka on antikristus, tullut yhdeksi
tärkeäksi aiheeksi kristikunnan sisällä. Yleisesti tänä päivänä edustetaan mielipidettä, että
antikristus täytyy etsiä ja löytää kristinuskon ulkopuolelta, ,, sillä", näin väite, ,,kuka tunnustaa
Jeesuksen Jumalan Pojaksi, se on Jumalasta. Tämä selitys ei osu varsinaista tunnustusta ytimeen,
ei ole täydellinen. Meidän täytyy lukea tarkkaan. mitä Pyhissä Kirjoituksissa todella on kirjoitettu,
1

ja erottaa niistä, mitä kirkko-opettajat ovat johtaneet niistä tunnustukseksi ja ovat tulkinneet
väärin. Väärä tunnustus voi olla niin oikean kaltainen kuin väärennetty seteli, jonka joku voi antaa
eteenpäin, tietämättä, että on kysymyksessä väärennös.
1. Joh. 4.:ssa me löydämme ilmauksen, johon yleisesti vedotaan: ,,Rakkaani, älkää jokaista
henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on
lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: Jokainen henki, joka tunnustaa
Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta näin
Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se
on jo nyt maailmassa." Tuota edeltää 1: Joh.2,22 :,,Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää, että
Jeesus on Jumalan Voideltu; hän on vastustaja, joka kieltää Isän ja Pojan." On siis kysymys
kaiken mukaansa ottavasta tunnustuksesta Jeesukseen , Voideltuun; Kristukseen, Jumalan
Poikaan.
Hän, joka lukee tarkkaavaisesti, toteaa, että tässä ei ole tarkoitettu jotakin muodollista huulten
tunnustusta, vaan perustan asettavasta paljastamisesta, kuka Jeesus Kristus - Voideltu todella on,
sillä seurakunta on perustettu sille. Tuossa auttaa tietää se, että Lunastajan hebrealainen nimi on
Jahschua. Enkeli sanoi Marialle: ,,Tiedä: sinä tulet raskaaksi ja äidiksi Pojalle, jolle sinun tulee
antaa nimi Jeesus/Jahschua.", mikä on samaamerkitsevä ,,Jahweh-Pelastajan" kanssa, niin kuin
Immanuel merkitsee ,,Jumala meidän kanssamme". Jahweh on Jumalan paljastettu liiton nimi
Vanhassa Testamentissa. NÄIN SANOO HERRA: ,,Minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille
ja Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana' mutta nimelläni
'HERRA, JUMALA/ELOHIMJAHWEH' en ole paljastanut itseäni heille." (2.Mooses 6, 3). Uudessa Testamentissa se sitten
sanotaan: ,,Jumala on paljastettu lihassa, vanhurskautettu Hengessä..." (1.Tim. 3, 16):
Jahweh/HERRA itse on tullut meidän tykömme Jahschuana. Vanhan Testamentin Jahweh on
Uuden Testamentin Jahschua. Se on HERRAN uusitestamentillinen liiton nimi, jossa yksin on
Jumalan täysi pelastus. Kristuksena/Voideltuna Hän on ilmestynyt lihassa ja on tullut meidän
Lunastajaksemme. Niin sen todistavat Pyhät Kirjoitukset: ,,Sillä teille on tänä päivänä syntynyt
Pelastaja, joka on Kristus, HERRA, Daavidin kaupungissa." ( Luukas 2, 11). 1. Mooses 18
vieraili HERRA ihmishahmossa palvelijansa Aabrahamin luona, söi ja joi hänen kanssaan. Joh. 8,
58 Jeesus puhui: ,, Totisesti, totisesti Minä sanon teille: Ennen kuin Aabraham oli, Minä olen!"
Aivan samoin Jumalan Sana todistaa meille:...,,eikä kukaan voi sanoa: ,Jeesus on HERRA',
paitsi Pyhän Hengen kautta." (1. Kor. 12, 3).Hän, jonka me olemme oppineet tuntemaan Jumalan
Poikana, on Sana itse, joka alussa oli Jumalan tykönä - Logos, Puhuva: Hänen kauttaan ja Häneen
on kaikki luotu. Vaikkakin on Poikana paljastettu lihassa, pysyy Hän HERRANA, MINÄ OLEN Samana eilen, tänään ja iankaikkisesti. HERRA tuli palvelijaksi, on tullut meidän kaltaiseksemme.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumalan Pojassa ovat kaikki Jumalan pojat ja
tyttäret saaneet lunastuksen ja lapseksi asettamisen (Gal. 4, 5; Hebr. 2, 10-11; Joh. 20, 17, mm.).
Ylimalkainen tunnustus Jeesuksesta Jumalan Poikana on myös antikristuksella, kaikilla väärillä
profeetoilla ja jopa demoneilla. Heistä sanotaan katsomalla Jeesukseen: ,,Tuskin he olivat nähneet
Hänet, kun he jo huusivat kovalla äänellä: ,Mitä Sinä aiot meidän kanssamme, Sinä Jumalan
Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?' " (Matt. 8, 29 ).
Evankelista Markus kuvaa samoin eräästä riivatusta: ,,Kun hän nyt näki kaukaa Jeesuksen, hän
tuli juosten Hänen tykönsä, heittäytyi maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä sanat: ,
Mitä Sinä haluat minusta, Jeesus, Sinä Jumalan, Korkeimman Poika? Minä vannotan Sinua
Jumalan kautta, älä vaivaa minua!' " (Mark. 5, 6-7). Riivattu puhui jopa Jeesus - Nimen julki.
Evankelista Luukas kuvaa hyvin saman tapahtuman, niin että meillä on kolme todistajaa: "Kun
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hän näki Jeesuksen, hän parkaisi ja heittäytyi maahan Hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä: ,
Mitä Sinä haluat minusta, Jeesus, Sinä Jumalan, Korkeimman Poika?..."(Luuk.8, 28).
Kuka teologi tai saarnaaja väittäisi, että riivatut taikka demonit olivat Jumalasta, koska he ovat
tunnustaneet Jeesuksen Jumalan Pojaksi? Kristinuskossa kaikki tunnustavat Jeesuksen ,,Jumalan
Pojaksi", mutta aivan eri tavalla:
Näin toiset uskovat, että Jumala Isänä jo iankaikkisuudessa on siittänyt ja synnyttänyt Pojan.
Kuitenkaan sellaista Jumalan Poikaa ei ole Pyhissä Kirjoituksissa.
Toiset uskovat, että Poika on Jumalan luomistyön esikoinen. Samoin sellaisestakaan Jumalan
Pojasta ei ole todistusta Pyhissä Kirjoituksissa.
Toiset taas uskovat, että Poika Vanhassa Testamentissa oli arkkienkeli Mikael ja Uudessa
Testamentissa sai liharuumiin. Myöskään sellaista Jumalan Poikaa ei ole olemassa.
Kun jossakin Katekismuksessa on kirjoitettu: ,,
Jumalan ainosyntyinen Poika ,Isästä
syntyneenä ennen kaikkia aikoja: Jumala Jumalasta, valo valosta, totinen Jumala totisesta
Jumalasta, siitetty , ei luotu, yhtä olemusta Isän kanssa...' "niin on tämä jonkun kirkon tunnustus
niin kaukana Pyhistä Kirjoituksista kuin taivas maasta.
On olemassa vielä koko joukko erilaisia ,,poikatunnustuksia", jotka kaikki tyynni ovat
epäraamatullisia. Raamatullinen on vain se, mikä Raamatussa todistetaan. Koko Vanhan
Testamentin ajanjaksossa , 1.Mooses 3,15:sta Malakia 3, 1:een asti, ilmoitetaan Jumalan Poika
Lunastajana, Kristuksena, Messiaana. Uudessa Testamentissa meillä on kuvaus Hänestä, Hänen
syntymisestään taivaaseen astumiseen asti: ,, , Katso, sinä tulet raskaaksi ja äidiksi Pojalle, jolle
sinun tulee antaa Nimi Jeesus' ...Silloin Maria sanoi enkelille: ,Miten se tulee olemaan
mahdollista, enhän minä tiedä mitään miehestä.' Silloin enkeli vastasi hänelle: ,Pyhä Henki tulee
sinun yllesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden pitää myös se Pyhä, joka sinusta
syntyy, nimitettämän Jumalan Pojaksi.' " (Luukas 1). Yhtään ainoaa kertaa ei sanota Pyhissä
Kirjoituksissa, että Isän tulee synnyttää taivaassa joku poika, joka sitten tulee Pojaksi maan päällä.
Se on kirkkoisien keksintö, jotka eivät tunteneet Jumalaa eivätkä ole tunnistaneet Isän
paljastamista Pojassa. He eivät ole kääntyneet Kristuksen tykö, vaan, niin kuin kirkkohistorian
kirjoitus kuvaa, ovat kääntyneet kristinuskoon.
Pyhät Kirjoitukset antavat Vanhan Testamentin edeltä sanotussa profetiassa Jumalan Pojasta
seuraavan todistuksen: ,,Sallikaa minun ilmoittaa HERRAN (JAHWEH:n) neuvopäätös: ,Sinä olet
Minun Poikani. MINÄ itse olen sinut tänä päivänä siittänyt!' " (Ps. 2, 7). Katso myös Apt. 13, 33
ja Hebr. 5, 5. Iankaikkisuus ei tunne mitään tätä päivää eikä mitään huomista päivää, sillä ei ole
mitään alkua. Iankaikkisuus oli aina ja tulee aina olemaan. Daavid sanoo Psalmissa 90:
,,Iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen, olet Sinä, oi Jumala!" Ja vain hän, joka on vastaanottanut
iankaikkisen elämän, voi elää ja tulee elämään iankaikkisesti: ,,Jumala on antanut meille
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on Hänen Pojassaan. Kenellä Poika on, hänellä on elämä;
kenellä Jumalan Poikaa ei ole, hänellä ei myöskään ole elämää." (1.Joh.5, 11-12).
Myöskin Isä-Poika-suhde sanottiin jo edeltä Vanhassa Testamentissa: ,,MINÄ olen oleva Hänen
Isänsä ja Hän Minun Poikani!" (2. Sam.7, 14; 1 Aikak. 17, 13). Psalmissa 89, 27-28 sanotaan:
,,Hän kutsuu Minua: ,Sinä olet Minun Isäni, Sinä Minun Jumalani ja pelastukseni kallio!' Ja Minä
asetan Hänet esikoiseksi ja maan kuninkaista korkeimmaksi."
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Profeetta Jesaja ilmoitti Pojan syntymän seuraavalla tavalla: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." (7, 14). Profeetta Miikan kautta sanottiin
edeltä, missä Pojan piti syntymän: nimittäin Juudan Beetlehemissä (Luku 5).
Jokainen Raamatun lukija tuntee Evankeliuminkirjoittajien, Matteuksen ja Luukkaan
kertomukset Jumalan Pojan syntymästä. Isä siitti Pojan, ja Hän syntyi Mariasta, äidistä. Psalmissa
22 me luemme: ,, Kyllä, Sinä olet se, joka on asettanut minut äidin kohtuun...äitini kohdusta asti
Sinä olet minun Jumalani." (10-11).
Pojan todistus kuuluu seuraavalla tavalla: ,,...jos Jumala olisi teidän Isänne, silloin te
rakastaisitte Minua; sillä Minä olen Jumalasta lähtenyt!" (Joh. 8, 42).
,,...sillä Hän, Isä, itse on teitä rakastanut, koska te olette Minua rakastaneet ja olette uskoneet,
että Minä olen lähtenyt Jumalan tyköä. MINÄ olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan..."
,,Nyt me tiedämme, että Sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan Sinulta kysyy; sentähden me
uskomme Sinun Jumalan tyköä lähteneen." (Joh. 16, 26-33).
,,Mutta siinä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat Sinut, joka yksin olet totinen Jumala , ja
Hänet, jonka Sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen..."
,,MINÄ olen paljastanut Sinun Nimesi ihmisille, jotka Sinä olet Minulle maailmasta antanut..."
,,...sillä ne Sanat, jotka Sinä olet Minulle antanut, Minä olen antanut heille, ja he ovat
vastaanottaneet ne ja ovat tunnistaneet totuuden, että Minä olen lähtenyt Sinusta..." (Joh.17).
Kun Johannes kastoi Jeesuksen Jordanissa,. taivaasta kuului ääni: ,,Tämä on Minun rakas
Poikani, johon Minä olen mielistynyt!" (Matt.3, 13-17). Kirkastusvuorella uudelleen kuului ääni
taivaasta: ,, Tämä on Minun rakas Poikani, johon Minä olen mielistynyt: kuulkaa Häntä!" (Matt.
17).
Nyt jos me uskomme raamatullisen tunnustuksen, niin kuin Pietari on sen paljastamisen kautta
saanut, ja jätämme kaikki tähän aiheeseen kuuluvat Raamatun paikat niin , kuin ne ovat kirjoitetut,
Jumalan Henki voi paljastaa meille tämän käsittämättömän salaisuuden: ,,Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä kanssa" (2. Kor. 5). Jeesus Kristus, Jumalan Poika; todistetaan meille
ainoastaan Raamatussa oikealla tavalla.
Siellä ei ole yhtään ainoaa kertaa kirjoitettu ,,iankaikkinen Poika", vain ,,iankaikkinen Isä"!
Ei ole yhtään ainoaa kertaa kirjoitettu Raamatussa ,,Jumala, Poika", vaan ;;Jumalan Poika".
Yhtään ainoaa kertaa me emme löydä sieltä sanoja ,,Jumala, Pyhä Henki", vaan Jumalan Henki".
Yhtään ainoaa kertaa ei ole kirjoitettu Raamatussa ,,kolmiyhteinen Jumala", vaan aina vain on
kirjoitettu ,,ainoasta Jumalasta".
Siellä ei käsketty ketään rukoilemaan: ,,Meidän Poikamme, joka olet taivaassa..." Mutta me
sanomme kaikki kiitoksen Isälle Jumalalle Jeesuksen Kristuksen , meidän HERRAMME kautta.
Sanoaksemme sen lyhyesti ja selvästi: Ei mitään, mitä kirkollisissa oppikirjoissa tästä on
kirjoitettu. ole niin löydettävissä Raamatussa, emmekä löydä kirkollisista oppikirjoista mitään
siten, mitä tästä on kirjoitettu Raamatussa. Tämä on kovaa puhetta. Kuka voi sen kuulla?
Hänelle, joka ei kunnioita Jumalan Sanaa koko sydämestään, ei sitä milloinkaan paljasteta, ja se
pysyy siinä: ,,...eikä kukaan tunne Poikaa kuin ainoastaan Isä, eikä Isää tunne kuin ainoastaan
Poika, ja hän, jolle Poika Hänet paljastaa." (Maat. 11, 27).
Tämän aiheen tätä päivää varten haluamme päättää tällä. Meidän HERRAMME ja
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Lunastajamme tuodaan meille meidän silmiemme eteen ,,Aabrahamin Poikana" ,,Davidin
Poikana", ,,Jumalan Poikana" ja ,,Ihmisen Poikana" eri alueilla; samoin Jumalan Karitsana,
Välittäjänä, Esirukoilijana, Kuninkaana, Pappina ja Profeettana.. Tärkeää on, että me jätämme
kaiken sinne, missä se on kirjoitettu, siihen asiayhteyteen, missä se on meille jätetty. Kaiken
täytyy pysyä jumalallisessa pelastusjärjestyksessä. Uskollinen Jumala johtakoon kaikkia meitä
Henkensä Kautta koko Totuuteen ja antakoon tietää niin kuin Pietarin ja alkuseurakunnan suoran
paljastamisen kautta, kuka Jeesus Kristus, Jumalan Poika on totisesti.

Koko maailma yhdessä kädessä
Raamatullinen profetia on kirjoitettu salaisuuksina. Kaikkitietävä Jumala yksin tunsi lopun
ennen alkua. Jumalan Hengen kautta saivat profeetat Vanhassa Testamentissa ja apostolit Uudessa
Testamentissa paljastamisia ihmiskunnan historian kulusta ajan loppuun asti.
Profeetta Jesaja kirjoittaa viittauksella viimeiseen aikajaksoon, kun HERRA Jumala on
täydellistyttänyt lunastustyön seurakunnan kanssa ja sen jälkeen tuo päätökseen työnsä Israelin
kanssa Siionin vuorella Jerusalemissa, myöskin maailman hallitsijasta, joka pitää kaikkea
kädessään, ja joka sanoo ja ajattelee itsestään: ,,Oman käteni voimalla minä olen sen suorittanut
ja oman viisauteni kautta, koska minä olen viisas; minä olen antanut kansojen rajojen hävitä,
minä ryöstin heidän aarteensa ja niin, kuin väkevä, olen syössyt ruhtinaat valtaistuimelta. Minun
käteni on tarttunut kansojen rikkauteen niin kuin linnunpesään, ja niin kuin jätetyt munat nopeasti
kootaan, niin minä olen pannut säkkiin koko maailman, ilman että kukaan on siipiä räpyttänyt tai
nokkaa avannut saatikka uskaltanut piipittää." (Jes.10, 13-14)
Kenestä profeetta puhuu Kirjoituksen Sanassa?
Kehen kuvaus osuu? Kenellä on koko maailma
kädessään? Kuka hallitsee maan piiriä? Missä
ovat aarrekammiot? Missä on kansojen suunnaton
rikkaus? Viimeiset neljä maailmanvaltaa ovat
meille
tunnetut:
babylonialainen,
medopersialainen, kreikkalainen ja vuodesta 63 ennen
Kristusta roomalainen maailmanvalta. Aina oli
kysymys
maailman
alistamisesta
ja
hallitsemisesta, myöskin molemmissa takanamme
olevissa maailmansodissa. Huomionarvoista on,
että Hitler 1935 natsien kohtalokkailla
puoluepäivillä Nürnbergissä huusi päätteeksi
täyttä kurkkua: ,, Ja yksi usko koko maailmalle!"
Kuitenkin se on meidän takanamme. Ei ole enää
mitään Hitleriä, ei mitään Stalinia, ei mitään
Mussolinia. Jokaisen maailmansodan jälkeen oli
rajasiirtoja, mutta nyt on kysymys rajojen poistamisesta kansojen väliltä. Tämän kehityksen me
olemme olleet kokemassa livenä mukana Euroopassa vuodesta 1989 lähtien. Torstaita, 9.:ttä
marraskuuta ei kukaan meistä unohda, kun raja kahden saksalaisen valtion välillä avattiin. Se oli
Saksan jälleenyhdistymisen alku. Jo 19. maaliskuuta 1962 veli Branham sanoi: Tapahtuisi
elpyminen Rooman avulla. Tiedättekö, mitä tapahtuu, kun he antavat Itä-Berliinin takaisin?
Se heittää kommunismin ulos ja tuo roomalaisen valtakunnan esiin, aivan samoin kuin se oli
tuolloin Jeesuksen aikana."
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Maailmankatolilaisuus voitti maailmankommunismin, ja maailmankapitalismi teki lopun
maailmansosialismin utopiasta. Eivätkä kaksi suurvaltaa USA ja UdSSR, jotka nousivat esiin
toisen maailmansodan jälkeen ja jakoivat maailman itään ja länteen, ole enää, mitä ne olivat.
Kaikki yllätettiin, vallanpitäjät syöstiin valtaistuimiltaan, eikä kukaan sanonut yhtäkään piipitystä.
Nyt ,,Euroopan Unioni" tulee nykyisine 27:ne maineen ja 493:ne miljoonine asukkaineen
maailmanvaltana todellisuudeksi. Niin kuin Kirjoituksen Sana sanoo, rajat ovat hävinneet EU:n
sisällä. Uudessa matkapassissa on isoin kirjaimin kirjoitettu ,,EUROOPAN UNIONI". Hän, joka
matkustaa paljon, tietää arvostaa sitä, että nyt voi liikkua koko Euroopassa aivan vapaasti ja
melkein kaikkialla voidaan maksaa yhdellä valuutalla.
Kuitenkin on kysymys enemmästä kuin vain Euroopasta: on kysymys ,,globalisaatiosta",
maailmankaupasta, on kysymys öljystä, on kysymys energiasta, yhteisestä kansojenyhteisön
eloonjäämisestä, kuitenkin loppujen lopuksi on kysymys vallasta - maailmanherruudesta. Kaikki
uskonnot ja kulttuurit tulee tuoda yhden suojeluhallinnon alaisuuteen, niin että loppujen lopuksi
kaikki on yhdessä kädessä. Ainoastaan yksi keskeinen maailmanmahti ei ole riippuvainen
öljylähteistä, energiansaannista, ja vain se on kykenevä ottamaan huomioon kaikki alueet ja
täyttämään toiveen rauhasta ja oikeudenmukaisuudesta. Juuri nyt, aikana, jolloin maailma vuotaa
verta tuhansista haavoista, ja öljy Persianlahden alueelta on kyllästetty paljolla verellä, ja
miljoonat ihmiset vedetään mukaan samaan kärsimykseen, kaipaus rauhaan ja turvallisuuteen on
niin suuri kuin ei koskaan aikaisemmin. Pääkriisialue on Lähi - Idän välittömässä läheisyydessä
Israelin ympärillä.
On monia Raamatun paikkoja, joissa kyseinen lopunajan maailmanmahti ja sen päähenkilö
kuvataan. Huomionarvoinen on vertaus Nebukadnezarin ajan vanhan Babylonin ja lopunajan
Babylonin välillä: toisaalta on olemassa vielä kieltensekoitus kuin oli tornin rakentamisessa,
toisaalta yhteisymmärryksen ja yhdistymisen prosessi on täydessä käynnissä.
Jeremia 51, 7 me luemme: ,,Babylon oli HERRAN kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken
maan; sen viinistä ovat kaikki kansat juoneet, sen tähden kansat ovat tulleet mielettömiksi."
Edelleen HERRA puhuu: ,,Katso, Minä käyn sinun kimppuusi, näin sanoo HERRA, sinä
hävityksen vuori, joka olet tuonut tuhon koko maan ylle." (Jer. 51, 25).
Profeetta Daniel puhuu samoin viimeisestä maailman valtiaasta, joka pitää kaiken omassa
kädessään. Molemmat tulevat mainituiksi: viimeinen maailmanvalta ja viimeinen
maailmanvaltias: ,,Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niin kuin rauta musertaa ja
särkee kaiken, niin kuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava kaikki. (Dan. 2,
40).Kansoilla ja kansakunnilla ei ole mitään valinnanmahdollisuutta, niiden kaikkien täytyy
sopeutua ja alistua mukaan, sillä näin kuuluu jumalallinen ilmoitus: ,,Neljäs peto on neljäs
valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan
ja tallaa ja murskaa sen." Dan. 7, 23).
Tässä viimeisessä maailmanvallassa on raamatullisen profetian mukaan seitsemän päätä ja
kymmenen sarvea. Seitsemällä johtavalla päällä on sanominen, he määräävät suunnan huolimatta
siitä, kuinka monta kansakuntaa on otettu mukaan yhdistymisprosessiin. Tähän kuuluu käsite
,,G7"; kahdeksas kiinnitetään siihen vain muodon vuoksi. Kymmenen sarvea ovat valtioita, jotka
eivät ole yhtä mieltä tämän läntisen järjestelmän kanssa, mutta joiden pakosta täytyy tehdä
mukana, päästämättä ainuttakaan piipitystä itsestään. Vasta päivänä X ne iskevät ja purkavat
vihansa ja hävittävät johtavan kaupungin yhdessä ainoassa hetkessä, niin kuin Ilmestyskirjan 18.
luvussa on kolme kertaa kirjoitettu: ,,Voi, voi, sinä suuri kaupunki, joka olit puettu hienoon
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pellavaan, purppuraan ja helakanpunaan ja olit koristeltu kullalla, jalokivillä ja helmillä! Oi, että
yksi ainoa hetki on hävittänyt tämän suuren rikkauden!" (18, 16).
Todella kaikki tiet johtavat Roomaan - eivät Washingtoniin, eivät Moskovaan, eivätkä
myöskään Pekingiin. Maailmanpääkaupungissa Roomassa kaikki kulttuurit, kaikki uskonnot,
vieläpä maailmantalous yhdistetään yhdessä kädessä., lopuksi tuodakseen kaivatun rauhan maan
päälle. Kaikki tämän maailman kansakunnat voivat olla kietoutuneina sotiin tahi sisällissotiin, ei
kuitenkaan Vatikaanin valtio, koska sillä on vain sveitsiläinen henkivartiokaarti, ei mitään
panssaridivisionaa, ei mitään ilmavoimia, ei mitään atomipommia. Koetuksen hetkessä, joka tulee
koko maan piirin ylle, tuo mies astuu esiin pelastuksentuojana ja rauhantekijänä. Globalisaation
kautta tulee rauha ja turvallisuus tulla saavutetuksi, aina rauhansopimukseen asti, joka koskee
Jerusalemia. On vain yksi instituutio, jolla on diplomaattisuhteet maapallon maiden kanssa, on
olemassa vain yksi mies, johon kaikki hallitukset luottavat, joka tekee konkordaatteja tai
sopimuksia ja siten turvaa maailmanlaajuisesti oikeutensa.
Kaikki valtiopäämiehet, kaikki uskontojohtajat menevät Roomaan. Me tiedämme ,,roomalaiset
sopimukset", ,,eurooppalaisen perustuslain", ,,eurooppalaisen säädöksen", ,,eurooppalaisen
maailmantuomioistuimen" jne., joihin kaikkien täytyy myöntyä, ja jotka kaikkien täytyy hyväksyä.
Ja siten todella maailmanherruus päätyy yhteen ainoaan käteen.
Viimeisestä maailmanvaltiaasta, joka suorittaa vaikutuksensa kaikkien uskonnollisten ja
poliittisten instituutioiden kautta, profeetta Daniel kirjoittaa: ,,Hänen valtansa on valtava, mutta ei
hänen oman valtansa kautta; hän tulee saamaan aikaan suunnattoman paljon pahaa, ja hän
menestyy siinä, mitä hän tekee; hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Älykkyytensä
takia hänelle onnistuu petos, jonka kanssa hän kulkee ympäriinsä, ja hänestä tulee ylpeämielinen
ja yht'äkkiä saattaa monet tuhoon. Mutta sitten, kun hän on noussut ruhtinasten Ruhtinasta
vastaan, muserretaan hänet ilman ihmiskäden vaikutusta." (Dan.8,24-25; Jes.11, 4;2; 2Tess. 2, 9).
Koetuksen hetki
Filadelfian seurakuntajaksolle, siis toiseksi viimeiselle, sanotaan: ,,Koska sinä olet ottanut
Minun kärsivällisyyteni Sanasta vaarin, niin Minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut
koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä
asuvat.
Katso, Minä tulen pian; pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi." (Ilm.
3,10-11).
Kaikki meidän takanamme olevat seurakunta-ajanjaksot säästyivät ,,koetuksen
hetkestä".Kuitenkin nyt, jolloin kaikkien asioiden loppu on edessä, uskovaiset eivät kuule
ainoastaan huutoa: ,,Katso, Ylkä tulee!", vaan heidän täytyy myös ,,koetuksen hetken" antaa tulla
yllensä.
Koetuksen hetkellä, joka on tuleva koko maanpiirin ylle, ei ole tarkoitettu jokapäiväisiä
koettelemuksia, niin kuin me Isämeidän rukouksessa rukoilemme: ,,
äläkä saata meitä
kiusaukseen....", vaan tässä on kysymys koetuksesta, niin kuin se itse Saatanan kautta tuotiin
Lunastajan eteen. Milloin ikinä HERRA puhui mahtisanan, se tapahtui. Niin kuin HERRA Jumala
on puhunut kaikkivaltiaan Sanansa kautta kaiken olemassaoloon (1. Mooses 1; Hebr. 11, 3), aivan
samoin teki sen meidän HERRAMME palvelustehtävässään Ihmisenpoikana (Joh. 5, 19-20):Hän
puhui, ja se tapahtui. Hän käski, ja se oli niin, myrsky ja aallot vaikenivat. Sanoi Hän sokealle:
,,Saa näkösi!", kuurolle: ,,Ole kuuleva!", spitaaliselle: ,,Tule puhtaaksi!", niin sokea tuli
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näkeväksi, kuuro kykeni kuulemaan ja spitaalinen tuli puhtaaksi. Kuitenkin kiusauksessa Saatana
vaati Häneltä:, ,,Sinä olet Jumalan Poika, niin käske, että nämä kivet muuttuu leiväksi...". HERRA
oli paastonnut, ja niin Saatana on käyttänyt tilaisuutta hyväksi muistuttaakseen Häntä.
Meidän HERRAMME vastaus on kaikille tuttu: ,,On kirjoitettu: Ei ihmisen pidä elää yksin
leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta." Sitten paholainen vei Hänet
pyhään kaupunkiin temppelivuoren huipulle ja puhui: ,,Jos Sinä olet Jumalan Poika, niin
heittäydy alas, sillä on kirjoitettu: Hän käskee enkeleitään Sinua varten, ja ne kantavat Sinua
käsivarsillaan..." ,, Jeesus vastasi hänelle: On jälleen kirjoitettu: Älä kiusaa HERRAA, sinun
Jumalaasi!"
,,Vielä kerran paholainen vei Hänet mukanaan hyvin korkealle vuorelle ja näytti Hänelle
kaikki maailman kuningaskunnat sekä niiden ihanuuden ja sanoi Hänelle: Tämän kaiken minä
annan Sinulle, jos Sinä heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Siinä silmänräpäyksessä HERRA
Jeesus sanoi: Mene tiehesi, Saatana, sillä on kirjoitettu: Sinun tulee palvoa HERRAA, sinun
Jumalaasi ja palvella yksin Häntä! Nyt paholainen lähti Hänen luotaan ja katso, enkeleitä tuli
Hänen luokseen ja he tekivät Hänelle palvelusta." (Matt.4, 1-11).
Koetus oli siinä, että vihollinen aikoi saattaa meidän HERRAMME ja Lunastajamme
lankeemukseen Jumalan Sanalla, ,,On kirjoitettu". Eedenin puutarhassa Saatana oli käyttänyt
samaa taktiikkaa, oli viekoitellut Eevan ja vetänyt Aadamin siihen mukaan. Se oli ensimmäinen
suuri kiusaus alussa Paratiisissa ja johti syntiinlankeemukseen. Jeesus, toinen Aadam, kesti
koetuksen, ja on lunastanut meidät lankeemuksesta, on voittanut Saatanan, kuoleman ja helvetin.
Joitakin erikoisia ihmeitä tapahtui veli Branhamin sanoinkuvaamattomassa, yliluonnollisesti
vahvistetussa palvelustehtävässä välittömästi, kun Sana niihin oli puhuttu. Hän puhui sen,mitä
Jumala antoi hänelle tehtäväksi sanoa, ja se tapahtui heti. Erikoisten tapausten joukossa, joihin hän
on viitannut, olivat myös suoranaiset luomisihmeet. Niin kuin oli veli Branhamin, sanasaattajan,
kohdalla, tulee myös morsiusseurakunnan aivan lopussa suorittaa palvelustehtävä puhutun
Jumalan Sanan absoluuttisessa vaikutusvallassa, Jeesuksen Kristuksen Nimen voimassa.
Se, mitä kaksituhatta vuotta sitten tapahtui, on meidän takanamme. Kuitenkin myös nyt
vihollinen tulee Raamatunpaikkojen, ,,On kirjoitettu", kanssa, mutta joka kerta hän asettaa Sen
kiusaukseksi, kun hän ottaa Sanan ulos asiayhteydestään ja käyttää Sitä oman tulkintansa
mukaisesti. Meidän vastauksemme täytyy tänä päivänä olla , niin kuin Lunastajan vastaus oli. Niin
kuin meidän HERRAMME aikanaan täytyi kohdata Saatanan kiusaaminen, samoin täytyy nyt
lunastettujen kestää koetus, todistaakseen uskollisuutensa Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan.
Ensin lohikäärme asettuu vaimon - kansakunnista olevan lopunajan seurakunnan eteen, josta
poikalapsi, voittajajoukko syntyy ja temmataan ylös, ja joka hääaterian jälkeen palaa Kristuksen
kanssa takaisin, hallitakseen Hänen, kaikkien kuninkaitten Kuninkaan kanssa tuhat vuotta maan
päällä (Ilm. 5, 10; Ilm.20, 1 - 10 mm.). Kirjoitukset sanovat meille, että kaikki maan asukkaat
kumartavat viimeistä maailmanvaltiasta ja sen kuvaa - siinä on se koetus - kaikki, aina heihin asti,
joiden nimet ovat kirjoitetut teurastetun Karitsan elämänkirjassa maailman perustamisesta lähtien,
ja jotka pysyvät lujina Sanassa (luku 13).
Tästä aiheesta voitaisiin lainata vielä monia Raamatunpaikkoja, erityisesti Danielin kirjasta ja
Ilmestyskirjasta. Meidän kanssamme on tässä kysymys ainoastaan tosiasiasta, että me
tunnistamme raamatullisen profetian kehityksen myös poliittisella alueella. Meitä varten on
käsikirjoitus seinällä, Menetekel, Jumalan selvä puhe. Nyt, ennen kuin Jeesus Kristus tulee jälleen,
koko maailma katsoo siihen mieheen, joka esittelee itsensä päteväksi koko maailman hyväksi.
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HERRA tuntee omansa, ja Hän pitää heidät omassa kädessään , kunnes he pääsevät uskosta
näkemiseen.
Aika, puhdistaa lamput
Kirjanen ,,Ihmiset kysyvät, Jumala vastaa Sanansa kautta" on auttanut monia koko maailmassa.
Sen lisäksi tuovat erityisesti palvelevat veljet yhä uusia kysymyksiä minulle ja pyytävät avointa
selvitystä. Osaksi niissä on kysymys miehistä, jotka astuvat esiin erityisoppien ja -ilmestysten
kanssa.. Tähän päivään asti en ole paljastanut ketään veljeä nimeltä, en missään puheessa enkä
kirjoituksessa, ja siinä se tulee pysymään koko tulevaisuuden ellei Jumala käskisi sitä suoraan
toisin.
Jumalan lähettämät profeetat eivät voineet estää, että väärät profeetat astuivat esiin. Apostolit
eivät voineet estää, että heidän aikanaan astui esiin vääriä opettajia ja vääriä apostoleja. Jeesus
Kristus ei estä sitä, että väärät kristukset ja väärät profeetat astuvat esiin. Mutta kaikkina aikoina
oli vain yksi alkuperäiskutsuminen, joka on suoraan yhteydessä Jumalan pelastussuunnitelman
kanssa, ja seurakunnassa ovat palvelustehtävät ( 1.Kor. 12 ja Ef. 4 mm.).
Oli vain yksi Aabraham, vain yksi Mooses, vain yksi Joosua jne. Oli vain yksi Johannes Kastaja,
vain yksi Pietari, vain yksi Paavali. Myös koko kirkkohistoriassa oli ensi sijassa aina vain yksi
mies, joka erityisellä tavalla astui esiin, jolla oli jumalallinen valtuutus. Seitsemässä
lähetyskirjeessä (Ilm. 2 ja 3) joka kerta kirje osoitetaan vain seurakunnan enkelille, jolla on
tehtävä, antaa eteenpäin jumalallinen sanoma Jumalan palvelijoille (Ilm. 1, 1-3).
Meidän ajassamme, niin on Jumala sen vahvistanut, Jumala lähetti William Branhamin
ennalleenpalauttamisen Sanoman kanssa, jonka tulisi edeltää Kristuksen toista tulemusta. Me
katsomme taaksepäin kaikkia niitä vuosia, joina Sanoma on kannettu kaikkeen maailmaan veli
Branhamin kotiinmenon jälkeen, niin kuin HERRA itse on sen sanonut: ,,MINÄ lähetän sinut
toisiin kaupunkeihin julistamaan Minun Sanaani!" Jos taivaallinen Ylkä vielä vähän aikaa viipyy,
silloin vain , jotta viimeiset voidaan kutsua ulos ja valmistaa. Hetken Sanoma pitää sisällään koko
Jumalan neuvopäätöksen. Kaikki raamatulliset opit, jokaisen raamatullisen käytännön, koko
raamatullinen järjestys täytyy tulla ennalleen asetetuksi seurakunnassa.
Lähimenneisyydessä levitettiin uskomattomia oppeja Matteuksen 25. luvusta, niin kuin jo
aikaisemmin ,,seitsemän ukkosenjyrinän ilmestyksestä" tai spekulaatiot ,,seitsemännen sinetin
salaisuudesta", sitten myös 1. Tess.4.:stä, missä Kristuksen takaisinpaluu on kuvattu, samoin kuin
Ilm.10. luvusta. Kenenkään ei tarvitse filosofoida kaikista näistä aiheista. Jokainen tapahtuma
tulee tapahtumaan, niin kuin se on kirjoitettu. Tämä pätee myös Matteuksen 25. lukuun. Se
tapahtuu , niin kuin HERRA sen sanoi. Jokainen tulkinta on pahasta lähtöisin. Jumala itse tekee
kaiken Sanansa mukaisesti, ja sitä meidän täytyy kunnioittaa.
Me kaikki odotamme erityistä Jumalan toimintaa, meillä on syvä kaipaus, että se tapahtuu.
Kuitenkin millä oikeudella antautuu yhä uudelleen vihollisen väärinkäytettäväksi miehiä, jotka
yrittävät tyydyttää uskovien todellisen kaipauksen omilla tulkinnoillaan?
Veli Branhamin lähettäminen kuuluu seuraavasti: ,,Niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin
edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemista, niin lähetetään sinut Sanoman kanssa, joka
edeltää Kristuksen toista tulemista." Jumalan miehenä veli Branham on saarnannut täyttä
Evankeliumia samoin kuin Paavali ja on tuonut Jumalan koko sanoman. Hyvin erityisesti hän on
suunnannut kaikille Sanan palvelijoille vakavan kehoituksen: ,,Kolmea asiaa te ette saa tehdä:
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ensiksi Sanaa ei saa asettaa väärin paikoilleen; toiseksi Sanaa ei saa ottaa pois
asiayhteydestään; kolmanneksi Sanaa ei saa omavaltaisesti tulkita."
Matteuksen 25. luvun vertauksessa kymmenestä neitsyestä, jotka menivät Ylkää vastaan, on
kysymys pääasiallisesti lampuista, öljystä ja lamppujen puhdistamisesta. Veli Branham on sitä
varten sanonut seuraavaa: ,,Se on tosi: meillä täytyy aina olla lamppumme täytettyinä, jotta ne
palavat. Te ette voi tulla toimeen sillä, mitä teillä nyt on, sillä tuli, joka tulee öljystä, tuo
mukanaan nokea. Siitä syystä teidän täytyy välillä puhdistaa....Teidän täytyy alin omaan
puhdistaa lamppunne ja siten mennä edessänne olevaa korkean kutsumuksen päämäärää
kohti." (24. 3. 1963).
,,Tunnistakaa: tämä on aika ,puhdistaa lamput; tulla ulos ja mennä sisään."(27. 11. 1965)
,,Sanoma tulee ensimmäisenä esiin. Nyt on aika puhdistaa lamput! ,Nouskaa ja
puhdistakaa lamppunne...Katso, Ylkä tulee! Nouskaa ja puhdistakaa lamppunne.' Ja he
tekivät sen. Monet heistä totesivat, että heillä ei ollut kylliksi öljyä. Kuitenkin nyt on aika
puhdistaa lamput."(4. 12. 1965).Jo veli Branhamin aikana oli Matt. 25 niin ajankohtainen kuin
tänä päivänä.
Siitä lähtien kun Sanoma on lähtenyt liikkeelle, tapahtuu uloskutsuminen kaikesta, mikä ei pidä
yhtä Pyhien Kirjoitusten kanssa ja sisäänmeneminen täydelliseen sopusointuun Sanan kanssa.
Seitsemänkymmentäviisi kertaa veli Branham on viitannut Sakarja 14, 7:ään ja on julistanut:
,,Ehtoolla tulee olemaan valo!" Sillä hän viittasi hänelle uskottuun Sanomaan. Yhä uudelleen
hän on myös laulanut kuoron: ,,Ehtoolla tulee olemaan valo, te löydätte varmasti polun
kirkkauteen..." Kuinka kauan kestää ehtooajasta keskiyöhön ,se meidän täytyy jättää Jumalalle.
Matt. 24:ssä on puhe koko palvelusväen ja oikeaan aikaan ruoanjakamisen palvelijasta. Matt.
25:ssä on sitten kysymys neitsyeistä, jotka menevät Ylkää vastaan. Neitsyeistä puolet ovat viisaita
ja puolet tyhmiä. Molemmat ryhmät uskovat Kristuksen takaisinpaluuseen, molemmat menevät
Ylkää vastaan, molemmilla on lamput, siis hengellinen valaistus. Molemmat ryhmät nukahtivat,
sillä molemmista tuntui siltä, kuin HERRA viivyttelisi tulonsa kanssa (2. Piet. 3, 9). Kuitenkin
silloin kuului huuto Yljän saapumisesta ja sen tähden kaikki neitsyet nousivat ja puhdistivat
lamppunsa.
Viisaisiin pätee: ,,Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka
on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen
vakuudeksi meidän sydämiimme.(2.Kor. 1, 21-22). Samoin: ,,Hänessä on teihinkin, sittenkuin
olitte kuulleet totuuden Sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun
Pyhän Hengen sinetti, sen , joka on meidän perintömme vakuutena, Hänen
omaisuusseurakuntansa lunastamiseksi - Hänen kirkkautensa kiitokseksi." ( Ef. 1, 13-14). Joku
karismaattinen voitelu ei riitä. Uskoviksitulleiden täytyy vastaanottaa Totuuden Sana
jumalallisena siemenenä, tullakseen sinetöidyiksi Pyhällä Hengellä. Totuuden Sana ja Totuuden
Henki kuuluvat yhteen.
Silloin tapahtuu viisaitten keskuudessa viimeinen Hengenvaikutus, ja vasta siinä hetkessä
tyhmät huomaavat, että heiltä puuttuu öljyä. Se puolestaan panee heidät pyytämään viisailta öljyä.
Mutta voiko joku todella Hengellä kastettu antaa toiselle uskovaiselle Hengen öljyä? Tietenkään
ei. Tämä on suuri oppitunti: Vain Jeesus Kristus kastaa Hengellä ja tulella, vain Hän täyttää Isän
lupauksen ja lahjoittaa voiman korkeudesta (Matt. 3, 11-12; Luukas 24, 49; Apt. 1, 1-9). Jo
ensimmäisessä saarnassa helluntaina Pietari on määrännyt uskoville vesikasteen ja on julistanut
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Hengen kastetta (Apt. 2, 38-39). Viisaat uskovat, niin kuin Kirjoitukset sanovat. He antavat kastaa
itsensä HERRAN Jeesuksen Kristuksen Nimeen ja saavat vahvistukseksi Hengen kasteen. Matt.
25:ssä tulee koko totuus valoon. Viisaat eivät lähetä tyhmiä Jeesuksen luo, vaan
rihkamakauppiaitten luo, jotka saavat aikaan sen vaikutelman, että heillä on Hengen täyteys.
Koko maapallolla toteutuu kahdenlaista: Toiset jäävät väärien oppien vaikutuksen alle, myös
karismaattisissa kokouksissa, joissa ihmiset kutsutaan eteen, saadakseen Hengen täyteyden, ilman
että heille saarnataan uskoviksi tulleiden raamatullista kastetta HERRAN Nimeen. He kaatuvat
siinä suunnitelman mukaisesti taaksepäin, heidät otetaan kiinni ja ,,lopunajan voidellut" huutavat
äänekkäästi: ,, You are slain under the power of the Holy Spirit." - ,,Sinä olet lyöty maahan Pyhän
Hengen voiman alla!" Väärät voidellut ja väärät profeetat pysyvät väärissä perinteisissä opeissa,
eivätkä ajattelekaan ojentautua opin mukaan raamatullisesti. He eivät aseta painotusta Sanaan,
joka pysyy iankaikkisesti, vaan ihmeisiin ja merkkeihin Toiset erottautuvat ja syövät kätketystä
mannasta, paljastetusta Jumalan Sanasta, ja heidät johdetaan Jumalan Hengen kautta sisään koko
Totuuteen.
Kaikkein viimeisimmässä jaksossa, jolloin Hengen voima tulee julki kuin ei koskaan
aikaisemmin, tyhmät huomaavat, että totinen Hengen täyteys puuttuu. Heidät lähetetään
hengellisten rihkamakauppiaitten luo ostamaan öljyä. Miksi ostamaan? Hengen kastehan on lahja.
Karismaattisessa toiminnassa on kysymys suuresta kaupankäynnistä ,,Hengenvaikutuksen"
yhteydessä. Veli Branham on usein puhunut, ei vain mainitussa saarnassa, ,,Lopunajan
voidelluista" ja painottanut, että jos se olisi mahdollista, myös valitut heidän kauttaan johdettaisiin
harhaan (Matt. 24, 24). Tyhmät eivät ilmeisesti ole löytäneet täydellistä yhteyttä HERRAAN,
totiseen seurakuntaan, eivät ole kokonaan irrotetut perinteestä, he menevät todella
rihkamakauppiaitten luo, Jeesuksen luo tulemisen sijasta, ostamaan öljyä, ja se on se hetki, jolloin
Ylkä tulee. Samassa jakeessa on kirjoitettu: ,,Nyt sillä aikaa kun he menivät ostamaan öljyä, Ylkä
tuli, ja neitsyet, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan hääaterialle, ja ovi suljettiin."
Tyhmät neitsyet, jotka seisoivat suljetun oven edessä, huusivat: ,,HERRA, HERRA avaa
meille!" Kuitenkin niin kuin ihmeitten tekijöille ja lahjojen kantajille Matt. 7, 21-25:ssä, jotka
sanovat: ,,HERRA, HERRA emmekö me ole tehneet tätä kaikkea Sinun Nimessäsi?", tulee Hän
vastamaan heille: ,, MINÄ en tunne teitä."
Viisaat neitsyet ovat valmiit ja menevät sisään hääaterialle (jae 10). He eivät anna kenenkään
karismaatikon vaikuttaa itseensä, he uskovat paljastetun Sanan, ja heidät johdetaan Hengen kautta
koko Totuuteen. He ovat tunnistaneet, että Jumala on lunastanut lupauksensa ja on lähettänyt
luvatun profeetan, jonka palvelustehtävän kautta kaikki on asetettu ennalleen ja tuotu takaisin
alkuperäiseen raamatulliseen seurakuntajärjestykseen. He palaavat takaisin ensimmäiseen
rakkauteen, sillä vain täydellinen rakkaus menee sinne sisään. Niin se on paljastettu veli
Branhamille. Myös Paavali on sanonut: ,,Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta
minulla ei olisi rakkautta..." (1.Kor. 13).
Jokainen kysyköön itseltään: ,,Olenko minä valmis? Onko minun lamppuni puhdistettu ja
täytetty öljyllä? Onko minulla mukanani astia, jossa on öljyä? Vaeltakaamme niin kuin Eenok
Jumalan kanssa, jotta myös meidät Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluun hetkellä voidaan temmata
ylös.
Jumalan tehtävässä toimien
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Pääsiäisenä
on suunniteltu seuraavat kokoukset

Pitkäperjantai 06. 04. 2007 klo 14.00

10178 Berliini
Berliner Congress Centrum
Alexanderstr. 11

Lauantai

Praha 2Vinohrady
Narodni dum na Vinahradech
Nam. Miru 9

Sunnuntai

Maanatai

07. 04. 2007 klo 14.00

08. 04. 2007 klo 14.00

09. 04. 2007 klo 14.00

A-5020 Salzburg
Hotel Schaffenrath
Alpenstr. 115-117
Böblingen, Kongresshalle
Württembergsaal
Tübinger Str. 14

Näin me olemme saavutettavissa:

Missions-Zentrum
Postfach 100707
D-47707 Krefeld
Telefon: 02151 / 545151
Fax: 02151 / 951293
E-Mail: volksmission@gmx.de tai
E.Frank@freie-volksmission.de
Kotisivu: http:/ /www.freie-volksmission.de
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