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

 

 

     Kiertokirje    Joulukuu  2009 

 
      Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa 

nimessä Sanalla Jesajan kirjasta 46:10:   

    ,,Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole         

tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.” 

   Tässä jakeessa Jumala antaa meidän tietää, että Hän tiesi jo ennen alkua kaiken, mitä tapahtuisi 

ajan kuluessa loppuun asti. Eikä vain se: Hän on tehnyt suunnitelman, jonka Hän toteuttaa 

pienimpiin piirtoihin asti:,,…Minkä minä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen  

aivoitellut, sen minä myös teen.” (Jes. 46:11). 

   Luvusta 40 lähtien on ilmoitettu pelastussuunnitelma:,,…korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, 

sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudean kaupungeille: ,Katso, teidän Jumalanne!’ 

Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on 

hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.” (Jes. 40: 6-10). Kyllä, Hän itse on 

tullut ja on tuonut meille pelastuksen. 

   Ajan alussa astui esiin Jumala, jota kukaan ei ole milloinkaan nähnyt (Joh. 1:18; 1.Tim. 1:17) ja 

jolla ainoalla on kuolemattomuus (1.Tim.6:16), hengen, valon ja elämän alkutäyteydestään, 

iankaikkisuudesta ja vaelsi näkyvässä hahmossa Eedenin puutarhassa. 

   1.Kun.22:13-24:ssa ja 2.Aikak.18:12-22:ssa profeetta Miika todistaa: ,,…Minä näin Herran 

istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja 

vasemmalla puolellansa”  (2.Aikak. 18:18), ja hän kertoo keskustelusta , joka siellä tapahtui. 

   Alusta asti Jumala oli enkelien ympäröimä, joille Hän jo 1.Moos. 1: 26-28:ssa sanoi: 

,,…Tehkäämme ihminen…” . Jumalan enkelit riemuitsivat, kun Herra loi maan (Job 38:1-7). Kun 

ihmiset olivat tulleet ylpeiksi ja rakensivat tornin, jonka tuli ulottua taivaaseen, Herra puhui 

enkeleilleen:,,Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen 

ymmärrä toisen kieltä.” (1.Moos.11:7). 

   1.Moos. 18:ssa vieraili Herra kahden enkelin saattamana kolmen miehen hahmossa palvelijansa 

Aabrahamin luona (jae 2). Aabraham pesi taivaallisten vierailijoiden jalat, antoi teurastaa vasikan ja 

leipoa kakun ja palveli heitä aterialla. Kaksi enkeliä menivät sitten edelleen Sodomaan, kuitenkin 

Herra jäi Aabrahamin luo (18:22).  Pyhissä Kirjoituksissa enkelit kuvataan myös miehinä (Dan. 

8:15, 9:21). Luuk. 1:ssä enkeli Gabriel seisoi suitsutusalttarin oikealla puolella ja puhui Sakariaalle. 

Hän tuli myös Marian luo ja ilmoitti meidän Lunastajamme syntymän (jakeet 26-38). 

   Jes. 6:ssa me luemme profeetan valtavasta kokemuksesta; hän todistaa: ,,Kuningas Ussian 

kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa 

liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään…” (1-3). ,,Ja sitten minä kuulin 

Herran äänen sanovan: ,Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?’  Minä sanoin: 

,Katso, tässä minä olen, lähetä minut’.” (6:8). 

   Edeltäkäyvästä kuvauksesta käy selville itsestään, ketä Herra on tarkoittanut sanoilla ,,meidän 

lähettiläämme”. Aina Herra oli enkeliensä ja taivaallisten sotajoukkojen ympäröimä, myös lain 

antamisessa, kuten tulee esiin seuraavista Raamatun paikoista: Apt 7:38 +53; Gal. 3:19; Heb.2:2 

mm. Sen tähden Herra Jumala on voinut sanoa heti alussa:,,Tehkäämme ihminen kuvaksemme.”  

Alusta asti Jumala on puhunut enkeleille ja enkelien kautta, ihmisille ja ihmisten kautta. 

   Lunastajan syntymässä enkelit sanoivat:,,Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa…” (Luuk.2:14). 

Matt. 4:11 mukaan enkelit palvelivat kiusauksessa. Kaksi enkeliä todisti Herran ylösnousemuksen 

(Luuk.24:4); kaksi enkeliä sanoi edeltä ylösnousseen Herran takaisinpaluun (Apt.1:9-11). 
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   Myös profeetta Hesekiel sai nähdä Herran Jumalan valtaistuimella miehen hahmossa ja kuvaa 

kaiken tarkimmin: ,,Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, joka oli niitten pään päällä, oli valtaistuimen 

muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, 

kohoten korkealle. …Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä 

hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä 

kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui” (Hes.1:26+28). 

 

Jumala paljastaa itsensä kansalleen ja seurakunnalleen 

 

   ,,Sinun on annettu se nähdä, tietääksesi, että Herra on Jumala, eikä muuta jumalaa ole kuin hän. 

Taivaasta hän antoi sinun kuulla äänensä opettaaksensa sinua, ja maan päällä hän antoi sinun 

nähdä suuren tulensa, ja sinä kuulit hänen sanansa tulen keskeltä. …niin tiedä siis tänä päivänä ja 

paina se sydämeesi, että Herra on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä, eikä muuta 

jumalaa ole.” (5Moos. 4:35-36+39). 

   Jumala on aina paljastanut itsensä vain omalle kansalleen, ja todella Ainoana ja Iankaikkisena; 

muille kansoille Hän pysyi kätkettynä. Hänen ilmestymisensä koko Vanhan Testamentin aikana 

kaikkina neljänätuhantena vuotena olivat moninaiset. Kuitenkin vasta uuden liiton alussa Hän on 

tehnyt itsensä tiettäväksi Isänä taivaassa ja Pojassa maan päällä. Sen tähden ei kukaan profeetta ole 

puhunut jostakin isästä taivaassa, saatikka rukoillut isää taivaassa. Kylläkin ovat monet lupaukset, 

jotka  viittaavat Pojan syntymään ja samoin meidän lapseksi asettamiseen Jumalan poikina ja 

tyttärinä: ,,Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani…” (2Sam. 7:14; 1.Aikak.17:13). 

   ,,Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: ,Sinä olet minun poikani, tänä 

päivänä minä sinut synnytin.’ Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja 

maan ääret sinun omiksesi”  (Ps.2:7-8). 

   ,,Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi 

ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen 

turvaavat.” (Ps.2:11-12) 

   ,,Sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla; sinun 

huomaasi minä olen jätetty  syntymästäni saakka, sinä olet minun Jumalani hamasta äitini 

kohdusta”  (Ps.22:10-11). 

   ,,Hän kutsuu minua: ,Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio’. Ja minä 

asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi” (Ps. 89:27-28). 

   ,,Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja 

antaa hänelle nimen Immanuel” ;nimi merkitsee: J u m a l a  m e i d ä n   k a n s s a m m e. (Jes. 7:14) 

   Jes. 9:5:ssä meille sanotaan, kuka poika on: ,,Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille 

annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on : Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä 

Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” 

 

Meidän ennaltamääräämisemme 

 

   ,,…niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja 

nuhteettomat hänen edessään…”  (Ef. 1:4). 

   ,,…rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen 

kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan” (jae 5). 

   ,,…jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa 

rikkauden mukaan.” (Jae 7). 

   Olkoon vielä kerran nostettu esiin: Vanhan Testamentin aikajaksossa profeetat ja Israelin kansa 

tunsivat Jumalan vain yhtenä HERRAna/JAHWEHna,  joka on ilmestynyt heille. Kuvaus JUMALA 

HERRA/ELOHOM-JAHWEH on kirjoitettu yli kuusituhatta kertaa Vanhassa Testamentissa ─ aina 
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yksikössä, ei yhtään ainoaa kertaa monikossa. Jumala itse antoi liiton kansalleen 

uskontunnustuksen: ,,Kuule Israel! Herra, meidän Jumalamme, HERRA ON YKSI. (5Moos. 6:4-9). 

   Samaten me löydämme kaikki lupaukset, jotka koskevat Pelastajaa ja Lunastajaa, jo Vanhassa 

Testamentissa. Vasta oman lunastussuunnitelmansa toteutuksessa Jumala paljastaa itsensä Isänä 

taivaassa ja ainosyntyisessä Pojassaan maan päällä. 

   ,,Enkeli vastasi ja sanoi hänelle:, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja Korkeimman voima varjoaa 

sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.’ ”  (Luuk.1:35). 

   ,, …teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.” 

(Luuk.2:11). 

   ,, Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: , Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen 

mielistynyt’.” (Matt.3:17). 

   ,,Jeesus sanoi hänelle: ,Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta 

mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun Isäni tykö ja teidän Isänne 

tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.’ ” (Joh. 20:17). 

   ,,Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, 

että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa” (Room.8:29). 

   ,,Mutta israelilaisten luku on oleva niin kuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä 

paikassa, jossa heille on sanottu: ,Te ette ole minun kansani’, heille sanotaan: ,Elävän Jumalan 

lapset!’ ” (Hoosea  1:10) 

   Molemmat lupaukset Jumalan Pojasta ja Jumalan pojista kuuluvat yhteen, niin on Paavali sen 

nähnyt: ,,…niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: ,Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei 

ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä 

paikassa, jossa heille on sanottu:, Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan 

lapsiksi.’ ” (Room.9:25-26). 

   ,, …ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 

Kaikkivaltias’.” (2Kor.6:18). 

   ,,…te, jotka ennen ,ette olleet kansa’, mutta nyt olette ,Jumalan kansa’, jotka ennen ,ette olleet 

armahdetut’, mutta nyt ,olette armahdetut’.” (1Piet.2:10). 

 

Jeesus Kristus on Herra 

 

   Kun Jumala/Elohim Vanhassa Testamentissa paljasti itsensä, silloin se tapahtui 

HERRAna/JAHWEHna, sen me olemme ymmärtäneet. Uudessa Testamentissa Hän paljasti itsensä 

Pojassa. Myös tässä Pyhät Kirjoitukset antavat meille tiedon, kuka Poika on: 

   ,,Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun HERRAni  äiti tulee minun tyköni?” (Luuk.1:43) 

   ,, ,Minun sieluni suuresti ylistää HERRAA, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, 

Vapahtajastani.” (Luuk.1:46-47) 

   Hän on siis alusta asti HERRA; Poikana Hänet on siitetty ja on syntynyt Poikana. 

Ylösnousemuksensa jälkeen Hänet ilmaistiin ainoastaan enää HERRAna  Johanneksen evankeliumissa: 

   ,,Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle 

rakas, ja sanoi heille: ,Ovat ottaneet HERRAn pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet 

panneet’.”  (Joh.20:2). 

   ,,Nämä sanoivat hänelle: ,Vaimo, mitä itket?’ Hän sanoi heille: ,Ovat ottaneet pois minun 

HERRAni,  enkä tiedä, mihin ovat hänet laittaneet’.” (Joh.20:13). 

   ,,Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt HERRAn ja että HERRA oli 

hänelle näin sanonut.”  (Joh.20:18). 

    Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään 

HERRAn.  (Joh.20:20). 
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    ,,Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: ,Me näimme HERRAn’. Mutta hän sanoi heille: ,Ellen 

näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen 

kylkeensä, en minä usko’.” (Joh. 20:25). 

   ,,Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ,Minun HERRAni ja minun Jumalani’.” (Joh.20:28). 

   ,,Sentähden teen teille tiettäväksi, …ettei kukaan voi sanoa: ,Jeesus olkoon HERRA ’, paitsi 

Pyhässä Hengessä.” (1.Kor.12:3)  

   Herrana, MINÄ OLEN, Hän oli jo ennen Aabrahamia. ,,Jeesus sanoi heille: ,Totisesti, totisesti minä 

sanon teille: ennekuin Aabraham syntyi, OLEN MINÄ  ollut’.” (Joh.8:58). 

   Poikana Hän todisti: ,,…minun lähteneen Jumalan tyköä. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut 

maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.” (Joh. 16:27-28). 

   ,, …ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.” 

(Joh.17:8). 

   ,, …sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen.” (Joh. 16:30). 

   ,, Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin 

kuin mekin.” (Joh. 17:11). 

   Kaikki Vanhan Testamentin lupaukset ja symboliset varjokuvat tulivat ja tulevat todellisuudeksi 

Uuden Testamentin aikana: 

   Lunastajan täytyi olla Aabrahamin Poika ja Daavidin Poika (Matt.1:1). 

   Hänen täytyi olla Ihmisenpoika ja Jumalan Poika (Luuk.1:35). 

   Hänen täytyi olla Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit (Joh. 1:29). 

   Hänen täytyi olla uuden liiton välimies (Hebr.2:17). 

   Hänen täytyi tulla puolestapuhujaksi (1.Joh.2:1-2). 

   Hänen täytyi tulla ylimmäiseksi papiksi (Hebr.2:17). 

   Ainosyntyisenä  Poikana Hän esikoinen monien veljien joukossa (Room.8:29; Gal.3:26; 

Hebr.2:11). Meidän täytyy tarkata sitä, minä meidän Lunastajamme esitetään Hänen ihmiseksi 

tulemisessaan. Kysymykseen, olisiko Hän Jumalan Poika, ,,Jeesus sanoi hänelle:, Sinäpä sen 

sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla 

puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.’ ” (Matt.26:64). 

   Ei jonakin toisena persoonana, vaan Ihmisenpoikana Hän on Jumalan oikealla puolella. Tämän 

kuvauksen me löydämme yli seitsemänkymmentä kertaa neljässä evankeliumissa, mutta emme 

yhtään ainoaa kertaa Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta Juudan kirjeen viimeiseen jakeeseen 

saakka. Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta alkaen Hänet on kuvattu Jumalan Poikana täytetyn 

lunastuksen ja seurakunnan yhteydessä. 

   Siten ei ole kirjoitettu Joh. 3:13:ssa ,,Jumalan Poika”, vaan  ,,Ihmisenpoika”: ,,Ei kukaan ole 

noussut ylös taivaaseen , paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.”     

   Matt: 25:31:ssä me luemme: ,,Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit 

hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.”  

   Matt. 25:1-13:ssa Hän tulee Ylkänä, ja neitsyet, jotka ovat valmiit, menevät sisään hääaterialle. 

   On ehdottoman tärkeää, että me luemme Jumalan Sanaa tarkkaan, asetamme sen oikein 

paikoilleen ja saamme Pyhän Hengen paljastamana. Me näemme Jumalan kolme pääpaljastusta 

Isänä taivaassa, Pojassa maan päällä, seurakunnassa Pyhän Hengen kautta. Sitten me näemme 

Lunastajan eri tehtäväalueet Hänen ihmiseksitulemisessaan. HÄN voi olla kaikki kaikessa: Jumalan 

Poika, Ihmisenpoika, Daavidin Poika, Aabrahamin Poika, Jumalan Karitsa myös Juudan heimon 

Leijona. HÄN on Välimies ja Puolestapuhuja, Hän on kuningas, pappi, profeetta. Ylistetty olkoon 

meidän Herramme ja Jumalamme, joka on lahjoittanut meille ainosyntyisessä Pojassaan lapseuteen 

asettamisen (Gal. 4:4-7)! Nyt me olemme Jumalan lapsia ja täydellistyttämisessä meidät muutetaan 

Jumalan Pojan kuvaksi (1.Joh.3:1-3 mm.). Lunastaja on ihmiseksitulemisessa tullut meidän 

kaltaiseksemme, jotta me voimme tulla ensimmäisessä ylösnousemuksessa Hänen kaltaisekseen. 

   Nikean kirkolliskokouksesta lähtien (325 j.Kr.) kristikunta on johdettu harhaan. Siihen asti päti 

usko, niin kuin se on ollut juutalaisuudessa alusta asti, yhteen Jumalaan, joka ei kärsi mitään muuta 
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jumalaa rinnallaan (2.Moos.20 mm.).  Pakanuudesta lähtöisin olevat kirkkoisät vihasivat kaikki 

juutalaisia ja muodostivat kolminaisen jumaluuden pakanallisen mallin mukaan. Näin se sanotaan 

,,Nikealaisessa uskontunnustuksessa” Jeesuksesta Kristuksesta: ,, ... Jumalan ainoa Poika, joka on syntynyt 

Isästä ennen koko maailmaa, Jumala Jumalasta, valo valosta, totinen Jumala totisesta Jumalasta…” 
   Sellaista Poikaa, jonka on tullut syntyä taivaassa Isästä ennen ajanlaskun alkua, Raamattu ei 

todellakaan todista. Se on antikristuksen oppi; se on päinvastaista 1Joh. 4:2-3:lle. Jumalan Poika on 

Pyhän Hengen siittämä. HÄN on Voideltu, Kristus, ja Betlehemissä syntynyt. Koko Vanhassa 

Testamentissa Hän oli HERRA/JAHWEH; Uudessa Testamentissa me tunnemme Hänet Poikana 

JAHSCHUA/JEESUS. Kolminaisuusoppi, niinkutsutut ,,kolme iankaikkista  persoonaa”, on Raamatulle 

täysin vieras. Se nostettiin ensimmäiseksi dogmaksi − kirkolle pylvääksi roomalaisessa 

valtakunnassa ja on omaksuttu kaikissa muissa kristillisissä kirkoissa maailmanlaajuisesti. 

 

Sana tuli lihaksi 

 

   Johanneksen evankeliumi alkaa tunnetusti seuraavasti: ,,Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 

tykönä, ja Sana oli Jumala.” Ilmaus ,,Sana” käännettiin kreikkalaisesta sanasta Logos. Kuitenkin 

heprealainen sana kuuluu Darar ja sillä on kolme päämerkitystä: puhuminen, käsky, lausunto. 

Alussa oli siis Puhuva, joka puhui ja se tapahtui: Hän käski ja se oli, niin ollen voitiin 

luomiskertomus kirjoittaa. 

   Seuraavat Kirjoitusten paikat viittaavat siten aina yhteen, ainoaan Luojaan, joka on olemassa, joka 

on Sana, Puhuva ja Toimiva yhdessä ainoassa. ,,Alussa loi Jumala taivaan ja maan.” (1.Moos.1:1) 

   ,, Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.” (Ps.33:6). 

   ,,Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.” (Ps. 33:9) 

   ,,Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi.” (Ps.102:26). 

   ,,Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt 

on.” (Joh.1:3). 

   ,, ,Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;” (Heb. 1:10). 

   ,, ,Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian 

ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut.’ ” 

(Ilm.4:11). 

   Sana darar, joka käännettiin logoksena, on HERRA itse, joka on tullut lihaksi ja on asunut meidän 

keskellämme. Amen.  

 

Totuuden Henki vai petoksen henki 

 

   ,,En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte 

sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.” (1.Joh. 2:21). 

   Aika on siinä, jolloin tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Jumala erottaa seurakunnassaan valon 

pimeydestä, totuuden valheesta. Väärennökset ja harhaanjohtamiset ovat vallalla. Ensiksi me 

tulemme käsittelemään väärennöstä, joka tehtiin viittauksella lähettämiseen ennen Kristuksen toista 

tulemista. 

   Mitä ääni yliluonnollisesta valosta 11. toukokuuta 1933 on todella sanonut veli Branhamille? 

Omassa todistuksessaan 10:ltä helmikuuta 1960 San Juanissa veli Branham kuvaa:  ,, Paljon ihmisiä,  
 myös sanomalehtireporttereita seisoi siellä rannalla. Silloin kuului uudestaan: Katso ylös.” Ja kun minä katsoin 
 ylös, tuli tämä valo alas. Ihmiset pyörtyivät ja kaikui ääni, joka järisytti koko sitä seutua: ,Niin kuin Johannes 

Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin tulee Sanoma, joka annettiin sinulle, 

olemaan Kristuksen toisen tulemuksen edeltäjä.’ Ei, että minä olisin edeltäjä, vaan Sanoma olisi edeltäjä.” 

   Kuudessatoista eri saarnassa veli Branham itse on nostanut esiin, että Sanoma edeltäisi 

Kristuksen toista tulemusta. Edellä mainitussa lainauksessa hän asetti erityisen painotuksen sille, 

että ei hän , vaan Sanoma olisi edeltäjä. Sentähden vielä kerran tämä lause hänen suustaan: Ei, että 

minä olisin edeltäjä, vaan Sanoma olisi edeltäjä.” 
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   Väärennetyssä versiossa sanotaan: ,,Niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään HERRAN 

ensimmäistä tulemusta, niin sinut lähetetään edeltämään Hänen toista tulemustaan.” Tässä ei ole 

enää puhe Sanomasta, vaan koko paino asetetaan yksistään veli Branhamin persoonaan. Siitä on 

seurannut sitten väite, että hänen palvelustehtävänsä myötä kaikki olisi mennyt päätökseen. 

   Väärennettyä versiota ei ole kirjoitettu ainoastaan kirjassa ,,Profeetan historia”, engl. ,,The Acts of 

the Prophet”, vaan se jopa kaiverrettiin sen talon sisäänkäyntioveen, joka on rakennettu Tucsonissa  

veli Branhamia varten, mutta joka vasta hänen kotiinmenonsa jälkeen on viimeistelty valmiiksi. 

   Vieläpä hänen hautakivipydamiidiinsa on hakattu päällekirjoitukseksi väärennetty versio. 

   Kirjaa ,,The Acts of the Prophet” minä en voinut kääntää, pääasiassa tämän lainauksen ja muiden 

mielettömyyksien takia tekstissä. Kuitenkin oli toisia ja niin se on julkaistu useammilla kielillä. 

   Kaikissa kuudessatoista väärentämättömässä veli Branhamin ilmauksessa me löydämme sanan 

,,Sanoma”. Ja juuri se, mille Jumala on asettanut varsinaisen arvon, puuttuu näistä kolmesta 

mainitusta väärennöksestä. Miten usein veli Branham onkaan painottanut, että Eevan kohdalla oli 

kyse vain yhdestä ainoasta sanasta, jonka kautta vihollisen onnistui johtaa hänet harhaan! Myös 

tässä oli seurauksena varsinaisen tarkoituksen väärentäminen tärkeimmän sanan ,,Sanoman” 

poisjättämisen kautta. Se on sentähden niin kohtalokasta, koska kaikilla lisä väärennöksillä ja 

harhaanjohtamisilla on alkuperänsä siinä. Kyllä, ja sitten on kirjoitettu mainitussa kirjassa vielä 

lause: ,,Jotkut uskovat, että ääni olisi sanonut: ,Sinun Sanomasi tulee edeltämään Hänen 

tulemustaan.’ ” Mutta me emme vain usko sitä, meillä on kiistämätön todistus. 

   Täytyy asettaa mitä vakavin kysymys: Onko se totta, mitä yliluonnollinen ääni taivaasta käsin on 

sanonut ja minkä veli Branham on antanut eteenpäin erityisellä tarkkuudella, vai se, mitä on 

kirjoitettu kirjassa, talonovessa  ja hautapyramidissa ja on levitetty kaikkeen maailmaan? 

   Mikä pätee? 

1. se, mitä Jumala on luvannut! 

2. se, mitä Herra on sanonut 11. kesäkuuta 1933! 

3. se, minkä veli Branham on kuusitoista kertaa vahvistanut! 

4. se, mitä Herra on sanonut 2. huhtikuuta 1962! 

5. se, minkä veli Branham on vahvistanut 3.joulukuuta 1962! 

6. se, mitä Herra on sanonut 19. syyskuuta 1976! 

7. se, mikä vuodesta 1966 lähtien tähän päivään asti todella maailmanlaajuisesti tapahtuu! 

    Väite, että veli Branham itse olisi edeltänyt Kristuksen toista tulemusta ja siten asia olisi 

suoritettu loppuun, on , yksinkertaisesti sanottuna, harhaanjohtava ja tarkoituksellinen valhe. 

Seitsemällä ,,maailmanmatkallaan” ,niin kuin hän niitä nimitti, hän on vieraillut ainoastaan 

kahdessatoista maassa ja loppujen lopuksi yhdeksässä niistä hän pitänyt evankelisia kokouksia. 

Sinettien avaamisen maaliskuussa 1963 jälkeen oli kyse siitä, että hänen opetukselliset saarnansa 

nauhoitetaan ääninauhoille, ja siten hengellinen ruoka varastoitiin, niin kuin HERRA on sen sanonut 

hänelle ja minulle, niin kuin hän sen sanoi saarnassaan 1. huhtikuuta 1962, ja HERRA sanoi sen 

minulle 2. huhtikuuta 1962. Vasta hänen kotiinmenonsa jälkeen on jumalallinen Sanoma 

tunkeutunut maan ääriin asti ja tuodaan esiin Jumalan kansalle hengellisenä ruokana HERRAN hyvin 

valmistetulle pöydälle.  

   Siis ei ,,veli Branham” , vaan ,,Sanoma” , joka hänelle uskottiin, edeltää Kristuksen toista 

tulemusta. Hän luvattuna profeettana on täyttänyt tehtävänsä ja on tuonut Sanoman, jonka kautta 

seurakunnassa kaikki jälleen asetetaan ennalleen. Hänen kotiinmenostaan on kulunut tähän 

mennessä 44 vuotta, eikä HERRA ole vielä tullut. Mutta puhtaasti raamatullinen Sanoma kulkee yhä 

vielä eteenpäin, ja todella niin kauan, kunnes Ylkä tulee ja noutaa morsiamensa kotiin. 

   Veli Branham kysyi kerran: ,,Mikä on Sanoma?”, ja antoi myös heti vastauksen: ,,Sanoma on: 

,Takaisin Sanaan!  Takaisin apostolien oppiin!  Takaisin alkuun!’ ” Sentähden ei saa kirjoitettuun, 

luvattuun ja paljastettuun Sanaan lisätä mitään. Hän, joka kantaa sisimmässään Kristuksen 

totisuutta, ei ryhdy väärennökseen eikä kärsi väärennöstä. Kaikki, mitä veli Branham on opettanut, 

on Kirjoitusten mukaista. Se täytyy vain oikein asettaa paikoilleen Kirjoituksiin. Kyllin usein hän 
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on toistanut varoituksen Ilmestyskirjan 22:sta luvusta, että ei kukaan saa lisätä mitään Sanaan tai 

ottaa siitä jotakin pois. 

   Sitä käsittämättömämpiä ovat ne monet harhaopit, jotka ovat niiden piirissä, jotka vetoavat veli 

Branhamiin. Eivätkö väärän vaikutuksen alla olevat veljet tiedä , että he ovat kirouksen alla, koska 

he tekevät propagandaa jonkun aivan toisen julistuksen puolesta (Gal. 1:6-9)? Kuitenkin 

voimallisten eksytysten lähettäminen on mahdollista vain sinne, missä Totuus hyljätään ja Raamattu 

kirjaimellisesti halveksunnalla asetetaan sivuun (2.Tim. 4 mm.). Jokainen raamatullinen oppi on 

selvä, on tosi, valaisee, on tarkoituksenmukainen; jokainen harhaoppi on mieletön ja jopa 

vastakkaista ymmärrykselle. 

   Nyt valo erotetaan pimeydestä uloskutsuttujen keskuudessa (2.Kor.6:14-18). Pyhä Henki on 

Totuuden Henki ja johtaa sisään Totuuden Sanaan (Joh.16:13). ,, ,…mutta HERRAN sana pysyy 

iankaikkisesti’. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.” (1.Piet.1:25). 

   Kaikella selvyydellä täytyy sanoa: Niin kuin Johannes Kastaja ja kaikki Jumalan miehet ovat 

suorittaneet loppuun palvelustehtävänsä, niin oli myös veli Branhamin kanssa. Kaiken, mikä kuului 

hänen tehtäväänsä, hän on suorittanut HERRAN avulla sataprosenttisesti. Se, mitä nyt tehdään hänen 

persoonallaan, on ihmispalvontaa, ja ruokitaan vääriä toiveita. Me emme tarvitse uusia kirjoja 

hänen elämäkerrastaan emmekä tarvitse veljiä, jotka leikkaavat hänen pukunsa pieniksi 

kangaspalasiksi ja tuovat ne Puolaan tai johonkin muualle, tai jotakuta, joka väittää, että veli 

Branham olisi marraskuussa 1965 rukoillut kokonaisen kangaspakan, pöytäliinojen ja 

vuodevaatteiden yli. Outoa on vain, että se on jollekin vasta tammikuussa 2000, siis enemmän kuin 

kolmenkymmenen vuoden jälkeen, niin sanotusti jälleen tullut mieleen. Leikatut kangaspalat hän 

otti mukaan Haitiin, ja katso, vallitsi suuri haltioituminen! Se kaikki on petoksen hengen työtä. 

   Missä on sitten kirjoitettu, että Paavalin kotiinmenon jälkeen jaettiin hänen hiki- ja nenäliinojaan? 

Se on sama epäjumalanpalvonnan henki, josta Jumalan täytyi yhä uudelleen valittaa kansansa 

Israelin kohdalla; se on ihmispalvontaa ja ne ovat harhaoppeja, jollaisina niitä ei aikaisemmin ole 

tunnettu. Pietarista me emme olisi ollenkaan tienneet, että hän oli naimisissa, ellei HERRA olisi 

parantanut hänen anoppiaan kuumeesta. Mikä erottaa sitten kaikki veli Branhamin esineet, joista on 

tehty pyhäinjäännöksiä, niistä pyhäinjäännöksistä, joita kunnioitetaan roomalaiskatolisen kirkon 

pyhiinvaelluspaikoissa? Mitä tekemistä on kaikilla niillä esineillä, joita tuodaan veli Branhamiin 

yhdistettyinä, jumalallisen Sanoman, iankaikkisesti pätevän Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 

kanssa, joka nyt saarnataan kaikille kansoille todistukseksi? Ehdottomasti ei mitään! Se on 

epäjumalanpalvelusta! 

   Me emme voi emmekä halua käydä lähemmin sisään kaikkiin noihin epäraamatullisiin oppeihin: 

nimittäin, että HERRA jo olisi tullut, että seitsemän erityistä miestä on astuva esiin, että 

kahdeksannen sanansaattajan täytyisi tulla, että Ilm. 10 jo olisi täyttynyt, samoin kuin kaikkiin 

parusia- ja ukkosenjyrinänoppeihin jne. jne. . Kuitenkin täytyy vielä kerran tulla selvästi sanotuksi: 

Vain jos Pyhissä Kirjoituksissa on lupaus, niin on myös täyttymys! Mikä ei ole raamatullista, se on 

epäraamatullista, ja mikä ei ole totta, se on valhetta. Totisten Jumalan lasten usko on ankkuroitu 

totiseen Sanaan. Morsiusseurakunta tulee olemaan sataprosenttisesti yhtämieltä Sanan kanssa, sillä 

se on Yljän osa, jossa Sana tuli lihaksi. Morsian täytyy olla yhdistetty Yljän kanssa, ei Yljän 

ystävän kanssa. Ystävä iloitsee Yljän riemuhuudosta, kuitenkin morsian kuulee sen (Joh.3:29). On 

onnistuttava yhdistää Jumala meidän kanssamme ja meidät Jumalan kanssa (Ilm.19:7).  

   Se murehduttaa, mutta kuitenkin se täytyy sanoa: kohtalokkain harhaoppi tulee vieläpä itse 

Jeffersonvillestä: Se on väite, että seitsemännen enkelin ääni Ilmestyskirja 10:7:ssä olisi Jumalan 

ääni. Sentähden jokaisen täytyisi kuulla veli Branhamin alkuperäisääni. Tästä syystä päätettiin myös 

uudelleennimitys ,,Spoken Word publications”:sta/ ,,Puhutun Sanan julkaisusta”  ,,Voice of God 

recordings”/ ,,Jumalan Äänen nauhoituksiin”. 

Ja sitä kummastelee ja hämmästelee: Myös kun käännetään toisille kielille, täytyy alkuperäisääni 

olla kuultavissa, sillä sehän olisi Jumalan ääni! Nyt joku joukko kuulee yhden veljen kääntämistä, 

toinen ryhmä seuraavan veljen kääntämistä ja kolmas joukko jälleen jotakin muuta kääntämistä, 
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aina veli Branhamin ääni taustalla. Eri ryhmillä ei ole mitään yhteyttä toinen toistensa kanssa ja 

kaikki päätyvät kuulemisessa täysin erilaisiin lopputuloksiin, ja nyt voitaisiin kysyä, miten se on 

mahdollista, jos he kaikki kuitenkin kuulevat ,,Jumalan äänen”. 

   Paavali kysyisi jälleen tänä päivänä: ,,Kuka teidät on lumonnut?”  Vielä jollekin pitäisi juolahtaa 

mieleen, että Ilm.10:7:ssä ei ole lainkaan puhe Jumalan äänestä, vaan seitsemännen pasuunaenkelin 

äänestä. Ei kenelläkään enkelillä taivaasta, eikä kenelläkään Jumalan sanansaattajalla maan päällä 

ole oikeutta tehdä Ilm. 10:7:n SALAISUUDESTA monikkoa. Veli Branhamilla oli viimeisenä 

seurakuntasanansaattajana tehtävänä tuoda kaikki salaisuudet, jotka kuuluvat Jumalan 

neuvopäätökseen, julistuksensa kautta täytäntöön, kuitenkin seitsemännen pasuunaenkelin äänen 

kuuluessa tulee ,,JUMALAN SALAISUUS” täytäntöön. Aamen! 

   Pyhän Hengen johdatuksen alla on esimerkiksi apostoli Pietari ensimmäisessä saarnassaan 

helluntaipäivänä kuvannut ,,kauhean” HERRAN päivän (Mal.4:5) ,,ihanaksi” päiväksi (Apt.2:20). 

Paavali on tuonut tämän ajatuksen ihanasta päivästä seurakunnan yhteydessä ja on kuvannut sen 

Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluun ,,kunniakkaaksi” päiväksi, ,,Hän on myös   vahvistava teitä 

loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä” 

(1Kor.1:8; 2Kor.1:4; Fil.16-11;). Paavali huudahtaa totisille uskovaisille:,, Pitäkää  lujasti kiinni 

elämän sanasta, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut 

enkä turhaan vaivaa nähnyt.” (Fil.2:16). Kuitenkaan nämä ilmaukset ihanasta päivästä eivät ole 

tehneet tyhjäksi ,,kauhean HERRAN päivän” merkitystä, joka on palava kuin pätsi (2.Piet.3:10). Ei 

myöskään veli Branham ole tehnyt tyhjäksi Ilm.10:n täyttymystä palvelustehtävänsä kautta. Me 

näemme yhä uudelleen, miten tärkeää on asettaa oikein paikoilleen kaikki, erityisesti raamatullinen 

profetia, jolla voi olla kaksinkertainen merkitys ja täyttymys. Silloin ei ole mitään ristiriitaisuutta, 

ainoastaan sopusointua. 

   Mutta vain valitut tunnistavat sen, koska he ainoastaan uskovat, mitä Kirjoitukset sanovat ja miten 

Kirjoitukset sen sanovat; kaikki toiset joka tapauksessa uskovat, mitä he haluavat. Minä kannan 

suoraa vastuuta Jumalan edessä morsiusseurakunnasta, jonka täytyy olla puhdas sanamorsian. Pyhät 

Kirjoitukset sanovat meille tarkkaan, missä ovat kirjoitettuna seitsemän sanomaa seitsemälle 

seurakunnalle, mihin seitsemän pasuunaenkeliä on asetettava paikoilleen, milloin seitsemän 

vihanmaljaenkeliä tulevat täyttämään tehtävänsä jne.. 

 

Kokonaiskuvallinen jaottelu, niin kuin se meille tuodaan esiin Ilmestyskirjassa 

 

   Ilmestyskirjan 1:ssä me näemme Lunastajan vaeltavan Ihmisenpoikana seitsemän kultaisen 

lampunjalan keskellä. Oikeassa kädessään Hänellä on seitsemän tähteä; Hänen suustaan lähtee 

kaksiteräinen miekka ja Hänen ilmestyksensä on kirkkaanhohtava niin kuin aurinko.  

   Luvusta kaksi ja kolme me löydämme NÄIN SANOO HERRA seitsemän seurakunnan seitsemälle 

enkelille. Jokaisen Sanoman lopussa annetaan sen ajankohdan voittajille lupaus.  

   Neljännessä luvussa Johannes näki HERRAN valtaistuimella, joka oli sateenkaaren ympäröimä. 

Hän näki lasisen meren, neljä olentoa, kaksikymmentäneljä vanhinta ja kuuli tämän:,, Pyhä, pyhä, 

pyhä on Herra, Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on!”  

   Viidennessä luvussa Johannes näki Hänen oikeassa kädessään, joka valtaistuimella istuu, kirjan, 

jossa oli seitsemän sinettiä. Hän kuuli yhden vanhimmista sanovan: ,,Älä itke; katso, jalopeura 

Juudan sukukunnasta …on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.” 

Silloin hän näki karitsan niin, kuin se olisi juuri teurastettu, ja se otti kirjan murtaakseen sinetit. 

   Kuudennessa luvussa (jakeet 1-8) meidät perehdytetään siihen, mitä ensimmäisten neljän sinetin 

aikajaksossa ilmoitettiin. Ensimmäiset neljä sinettiä näyttävät antikristuksen hänen neljässä 

kehitysvaiheessaan koko seurakunta-ajan loppuun asti. 

   Viidennessä sinetissä (jakeet 9-11) me näemme juutalaiset marttyyrit, joiden sielut ovat 

uhrialttarin alla ja huutavat kostoa. Heidän täytyy odottaa, kunnes heidän kanssapalvelijansa ja 

veljensä ovat kärsineet marttyyrikuoleman ahdistuksenajassa niin kuin hekin. 
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   Kuudennella sinetillä (jakeet12-17) meidät informoidaan tarkimmin siitä, mitä tapahtuu 

ylöstempauksen jälkeen suuressa ahdistuksen- ja vainonajassa. Silloin aurinko pimenee, kuu 

muuttuu vereksi, tähdet putoavat taivaalta (6:12). Niin on kirjoitettu myös jo Joel 3:4:ssä ja Apt. 

2:20:ssä. 

   Ja jotta kaikki voivat ymmärtää ja asettaa oikein paikoilleen tapahtumien harmonisen 

yhtäpitävyyden raamatullista profetiaa vastaten, toistamme tässä sen, mitä meidän HERRAMME itse 

on sanonut tietääksemme, milloin tämä tapahtuu: ,,Mutta kohta niiden ahdistuksenpäivien jälkeen 

aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat 

järkkyvät ” (Matt.24:29). 

   Kuudes sinetti on yksiselitteisesti sisäänjohtaminen HERRAN päivään, vihan päivään. Niin se on 

kirjoitettu: ,,Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja 

aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ... Sillä 

heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?!” (Ilm.6:12-17). 

   Veli Branham halusi puhua seitsemästä pasuunasta, kuitenkin hänelle sanottiin, että ne eivät 

koske seurakuntaa, vaan ne osuvat Israelia varten olevaan jaksoon. Tarkasti otettuna tapahtuu 

kuudennen ja seitsemännen sinettien aikana kaikki se, mikä koskee pasuunatuomioita ja 

vihanmaljatuomioita, kaikki, mikä tapahtuu ylöstempauksen jälkeen aina 

kuningasvallanjulistamiseen asti. 

   Luvussa 7 jakeesta 1 jakeeseen 8 tapahtuu Israelin kahdestatoista heimosta 144 000:n 

sinetöiminen. Jakeesta 9 jakeeseen 17 me näemme, että Jumala säilyttää uskollisuuden myös niille, 

jotka kuuluvat Hänelle, mutta eivät olleet valmiit saadakseen osallisuuden ylöstempaukseen. He 

pitivät lujasti kiinni uskosta ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Vieläpä 

ylöstempauksen jälkeen veri puhuu lunastettujen puolesta, joiden täytyy käydä suuren ahdistuksen 

läpi. Ylöstemmatut ovat valtaistuimella ja hallitsevat Kristuksen kanssa (Ilm. 3:21; 5:10). Ne, jotka 

tulevat suuresta ahdistuksesta, ovat valtaistuimen edessä. He ovat palveleva Jumalaa päivin ja öin 

Hänen temppelissään. Hän, joka väittää, että veri ei enää nyt olisi armoistuimella, on kauheassa 

eksytyksessä. 

   Luvussa 8, seitsemännen sinetin paljastamisessa, meidät perehdytetään seitsemään 

pasuunaenkeliin. Meidän täytyy tarkata seuraavaa: 

   On seitsemän seurakuntaenkeliä (Ilm.1-3). 

   On seitsemän pasuunaenkeliä (luvusta 8 lukuun 11). 

   On seitsemän enkeliä seitsemine vihanmaljoineen (luvut 15 ja 16). 

   Jää jäljelle yksi salaisuus, miksi veli Branham 24. maaliskuuta 1963, kun hän puhui 

seitsemännestä sinetistä, luki ainoastaan ensimmäisen jakeen Ilm. 8:sta. Siitä, mitä puolen tunnin 

hiljaisuuden aikana taivaassa tapahtui, ei ole mitään kirjoitettu, siitä, mitä seitsemännen sinetin 

aikana tapahtui maan päällä, me saamme tietää jakeesta 2 alkaen sitäkin enemmän: ,,Ja minä näin 

ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa.” 

   Sitten me löydämme yksityiskohdat kuvattuina: ,,Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän 

pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin” (jae 6). 

   Merkillepantavaa: seitsemännen sinetin avaamisessa ei ole kyse siitä, mitä seitsemälle 

seurakuntaenkelille sanottiin, vaan siitä, mitä seitsemän pasuunatuomion aikana maan päällä 

tapahtuu: 

   Jae 7: ,,Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan …” 

   Jakeet 8 ja 9: ,, Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan …” 

   Jakeet 10 ja 11: ,,Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan …” 

   Jakeet 12 ja 13: ,, Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan …” 

   Luku 9:1-12: ,, Ja viides enkeli puhalsi pasunaan …”   

   Luku 9:13-21: ,,Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan …” 

   Kaikki, mitä luvuissa 8 ja 9 on ilmoitettu, tulee silloin sataprosenttisesti tapahtumaan niin, kuin se 

Jumalan Sanassa on kirjoitettu. 
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   Kymmenennessä luvussa HERRA tulee alas liiton enkelinä ja alkuperäisenä omistajana asettaa 

jalkansa maan ja meren päälle. Juuri kuten luvussa 4 Hän on myös tässä sateenkaaren ympäröimä. 

Silloin Hän ärjyy Juudan heimon Leijonana, sillä se koskee Israelia (Jer.25:30b; Hoos.11:10;Joel 

3:16; Aam. 1:2), ja vasta sitten seitsemän ukkosenjyrinää antavat äänensä kuulua. 

   Jokainen ukkosenjyrinäoppi on uskonnollista fantasiaa, on tulkinta, jonka Jumala on kieltänyt (2 

Piet.1:20). Tähän päivään mennessä ei yksikään pasuunaenkeli ole vielä puhaltanut pasuunaansa. 

28. helmikuuta 1963 eivät kaikuneet ,,seitsemän ääntä”, vaan seitsemän valtavaa, toinen toistaan 

seuraavaa ukkoseniskua, jolloin koko seutu järkkyi. Sen kautta veli Branhamin huomio kiinnitettiin 

seitsemän sinetin avaamiseen, niin kuin se hänelle sanottiin yliluonnollisesta pilvestä. Pilvessä 

ilmestyi seitsemän enkeliä, ei morsiusseurakunta. 

   Sen jälkeen kun Johanneksen täytyi sinetöidä, mitä ne seitsemän ukkosenjyrinää olivat puhunueet, 

enkeli nosti oikean kätensä vannomiseen. Verrattaessa vannomista Ilm. 10:6:sta vannomisen kanssa 

Dan.12:7-8:sta, että siitä ajankohdasta eteenpäin on vain vielä kolme ja puoli vuotta kuningasvallan 

julistamiseen: ,, …vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa.” (Jae 7). 

   Ilm. 10:7:ssä seuraa ilmoitus, mitä on tapahtuva, kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaan, 

nimittäin, että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan 

pasuunaan JUMALAN SALAISUUS käy täytäntöön. 

    Luvussa 11 jakeesta 15 me löydämme täyttymyksen: ,,Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat:, Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme 

ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.’ ”  

   Syyskuun kiertokirjeessä me olemme kirjoittaneet Jumalan valtakunnan salaisuuksista ja myöskin 

JUMALAN SALAISUUDESTA. Tämän salaisuus on Jeesus Kristus, meidän HERRAMME, Jumala 

paljastettu lihassa (1Tim.3:16). 

   Ilmoitus Ilm.10:8-11:ssä, että vielä kerran tullaan profetoimaan, johtaa lukuun 11, missä on puhe 

kahden profeetan palvelustehtävästä, jotka kolmen ja puolen vuoden ajan tulevat profetoimeen 

Jerusalemissa (jae3). 

   Luvuissa 15 ja 16 on kyse vihanmaljatuomioista seitsemän erityisen vitsauksen myötä: ,,Ja minä 

näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän 

viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy (Jae 1). 

   ,,Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: ,Menkää ja 

vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle!’ ”  (16:1) 

   Jae 2: ,,Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle …” 

   Jae 3: ,,Ja toinen vuodatti maljansa mereen …” 

   Jae 4: ,,Ja kolmas vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin …” 

   Jae 8: ,,Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon …” 

   Jae 10: ,,Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle …” 

   Jae 12: ,,Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan …” 

   Jae 17: ,,Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri 

ääni, joka sanoi: ,Se on tapahtunut’.” 

   Me emme tarvitse parempaa emmekä tarkempaa tapahtumien kuvausta. Kaikki, mikä koskee 

seurakuntaa tai Israelia, ja myös sitä, mikä yleensä tulee tapahtumaan loppuun asti, se on jätetty 

meille kokonaiskuvallisesti ja ymmärrettävästi luettavaksi Pyhissä Kirjoituksissa. 

 

,,Minä käsken, minun neuvopäätökseni on tuleva tehdyksi …” 

(Jes:10) 

 

   Kaikki, mikä kuuluu Jumalan neuvopäätökseen, tulee tapahtumaan. Parhain tulee vielä: Jumala on 

majesteettisesti kruunaava lunastustyön, niin kuin Hän on kruunannut luomistyönsä. Kaikilla 

profeetoilla oli oma aikansa ja oma paikkansa, myös Johannes Kastajalla, joka oli siirtymäkohdassa 
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Vanhasta Testamentista Uuteen Testamenttiin (Luuk.16:16). Kuitenkin luvatun lunastuksen on 

suorittanut HERRA itse. 

   Uusitestamentillisen ajanjakson kuluessa HERRALLA on yhtälailla ollut työkalunsa, ennen kaikkea 

seitsemän seurakunnan seitsemän enkeliä. Erityisesti uskonpuhdistuksesta lähtien Hän on 

vaikuttanut uudestaan ja lopuksi suurimman palvelustehtävän kautta meidän ajassamme.. Mitä 

sanova Kirjoitukset siitä, mitä vielä täytyy tapahtua? Kuka sen tulee tekemään? 

   Viimeistä aikaa varten toisaalta sanotaan: ,,Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä 

pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.” (2Tim.3:13).   

   Jumala on myös luvannut: ,, Ja minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaa’aksi, ja 

rakeet hävittävät valheturvan, ja vedet huuhtovat pois piilopaikan.” (Jes.28:17). 

   Samoin on tullut todeksi  totisten Sanan palvelijoiden kohdalla: ,,Mutta sinä olet seurannut minun 

opetustani (Olet ottanut mittanuoraksi minun opetukseni…saks. Raamattu), vaellustani, 

aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni …” (2Tim. 3:10). 

  Mutta aivan lopuksi HERRA itse ottaa työnsä haltuunsa: ,,Sillä Herra nousee niin kuin Perasimin 

vuorella, hän kiivastuu niin kuin Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, 

toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa.” (Jes.28:21). 

   Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti.” (Room.9:28). 

   Meitä kehotetaan: ,, Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies 

odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja 

keväisen.” (Jaak.5:7). 

   ,,Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille 

sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.” (Sak.10:1). 

   18.toukokuuta 1962 veli Branham puhui pienen ryhmän yhteenkokoontumisesta, ja hän ajatteli 

tuolloin, ,,yhdessä kuukaudessa tai niin” se otettaisiin pois. Kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka kauan 

Jumalan viimeinen yliluonnollinen toiminta morsiusseurakunnassa tulee kestämään. Kuitenkin 

kaikki, jotka ovat osalliset ylöstempaukseen, tulevat sen kokemaan. Eikä se tule olemaan vain joku 

pieni joukko USA:ssa, vaan morsiamen jäsenet kaikissa maapallon maissa. Ei kukaan profeetta 

voisi olla kaikkialla. Vain Jumala itse voi olla kaikkialla läsnä oleva ja tulee, niin kuin me olemme 

lukeneet, ihanasti täydellistyttämään työnsä. ,, Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, 

sanoo Herra Sebaot.” (Sak.4 mm.). 

   Se on valheen ja eksytyksen henki, joka yrittää saada kaikki harhaopit ja tulkinnat uskottaviksi. 

Ihmisille valehdellaan ja heitä lohdutetaan kiehtovin tulevaisuuden toivein, että profeetalla tulee 

olemaan lopullinen palvelustehtävä teltassa. Puhutaan siitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä, ja 

siitä, mitä pitää tapahtuman tulevaisuudessa, ja mennään sen ohi, mitä Jumala parhaillaan tekee. 

   Eikö luvatun palvelustehtävän kautta kaikki pitänyt tulla ennalleen asetetuksi ja tulla tuoduksi 

alkuperäiseen tilaan (Matt. 17:11; Mark. 9:12)? Myös Kristuksen täytyy pysyä taivaassa kaiken sen 

ennalleen asettamiseen asti, minkä Jumala on edeltä sanonut profeettojen kautta (Apt.3:17-23). Vain 

totisessa morsiusseurakunnassa tämä on nyt tapahtuva, ja viimeinen Jumalan toiminta tulee 

tapahtumaan vain uloskutsuttujen keskuudessa, jotka ovat tulleet ulos kaikesta sekasotkusta − myös 

viimeisimmästä.  

   Morsiusseurakunta on puhdas sanasiemen, toinen siemen on rikkaruohon runsaus. Minä tiedän, 

mistä minä puhun ja mistä minä kirjoitan. Minä teen sen Jumalan tehtävässä silminnäkijä- ja 

korvankuulijatodistajana siitä, mitä Jumala on meidän ajassamme tehnyt ja yhä tekee. Kaikki veljet, 

jotka nyt astuvat esiin, mutta eivät ole henkilökohtaisesti kokeneet sanoinkuvaamatonta 

palvelustehtävää viisikymmentä- ja kuusikymmentäluvulla, eivät olleet tuohon aikaan  syntyneet 

eivätkä uudestisyntyneet, jotka eivät olleet silminnäkijä- eivätkä korvankuulijatodistajia, eiväthän 

he voi lainkaan olla mitään todistajia. Mitä he haluavat todistaa? Johannes kirjoittaa: ,, … minkä 

olemme omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme …”  Te morsiussielut, olkaa 

siitä varmat, että ei yhdelläkään valheella ole alkuperänsä Totuudessa. Älkää olko naiiveja; tutkikaa 
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päivittäin Kirjoituksia, onko asia niin (Apt.17:11). Ottakaa HERRAN kehotus vakavasti:,, Katsokaa 

ettei kukaan teitä eksytä!” 

   ,, …Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja 

vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina 

ja iankaikkisesti! Aamen. (Heb.13:21).  

 

Raamattukäännökset 

 

   Katsauksessa erilaisiin sanamuotoihin toisten maiden ja kielien Raamatuissa ne tarvitsevat 

joitakin selvityksiä. Saksankielisessä Raamatussa meillä on esim. yhdeksäntoista kertaa sanakäsite 

,,Kristuksen takaisintulo”, jota ei toisissa kielissä ole. Kuitenkin juuri tämä sana ,,takaisintulo” 

erottaa kaikki muut tulemiset lupauksesta Joh: 14:1-3:ssa: ,, …MINÄ menen valmistamaan teille 

sijaa … ,tulen MINÄ takaisin …”  On vain yksi Kristuksen takaisintulo, jota me nyt odotamme, ja on 

muita tulemisia aina Sak. 14 asti, kun Hän Herrana Jumalana tulee alas Öljyvuorelle. 

   ,,Isämeidän rukouksessa” Matt. 6:13:ssa itse asiassa pitäisi olla niin kuin aramealaisessa tekstissä: 

,, …ja johda meitä, että emme lankea kiusauksessa.”  Sillä: ,,Älköön kukaan, kiusauksessa 

ollessaan, sanoko: , Jumala minua kiusaa’, ; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän 

ketään kiusaa. (Jaak.1:13). Ja doksologiaa (Isämeidän loppusanat): …sillä Sinun on valtakunta ja voima ja 

kirkkaus iankaikkisesti. Aamen.” ei ole myöskään kirjoitettu Uuden Testamentin alkuperäiseen 

esitysmuotoon, vaan on lisätty siihen myöhemmin. 

   Samoin on kirjoitettu Matt.28:19:ssä alkuperäisyydessä:,, Sentähden menkää kaikkeen maailmaan 

ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heidät sisään Minun Nimeeni (onto onomati mou).” 

Kaava: ,, … ja kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen …” on kolminaisuusidean 

tulos ja se syntyi Nikean kirkolliskokouksen jälkeisenä aikana. 

   Ef.3:14-15:ssä täytyy oikein tuotuna: ,,Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta 

jokainen isyys, joka on taivaassa ja maan päällä, saanut nimensä.”  Käännös ,,josta jokainen perhe 

taivaassa ja maan päällä on saanut nimensä” on väärä ja on peräisin samoin siltä ajanjaksolta, jolloin kirkko 

muotoili yhtenäisen uskontunnustuksen. Jakeet 14 ja 15 kuuluvat yhteen. Eihän Paavali suinkaan 

ole notkistanut polviaan jonkun taivaassa olevan perheen edessä, jota ei lankaan ole edes olemassa, 

vaan Isän edessä, josta jokainen isyys taivaassa ja maan päällä tulee. Näille vääristetyille 

raamatunpaikoille kirkko idässä ja lännessä on perustanut ,,kolmen iankaikkisen persoonan” 

kolminaisuusoppinsa erityisesti. 

   Lisäksi tuli latinankieliseen, myöhemmin myös englanninkieliseen kuningas Jaakon versioon ja 

toisiin kieliin 1Joh.5:7:ään vielä kolminainen lisäys: ,,Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana, ja 

Pyhä Henki, ja nämä kolme ovat yksi.”  Myös tämä on kolminaisuuskirkkoisien väärennös 

viidenneltätoista vuosisadalta. 

   Minä luen englanninkielistä, samaa käännöstä kuin veli Branham; siellä lukee 

sivuhuomautuksessa: ,,Tätä jaetta ei ole alkuperäisessä käsikirjoituksessa.”  Minun saksankielisessä 

Raamatussani sitä ei ole lainkaan, ja siten usein tulee vaikeuksia, jos täytyy kääntää toisista kielistä. 

   1 Joh. 4:2:ssa täytyy kuulua: ,,Tästä te voitte tuntea Jumalan Hengen: Jokainen henki, joka 

tunnustaa, että Jeesus on lihaan tullut Kristus, on Jumalasta”, sillä se viittaa Kristuksen 

ensimmäiseen tulemukseen. 

   Toisessa Johannes kirjeessä jakeen 7 täytyy kuulua: ,,Sillä monta harhaopettajaa on lähtenyt 

maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta lihassa ilmestyväksi: siitä tulee esiin 

harhaopettaja ja antikristus.”  Tämä jae viittaa yksiselitteisesti Kristuksen takaisintuloon. 

   HERRA Jumala olkoon meille armollinen, että meillä ei ole edessämme vain erilaiset käännökset 

kirjaimina, vaan Pyhän Hengen kautta tulemme johdetuiksi sisään koko Totuuteen. Kaikki 

Jeesuksen Kristuksen morsiusseurakuntaan kuuluvathan ovat Karitsan veren alla, Uuden Liiton 

veren alla, yhdistettynä Jumalan Sanassa ja ovat suoran Pyhän Hengen johdatuksen alla, joka johtaa 

koko Totuuteen. 
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Paremmaksi ymmärrykseksi 

 

    Hän, joka haluisi lukea oikein 1Tess.4:16, lue ensin, ole hyvä, mitä Ps:ssa  47:6 on kirjoitettu: 

,,Jumala astuu ylös riemun raikuessa (engl. ,,shout”), Herra pasunain (engl. ,,trumpet”) 

pauhatessa.” Samat sanat me löydämme 1 Tess. 4:16:sta:  Niin pian kuin Hänen riemuhuutonsa 

(=shout) kuuluu ja Jumalan pasuuna (=trumpet) soi, HERRA itse tulee alas. Golgatan voittaja on 

täytetyn lunastuksen jälkeen mennyt taivaaseen riemuhuudon, riemun raikuessa, pasuunan 

pauhatessa ja on vienyt mukanaan ylös vanhatestamentilliset pyhät, jotka ovat nousseet ylös 

kuolleista Hänen kanssaan (Matt.27:50-53). Siinä täyttyi:,, Nostakaa päänne , te portit, nostakaa 

päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle! Kuka on se kunnian kuningas? Hän on 

HERRA, väkevä ja voimallinen, HERRA , voimallinen sodassa. (Ps. 24:7-8). 

   Seuraavat paikat kuuluvat samoin tähän asiayhteyteen: 

   ,,Kaikkivaltias HERRA antaa voittohuutonsa kiiriä …” (Ps.68:12a). 

   ,,Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, annoit ihmisille lahjoja …” (Ps.68:19a). 

   Sentähden on sanottu:, Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja 

ihmisille’. ” (Ef.4:8). 

   HERRA ja Lunastaja on tuleva alas samalla voittohuudolla, kaiken läpitunkevalla käskyhuudolla, 

ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. ,,Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, 

jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän 

ylösnousemukseen ,mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen (toinen 

ylösnousemus)” (Joh. 5:28-29; Ilm.20:11-15). 

   Hänen taivaaseenastumisessaan enkelit sanoivat: ,,Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös 

taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” (Apt.1:11). Silloin 

helmiportit aukeavat, ja me käymme sisään Uuteen Jerusalemiin. Halleluja! Hänen morsiamensa 

valmistautuu nyt. Aamen!  

 

Suuri ,,Miksi” 

 

   Veljet, jotka ovat joutuneet väärän vaikutuksen alle ja joilla on suuri vaikeus minun kutsumiseni 

ja palvelustehtäväni kanssa, kysyvät: ,,Miksi veli Branham ei ole maininnut sinun nimeäsi  

julkisesti?” Minä en kysy katsoessani raamatulliseen profetiaan: ,,Miksi ei HERRA Jumala ole 

maininnut  profeetta Jesajassa 40:3 nimeä, vaan ainoastaan tienvalmistajan?” Se riitti, että HERRA 

Jumala sanoi: ,,Ääni kuuluu erämaassa …” 

   Myös Malakia 3:ssa on ainoastaan kirjoitettu: ,,Katso, minä lähetän sanansaattajani edelläni …” 

Sanansaattajan nimeä ei ole mainittu. 

   Tärkeimmässä lupauksessa meidän aikaamme varten, nimittäin Mal.4:5, ei ole mainittu nimeä, ei 

myöskään Matt.17:11:ssä  eikä Mark.9:12:ssa. HERRA Jumala sanoi ainoastaan: ,,Katso, minä 

lähetän teille profeetta Elian, joka tuo kaiken jälleen oikeaan tilaan …”  Kuvitelkaa, että olisi 

kirjoitettu: ,, …hänen nimensä tulee olemaan William M. Branham”, silloinhan kaikki, − myös 

maailmankuulut evankelistat − olisivat pakotetut uskomaan häneen. Mutta Jumala ei pakota ketään. 

Tosi usko on suora Jumalan lahja, paljastaminen, joka on yhdistetty lupaukseen ja sen 

täyttymykseen. Hän, joka ei halua uskoa tai ei voi, ei hän myöskään usko, jos joku nousee ylös 

kuolleista, sanoi meidän HERRAMME (Luuk. 16:29-31) 

   Kuvitelkaa, että Matt. 24:45-47:ssä ei olisi kirjoitettu vain viisaasta palvelijasta, jonka tulee jakaa 

hengellistä ruokaa koko palvelusväelle, vaan myös hänen nimensä. Silloinhan olisivat kaikki olleet 

pakotettuja uskomaan häneen,  myös harhaopettajat. Kun Don Bablitz , joka Edmontonissa johti 

lähettämistä, kysyi minulta, onko sitten myös minun maailmanlaajuisesti tapahtuvasta 

palvelustehtävästäni kirjoitettu Raamatussa niin kuin veli Branhamin palvelustehtävästä, olen minä 

sen päättäväisesti kieltänyt. Kuitenkin 24 tunnin sisällä on Jumala itse antanut vastauksen siihen. 

Minä todistan sen vielä kerran, tuona sunnuntaiaamuna, 19. syyskuuta 1976, kun aurinko oli juuri 



 14 

noussut, Edmontonissa, Kanadassa, olen kuullut HERRAN Jumalan kaiken läpitunkevan äänen: 

,,Palvelijani, Minä olen määrännyt sinut Matt. 24 jakeitten 45-47 mukaisesti jakamaan hengellistä 

ruokaa.” Tätä raamatunpaikkaa en ollut milloinkaan ajatellut saatikka saarnannut siitä. Kuitenkin 

HERRAN sanat ovat yhtä todet kuin Joh. 3:16. Ikuisesti pätee se, mitä Hän sanoi: ,, …joka ottaa 

vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa 

vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.” (Joh.13:20). 

   Onhan ylösnoussut HERRA sanonut apostoleille: ,, …,Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt 

minut, niin lähetän minäkin teidät.’ ” (Joh.20:21). Se oli pelastushistorian jatko. Paavalilla, jonka 

nimeä ei myöskään oltu ilmoitettu, oli yksi sellainen pelastushistoriallinen tehtävä. Hän on jopa 

sovittanut profeetallisen Sanan Jes. 49:6:sta; Matt.12:17-21:stä, mikä oli profetoitu meidän 

HERRASTAMME  ja Lunastajastamme, itseensä ja apostoleihin. ,,Sillä näin on HERRA meitä käskenyt: 

MINÄ olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, …” (Apt. 13:47). Me kannamme vielä tänä päivänä 

− minä joka tapauksessa − tätä pelastussanomaa, jonka olemme Häneltä kuulleet (1Joh. 1:5). 

Joitakin miljoonia ihmisiä noin 150 maassa, joissa olen vieraillut, ovat kuulleet sen minun suustani 

ja monet ovat kiittäneet HERRAA. 

   Tärkeimmän luvun alussa Vanhassa Testamentissa viittauksella pelastushistoriaan on kirjoitettu: 

,,Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi on ilmoitettu?” (Jes.53:1). Vain hänelle, 

joka uskoo Jumalan-lähettämää, HERRAN käsivarsi paljastetaan. 

   Vain viisaat neitsyet, jotka ovat todella Pyhällä Hengellä täytettyjä ja Hengen johdattamia, 

tunnistavat sen, mitä Matt.24:ssä on luvattu ja minkä veli Branham on vahvistanut, kun Matt. 25 

toteutuu. Nyt viimeinen Sanoma kuulutetaan, viimeinen kutsu − se on herätyshuuto, sillä kaikki 

neitsyet nukahtivat. Viimeinen kutsu on kirjoitettu pääaiheen yhteydessä: ,,Katso, ylkä tulee! 

Menkää häntä vastaan.” 

   ,,Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä!  Kuinka tutkimattomat ovat hänen 

tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!” (Room. 11:33). Tähän mennessä ei kukaan ihminen 

ole voinut sanoa Jumalalle, mitä Hänen tulee tehdä ja kuinka Hänen tulee asiat tehdä. 

   Ensin Hän antaa lupaukset − sitten Hän täyttää ne. Kun oli tullut aika täyttää lupaus 1Moos. 

15:13:sta Israelin kansassa, ilmestyi HERRA Jumala palvelijalleen Moosekselle. Kun tämä ajanjakso 

meni loppuun, asetti HERRA Jumala palvelijansa Joosuan tehtävään. Kun Elia oli tehnyt 

palvelustehtävänsä, Elisa seurasi. Se meni yhä edelleen eteenpäin. Kun Johannes Kastaja oli 

suorittanut tehtävänsä, meidän HERRAMME palvelustehtävä alkoi. Kun lunastus oli täytetty, tapahtui 

uusitestamentillisen seurakunnan perustaminen. Myös Pietari, ensimmäisen hetken mies oli 

käytettävissä. Sitten tuli apostoli Paavalin erikoinen kutsuminen ja lopuksi apostoli Johannes sai 

Jeesuksen Kristuksen lopullisen ilmestyksen. Hänelle näytettiin kaikki, mitä tulee tapahtumaan ajan 

loppuun saakka. Niin, hänhän näki vieläpä jo uuden taivaan ja uuden maan. 

   Neljässä evankeliumissa me löydämme kaiken Lunastajan syntymästä Hänen 

taivaaseenastumiseensa asti. Apostolienteot näyttävät meille, mitä Jeesuksen Kristuksen 

seurakunnassa tapahtui, mitä saarnattiin, miten kastettiin ja miten Hengenkaste koettiin. Paavali on 

antanut kirjeissään täyden kokonaiskuvan, koski se sitten evankelista, opetuksellista tai 

profeetallista osaa. Jumalan armon kautta olen minä suorittanut tehtävääni menneitten 47 vuoden 

aikana 2. huhtikuuta 1962 lähtien koko maailmassa. 

 

Kaksi todistajaa 
 

   Alun perin minulla oli tarkoituksena tehdä vierailu Jeffersonvilleen Atlantan kokousten jälkeen 

toisena viikonloppuna syyskuussa 2009. Minulle on kyse näkyvästä tuloksesta Jeesuksen 

Kristuksen seurakuntaa varten. Sentähden halusin selvittää muutamia kohtia, jotka ovat johtaneet 

väärinymmärryksiin ja jakaantumisiin maailmanlaajuisesti. 

   Kuitenkin Jeffersonvillestä tulleen sähköpostin kautta vähän ennen matkustamistani minulle 

annettiin tiedoksi, ettei kumpikaan veli Billy Paul eikä Joseph Branham ole niinä päivinä 
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käytettävissä. Niin minä en nähnyt mitään tarkoitusta johonkin vierailuun, vaikkakin veli Collins oli 

minut kutsunut. 

   Kaksi mukana matkustanutta veljeä eivät antaneet lannistaa itseään, ja he ajoivat Atlantasta 

Jeffersonvilleen. Niin kuin toisetkin menneinä vuosikymmeninä halusivat myös he kerran nähdä sen 

paikan, missä veli Branhamilla oli kotiseurakuntansa. Siellä odotti kahta veljeämme muutamia 

yllätyksiä, miellyttävän- ja epämiellyttävänlaatuisia. 

   Miellyttävin oli, että he ovat voineet keskustella veli Fred Sothmannin kanssa hänen korkeasta 

iästään huolimatta. Kun hän kuuli, että he tulevat Krefeldistä, oli hän heti valmis keskusteluun. 

Pyytämättä hän vapaaehtoisesti todisti heille, että hän 3. joulukuuta 1962 istui läsnä minun 

keskustelussani veli Branhamin kanssa saman pöydän ääressä. Vieläpä yksityiskohdat, joihin veli 

Branham oli käynyt sisään viittaamalla ruuan varastoimiseen ja sen myöhempään jakamiseen, hän 

oli voinut vielä hyvin muistaa. 

   Hän todisti myös kuulleensa, että veli Branham sanoi:,, Veli Frank, odota jakamisen kanssa, 

kunnes olet saanut lopunkin ruuan.” Veljillemme se oli minun todistukseni vahvistaminen. 

   Veli Sothman kertoi kahdelle veljellemme myös, että hän oli vieläpä kesäkuussa 1958 Dallasissa 

Texasissa läsnä keskustelussa, jonka minä olin käynyt veli Branhamin kanssa. Hän vahvisti 

kuulleensa veli Branhamin sanat: ,,Veli Frank, sinä tulet tämän Sanoman kanssa palaamaan takaisin 

Saksaan.” Tämä on tehnyt veljiimme mitä syvimmän vaikutuksen. Minähän olin muuttanut 

Kanadaan enkä milloinkaan aikonut palata takaisin. 

   Minun todistukseni keskustelusta veli Branhamin kanssa Albert Götz on julkaissut huhtikuussa 

1963 ,,Mehr Licht”- kustantamossa, Hampurissa, saksalaisessa ,,Voice of Healing”- painoksessa 

ensimmäisellä sivulla valokuvan kera. Minun ei ole tarpeen puolustaa itse itseäni; kutsumiset ovat 

yksistään Jumalan asia. Ja hän, joka ei voi uskoa Jumalaa, ei ole joko itse kutsuttu tai ei ole 

raamatullisesti uskovainen, saatikka valittu. Se pätee iankaikkisuuteen asti, mitä Jumala sanoi: 

,,Minä käsken: Minun neuvopäätökseni on tuleva tehdyksi!’, ja kaiken, mitä minä tahdon, minä 

teen.”  (Jes. 46:10b). 

 

Kaksi kertaa 30 vuotta 

 

   ,,Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette 

väsyisi ja menettäisi toivoanne.” (Hebr. 12:3) 

   Vuodesta 1949 on kulunut kaksi kertaa 30 vuotta. Siitä hetkestä alkaen, kun minulla oli minun 

täysi pelastuskokemukseni helluntaina 1949 Hampurissa seurakunnassa Bachstrassella, paloi 

hengenkasteen tuli minussa ja Jumalan rakkaus, joka vuodatettiin minun sieluuni Pyhän Hengen 

kautta, vaati minua HERRAMME Sanan mukaan:,, Te tulette olemaan minun todistajiani”, myös 

tekemään sen. Siitä ajasta lähtien minä olen saanut palvella Lunastajaani keskeytyksettä. 1959 minä 

olen aloittanut huolimatta minun säännöllisestä työstäni ja jo laajasta palvelustehtävästäni veli 

Branhamin saarnojen kääntämisen. 1964 minä tein ensimmäisen lähetysmatkani Intiaan; 

paluumatkalla tein pysähdyksen Israelissa. Vuodesta 1968 lähtien minä olen säännöllisesti vieraillut 

Itä-Euroopan maissa mukaan luettuina Neuvostoliitto, ja vuoteen 1979 mennessä minäolin 

saarnannut jo 86 maassa. 

   Siunatulla seitsemänkymmentä luvulla me rakensimme Jumalan huoneen ja 

lähetystyörakennukset 10 000 neliömetrin suuruiselle tontille. Vuodesta 1968 vuoteen 1978 

viikoittaiset kaksikymmenminuuttiset saarnalähetykset saavuttivat Radio Luxemburgin kautta 

saksankieliset veljet ja sisaret Itä- ja Länsi-Euroopassa. Vuonna 1976 saarnaajat 33 maasta 

osallistuivat meidän kansainväliseen konferenssiimme. 

   Totisesti, 1979 takanani oli kaiken kaikkiaan kolmenkymmenen vuoden runsaasti siunattu 

ajanjakso. Kuitenkin juuri silloin helvetti avautui, tuhotakseen minut, paikallisseurakunnan ja 

maailmanlaajuisen lähetystyön. Niin monille se oli kohtalonvuosi, jolla on seuraukset 

iankaikkisuudeksi.  
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   Mitä minä en ollut ajatellut, oli se, mitä HERRA Matteuksen 16:ssa sanojen: ,,Minä rakennan 

seurakuntani”  jälkeen vielä sanoi:,, …eivätkä helvetin portit tule voittamaan sitä.”  

   Nyt, siellä, missä HERRA jälleen rakentaa seurakuntansa alkuperäiselle perustukselle, kuten 

Paavali sen tuo esiin:,, Rakennettuna apostolien ja profeettain perustukselle”, vihollinen sen 

mieluimmin tuhoaisi täysin. Kuitenkaan sen ei ole onnistunut eikä sille tule onnistumaan 

seurakunnan voittaminen. Se on kaikkein viimeisin ajanjakso, jolloin saatana asettuu suoraan 

vaimon − seurakunnan eteen, josta poikalapsi, voittajajoukko syntyy ja temmataan ylös (Ilm.12). 

Jeesus on ja pysyy Voittajana, ja kaikki totiset Jumalan pojat ja tyttäret ovat voittava veljien 

syyttäjän ja tulevat kokemaan suurimman lupauksen: , …jotta te olisitte siellä,  missä minä olen …”  

(Joh.14:1-3; Ilm.3:20 mm.). 

   Mikä koskee kuluneita kolmeakymmentä vuotta, niin on Lunastajani välittömästi silmieni edessä. 

Hän alkoi 30 vuoden iässä suorittaa omaa pelastushistoriallista tehtäväänsä (Luuk.3:23). Hänen 

edellään kulki maine, että Hän oli aviottomasti syntynyt. Niin, oliko se sitten tarpeen, niin voitaisiin 

kysyä, että Maria oli kihlattu, niin että tuli esille epäilys, että jotakin olisi tapahtunut?  Ja pahaa oli: 

toiset ajattelivat, että hän olisi Joosefista, toiset, jostakin roomalaisesta legioonasotilaasta. 

   Vain totiset uskovaiset tiesivät ja tietävät , kuka Hän oli ja on:,, SINÄ olet Kristus, elävän 

Jumalan Poika!” Kyllä. ,,Liha ja veri eivät ole sitä sinulle paljastaneet, vaan Minun Isäni 

taivaassa!” Onhan kaikki Jumalasta lähtevä ja tuleva perustettu paljastamiselle.  

   Tosin sillä hetkellä, kun kirjanoppineet tulivat halpamaisiksi ja sanoivat meidän HERRALLEMME: 

,,Me emme ole syntyneet aviorikoksessa”, vastasi Hän heille: ,,Te olette lähtöisin isästänne, 

perkeleestä!” (Joh.8:41+44). Mistään ilkeämielisemmästä, kuin olla aviorikoksessa syntynyt tai olla 

aviorikoksessa elänyt, ei voida myöskään ketään Jumalan miestä panetella. Sen tekevät vain 

kirjanoppineet ja fariseukset, joiden isä on perkele. Daavidia olisi voinut syyttää aviorikoksesta, 

mutta ei Aabrahamia, eikä Moosesta eikä minua.  

   Se tuottaa murhetta, kun maailmanlaajuisesti mitä pahimmalla tavalla panetellaan ja on tullut 

leimatuksi ,,harhaanjohtajaksi”, joka on menettänyt kutsumisen. Mistä lähtien Jumala on ottanut 

jonkun kutsumisen takaisin?  Kuitenkin minä ajattelen sitä, että myös nyt täytyy palvelijassa 

täyttyä, mitä jo meidän HERRAMME kanssa tapahtui: ,,Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; 

muutamat sanoivat: ,Hän on hyvä’, mutta toiset sanoivat: ,Ei ole, vaan hän villitsee kansan’.” Jos 

jollekin palvelijalle tapahtuu sellaista kuin Mestarille, silloin hänen tulee olla tyytyväinen, myös jos 

häntä nimitetään ,,Beelsebubiksi” ja omasta perheväestä tulee hänen vihollisiaan (Matt.10:21-42). 

Kaiken, mitä HERRA sanoi, täytyy toteutua. Niin kuin Lunastaja niin myös profeetat ja apostolit 

olivat aina saatanan maalitaulu. Se ei voi nyt olla toisin, se on hyvä merkki. Heistä, jotka HERRA 

lähettää palvelijoinaan, Hän sanoi: ,,Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ,Ei ole palvelija 

herraansa suurempi’, Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet 

vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.” (Joh.15:20). Myös Paavali 

on sen kokenut: ,, …kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin 

totta puhuvina,…” (2Kor.6:8). 

   2Kor.11:ssä Paavali pelkäsi, että käärme kavaluudellaan viekoittelisi uskovat niin, kuin tapahtui 

Eevan kanssa. Myös nyt toiset ovat kuuleva, mitä eräs nainen sanoi, jonka vihollinen viekoitteli, 

jonka suusta jokainen raamatunpaikka ja jokainen lainaus tulee ulos kieroon väännettynä 

(1Tim.2:11-14), toiset tulevat tunnistamaan, että Jumalan miehen suussa Jumalan Sana on puhdas 

Totuus (1Kun.17:24). 

   Minä jätän kaiken sille, joka tuomitsee oikeudenmukaisesti, ja minulla on vain yksi toive: kantaa 

täyden evankeliumin jumalallista Sanomaa viimeiseen hengenvetooni asti. Sitä minun elämäni on 

ollut menneinä 60 vuotena minun rakastetulle HERRALLENI ja sellaisena sen tulee pysyä, kunnes 

täydellistetty morsiusseurakunta kohtaa Yljän. 

   Niin kuin minä näin sen tammikuussa 1981, kun minut otettiin ulos ruumiista ja koin 

ylöstempauksen, suuri joukko − kaikki olivat nuoria ja valkoisiin vaatetettuja − nostettiin ylös. Se 
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tulee olemaan kannattanutta kaikille, jotka eivät olleet yhdistyneet vain profeetan kanssa, vaan ovat 

ainiaaksi yhdistetyt Jumalan kanssa. Päämäärä on lähellä. Maranatha!  

   Me olemme kiitollisia profeetallisesta Sanasta, joka kirkkaana valona valaisee pimeässä paikassa 

(2 Piet. 1:19). Ei kukaan tiedä päivää eikä hetkeä, kuitenkin ajanmerkit puhuvat selvää kieltä. 

Uskollinen HERRA avatkoon meidän ymmärryksemme ja lahjoittakoon meille täyden valmistumisen 

armon aivan lähellä olevaan Jeesuksen Kristuksen meidän HERRAMME takaisinpaluuseen mennessä. 

Aamen. 

    ,,…varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä 

Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.” (Fil. 1:6). 

 

Euroopan yhdistyneet valtiot 

 

 

   ,,Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen 

kaikkea olkoon rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ,rakkaus peittää syntien paljouden’ 

(1Piet.4:7-8) 

   1.joulukuuta 2009 liehuu Eurooppa-lippu kaikissa 27 valtiossa, jotka nyt kuuluvat Euroopan 

unioniin. Paavius on soveltanut vaimon symbolin 12 tähden kruunuineen Ilm.12:ssa Mariaan ja 

yhdistynyt Eurooppa on roomalaiskatolisen ylivallan alaisuudessa vihitty ,,Euroopan kuningattaren” 

tahrattomalle sydämelle. Siitä Eurooppa-lippu kaksinetoista tähtineen. 

   Me olemme lopunajan lopussa ja koemme mukana, mitä raamatullisessa profetiassa on edeltä 

sanottu viimeisestä maailmanvallasta. Ensimmäinen ,,EU-presidentti” Herman van Rompuy on 

valittu. Mutta Eurooppa- ja maailmanpolitiikkaa määrää selvästi edelleen paaville uskolliset 

jesuiitat. Pääroolia esittää antikristus valheprofeettana loppuun asti, kunnes täyttyy: ,,Ja peto otettiin 

kiinni,  ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli 

eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne 

molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.” (Ilm. 19:20). 

   Ensin toteutuu: ,,Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja 

ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa 

turmion väkeville ja pyhien kansalle (liitonsopimuksen kautta Israelin kanssa − Dan. 9:27), (Dan. 

8:24). 

    ,,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 ne kaikki.” (Dan. 2:40). 

   ,,Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki 

muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja 

tallasi tähteet jalkoihinsa.” (Dan. 7:19). 

   Hän vastasi näin: ,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). 

   Hän, joka lukee eteenpäin, on toteava, että siihen aikaa, kun tämä tapahtuu − ja se on nyt −, 

pystyttää taivaan Jumala valtakuntansa maan päälle: ,,Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima 

kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen 

valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”  (Dan. 7:27). 

   Kyllä, kaikki, mitä HERRA on Sanassaan edeltä sanonut meidän aikaamme varten, tapahtuu, ja me 

olemme se sukupolvi, joka kokee sen mukana. Me vanhemmat ihmiset olemme kokeneet 

,,valtakunnan kristalliyön” 9. marraskuuta 1938, kun kaikki synagogat Saksan valtakunnassa 

syttyivät liekkeihin, mikä johti kauheaan Holocaustiin. Me olemme olleet kokemassa Israelin 12 

heimon kokoamisen n. 150 maasta ja 1948 Israelin valtion perustamisen Ben Gurionin johdolla. Me 

olemme toisen maailmansodan jälkeen kokeneet Saksan ja Euroopan jaon Idäksi ja Länneksi ja 

Berliinin muurin rakentamisen elokuussa 1961. Samoin me olemme kokeneet muurin kaatumisen 9. 

marraskuuta 1989. 
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   Euroopan yhdistyminen maaliskuun vuoden 1957 roomalaisten sopimusten perustukselle ja 

syyskuun 2007 Lissabonin sopimuksen toteutuminen ovat tulleet todellisuudeksi. Nyt me koemme 

huudon maailmanauktoriteetin perään, maailmanhallituksen perään. Kansat ja uskonnot yhdistetään 

Rooman alaisuudessa ja globalisaatio etenee. Kansojenyhteisö istuu samassa veneessä; aivan sama, 

koskeeko se ilmastonmuutosta, luonnonvaroja tai mitä ikinä − perusteellisesti ottaen on kyse 

kaikilla alueilla yhteisymmärryksestä ja kauan kaivatusta maailmanrauhasta kansojen kesken 

(1Tess.5:3). Ja raamatullissymbolisella kielellä ilmaistuna, langennut kirkko porttona ratsastaa 

pedon selässä − petollinen hengellinen valta pitää molempia suitsia käsissään ja ohjaa poliittista 

valtaa ( Ilm. 17).  

   Kaikki tiet vievät Roomaan; vain yksi johtaa sieltä ulos. 

   Me emme tarvitse enää mitään ennaltasanomista siitä, mitä aivan lähitulevaisuudessa tulee 

tapahtua, meillä on parhain suunnansaanti Pyhien Kirjoitusten profeetallisessa Sanassa. Kolme 

kertaa meidän HERRAMME sanoi, kun Hän puhui lopunajasta: ,,Kun te näette, että tämä kaikki 

tapahtuu, silloin nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne lähestyy” (Matt.24:33; Mark.13:29; 

Luuk.21:31). 

 

Lähetysmatkat vuonna 2009 

 

   Minä itse olen hämmästynyt internetkuvauksesta, josta tulee esiin, että minä olen tehnyt 

tammikuusta marraskuuhun vuonna 2009 yksistään Lufthansalla ja Swiss/Star Alliance’lla 88 lentoa 

− lennot muilla lentoyhtiöillä on jätetty siinä huomioimatta. HERRA on sen niin johtanut, että minä 

sain julistaa tänä vuonna 21 maassa Hänen kallista ja pyhää Sanaansa. Kuudessa niistä minä olen 

vieraillut ensimmäistä kertaa. Se oli jälleen runsaasti siunattu vuosi, joka kantoi paljon 

iankaikkisuushedelmää. 

 

Vuoden 2009 päätös ja katsaus tulevaisuuteen 

 

   Rakas HERRA ja Vapahtaja, 

   muista liittoa, jonka Sinä olet solminut meidän kanssamme, 

   muista veri, jonka Sinä olet vuodattanut meidän puolestamme, 

   muista lupaukset, jotka Sinä olet antanut meille, 

   muista täyttäminen, jotta me elämme hengellisesti. 

 

   Me olemme saapuneet ihmiskunnan- ja pelastushistorian kaikkein tärkeimpään ajanjaksoon. 

Profeetta Danielille määrättiin: ,,Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun 

aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.” (12:4). 

   Lopunaika on käsillä, sinetöity kirja on avattu. 

   Apostoli Johannes on sen todistanut ,ja me koemme sen: ,,Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, 

jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu; sillä aika on 

lähellä!” (Ilm.1:3). 

   ,,Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän 

voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.” (Ilm.5:5). 

   ,,Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!” 

(Ilm.22:7). 

   ,,Ja Henki ja morsian sanovat: ,Tule!’ Ja joka kuulee, sanokoon: ,Tule!’ Ja joka janoaa, tulkoon, 

ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.” (Ilm.22:17). 

   ,,Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ,Totisesti ,minä tulen pian’.  

   ,Amen, tule, Herra Jeesus!’ ” (Ilm.22:20).  
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Tämän on Jumala tehnyt 

 

   Uskollinen HERRA on sen johtanut, että meidän jumalanpalveluksemme jokaisen kuukauden 

ensimmäisenä viikonloppuna, jotka pidetään saksankielellä, käännetään simultaanisti edelleen 

kahdelletoista kielelle ja lähetetään internetin välityksellä maailmanlaajuisesti. Enemmän kuin 450 

tietokonetta joka kerta käynnistetään jokaisella mantereella. 

   Hänen, joka mielellään ,,onlinessä” haluaisi olla mukana eikä tiedä, miten se onnistuu, tarvitsee 

vain tehdä seuraavaa: Internetissä meidän kotisivumme on www.freie-volksmission.de  , sitten 

klikkaus ,,Live-Übertragungen” ,  sitten videon tai audion valitseminen, sitten kyseessä olevan 

kielen valinta. Jumalanpalvelukset jokaisen ensimmäisen viikonlopun lauantaina lähetetään n.klo19 

alkaen ja sunnuntaina klo 9:30 alkaen Keski-Euroopan aikaa.  

 

   Krefeldissä me tulemme edelleen pitämään kiinni ,,ensimmäisen viikonlopun” rytmistä. Siten 

ensimmäiset kokoukset uutena vuotena  ovat lauantaina, 2.tammikuuta 2010 klo 19:30,ja 

sunnuntaina, 3. tammikuuta 2010 klo 10:00. 

   Voidaksemme suunnitella majoituksen ja ylläpidon pyydämme kuten aina ennakkoilmoitusta. 

    

   Teille kaikille koko maailmassa, jotka muistatte minua ja palvelustehtävää, minä sanon koko 

sydämestäni kiitoksen kaikista rukouksista ja tuesta. Vuodelle 2010 toivotan Teille ylitsevuotavaa 

Jumalan siunausta. 

 

   Jumalan tehtävässä toimien  
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