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,,Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.” 

                   ( Hebr. 13:8) 

Ajankohtaista 

 

Kiertokirje         Toukokuu 2011 
 

   Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä Luuk. 

21:28:n Sanalla: 

 

   ,,Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 

vapautuksenne on lähellä.” 

 

Huhtikuun 2. muistamisessa 

 

   Kirkkohistorian mukaan palmusunnuntai, jolloin Jeesus riemulla vastaanotettiin Jerusalemiin, niin kuin 

Sakarja 9:9:ssä oli edeltäsanottu ja Matt. 21:ssä kuvataan, oli oletettavasti 2. päivä huhtikuuta. Niin sen 

kirjoittaa toht. Larkin kirjassaan ,,Dispensational Truth”, jonka myös veli Branham on lukenut ja on ottanut 

siitä seitsemän seurakuntajakson ajallisen jaottelun. 

   Pitääkö tuo päivänmäärä paikkansa, sitä me emme tiedä, kuitenkin, kuten teille kaikille on tunnettua, oli 2. 

huhtikuuta 1962 minulle ehkä tärkein päivä, mikä koskee minun elämääni ja palvelustehtävääni Herralle. 

Ilman tätä suoraa kutsumista ja lähettämistä minä en olisi varmastikaan voinut tehdä sitä, mitä menneinä 49 

vuotena on tapahtunut. Minun toiveeni ja odotukseni on nyt, että riemujuhlavuosi koittaa, jolloin kaikki 

totiset uskovat pääsevät kaikkien niiden asioiden jumalalliseen omistamiseen, jotka kuuluvat heille laillisina 

Jumalan lapsina ja perillisinä ja Kristuksen kanssaperillisinä. Se on täydellisen ennalleenasettamisen 

toteutus, niin kuin Jumala on sen meille luvannut ja armosta lahjoittaa meille. 

   Me kaikki olemme vielä shokissa kauheasta maanjäristyksestä Japanissa, siihen liittyneestä yli 20 metriä 

korkeasta tsunami-aallosta ja sitä seuranneesta ydinonnettomuudesta.  

   Luonnonkatastrofeja on aina ollut, kuitenkin näyttää siltä, kuin niitä tulisi yhä useammin ja yhä 

voimakkaampina. Maanjäristys, joka järisytti Japania 11. maaliskuuta, oli yksi voimakkaimmista, mitä 

milloinkaan on mitattu. Samanaikaisesti me seuraamme täydellä jännityksellä poliittista rauhattomuutta 

Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä. Media on täynnä uutisia, kuitenkin meitä uskovina kiinnostaa kaikkein 

eniten se, mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat. Vanhassa ja Uudessa Testamentissa on todella joukko paikkoja, 

jotka puhuvat siitä, mitä loppuun asti tapahtuu. 

   Matt. 24:ssä opetuslapset kysyivät meidän Herraltamme: ,,Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on 

sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” Hän vastasi: ,,Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä 

monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. Te saatte kuulla sotien 

melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä 

loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee nälänhätää ja 

maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.” (Jakeet 4-8). 

   Johdanto loppuun on meille tullut tietoiseksi maanjäristysten kautta eri maissa ,,synnytystuskien alkuna” 

menneenä vuonna ja myös tänä vuonna. Nämä synnytystuskat, jotka tulevat koko maan ylle, nimittäin 

maanjäristykset, luonnonkatastrofit, nälänhätää ja poliittista rauhattomuutta, tulevat yhä enemmän 

lisääntymään. Loppu tulee, vaikkakaan ei kukaan tiedä päivää eikä hetkeä, kuitenkin meidän tulisi 

huomioida, kun kaikki nämä edeltäsanotut asiat tapahtuvat, sillä meidän ruumiimme lunastus lähestyy 

   Jes. 24:ssä me luemme. 

   ,,Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee 

niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää 

nouse.” (Jakeet 19-20). 

   Hes. 7:5-6:ssa ja 12-13:ssa sanotaan: 

   ,,Näin sanoo Herra, Herra: Onnettomuus! Yksi ja ainoa onnettomuus! Katso, se tulee! Loppu tulee, tulee 

loppu! Se heräjää sinua vastaan! Katso, se tulee! … Tullut on aika, joutunut päivä, älköön ostaja iloitko, 

älköön myyjä murehtiko, sillä viha tulee kaiken siellä pauhaavan joukon ylitse. Sillä myyjä ei enää palaja 

myynnöksillensä, vaikka he vielä jäisivätkin henkiin, sillä näky kaikkea sen pauhaavaa joukkoa vastaan ei 

peräydy, eikä kukaan synnillänsä vahvista elämäänsä.” 
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   Paavalilla on täytynyt olla silmiensä edessä kaikkein viimeisin ajanjakso, johon me olemme tulleet, kun 

hän 1 Kor. 7ssä on kirjoittanut: 

   ,,Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä 

olisikaan, ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka 

ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää, ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin 

eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa.” (Jakeet: 29-31). 

   Aivan viimeaikoina tiedemiehillä on ollut erityisesti USA:n länsirannikko polttopisteessä. He odottavat 

suurjäristystä, joka tulee olemaan vielä pahempi kuin se, mikä 18. huhtikuuta 1906 on tuhonnut San 

Franciscon. Tuolloin kalifornialainen maankuori repesi 1280 kilometrin matkalta ja noin 3000:sta 4000:tta 

ihmistä kuoli. Veli Branham on jo 1965 ennustanut sen ja on myös painottanut tulva-aaltoa, joka on tulviva 

laajalle USA:n länsiosiin. Hän puhui siitä, että tässä valtavassa maanjäristyksessä on vajoava mereen 

suurempi alue kuin Kalifornia, niin että Hollywoodia eikä Los Angelesia ole enää oleva. Siinä yhteydessä 

tuhannet ihmiset ovat saava surmansa. Sen tulee tapahtua vielä ennen Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluuta. 

Koko maailma on jännityksen vallassa kuin ei vielä milloinkaan aikaisemmin. Mitä ehkä on tapahtuva 

seuraavaksi? Kuinka paljon aikaa meillä vielä on? 

   Kolminkertaisen Japanin katastrofin rinnalla ovat rauhattomuudet islamilais-arabialaisessa maailmassa 

myös pääaihe ajankohtaisissa uutisissa. Hallitukset kaadetaan, kaikki on muokkauksessa. Hän, joka 

kuuntelee tarkkaan ja hiukankin yksityiskohtaisemmin perehtyy siihen, tietää, että arabialaisessa maailmassa 

kaikki suuntautuu Israelia vastaan. Ensimmäisen kerran 36 vuoden jälkeen on jälleen kaksi iranilaista 

sotalaivaa kulkenut Suezin kanavan läpi ja ovat ottaneet asemansa Välimerellä. Johtava muslimi Syyriasta 

uhkasi vähän aikaa sitten jopa, että seuraavaksi tapahtuisi Israelin täydellinen tuhoaminen Damaskosta käsin. 

Pyhät Kirjoitukset sanovat siihen: ,,Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja 

luhistuu raunioiksi.” (Jes.17:1). Se on tapahtuva, niin totta kuin se on kirjoitettu. Samoin täyttyy jae 12: ,,Voi 

paljojen kansojen pauhua ─ ne pauhaavat, niinkuin meri pauhaa, ja kansakuntien kohinaa ─ ne kohisevat, 

niinkuin valtavat vedet kohisevat!” 

   Luuk.21:25:ssä meidän Herramme ja Lunastajamme on edeltä sanonut: ,,Ja on oleva merkit auringossa ja 

kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.” 

   Sanat Matt.24:14:stä ovat meille erityisen merkityksellisiä: ,,Ja tämä valtakunnan pelastussanoma − 

nimittäin täysi evankeliumi, niinkuin se alussa julistettiin (Apt 2:37-41) − pitää saarnattaman kaikessa 

maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Se on viimeinen sanoma, jota me saamme 

kantaa. Viimeinen kutsu, jonka kylläkin vain morsiusseurakuntaan kuuluvat ottavat huomioon, kuuluu: 

,,Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.” (Matt. 25:1-10). 

   Jo profeetta Hesekielin Jumala on edeltäsanonut: ,,Loppu tulee!” Ja loppu on tuleva. Sitä vastoin kaikille 

raamatullisesti uskoville tulee uusi alku aina uuden taivaan ja uuden maan lupauksen täyttymiseen asti. 

   Japani koki vuonna 1945 jo kerran ydinkatastrofin. Sen jälkeen kun hallitus Tokiossa ei liittynyt 

saksalaisten antautumiseen toukokuussa 1945, amerikkalainen presidentti Harry S. Truman määräsi 

heittämään 6. elokuuta 1945 atomipommin Hiroshiman ylle ja toisen 9. elokuuta 1945 Nagasakin ylle, joiden 

kautta kuoli heti noin satatuhatta ihmistä. Sen täytyi olla Jumalan johdatus, että USA:n hallitus antoi 

Hollywood-kuvatuottajalle Hal Hermanille tehtäväksi lentää mukana ja kuvata pommien alasheittäminen. 

Hän joutui siinä yhteydessä niin kauhun valtaan, että hän ajatteli vain enää maailmanloppua. Vähän sen 

jälkeen hän koki kääntymyksensä ja tuli yhdeksi siunatuksi evankelistaksi, joka piti myös Saksassa, 

erityisesti Hampurissa ja Berliinissä evankelioimiskokouksia ja rukoili myös sairaitten puolesta. Kun hän 

helluntaikonferenssissa  1949 antoi todistuksensa, mainitsi hän myös veli Branhamin. Niin minä kuulin 

ensimmäisen kerran siellä hänen suustaan nimen ,,William Branham”. 

   Herra Jumala on johtanut minun tieni niin, että sain sitten 1955 oppia tuntemaan veli Branhamin 

henkilökohtaisesti. Erilaiset kokemukset ja henkilökohtaiset tapaamiset veli Branhamin kanssa olivat 

tarkoitetut yhteenliittämään minut hänen kanssaan, hänen palvelustehtävänsä kanssa, Jumalan kanssa ja 

Pyhien Kirjoitusten kanssa mitä lähimmin.  

   Huhtikuun 1.päivänä 1962 veli Branham puhui toistuvasti siitä, että ruoka tulisi varastoida. Hän sanoi: 

,,Tässä unessa minun tulisi varastoida ruoka kappeliin.” Edelleen hän sanoi: ,,Minä olin juuri tässä ja 

toin sisään suuria koreja, sisällä hienointa ravintoa.” Sitten veli Branham  luettelee yksittäiset  

elintarvikkeet: perunat, retikka, juurikkaat, vihannekset jne. Lainaus: ,,Hän sanoi: ,Varastoi siitä paljon.’ 

Minä seisoin tässä ja olen laittanut varastoon.” 
   Huhtikuun 2. päivänä 1962 Herra puhui minulle suuresta nälänhädästä joka tulisi, ja mainitsi nimeltä 

maallisia elintarvikkeita, aina perunaan ja jauhoihin saakka, jotka meidän tuli varastoida. Kaikki veljet ja 

sisaret tuolta ajalta voivat vahvistaa, että me todella olemme varastoineet luonnollisia elintarvikkeita siinä 

olettamuksessa, että meidän maamme ylle tulisi jokin katastrofi. Mutta sitten Jumalan profeetta sanoi minulla 
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Voimakkaimmat maanjäristykset 
 

USGS:n (Yhdysvaltain geologinen palvelu) ilmoituksen mukaan. Arvot viittaavat, ellei toisin ole ilmoitettu, momenttimagnitutudiin Mw. Viittaus: Eri magnitudiasteikot eivät ole 

suoraan verrannollisia.  
 

Lähde: Wikipedia

Järjestys Kuvaus Paikka Päivänmäärä Voimakkuus Huomautukset 

1 Valdivian  maanjäristys Chile 22.toukok. 1960 9,5 1655 kuollutta 

 

2 Pitkäperjantaijäristys Alaska 27.maalisk. 
1964 

9,2 Tsunamiaalto mahdollisesti n.67 metriä korkea 

3 Maanjäristys Intian 
valtameressä  

Sumatran  
edessä 

26. jouluk.  2004 9,1 Järistyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa  n. 230 000 ihmistä kuoli ja yli 
1,7 miljoonaa asukasta Intian valtameren rannikoilla jäi kodittomaksi 

 

4 Tõhokujäristys 2011 Honsun  
itäpuolella 
Japanissa 

11. maalis.2011 9,0 Raskaita seurauksia Fukushima-Daiichin, Fukushima-Dainin, Onagawan ja 
Tokain atomivoima  laitosten ydinreaktoreiden toiminalle tsunamin  
seurauksena 

 

5 Kamtschatkan 
maanjäristys 

Kamtschatka 
Venäjä 

4. marrask. 
1952 

9,0  
 
 

6 Maanjäristys Maulen 
edustalla 

Chile 27.helmik. 2010 8,8 342  kuollutta 
 

 

7 Maanjäristys 
Ecuadorin edustalla 

Ecuadorin 
edustalla 

31. tammik. 
1906 

8,8  
 
 

8 Maanjäristys Rat 
Islandissa 

Rat Islands 
Alaska 

4. helmik. 1965 8,7  
 
 

9 Maanjäristys Sumatran 
edustalla 

Pohjois-
Sumatran 
edustalla 

28. maalis. 2005 8,6 Yli 1000 kuollutta 

10 Maanjäristys Assam-
Tiibetissä 

Kiinan ja 
Intian 
rajaseudulla 

15.elok. 1950 8,6  
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3. joulukuuta 1962, että minä olen sen väärinymmärtänyt, sillä Herra tarkoitti hengellistä ruokaa. 

Yksityiskohdat tästä kokemuksesta ovat teille kaikille tunnetut. 

   Aabrahamin aikana oli nälänhätä (1 Moos. 12); Iisakin aikana samoin ( 1Moos. 26). Nälänhätä Joosefin 

aikana on yleisesti tunnettu ( 1Moos. 41-47). Ruut tuli nälänhädän takia Israeliin ( Ruut 1); hänet oli 

määrätty sitä varten, ollakseen Obedin äiti ja siten Daavidin isoäidin äiti. Myös Daavidin aikana oli nälänhätä 

( 2 Sam. 21). Joosua antoi kansalle käskyn: ,,Valmistakaa itsellenne evästä!” (luku 1). Tuohon aikaan ne 

olivat luonnollista nälänhätää. Kun minulle annettiin käsky: ,, Huolehtikaa itsellenne ruokaa ja 

elintarvikkeita!”, minulle ei ollut ensinkään selvää, että oli kyse hengellisestä ruuasta. Kuitenkin, eihän 

ihminen elä yksistään leivästä, vaan jokaisesta, todella jokaisesta Sanasta, joka on lähtenyt Jumalan suusta. 

Meidän Herramme puhuu: ,, Minun ruokani on se, että minä teen Hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.” 

   Siihen aikaan minä en tiennyt, mitä Herra oli edeltäsanonut jo profeetta Aamoksen kautta: Katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan; en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan 

Herran sanojen kuulemisen nälän.” (Aamos 8:11). 

   Erityisen huomionarvoista on se, että veli Branham sanoi minulle: ,,Jumala tulee lähettämään Sanansa 

kuulemisen nälän, ja ruoka, jota sinun tulee varastoida, on tälle ajalle luvattu Sana.” Ja sitten 

seurasivat sanat: ,,Odota jakamisen kanssa, kunnes olet saanut lopunkin ruuan:” 

   Vähän ennen huutoa morsiamelle: ,,Katso ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!” (Matt.25), me löydämme 

seuraavat Kirjoituksen sanat: ,,Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa 

on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?” (Matt.24:45). 

   Me uskomme jokaisen Sanan, on se sitten kirjoitettu profeetta Malakiassa, Matteuksen evankeliumissa tai 

jossakin muualla Raamatussa, ja osaamme sen Jumalan armon kautta asettaa paikoilleen 

kokonaispelastussuunnitelmaan. Jumalalla oli kaikkina aikoina miehiä, joille Hän antoi pelastushistoriallisen 

tehtävän, Nooa, Aabraham jne. Mooseksella oli lähettäminen (2 Moos.3), Jesajalla oli lähettäminen (luku 6), 

Jeremialla oli lähettäminen ( luku 1). Johannes Kastaja oli Jumalan lähettämä mies. Paavalilla oli 

lähettäminen (Apt. 22:21). Myös apostolit olivat lähetettyjä (Matt.10, Luuk.9). Jokainen Jumalan mies tiesi 

tarkkaan Jumalan Hengen kautta paljastettuna, mitkä Raamatun paikat viittaavat häneen ja hänen 

palvelustehtäväänsä. Malakiassa Herra puhuu: ,,Katso, minä lähetän teille profeetta Elian…”, ja myös 

senjälkeen kun Johannes Kastaja oli jo suorittanut palvelustehtävänsä loppuun, seurasi ilmoitus: ,,Elias tosin 

tulee ja asettaa kaikki kohdalleen…” ( Matt.17:11). 

   Meidän Herramme sanoi: ,,Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät.”( Joh. 20:21). Ja 

Herra puhuu: ,,…joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän ,se ottaa vastaan minut,…” (Joh.13:20). 

   Nyt on kyse siitä, että me uskomme ainoastaan niin, kuin Kirjoitukset sanovat. Se pätee ennen kaikkea 

viittauksella pelastushistorian viimeisimpään ajanjaksoon seurakuntaa varten. Nyt, kun loppu on 

kouriintuntuvan lähellä ja Kristuksen takaisinpaluu on todella oven edessä, meidän täytyy tutkia jokainen 

oppi Pyhät Kirjoitukset käsissämme niinkuin uskovat aikanaan Bereassa (Apt.17:11). Onhan levitetty monia 

tulkintoja Sanoman sisällä, joilla ei ole mitään raamatullista perustaa, kuitenkin yksi väärennös on erityisen 

paha, myös kohtalokas: nimittäin se, mitä tehdään niistä sanoista, jotka Herra on 11. kesäkuuta 1933 

huudahtanut veli Branhamille yliluonnollisesta valosta. 

   Todistuksessaan 10.:ltä helmikuuta 1960 San Juanissa, Puerto Ricossa, hän toistaa ne sanat tarkkaan: 

,,Niinkuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin on oleva 

Sanoma, joka sinulle uskottiin, Kristuksen toisen tulemuksen edeltäjä.” Sitten veli Branham alleviivaa 

sen vielä lauseella: ,,Ei, että minä olisin edeltäjä, vaan Sanoma on oleva edeltäjä.” 

   Niinikutsutuissa sanomanpiireissä koko maailmassa toistetaan kuitenkin USA-versio: ,,Niinkuin Johannes 

lähetettiin edeltämään Herran ensimmäistä tulemusta, niin sinut lähetettiin, edeltääksesi Hänen toista 

tulemustaan.” Tästä puuttuu sana ,,Sanoma”; mutta sen, niinkuin Jumala itse on sen määrännyt, tuli edeltää 

Kristuksen toista tulemusta. 

   Kuka on siis oikeassa? Herra, joka on puhunut samasta valosta käsin niinkuin Paavalille, ja veli Branham, 

joka on toistanut sananmukaisesti sen, mikä on hänelle suunnattu? Vai ne, jotka ovat uskaltaneet tehdä 

tuollaisen väärennöksen? Herra ja veli Branham tehdään valehtelijoiksi, samoin kuin hän, joka asettaa 

vaatimuksen kantaa Sanomaa kaikkeen maailmaan Jumalan toimeksiannossa. Iankaikkisesti on niin, että veli 

Branham oli luvattu profeetta, että hän on tuonut jumalallisen Sanoman, jonka kautta kaikki salaisuudet  1 

Moos.1:stä Ilm.22:een asti paljastettiin ja nyt julistetaan kaikille kansoille ─ uloskutsumisen, erottumisen, 

valmistumisen ja ennalleenpalauttamisen Sanoma.
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   Eräs veli sanoi konferenssissa Englannissa 20. helmikuuta 2011: ,,Veli Frank, me olemme yhä uudelleen 

kuulleet sinun sanovan , että sinulla ei olisi lainkaan mitään Sanomaa ilman veli Branhamin 

palvelustehtävää. Me sanomme tänä päivänä, että ilman sinun palvelustehtävääsi ei meillä myöskään olisi 

mitään Sanomaa.” 

   Jopa valtavin tapahtuma seitsemän sinetin avaamisen yhteydessä väärinymmärretään ja tulkitaan väärin. 

28. helmikuuta 1963 veli Branham oli ,,Sunset Mountain”:lla Arizonassa, missä hän kuuli seitsemän valtavaa 

ukkoseniskua ja missä hänelle sanottiin, että hänen tulee palata takaisin Jeffersonvilleen, sillä seitsemän 

sinettiä avattaisiin. Veli Branham on viitannut yhä uudelleen näihin seitsemään ukkoseniskuun, myös kun 

hän puhui ylöstempaususkosta. Nehän ovat kaikuneet seitsemän sinetin avaamisen takia ja viittaamalla 

niiden avaamiseen. Seitsemän sinetin avaamisessa on kyse meidän aikamme suurimmasta 

pelastushistoriallisesta tapahtumasta! Ja niissä seitsemässä sinetissä on kaikki paljastettu, mitä meidän täytyy 

tietää. Niihin on ankkuroitu vieläpä ylöstempaususko. Paljastaminen on viety päätökseen asti. Mitään ei saa 

lisätä siihen. Jumala ei ole unohtanut mitään. Ukkosenäänet Ilm. 10.:stä sitä vastoin eivät ole yhteydessä 

seurakunnan kanssa, vaan Israelin kanssa, kun Herra Liitonenkelinä tulee alas. Mutta myös tuosta me 

olemme toistuvasti kirjoittaneet, ja olemme sen vakuuttavasti tuoneet esiin ja sopusoinnussa Pyhien 

Kirjoitusten kanssa ja sen kanssa, mitä veli Branham on opettanut. 

   Yhä vielä minä kannan yhdessä kaikkien Jumalan palvelijoiden kanssa tätä pyhää, jumalallista Sanomaa 

maan eri maihin. Hänen pyhä, paljastettu Sana on uskottu meille. Tähän päivään mennessä en ole ottanut 

yhtään ainoaa tulkintaa enkä tule ikinä sitä tekemään, sillä minä en voi kärsiä tulkintoja enkä väärennöksiä ─ 

ne ovat valheita ja ovat lähtöisin Saatanasta, joka on vietellyt Eevan Eedenin puutarhassa. Herra on kutsunut 

minut julistamaan Hänen Sanaansa ja jakamaan hengellistä ruokaa, ja sitä minä olen tekevä, niin kauan kuin 

Jumala lahjoittaa armon ja voiman siihen. Veli Branham sanoi: ,,Monet kiittävät Herraa siitä, mitä Hän on 

tehnyt, tähyilevät siihen, mitä Hän tulee tekemään, ja menevät sen ohi, mitä Hän parhaillaan tekee.” On kyse 

katsottaessa morsiusseurakunnan uloskutsumiseen, erottumiseen ja valmistumiseen täydellisestä sen 

ennalleenpalauttamisesta, mitä Jumala todella on Sanassaan luvannut. Tunnistakaa päivä ja Sanoma! Autuaat 

ovat silmät, jotka näkevät, korvat, jotka kuulevat ja sydämet, jotka uskossa ottavat vastaan. 

   Me, jotka olemme vastaanottaneet lopunajansanoman, tunnistamme lopunajan merkit. Hengellinen 

nälänhätä on tunnettavissa, ja me koemme sen joka kuukausi, että täällä Missionzentrumissa kokoontuu 

yhdeksänsadan ja tuhannen välillä ihmisiä koko Euroopasta ja muista maista. 88 maassa kaikilla mantereilla 

kytkeytyy aina kahdeksaansataan asti yksittäisiä henkilöitä ja vieläpä kokonaisia seurakuntia. Internetin 

kautta heillä on osallisuus paljastetun Sanan julistukseen. Lähetykset tapahtuu kahdellatoista kielellä. Me 

lähetämme joka kuukausi noin viisituhatta DVD ensimmäisen viikonlopun kokouksista erikielisinä. Mikä 

aika, mikä armon päivä! Me odotamme sen toteutumista, minkä Jumala on luvannut, meidän ajassamme, 

aivan lähitulevaisuudessa. Hän, joka on Jumalasta, kunnioittaa sanansaattajaa, tunnistaa Sanoman ja hänellä 

on osallisuus siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Jumala antaa meidän tietää Hänen tiensä, sillä me 

olemme löytäneet armon Hänen tykönään. Hän on uskollinen ja on vievä päätökseen työnsä kaikkien 

poikiensa ja tyttäriensä kanssa meidän rakkaan Herramme lähelläolevan takaisinpaluun riemulliseen päivään 

mennessä. Lunastajalla on oleva täydellistetty morsian ilman tahraa ja ryppyä (Ef. 5:27), sillä Hänen 

morsiamensa on valmistanut itsensä (Ilm. 19:7). Halleluja, Aamen! 

   Joka kuukausi voitaisiin kirjoittaa lähetysmatkakuvaus. Ei sanansaattaja, vaan Sanoma, Sana suorittaa 

kaikissa, jotka sen vastaanottavat, sen, mitä varten se lähetettiin. Uskollinen Herra itse on se, joka ojentaa 

kylvömiehelle siemenen ja syöjille leivän (Jes.55:10-11). 

 

   Sydämellinen kiitos teidän rukouksistanne ja Jumalan työn myötäkantamisesta. Teidän palkkaanne on 

oleva suuri. Aamen. 

 

   Jumalan tehtävässä toimien 
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   Veli Branhamin saarnat ovat kaikki maksuttomasti käytettävissä ja niitä painetaan ja lähetetään jatkuvasti. 

Ovat ne sitten DVD:t Cd:t, kirjasia, audiokasetteja tai prosyrejä ─ kaikki lähetetään kaikilla kielillä 

maksuttomasti koko maailmaan. Minä en ole maininnut rahaa yhtään ainoaa kertaa kaikkina näinä vuosina. 

Uskollinen Herra on pitänyt huolen kaikesta: kääntämisestä kahdellatoista kielellä, teknisestä 

mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja nähdyksi koko maailmassa, laulamisesta ja orkesterista, painamisesta, 

yöpymismahdollisuuksista kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna ─ kaiken Jumala on ajatellut.  

 

 
 

Kuva lähettämistiloistamme 


