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

KIERTOKIRJE

Huhti-/toukokuu 2019

Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria maailmanlaajuisesti HERRAmme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä
Sanalla 2Piet 3:9:stä:
Ei HERRA viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan,
sillä Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
Kristuksen luvattu takaisinpaluu (Joh 14:3) oli apostolien aikana pääaihe ja on tänä päivänä kaikille raamatullisesti uskoville. Kun H ERRA
edeltä sanoi Matt 24:1-3:ssa temppelin tuhoamisen, opetuslapset asettivat Hänelle kolme kysymystä:
1) ,,Milloin tämä tulee tapahtumaan?
2) Ja mikä on Sinun takaisinpaluusi merkki
3) ja maailman lopun merkki?”
1Kor 15:ssä apostoli kirjoittaa sekä ensimmäisestä ylösnousemuksesta
että myös toisesta ylösnousemuksesta ja tuo esiin: ,,Sillä niinkuin kaikki
kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
mutta jokainen vuorollaan; esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat
Hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu ...” (1Kor 15: 22-24). Pyhät
Kirjoitukset kuvaavat eri tulemuksia, mutta vain yhden Kristuksen ,,takaisinpaluun”.
Apt 3:ssa painotetaan sitä, minkä täytyy tapahtua ennen Jeesuksen
Kristuksen luvattua takaisinpaluuta jokaisessa yksilössä: ,,Tehkää siis
parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoitusten ajat tulisivat HERRAn kasvoista ja Hän voi lähettää teille Voi1

delluksi määrätyn Jeesuksen” (Apt 3:19-20; saks. Raam). Jokaisen täytyy henkilökohtaisesti kokea täydellisen syntien anteeksisaamisen ja
kertakaikkisen vanhurskauttamisen uskon kautta täytettyyn lunastukseen,
jotta HERRA voi lähettää virvoituksen ajan. Hengellinen elvytys ja
virvoitus, jonka Herra Jumala on alussa lahjoittanut omilleen Pyhän
Hengen vuodatuksen kautta, on myös luvattu meille, ennenkuin H ERRA
palaa takaisin.
,,Taivaan piti omistaman HÄNET niihin aikoihin asti, jolloin kaikki
jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta” (Apt 3:21). Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluu voi tapahtua vain, kun nyt lopussa on julistettu sama
sanoma, joka alussa julistettiin. Ei siis ole vain kyse virvoituksesta ja
elvytyksestä Jumalan Hengen kautta, vaan kaiken sen täydellisestä ennalleenpalauttamisesta seurakunnassa, mikä alussa oli alkuseurakunnassa, mitä tulee oppiin ja myös elämään.

Kirjoitustenmukainen paikoilleenasettaminen
Vanhan Testamentin raamatullisessa profetiassa on sanottu edeltä kaikki, mikä kuuluu koko Jumalan pelastussuunnitelmaan, on sitten kyse
Israelista, seurakunnasta tai kansoista; myös se, mitä tapahtuu Lunastajan ensimmäisessä tulemuksessa tai Hänen takaisinpaluussaan, ja mitä on
tapahtuva sen jälkeen.
Luuk 24:ssä ylösnoussut HERRA on tuonut esiin opetuslapsilleen, että
oli täyttynyt kaikki se, mitä Hänestä oli kirjoitettu laissa, psalmeissa ja
profeetoissa. Ja sitten Hän lahjoitti heille ymmärryksen tajuta kaikki.
Myös nyt toteutuu kaikki se, mitä Vanhassa ja Uudessa Testamentissa on
kirjoitettu tätä ajanjaksoa varten, ja uskollinen H ERRA on avannut
meidän ymmärryksemme sitä varten. Jumalan armon kautta me saamme
tunnistaa, mitkä lupaukset ovat tuolloin täyttyneet, ja mitkä toteutuvat
meidän ajassamme.
Niin me löydämme esim. Matt 3:3:ssa vahvistamisen, että Jumala toteutti lupauksen Jes 40:3:sta Johanneksen kanssa: ,,Tämä on nimittäin se
mies, johon viittaa profeetta Jesajan sana, joka sanoo: »Ääni huutaa
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kovalla äänellä erämaassa: ›Valmistakaa HERRAlle tie! Tehkää suoraksi Hänen polkunsa!‹«”
Kristuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä täyttyi Johannes Kastajan palvelustehtävän kautta myös ensimmäinen osa Mal 3:1:
stä: ,,»Katso, Minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien
Minun eteeni ...«”. Sen on meidän HERRAmme vahvistanut Matt 11:910:ssä ,,Sillä tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, Minä lähetän enkelinin Sinun edelläsi, ja hän on valmistava tien Sinun eteesi'.” Toinen
osa Mal 3:1:stä on tapahtuva vasta sitten, kun temppeli on rakennettu:
,,... ja äkisti on tuleva temppeliinsä H ERRA, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, Hän tulee, sanoo HERRA Sebaot.”
Matt 17:ssä me luemme meidän Lunastajamme kirkastamisesta kolmen
opetuslapsen silmien edessä ja siitä, että Mooses ja Elia ilmestyivät.
Lopuksi opetuslapset kysyivät meidän H ERRAltamme: ,,Miksi sitten kirjanoppineet väittävät, että Eliaan täytyisi tulla ensin?”
,,Hän vastasi heille ja sanoi: »Elias tosin tulee ja asettaa kaikki
kohdalleen.«”,
mutta sanoi samoin: ,,Minä sanon teille: Elias on jo tullut, mutta he
eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat.« Silloin opetuslapset ymmärsivät, että Hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta”
(jakeet 10-13).
Johannes Kastajan kautta toteutui Luuk 1:17 mukaisesti profeetta Malakian lupauksen ensimmäinen osa: ,,...hän on se, joka on käyvä HERRAn
edellä Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä (Mal 4:24a) jälleen
isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin toimittaaksensa HERRAlle hyvin valmistetun kansan.”
Jeesus itki Jerusalemia, koska Hänen valittu kansansa Israel ei ollut
tunnistanut Jumalan armollista etsikkoaikaa eikä sitä, mitä tuolloin
tapahtui Sanan mukaisesti, ,,ja sanoi: »Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mitä sinun rauhaasi kuuluu! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty.«” (Luuk 19:42-44). Kirjanoppineet eivät antaneet Johanneksen
kastaa itseään, he ovat näin hyljänneet Jumalan neuvopäätöksen (Luuk
7:30). Koska kirjanoppineet tähän päivään mennessä eivät ole tunnista3

neet, mikä lupaus tuolloin toteutui, juutalaiset odottavat yhä vielä, että
Elia tulee. Jokaisessa pääsiäisjuhlassa on sentähden tuoli ja viinillä
täytetty malja valmiina häntä varten.
Israelin kansalle on kuitenkin luvattu kaksi profeettaa, jotka ovat astuva esiin Jerusalemissa, niin se meille näytetään Sakarja 4:ssä kahden öljypuun kautta, jotka seisovat lampunjalan vieressä (jae 3). Selvitys
profeetallisessa Sanassa kuuluu: ,,Nämä ovat ne kaksi öljyllä voideltua,
jotka seisovat kaiken maan H ERRAn edessä” (jae 14). Täyttymyksen me
löydämme kahden profeetan palvelustehtävässä, jotka muistuttavat
Moosesta ja Eliaa Ilm 11:4:ssä: ,,Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne
kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan HERRAn edessä.”
Kiitos olkoon Jumalalle, että Hän on lahjoittanut meille armosta profetian raamatullisen oikein paikoilleenasettamisen. Johannes Kastajan erityisen palvelustehtävän kautta, joka oli luvattu Lunastajan ensimmäistä
tulemusta varten, vanhatestamentilliset isät käännettiin uusitestamentillisten lasten uskoon. Tämä palvelustehtävä tapahtui sataprosenttisesti
Jumalan tahdossa Jumalan Sanan mukaisesti, ja vain siten voitiin johtaa
HERRAlle Hänen ensimmäisen tulemuksensa yhteydessä hyvin valmistettu kansa.
Lupauksen toinen osa Mal 4:5:stä toteutuu nyt, niinkuin meidän
HERRAmme on sen ilmoittanut Matt 17:11:ssä ja Mark 9:12:ssa: Sen
palvelustehtävän kautta, jollainen Elialla oli, tuodaan Jumalan lasten
sydämet takaisin apostolisten isien uskoon. Tämä on viimeisen sanoman
itseasiallinen tarkoitus ja päämäärä, jotta H ERRA voi takaisinpaluussaan
viedä kotiin hyvinvalmistetun kansan.

Ei mikään teoria, vaan todellisuus
1Kun 18:ssa meille kuvataan, että profeetta Elia kokosi Jumalan kansan Karmel-vuorelle. Mitä hän teki ensimmäiseksi? Elia vaati kokoontunutta kansaa tekemään ratkaisun: ,,Kuinka kauan te onnutte molemmille
puolille? Jos HERRA on Jumala, seuratkaa Häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä!” (1Kun 18:21). Sitten hän otti 12 kiveä ja rakensi HERRAn alttarin. Mitä tapahtuu Elia-palvelustehtävän kautta meidän
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ajassamme? 12 apostolin oppi asetettiin uudestaan valoon, totisen uskon
perustus asetettiin uudelleen, jotta kaikki seurakunnassa tuodaan takaisin
alkuperäiseen tilaan ja koetaan todellisuudessa. Totinen seurakunta on
myös tänä päivänä ,,rakennettu apostolien ja profeettain perustukselle,
jossa kulmakivenä on itse Jeesus Kristus” (Ef 2:20).
HERRA Jumala vastasi: Jumalan tuli poltti uhrin ja alttarin: ,,Ja kun oli
tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja
sanoi: »HERRA, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä
päivänä tiettäväksi, että Sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen
Sinun palvelijasi ja että minä olen Sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän.
Vastaa minulle, HERRA, vastaa minulle, jotta tämä kansa tulisi näkemään, että Sinä, HERRA, olet Jumala ja Sinä itse käännät heidän sydämensä takaisin.« Silloin HERRAn tuli iski alas ja kulutti polttouhrin,
puut, kivet ja mullan ja vieläpä nuoli veden, joka oli ojassa” (1Kun
18:36-38).
Sen jälkeen Elia sanoi Ahabille: ,,Nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina
kuuluu jo” (jae 41). Meille kuvataan, että sade virtasi alas. Miten tulee
olemaan nyt? Tuolloin kansa koottiin yhteen ja heidän sydämensä tuotiin
kääntymykseen. Sama pätee nyt HERRAn käskyn mukaisesti: ,,Kokoa
Minulle Minun kansani, että he kuulevat Minun Sanani!” (Ps 50:5;
5Moos 4:10).
Apostoli Jaakob kirjoittaa: ,,Elia oli samanlainen ihminen kuin mekin
ja rukoili hartaasti ...” (5:17). Johannes Kastaja oli ihminen niinkuin me.
Veli Branham oli ihminen niinkuin mekin. On kyse tehtävästä, lähettämisestä. Matteus kuvaa lähetetyn profeetan palvelustehtävästä: ,,Silloin
vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä”
(Matt 3:5-6).
Kansa virtasi yhteen. Kaikki, jotka uskoivat saarnan, tekivät parannuksen, katuivat ja tunnustivat syntinsä ja antoivat kastaa itsensä. Tänä
päivänä se on aivan samoin: Jumalan kansa tulee idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoisesta. Kaikki, jotka uskovat jumalallisen sanoman, katuvat
ja antavat kastaa itsensä HERRAn Jeesuksen Kristuksen nimeen.
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He, jotka tuolloin antoivat kastaa itsensä, kuulivat ja uskoivat, mitä
sanansaattaja sanoi heille: ,,Minä kastan teidät vain vedellä parannukseen; mutta se, joka minun jälkeeni tulee, on minua väkevämpi, ja
jonka kenkiäkään minä en ole kyllin hyvä kantamaan: hän kastaa teidät
pyhällä Hengellä ja tulella” (jae 11).
Ensin 120, sitten kolmetuhatta koki helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksen ja sen jälkeen vielä monet uskovat monilla muilla paikkakunnilla. Se oli alussa; sama on luvattu loppua varten. Kaikilla, jotka nyt todella uskovat, tulee olemaan osallisuus valtavaan Hengen vuodatukseen,
kun varhais- ja myöhäissade lankeavat samaan aikaan (Jaak 5:7). Se aika
on lähellä. Jumala on viimeisen sanoman kautta palauttanut ennalleen
kaikki ja on täydellistyttävä lunastustyönsä voitollisesti morsiusseurakunnan kanssa.

Sanoma ennen Kristuksen toista tulemusta
Niin varmasti kuin H ERRA Jumala on luvannut lähettää Elian kaltaisen profeetan, ennenkuin kauhea H ERRAn päivä koittaa (Mal 4:5; Matt
17:11), niin varmasti Hän on täyttänyt tämän lupauksen meidän ajassamme. Niinkuin eivät tuolloinkaan hengellisesti sokeat kirjanoppineet
nähneet lupausten Jes 40:3:ssa ja Mal 3:1:ssä täyttymistä, niin eivät tänä
päivänä kristilliset johtajat tunnista meidän ajallemme tärkeimmän
lupauksen täyttymistä. Kunnioituksella Jumalan ja Jumalan Sanan edessä
me uskomme todistuksen lähettämisestä, joka annettiin William
Branhamille 11. kesäkuuta 1933.
Hän, joka ei kunnioita sitä, mitä H ERRA on meidän ajassamme tehnyt,
hän menee sen ohitse, mitä Jumala parhaillaan tekee. Vuodesta 1933 on
kulunut 85 vuotta. 11. kesäkuuta, iltapäivällä klo 14 paikkeilla, kun nuori
evankelista William Branham suorittu esimmäistä kastetoimitustaan, laskeutui alas kaikille läsnäoleville näkyvänä yliluonnollinen pilvi jumalanmiehen yläpuolella, joka seisoi Ohio-joessa ja oli aikeissa kastaa seitsemännentoista henkilön. Valtavan kohinan aikana, jonka kaikki läsnäolevat kuulivat, tulivat hänelle sanat:
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,,Niinkuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen
ensimmäistä tulemusta, niin on sinun Sanomasi edeltävä toista tulemusta kaikkeen maailmaan.” ,niin veli Branham sen kuvasi 14.07.
1963.
29.12.1963 hän sanoi saarnassa: ,,Minä en todennäköisesti tule sitä
tekemään, mutta tämä Sanoma on esittelevä Jeesuksen Kristuksen
maailmalle. »Sillä niinkuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään
Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin on Sanoma edeltävä toista
tulemusta ...« Minä tiedän, niin se on oleva. Sanoma tullaan kantamaan eteenpäin.”
Ja vielä kolmas lainaus: ,,Ääni sanoi: »Niinkuin Johannes Kastaja
lähetettiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin on
sinun Sanomasi edeltävä Hänen toista tulemustaan kaikkeen maailmaan.«” (19.02.1965).
Jokainen lausumahan tulee olla perustettu kahdelle tai kolmelle todistukselle. Sentähden me olemme antaneet eteenpäin kolme lainausta eri
ilmauksista, jotka ovat lähtöisin veli Branhamin suusta, niinkuin hän on
sen kuullut yliluonnollisesta pilvestä. On kyse jumalallisen lähettämisen
tarkasta sanamuodosta, nimittäin tuoda ainoastaan Pyhille Kirjoituksille
perustettua Sanomaa.
Vielä kerran tuomme esiin väärennetyn US-version, josta puuttuu
sana ,,Sanoma”: ,,Niinkuin Johannes Kastaja on lähetetty edeltämään ensimmäistä tulemusta, niin sinut lähetetään edeltämään Kristuksen toista tulemusta.”

Enemmän kuin kahdeksankymmentä kertaa veli Branham on viitannut
Ilm 22:18-21:een ja on painottanut, että ei kukaan saa ottaa pois tai lisätä
yhtään sanaa. Se oli vain yksi sana, jonka vanha käärme on lisännyt
1Moos 3:1:ssä siihen, mitä HERRA Jumala oli sanonut 1Moos 2:16:ssa ‒
nimittäin sanan ,,ei”. Ja niin syntiinlankeemus tuli. Hän, joka uskoo
väärennetyn version ja vetoaa siihen, on samoin vietelty kuten Eeva ja
on kietoutunut argumentteihin niinkuin hän. Heissä toteutuu se, mitä
Paavali on kirjoittanut 2Kor 11:ssä: ,,Mutta minä pelkään,että niinkuin
käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu
pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan”
(jae 3).
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Veli Branhamin myötä 24. joulukuuta 1965 yksi ajanjakso meni päätökseen, nimittäin tuoda Sanoma. Hän on tuonut Sanoman, mutta ei
mihinkään muuhun maahan, puhumattakaan että maan ääriin asti.
Vastahan veli Branhamin kotiinmenon jälkeen on alkuperäissanoma kannettu koko maailman kaikkiin maihin ja kieliin, niinkuin se lähettämisen
toisessa osassa 11. kesäkuuta 1933 luvattiin, ja veli Branham on jättänyt
sen meille »NÄIN SANOO HERRAna«.
Itsensänimittäneet ,,sanoma-oppineet” ovat istuutuneet profeetan tuolille ja tuovat sisään harhaopin toinen toisensa jälkeen väärinymmärretyistä lainauksista. Se alkoi opilla, että vuonna 1977 kaikki olisi lopussa,
eikä se ole vielä tähän päivään mennessä päättynyt.
Olkoon täten sanottu kaikille: Raamattu ei tiedä mitään jostakin palvelustehtävästä jossakin teltassa, jonka profeetta oman tapahtuneen ylösnousemuksensa jälkeen olisi suorittava 30 päivän ajan ennen ylöstempausta.
Jumalan Sanassa ei ole myöskään kirjoitettu mitään erilaisista 7ukkosenjyrinäopeista, ei myöskään mitään siitä, että seitsemän erityistä
miestä tulee puhumaan ykkosenjyrinä-äänellä.
Ei ole myöskään kirjoitettu mitään siitä, että Karitsa sinettien avaamisen yhteydessä maaliskuussa 1963 on jättänyt armoistuimen ja on astunut alas esittääkseen vaatimuksen lunastetuista. Tämä ei ehdottomasti
pidä paikkaansa. Jokaisessa seurakuntajaksonajassa H ERRAlla on voittajajoukko, joka on oleva kirkkaudessa. Niin se on kirjoitettu Ilm 2 ja 3:ssa
seitsemässä lähetyskirjeessä. Aamen. ,,Hän, joka voittaa ...” Aamen.
Meille pätee viimeinen lupaus: ,,Joka voittaa, sen Minä annan istua
kanssani valtaistuimellani, niinkuin Minäkin olen voittanut ja olen istuutunut Minun Isäni kanssa Hänen valtaistuimelleen” (Ilm 3:21; saks.
Raam.).
Se ei ole totta, että Ilm 10 on jo toteutunut ja että H ERRA liiton enkelinä sateenkaaren ympäröimänä on astunut alas.
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Kun Hän tulee alas liiton enkelinä, Hän asettaa jalkansa maan ja meren
päälle ja vannoo, että aikaa ei ole enää oleva. Kun se tapahtuu, on kyse
vain enää 3 ja ½ vuodesta, niinkuin Daniel on sen nähnyt ja kuullut
luvussa 12:7: ,,Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aika ...”
Liiton enkelinä Hän tulee juutalaisten tykö. Silloin toteutuu myös Mal
3:1b: ,,Ja äkisti on tuleva temppeliinsä HERRA, jota te etsitte, ja liiton
enkeli, jota te halajatte. Katso, Hän tulee, sanoo H ERRA Sebaot.” Kiitos
olkoon Jumalalle selvyydestä Jumalan Sanassa ja siitä, että jokainen
lupaus, joka on kirjoitettu Jumalan Sanassa, löytää täyttymyksensä sille
määrättynä aikana.
Kaikki, jotka uskovat vastaavanlaisen väärennetyn version, että veli
Branham on edeltänyt Kristuksen toista tulemusta, uskovat omia tulkintojaan. Listaa harhaoppeineen voitaisiin jatkaa edelleen. Kuitenkin Pietari kirjoittaa jumalallisella arvovallalla, että ei mikään Kirjoitusten profetia salli mitään omaa tulkintaa (2Piet 1:20). Ei yksikään valittu ole
uskova yhtäkään harhaoppia. Ennen maailman perustamista valittuja ei
voida johtaa harhaan. He kokevat, että Sanoma yhä vielä edeltää takaisinpaluuta, niinkuin HERRA on sen sanonut. Heidät on tuotu takaisin
Sanaan, ja he uskovat vain sen, mikä on kirjoitettuna Sanassa. Aamen.

Raamatullinen Lähettäminen
Lähettämiseen kuuluu se, mitä HERRA sanoi: ,,Niinkuin Isä on lähettäny Minut, niin lähetän Minäkin teidät” (Joh 20:21). Sen on voinut
myös Paavali todistaa, kun hän kuvaa kutsumistaan: ,,Ja Minä pelastan
sinut sekä Israelin kansan että pakanain käsistä, joitten tykö Minä sinut
lähetän: avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyvät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saavat syntienanteeksisaamisen ja perintö-osan heidän kanssaan, jotka uskon kautta Minuun
ovat pyhitetyt” (Apt 26:17-18; saks.Raam).
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Kehoitus, jonka Paavali antoi kanssataistelijalleen Timoteukselle, pätee
myös minuun ja jokaiseen Jumalan palvelijaan: ,,Suorita tehtävä niin,
että sinä pysyt tahrattomana ja nuhteettomana H ERRAmme Jeesuksen
Kristuksen ilmestymiseen saakka...” (1Tim 6:14; saks. Raam).
Ensiksi HERRAn täytyy antaa tehtävä, ennenkuin sitä voidaan suorittaa. Paavalilla oli tehtävä; hän on voinut todistaa päivän, hetken, paikan
ja sen, mitä hänelle sanottiin (Apt 9; 22; 26). Saman on Mooses voinut
todistaa (2Moos 3), saman Joosua on voinut todistaa (luku 1). Jesaja kuvaa: ,,Sen jälkeen minä kuulin kaiken H ERRAn äänen sanovan:»Kenet
Minä lähetän, kuka on oleva meidän sanansaattajamme?« Minä vastasin: »Tässä minä olen, lähetä minut!«” (Jesaja 6:8; saks. Raam). Kaikki
totiset Jumalan palvelijat todistavat lähettämisensä. Veli Branham on
voinut viitata 11.:een kesäkuuta 1933, 7.:een toukokuuta 1946, 28.:een
helmikuuta 1963, 17. ‒ 24. maaliskuuta väliseen aikaan 1963, jolloin
HERRA oli antanut hänelle erityiset ohjeet.
Samoin myös minä voin toistaa erityiset kokemukset, joissa H ERRA
on puhutellut minua ,,palvelijani”-sanalla, alkaen 2. huhtikuuta 1962,
voin katsoa taaksepäin paikkaa ja aikaa, kuin myös sitä, mitä Hän joka
kerta on sanonut käskevällä äänellä. Jumalan armon kautta minä olen
tarkasti totellut jokaista ohjetta, jonka HERRA on minulle antanut ‒
kaikki ainoastaan armoa, joka kuuluu jumalalliseen kutsumiseen ja lähettämiseen.
Joistakin suorista ohjeista ja yliluonnollisista kokemuksista, jotka
uskollinen HERRA on minulle antanut, minä olen maininnut joitakin
kiertokirjeessä joulukuu 2005. Sellaista ei ole enää ollut Raamatun
päivien jälkeen. Koska me olemme saapuneet koko pelastushistorian
tärkeimpään ajanjaksoon, HERRA osoittaa meille, että Hän pitää huolen
seurakunnastaan. Tehtävä täytyy suorittaa ilman moitetta, kirjoittaa
Paavali.
Ensimmäisen kiertokirjeeni syyskuussa 1966 minä olen allekirjoittanut
sanoilla ,,Jumalan tehtävässä toimien”. Niin se on pysynyt tähän päivään
saakka. Ei kukaan voi kuvitella, mitä merkitsee kuulla H ERRAn kaiken
läpitunkeva ääni ja saada suorat ohjeet.
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Se oli Jumalan ratkaisu, lähettää minut puhtaan, pyhän sanoman kantajana kaikkeen maailmaan. Hän on sen niin johtanut, että minä sain tuntea
veli Branhamin henkilökohtaisesti 10 vuoden ajan, sain ottaa osaa hänen
kokouksiinsa Saksassa ja USA:ssa. Minä olen silminnäkijä- ja korvinkuulijatodistaja siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän ajassamme. Minä en
milloinkaan tule unohtamaan minun ensimmäistä henkilökohtaista tapaamistani veli Branhamin kanssa 15. elokuuta 1955. Vielä ennekuin olin
tervehtinyt häntä, hän sanoi minulle: ,,Sinä olet evankeliumin saarnaaja.”
Myös 12. kesäkuuta 1958 Dallasissa, Texasissa, kun hän sanoi minulle: ,,Veli Frank, sinä olet palaava tämän sanoman kanssa takaisin Saksaan”, minä muistan oikein hyvin. Saman virheettömän profeetallisen
lahjan kautta hän toisti 3. joulukuuta 1962 sen, mitä H ERRA oli sanonut
minulle kutsumisen yhteydessä, ja päätti sanoilla: ,,Odota ruuan jakamisen kanssa, kunnes olet saanut lopunkin.”
Hän on pyytänyt minua puhumaan sitä seuraavana lauantaina itsensä
sijasta Cliftonin Cafeteriassa Demos Shakarianin luona kristillisille liikemiehille, koska hänen itse täytyi erään näyn perusteella valmistella
muuttoaan Tucsoniin, Arizoonaan. Hän pyysi minua puhumaan puolestaan myös sunnuntaina 9. joulukuuta Ernest Huttonin seurakunnassa
Oaklandissa, Kaliforniassa. Hän antoi minulle vieläpä Paulaseer Lawrien
osoitteen, joka oli ottanut osaa hänen kokouksiinsa Bombayssa ja oli tunnettu parantamisevankelista. Minun tuli ottaa häneen yhteyttä, kun minä
tekisin matkan Intiaan. Minä voisin edelleen jatkaa kertomista, miten
uskollinen HERRA on alusta asti kaiken johtanut niin ihmeellisesti.
Jumalan edeltämääräämisen ja johtamisen kautta Sanoma kannettiin
nyt ennen Kristuksen takaisinpaluuta kaikkeen maailmaan, niinkuin se
oli sanottu jumalanmiehelle. Täysi, iankaikkisestipätevä evankeliumi on
saarnattu Matt 24:14 mukaisesti kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten
loppu on tuleva. Siihen viittaavat myös kaikki lopunajan merkit. Meidän
HERRAmme on sanonut: ,,Kun te näette, että tämä kaikki tapahtuu, niin
nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne lähestyy” (Luuk 21:28).
Niin varmasti kuin kirjoitettu Sana on moitteeton, niin varmasti on
Karitsan morsian, joka nyt uskoo Jumalan paljastetun Sanan, kohtaava
Yljän ylötempauksessa ilman tahroja ja ryppyjä, moitteettomana. Niin
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paljon pitäisi olla kaikille selvää, että ylös ei temmata yhtäkään harhaopettajaa eikä ainoitakaan harhaanjohdettuja. Jumala voi asettaa sinettinsä vain veressä pestyihin ja Sanassa pyhitettyihin (2Kor 1:21-22).
Aika on lähellä, aika on siinä. Kun me vielä kerran katsomme taaksepäin lähimenneisyyteen, senjälkeen selkeällä katseella tulevaisuuteen.
Kaikki, jotka tietävät veli Branhamin palvelustehtävän, ovat perehtyneet
vuosiin vuodesta 1933 vuoteen 1965 asti. Mutta kuka on tunnistanut sen,
mitä Jumala on tehnyt vuodesta 1966 lähtien kutsumisen ja luvatun
lähettämisen mukaisesti?
53 vuoden ajan me olemme olleet tekemisissä totisen julistuksen
kanssa, joka tapahtuu suorassa Jumalan toimeksiannossa maailmanlaajuisesti. On kaksi ajanjaksoa: ensimmäinen oli vuodesta 1966 vuoteen
1979 asti. Siitä asti kun saatana halusi tuhota minut ja seurakunnan
vuonna 1979, on nyt myös kulunut jälleen 40 vuotta. Mitään tämänkaltaista ei ole vielä milloinkaan aikaisemmin ollut: maan ääret on saavutettu, ja miljoonat ovat saaneet tietää siitä, mitä Jumala on meidän ajassamme tehnyt. HERRA ei viivytä lupaustansa. Mutta Hän odottaa,
kunnes luku on oleva täysi ja viimeiset ovat vielä tulleet. Valitettavasti
40 vuoden ajan ennen kaikkea on astunut esiin veljiä, joilla ei ole mitään
kutsumista. He kantavat esiin omia oppejaan ja vetävät opetuslapsia
joukkoonsa iskulauseella: ,,Profeetta on sanonut!” Niin on monissa kaupungeissa noussut eri ryhmiä, niinkutsuttuja ,,sanoma-ryhmiä”, jotka
seuraavat kulloistakin johtajaa ja hänen oppiaan.
Mutta HERRA rakentaa seurakuntansa. Minulle Hän on kutsumisen yhteydessä sanonut: ,,Palvelijani, älä perusta mitään paikallisseurakuntia,
äläkä julkaise mitään laulukirjaa, sillä se on kirkkokunnan merkki!” Niin
varmasti kuin Hän on sanonut minulle 19. syyskuuta 1976: ,,Palvelijani,
Minä olen määrännyt sinut Matt 24:45-47 mukaisesti jakamaan ruokaa
oikealla ajalla”, niin varmasti veljet eri maissa ja kaupungeissa jakavat
samaa hengellistä ruokaa seurakunnissa.
53 vuotta Sana-Sanoman siunattua julistusta, 40 vuotta sisäänhiipineiden väärien veljien julistusta, jotka levittävät harhaoppeja. Nyt tulevat
kaikki totiset jumalanlapset, jotka vuodesta 1979 lähtien ovat joutuneet
väärän vaikutuksen alle, kaikista vääristä suunnista takaisin. Sanoma on
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saavuttanut maan ääret ‒ meidän Lunastajamme takaisinpaluu on oven
edessä. Kovalla äänellä ja selvästi voidaan huutaa: ,,Katso, Ylkä tulee!
Valmistautukaa, menkää Häntä vastaan!” Veli Branham on usein sanonut: ,,Ehtoolla on oleva valo!”; se on tapahtunut. Mutta nyt me olemme
saapuneet keskiyön hetkeen. Vain he, jotka ovat valmiit, ovat menevä
sisään hääaterialle. Veli Branham on suorittanut tehtävänsä; minä suoritan tehtäväni loppuun. Kenellä on korva kuulla, hän kuulee, ja hän, joka
on Jumalasta, on vastaanottava sen. Jokainen tutkikoon itsensä katsottaessa lähettämiseen. NÄIN SANOO HERRA: ,,Totisesti, totisesti Minä
sanon teille: joka silloin ottaa vastaan sen, jonka Minä lähetän, se ottaa
vastaan Minut; mutta joka ottaa vastaan Minut, se ottaa vastaan Hänet,
joka on lähettänyt Minut” (Joh 13:20).
Kaikkien, jotka väittävät uskovansa sanoman, tulisi omassa kaupungissaan katsella ympärilleen ja asettaa itselleen kysymys: Kuinka monta
Jumalan seurakuntaa oli Efesossa, Korinttossa, Filadelfiassa ja Laodikeassa? Silloin ei jokin voi pitää paikkaansa, jos tänä päivänä yhdessä
kaupungissa on useampia ,,sanomaseurakuntia”. Aika on siinä, että tuomio alkaa Jumalan huoneessa, ,, … joka on elävän Jumalan seurakunta,
totuuden pylväs ja perustus” (1Tim 3:15).
Me odotamme raamatullista herätystä, joka on tuleva julki Jumalan
voimassa. Olkoon tämä riemuvuosi, vuosi, jolloin julistetaan kaikille
harhaanjohdetuille vapautus. Aika on lähellä, aika on siinä, jolloin
kaikkien todellisten uskovien täytyy tulla yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi
sieluksi jokaisella paikkakunnalla niinkuin alussa. H ERRA seisoo ovella
ja kolkuttaa.
Seuraavien Kirjoitusten paikkojen tulee rohkaista meitä ja vahvistaa
meidän uskoamme:
,,Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole »on« ja »ei«.
,,...sillä kaikille Jumalan lupauksille on Hänessä »Kyllä«, ja siitä
seuraa Hänen kauttaan myös »Aamen«, Jumalan kunniaksi meidän
kauttamme.
Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja
joka on voidellut meidät, on Jumala,
Hän, joka on myös painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen
vakuudeksi meidän sydämiimme” (2Kor 1:18-22).
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,,Minä, Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdosta,
lähetän tervehdykseni pyhille ja Jeesukseen Kristukseen uskoville, jotka
ovat Efesossa:
Armo olkoon teidän kanssanne ja rauha Jumalalta meidän Isältämme
ja HERRAlta Jeesukselta Kristukselta!
… meidän tulisi olla Hänen kirkkautensa ylistykseksi, meidän, jotka jo
edeltäpäin olimme panneet toivomme Kristukseen.
Hänessä on teidätkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja olette tulleet uskoon, sinetöity luvatulla pyhällä Hengellä, joka on vakuus meidän perinnöllemme, hänen omaisuusseurakuntansa lunastamiselle, hänen kirkkautensa ylistykseksi” (Ef 1:113; saks. Raam.).

Seurakunta ja lähetystyö
Täydellä kiitollisuudella minä saan yhä uudelleen katsoa taaksepäin
monia vuosia HERRAn palveluksessa. HERRA Jumala on alusta asti
siunannut näkyvällä tavalla, on ajatellut kaikkea ja on pitänyt huolen kaikesta. Näin me saimme viettää joulukuussa 2018 paikallisseurakuntana
meidän kuusikymmenvuotisjuhlaamme.
Alusta asti me olemme kokeneet sanoinkuvaamatonta, kun Jumala on
antanut ohjeet kaikille alueille ja on lahjoittanut armon toteuttamista
varten. Senjälkeen kun minä huhtikuussa 1966 olin tullut takaisin Krefeldiin veli Branhamin hautajaisista, alkoi uusi, erityinen ajanjakso. Kaikissa kaupungeissa, joissa minä pidin kokouksia, tuli uskovia kuulemaan
Jumalan Sanaa.

Valokuva on eräästä kastetilaisuudesta Krefeldin kaupungin laidalla
1968 eräässä pienessä järvessä.
14

Ensiksi me tulimme yhteen kotipiirinä ja, kun seurakunta tuli suuremmaksi, vuokratuissa saleissa. Lopulta pääsiäisenä 1974 me olemme voineet vihkiä käyttöön oman jumalanhuoneemme 560:ne paikkoineen.
Samoin kasvoi myös maailmanlaajuinen lähetystyö kuukausittaisten lähetysmatkojen kautta kaikkeen maailmaan. Sitten tuli 18. heinäkuuta
1976, kun HERRA huudahti minulle valtavalla äänellä: ,,Palvelijani, mene naapuritontille ja vihi se Minulle. Rakenna sille, sillä on tuleva monista maista ihmisiä, jotka tarvitsevat majoitusta.”
Pienen tontin lisäksi, jolla kappeli nyt seisoo, me olemme voineet
sitten ostaa suuren pinta-alan, niin että se on nyt tarkkaan kymmenentuhatta neliömetriä. Kahden suuren lähetysrakennuksen toimistoineen ja
majoitustiloineen käyttöönvihkiminen tapahtui pääsiäisenä 1968. Päätöksenä oli 1990 välttämättä tarvittu kustantamotalon rakennus, jossa ovat
kirjapaino kuin myös valmistelu- ja lähettämistilat. Myös sisarista toimistossa ja lähettämössä kuin myös veljistä valmistamistyössä ja
tekniikassa Jumala on pitänyt huolen, osa heistä on johdettu kaukaisista
maista meidän luoksemme. Näin voidaan meidän kirjallisuutemme
samoin kuin CD:t ja DVD:t lähettää eri kielisinä. Jokaisen kuukauden
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ensimmäisen viikonlopun kokoukset tulkataan simultaanisti 14 kielelle ja
lähetetään livenä internetin kauttta. Meidän veljemme tekniikassa ovat
pitäneet siitä huolen, että meidän jumalanpalveluksiamme voidaan seurata eri kielisinä maailmanlaajuisesti. Parhaillaan me olemme saavuttaneet 7500 liittymistä 172 maassa. Näin meidän käytössämme on kaikki,
mitä tarvitaan paikallisseurakuntaa ja maailmanlaajuista lähetystyötä
varten. Kaikki, jotka ovat osalliset Jumalan työssä, palvelevat Häntä
antaumuksella, niin että vieläpä maallikoista on tullut ammattimiehiä.
Jumala on pitänyt huolen myös julistuksesta ja on avannut ovet koko
maailmaan, aivan sama mikä uskonnollinen tai poliittinen leimautuminen kullakin maalla on. Sen lisäksi varustettiin ja varustetaan kaikki seurakunnat kaikissa maissa tarpeellisilla laitteilla, niin että totiset uskovat
yhdistetään Jumalan kanssa yksistään Pyhille Kirjoituksille perustetun
julistuksen kautta. Tarkasti katsottuna kaikki on ainutlaatuinen ihme, jota
ei ole näin vielä milloinkaan löydetty maan päällä. Jumalan Sana on
saarnattu kaikille kansoille todistukseksi, niinkuin H ERRA on sen edeltäsanonut. Nyt me olemme aivan lähellä loppua. H ERRA on täydellistyttävä lunastustyönsä, niinkuin Hän on vienyt päätökseen luomistyönsä, ja
se on oleva oikein hyvä. HÄNELLE yksin kuuluu kaikki kiitos iankaikkisesti.

Valokuvassa veli Leonard Russ minun vielelläni jumalanhuoneen vihkimistilaisuudessa 1974. Veli Russ oli todella Jumalan sydämen mukai16

nen mies. Yli viisikymmentä vuotta me olemme yhdessä palvelleet
HERRAA. Tässä tilaisuudessa minun täytyy vielä kerran mainita, että uskollinen HERRA on sanonut minulle eräänä perjantai-iltana syyskuussa
1967 kovalla äänellä: ,,Palvelijani, aseta minulle vanhimmiksi Leonard
Russ ja Paul Schmidt.” Tiitus 1:5:ssä Paavali käski kanssataistelijaansa
jäämään Kreetalle ja käski asettaa vanhimmat virkaan seurakunnissa.
Krefeldissä HERRA käski minun tehdä se, ja mainitsi veljien etu- ja
sukunimet. Joidenkin vuosien ajan veli Russ on ollut H ERRAn luona;
veli Schmidt on, kiitos olkoon H ERRAlle, vielä meidän keskuudessamme.

Israel profetiassa
Päivittäisissä uutisissa me kuulemme yhä uudelleen, miten Israelia
arvostellaan ja tuomitaan. Iranin uhkaus voittaa Israel sodassa kolmessa
päivässä, niin että ,,israelilaisille ei löydetä kylliksi hautoja haudatakseen
kuolleensa”, puhuu puolestaan.
Meille muistutetaan Jumalan lupaukset, jotka koskevat Israelia: ,,Ja
sinä päivänä Minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikillle kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; kaikki maan kansat kokoontuvat sitä vastaan” (Sak 12:3).
,,Kun Minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät
heidän vihamiestensä maista, niin Minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että Minä,
HERRA, olen heidän Jumalansa, kun Minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä
jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä” (Hes 39:27-28).
,,HERRA ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee
vielä Jerusalemin” (Sak 2:12).
Me saamme tietää myös siitä roolista, jota paavi esittää Lähi-Itäkonfliktissa. Vierailullaan Abu Dhabissa helmikuussa hän painotti yhä
uudelleen rauhaa ja otti myös samalla puheeksi väkivallan Israelia vas17

taan. Puheensa jälkeen paavi allekirjoitti yhdessä tärkeimmän sunnimuslimi edustajan kanssa yhteisen ,,Maailman rauha” selonteon.
Se tulee yhä selvemmäksi, että rauhansopimus Israelin kanssa ei enää
ole kaukana. Daniel 9:27 mukaisesti se tulee olemaan 7-vuotinen sopimus, joka puolessa välissä rikotaan. Paavali kirjoittaa: ,,Kun he sanovat:
»Nyt vallitsee rauha ja turvallisuus«, silloin heidät yllättää tuho niinkuin
synnytystuskat raskaana olevan naisen, eivätkä he tuskin pääse pakoon”
(1Tess 5:3; saks. Raam.).
Se kuitenkin tapahtuu vasta meidän aikamme jälkeen. Veli Branham
halusi tuoda evankeliumin Israelille, mutta Jumala ei sallinut sitä hänelle.
Lainaus: ,,Minä odotin suurta tilaisuutta päästä Israeliin eräänä päivänä, viedäkseni heille evankeliumin. Vähän aikaa sitten minä olin
aivan lähellä, Egyptissä, ja olin jo ostanut matkalippuni. Puolessa
tunnissa minä olisin ollut siellä. Ja niin selvästi kuin te kuulette minun
ääneni, Pyhä Henki sanoi: »Tämä ei ole vielä hetki juutalaisia varten.«
Israel pelastetaan kansakuntana. Koko kansakunta on yhdellä kertaa
tuleva sisään. Jumala toimii Israelin kanssa yhtenä kansakuntana; sen
me tiedämme kaikki. Ei yksilöitten kanssa, vaan kansakuntana. Hän ei
antanut minun mennä” (08. heinäkuuta 1962). Ei veli Branhamia eikä
ketään muutakaan ole määrätty viemään Israelille evankeliumia; se on
varattu kahdelle profeetalle, niinkuin se on kirjoitettu Ilm 11:ssä ja Sak
4:14:ssä.
Ensin Lunastaja on vievä päätökseen armotyönsä kaikista kansakunnista olevien valittujen kanssa ja ottava morsiamensa ylöstempauksessa
hääaterialle kirkkauteen (1Tess 4:13-17; Ilm 19:5-9).
Meidän tehtävämme on siinä, että annamme viimeisen kutsun kaikua,
kun me tuomme viimeisen Sanoman Jumalan kansalle maan kaikissa
kansoissa. Kaikki, jotka ovat uudestisyntyneet Sanan ja Jumalasta lähtöisen Hengen kautta, kuulevat, uskovat ja kokevat valmistumisen ja lopuksi otetaan ylöstempauksessa ylös kirkkauteen. Aamen.
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Me iloitsemme Israelin kanssa ja erityisesti lupauksesta, että Sana vielä
kerran on lähtevä Jerusalemista, Siionin vuorelta. ,,»Tulkaa,
nouskaamme HERRAn vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän
opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme Hänen polkujansa!« Sillä
Siionista on lähtevä opetus ja HERRAn Sana Jerusalemista” (Jes 2:3).

Valokuvassa meidän matkaryhmämme Knessetissä 17. toukokuuta
2018. Minä olen kirjoittanut kirjeen 21. tammikuuta 2019 herra pääministeri Benjamin Netanjahulle kahdeksan raamatunpaikan kera Vanhasta Testamentista, jotka nyt toteutuvat Israelissa.
Uskollinen HERRA siunatkoon teitä kaikkia.
Jumalan tehtävässä toimien
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