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Jumalan Sana tuli Profeetta
William Marrion Branhamille

“Jeesus Kristus on Jumala”
Sehän on ilmestys: Jeesus Kristus on Jumala. Vanhan

Testamentin Jehova on Uuden Jeesus. Vaikka kuinka kovin
yrität, et voi todistaa, että on KOLME Jumalaa. Mutta
tarvitaan myös Pyhän Hengen ilmestys saamaan sinut
ymmärtämään se totuus, että Hän on Yksi. Tarvitaan
ilmestys, jotta voidaan nähdä, että Vanhan Testamentin
Jehova on Uuden Jeesus. Saatana pujahti seurakuntaan ja
sokaisi ihmiset tälle totuudelle. Ja kun heidät oli sokaistu
sille, ei kestänyt kauan ennen kuin Rooman kirkko lakkasi
kastamasta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Myönnän, että tarvitaan todellinen Pyhän Hengen
ilmestys, jotta voitaisiin nähdä totuus jumaluudesta näinä
päivinä, kun elämme keskellä niin suurta Kirjoitusten
vääristelyä. Mutta menestyvä, voittava seurakunta on
rakennettu ilmestykselle, niinpä me voimme odottaa
Jumalan paljastavan totuutensa meille. Kuitenkaan te ette
itseasiassa tarvitse ilmestystä vesikasteesta. Se on aivan siinä
teidän silmienne edessä. Olisiko mahdollista, että apostolit
olisivat edes hetkeksi voineet tulla harhaanjohdetuiksi
Herran suoranaisesta käskystä kastaa Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja sitten tavata heidät tietoisesta
tottelemattomuudesta? He tiesivät, mikä tämä nimi oli, eikä
Kirjoituksissa ole yhtään kohtaa, jossa he olisivat kastaneet
jollakin muulla tavalla kuin Herran Jeesuksen Kristuksen
nimessä. Terve järki ilmaisee sinulle, että Apostolien teot
ovat seurakunta toiminnassa, ja jos he kastoivat sillä tavalla,
niin se on se tapa, jolla tulee kastaa. Nyt jos ajattelet, että
tämä on vahvaa, niin mitä sitten ajattelet tästä? Jokainen,
jota ei ole kastettu Herran Jeesuksen nimessä, oli kastettava
uudelleen.

Apostolien teot 19:1-6: “Kun Apollos oli Korintossa, tuli
Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi
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siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille: ‘Saitteko
Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?’ Niin he
sanoivat hänelle: ‘Emme ole edes kuulleet, että Pyhää
Henkeä on olemassakaan’. Ja hän sanoi: ‘Millä kasteella te
sitten olette kastetut?’ He vastasivat: ‘Johanneksen
kasteella’. Niin Paavali sanoi: ‘Johannes kastoi parannuksen
kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan Häneen, joka oli
tuleva hänen jälkeensä, se on, Kristukseen Jeesukseen’. Sen
kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja
kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän
päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.”
Tässä se on. Nämä Efesossa olevat hyvät ihmiset olivat
kuulleet tulevasta Messiaasta. Johannes oli saarnannut
Hänestä. Heidät oli kastettu parannukseen synneistä,
katsoen ETEENPÄIN uskoakseen Jeesukseen. Mutta nyt oli
aika katsoa TAAKSEPÄIN Jeesukseen, ja tulla kastetuiksi
syntien ANTEEKSISAAMISEKSI. Oli aika vastaanottaa
Pyhä Henki. Ja kun heidät oli kastettu Herran Jeesuksen
Kristuksen nimessä, laski Paavali kätensä heidän päällensä
ja Pyhä Henki tuli heidän päällensä.

Oi, nuo rakkaat ihmiset Efesossa olivat hienoa väkeä, ja
jos jollakin oli oikeus tuntea olonsa varmaksi, niin heillä oli.
Huomaatkaa, miten pitkälle he olivat päässeet. He olivat
kulkeneet koko matkan ottaakseen vastaan tulevan
Messiaan. He olivat valmiina Häntä varten. Mutta ettekö
näe, että siitä huolimatta he olivat menneet Hänen ohitseen?
Hän oli tullut ja mennyt. Heidän täytyi tulla kastetuiksi
Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Heidän täytyi tulla
täytetyiksi Pyhällä Hengellä.

Jos sinut on kastettu Herran Jeesuksen Kristuksen
nimessä, Jumala on täyttävä sinut Hengellänsä. Tämä on
Sana. Apostolien teot 19:6, jonka luimme, oli Apostolien
tekojen 2:38 täyttyminen: “Tehkää parannus ja ottakoon
kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne
anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.”
Katsokaahan, Paavali sanoi Pyhän Hengen vaikutuksesta
täsmälleen sen, mitä Pietari sanoi Pyhän Hengen kautta.
Ja mitä sanottiin, sitä EI VOIDA muuttaa. Sen on oltava
sama helluntaista aina siihen asti, kunnes viimeinen
valittu on kastettu. Galatalaiskirje 1:8: “Mutta vaikka me,
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tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka
on vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, hän olkoon
kirottu.”

Nyt jotkut teistä Ykseyden ihmisistä kastavat väärin. Te
kastatte uudestisyntymiseksi, ikäänkuin veteen upottaminen
pelastaisi teidät. Uudestisyntyminen ei tule veden kautta; se
on Hengen työ. Mies, joka Pyhän Hengen vaikutuksesta antoi
käskyn: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen
Herran Jeesuksen nimeen”, ei sanonut, että vesi
uudestisynnyttäisi. Hän sanoi, että se oli vain todistus
“hyvästä omastatunnosta Jumalaa kohtaan”. Siinä oli
kaikki. 1. Pietarinkirje 3:21: “Tämän vertauskuvan mukaan
vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena (joka ei ole lihan saastan
poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta)
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.” Minä uskon
sen.

Jos jollakulla on vääriä ajatuksia sen suhteen, että
historia voisi näyttää toteen vesikasteen jollakin muulla
tavalla kuin Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä,
neuvoisin teitä lukemaan historian kirjoja ja selvittämään
asian itsellenne. Seuraava on todenperäinen kertomus
kasteesta, joka tapahtui Roomassa vuonna 100 ja se on
julkaistu TIME-lehdessä joulukuun 5. päivänä 1955.
“Seurakuntapalvelija kohotti kätensä ja Publius Decius
astui kastepaikan ovesta. Altaassa seisoi vyötäisiään
myöten vedessä Marcus Vasca, puunmyyjä. Hän hymyili,
kun Publius kahlasi altaaseen hänen vierelleen.
‘Uskotko?’, hän kysyi. ‘Uskon’ vastasi Publius. ‘Uskon, että
pelastukseni tulee Jeesukselta Kristukselta, joka
ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Hänen kanssaan
olen kuollut, jotta minulla Hänen kanssaan olisi
iankaikkinen elämä.’ Sitten hän tunsi voimakkaiden käsien
kannattavan häntä, kun hän antoi itsensä kaatua
taaksepäin altaaseen, ja hän kuuli korvissaan Marcuksen
äänen _ ‘Kastan sinut Herran Jeesuksen nimeen’ _ kun
kylmä vesi peitti hänet.”

Aina siihen asti, kunnes totuus kadotettiin (eikä se ole
palannut ennen kuin tänä viimeisenä aikana _ se on Nikean
ajoista tämän vuosisadan vaihteeseen asti) he kastoivat
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Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mutta nyt se on tullut
takaisin. Saatana ei voi estää ilmestystä silloin, kun Henki
haluaa antaa sen.

Niinpä jos olisi kolme Jumalaa, voitaisiin aivan yhtä
hyvin kastaa Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä varten. Mutta
JOHANNEKSELLE ANNETTU ILMESTYS oli, että on vain
YKSI JUMALA ja Hänen nimensä on HERRA JEESUS
KRISTUS ja te kastatte YHTÄ JUMALAA varten ja vain
yhtä. Tämän tähden Pietari kastoi juuri sillä tavalla kuin
hän kastoi helluntaina. Hänen tuli olla uskollinen tälle
ilmestykselle: “Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone,
että Jumala on hänet SEKÄ HERRAKSI ETTÄ
KRISTUKSEKSI tehnyt, TÄMÄN JEESUKSEN, jonka te
ristiinnaulitsitte.” Tässä Hän on: “HERRA JEESUS
KRISTUS.”

Jos Jeesus on “SEKÄ” Herra että Kristus, niin Hän
(Jeesus) on, eikä voi olla muuta kuin “Isä, Poika ja Pyhä
Henki” YHDESSÄ persoonassa ilmestyneenä lihassa. Se EI
ole “Jumala kolmessa persoonassa, siunattu kolminaisuus”,
vaan YKSI JUMALA, YKSI PERSOONA, jolla on kolme
pääarvonimeä, jolla on kolme tehtävää, joita nuo arvonimet
ilmentävät. Kuuntelepa vielä kerran. Tämä sama Jeesus on
“SEKÄ” Herra että Kristus. Herra (Isä) ja Kristus (Pyhä
Henki) ovat Jeesus, sillä Hän (Jeesus) on MOLEMMAT
(Herra ja Kristus).

Jos tämä ei osoita meille todellista ilmestystä
Jumaluudesta, niin ei mikään tee sitä. Herra EI ole jokin
toinen; Kristus EI ole jokin toinen. Tämä Jeesus on Herra
Jeesus Kristus _ YKSI JUMALA.

Filippus sanoi eräänä päivänä Jeesukselle: “Herra, näytä
meille Isä, niin me tyydymme.” Jeesus sanoi hänelle: “Enkö
ole jo niin kauan ollut teidän kanssanne, ettekä te tunne
Minua? Hän, joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän; miksi
sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’? Minä ja Isä olemme Yksi.”
Kerran kun viittasin näihin sanoihin, sanoi eräs nainen:
“Hetki vain, herra Branham, te ja vaimonne olette yksi.”
Minä sanoin: “Ei sillä tavoin.”

Hän sanoi: “Anteeksi, miten?”

Minä sanoin hänelle: “Näettekö te minut?”
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Hän sanoi: “Kyllä.”

Minä sanoin: “Näettekö te vaimoni?”

Hän sanoi: “En.”

Minä sanoin: “Silloin tuo ykseys on erilaista, sillä Hän
sanoi: “Kun te näette Minut, te näette Isän.”

Profeetta sanoi, että ehtoolla tulisi olemaan valoisaa.
Laulussa on kirjoitettuna:

Valoisaa on ehtooll’ oleva.
Tien kirkkauteen oot varmaan löytävä.
Vesikasteessa on Valo tänäänkin,
Haudattuna kalliissa Jeesus Nimessä.
Nuoret, vanhatkin jo tehkää parannus
Niin saapuva on Pyhän Hengen täyteys.
Ehtoovalo tullut on,
Se on totta, että Jumala ja Kristus on yksi.

Jonkin aikaa sitten puhuin eräälle juutalaiselle Rabbille.
Hän sanoi minulle: “Te pakanat ette voi leikata Jumalaa
kolmeen osaan ja antaa Häntä juutalaiselle. Me tiedämme
asian paremmin.”

Sanoin hänelle: “Juuri niin on Rabbi, me emme paloittele
Jumalaa kolmeen osaan. Sinähän uskot profeettoihin, etkö
vain?”

Hän sanoi: “Varmasti uskon.”

“Uskotko Jesaja 9:5?”

“Kyllä.”

“Kenestä profeetta puhui?”

“Messiaasta.”

Minä sanoin: “Missä suhteessa Messias tulee olemaan
Jumalaan?”

Hän sanoi: “Hän on oleva Jumala.”

Minä sanoin: “Se on totta. ” Aamen.

Ette voi laittaa Jumalaa kolmeksi persoonaksi tai
kolmeksi osaksi. Ette voi kertoa juutalaiselle, että on
erikseen Isä, ja Poika, ja Pyhä Henki. Hän kertoo teille
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välittömästi, mistä tämä ajatus tuli. Juutalaiset tietävät,
että tämä uskontunnustus vahvistettiin Nikean
kirkolliskokouksessa. Ei ole ihme, että he pilkkaavat meitä
pakanoiksi.

Me puhumme Jumalasta, joka ei muutu. Juutalaiset
uskovat sen myös. Mutta seurakunta muutti
muuttumattoman Jumalansa YHDESTÄ KOLMEKSI. Mutta
valo on palaamassa illalla. Kuinka hämmästyttävää onkaan,
että tämä totuus on tullut esiin sinä ajankohtana, jolloin
juutalaiset ovat palaamassa Palestiinaan. Jumala ja
Kristus ovat YKSI. Tämä Jeesus on SEKÄ HERRA ETTÄ
KRISTUS.

Johanneksella oli ilmestys, ja Jeesus oli tuo ilmestys
ja Hän esitti itsensä juuri täällä Kirjoituksissa _ “MINÄ
OLEN se, joka oli, joka on ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.
Amen.”

Jos ilmestys on sinulle tavoittamaton, niin katso ylöspäin
ja etsi Jumalaa sentähden. Tämä on ainoa tapa, jolla koskaan
voit saada sen. Ilmestyksen on tultava Jumalalta. Se ei
koskaan tule inhimillisen, luonnollisen lahjakkuuden avulla,
vaan Hengellisen varustuksen kautta. Saatat oppia ulkoa
Kirjoituksia, ja vaikka tämä onkin ihanaa, ei se saa aikaan
sitä. Sen täytyy olla ilmestys Jumalalta. Sanassa sanotaan,
ettei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Kristus paitsi Pyhässä
Hengessä. Sinun on vastaanotettava Pyhä Henki ja silloin, ja
vain silloin, voi Henki antaa sinulle ilmestyksen siitä, että
Jeesus on Kristus: Jumala, Voideltu.

(Kirjasta Selitys Seitsemästä Seurakuntajaksosta)

VOICE OF GOD RECORDINGS
PL 1, 02761 Espoo, Finland

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.
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