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Jumalan Sana tuli Profeetta
William Marrion Branhamille

“Ota kynäsi ja kirjoita”

Eräänä iltana kun olin etsimässä Herraa, Pyhä Henki käski
minua ottamaan kynäni ja kirjoittamaan. Kun tartuin kynääni
kirjoittaakseni, Hänen Henkensä antoi minulle sanoman
seurakunnalle. Minä haluan tuoda sen teille. Se koskee Sanaa ja
morsianta.

Tässä on se, mitä minä olen yrittänyt sanoa teille.
Lisääntymisen lain mukaan jokainen laji tuottaa kaltaisiaan
kuten 1. Mooses 1:11 sanookin: “Ja Jumala sanoi: ‘Kasvakoon maa
vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka
lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden
siemen on.’ Ja tapahtui niin.” Millainen elämä siemenessä sitten
olikin, se tuli esiin kasvina ja siitä se meni hedelmään. Tämä sama
laki soveltuu tämän päivän seurakuntaan. Olipa se sitten mikä
tahansa siemen, josta seurakunta sai alkunsa, se on tuleva esiin ja
oleva samanlainen kuin se alkuperäinen siemen, koska se on sama
siemen. Näinä viimeisinä päivinä Morsian Seurakunta
(Kristuksen siemen) on tuleva Huippukiveen, ja se on oleva super
seurakunta, super rotu, kun se lähestyy Häntä. Ne, jotka ovat
morsiamessa, tulevat olemaan niin Hänen kaltaisiaan, että he
tulevat jopa olemaan Hänen ilmetty kuvansa. Tämä tapahtuu,
jotta he tulisivat yhdistetyiksi Hänen kanssaan. He tulevat
yhdeksi. He tulevat olemaan elävän Jumalan Sana todella
julkituotuna. Kirkkokunnat (väärä siemen) eivät voi tuottaa tätä.
Ne tuottavat uskontunnustuksiaan ja opinkappaleitaan
sekoitettuna Sanaan. Tämä sekoittaminen tuottaa sekamuotoisen
lopputuloksen.

Ensimmäinen poika (Aadam) oli Jumalan puhuttu siemen-
Sana. Hänelle annettiin morsian, jotta hän lisääntyisi. Tämä on
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syy, miksi morsian annettiin hänelle, että hän lisääntyisi; tuottaisi
toisen Jumalan pojan. Mutta morsian lankesi. Hän lankesi
risteytykseen. Hän saattoi Aadamin kuolemaan.

Toiselle Pojalle (Jeesukselle), joka myös oli puhuttu Jumalan
Siemen-Sana, annettiin morsian niin kuin Aadamillekin. Mutta
ennen kuin Hän ehti mennä naimisiin hänen kanssaan, tämäkin
morsian lankesi. Hänet, niin kuin Aadamin vaimo, laitettiin
koetukselle, uskoisiko hän Jumalan Sanan ja eläisi, vai epäilisikö
Sanaa ja kuolisi. Hän epäili. Hän jätti Sanan. Hän kuoli.

Pienestä joukosta todellista Sanan siementä on Jumala
lahjoittava Kristukselle rakkaan morsiamen. Morsian on  Hänen
Sanansa neitsyt. Hän on neitsyt, koska hän ei tunne mitään
ihmistekoisia uskontunnustuksia tai opinkappaleita. Morsiamen
jäsenten kautta tulee täytetyksi kaikki se, mitä Jumala oli
luvannut tuoda julki neitsyessä.

Lupauksen Sana tuli neitsyt Marialle. Mutta tuo lupauksen
Sana oli Hän, Hän itse, tullakseen julkituoduksi. Jumala tuli
julkituoduksi. Hän itse toimi tuona aikana ja täytti oman
lupauksen Sanansa neitsyessä. Enkeli oli ollut se, joka oli tuonut
hänelle sanoman. Mutta enkelin sanoma oli Jumalan Sana. Jesaja
9:5. Hän täytti tuona aikana kaiken, mitä Hänestä oli kirjoitettu,
koska Maria vastaanotti Hänen Sanansa itselleen.

Neitsyt morsiamen jäsenet rakastavat Häntä, ja heillä on oleva
Hänen voimavaransa, sillä Hän on heidän päänsä, ja kaikki voima
kuuluu Hänelle. He ovat alamaisia Hänelle niin kuin meidän
ruumiimme jäsenet ovat alamaisia meidän päällemme.

Pankaa merkille Isän ja Pojan välinen sopusointu. Jeesus ei
koskaan tehnyt mitään ennen kuin Isä näytti sen Hänelle.
Johannes 5:19. Tämä sopusointu on nyt tuleva vallitsemaan Yljän
ja Hänen morsiamensa välillä. Hän näyttää morsiamelleen elämän
Sanansa. Morsian ottaa sen vastaan. Hän ei koskaan epäile sitä.
Sen vuoksi mikään ei voi vahingoittaa häntä, ei edes kuolema.
Sillä jos siemen on kylvetty, vesi on tuova sen jälleen esiin. Tässä
on sen salaisuus.  Sana on morsiamessa (niin kuin se oli Mariassa).
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Morsiamella on Kristuksen mieli, sillä morsian tietää, mitä Hän
haluaa Sanalla tehtävän. Morsian panee täytäntöön Sanan
määräykset Hänen nimessään, sillä morsiamella on “näin sanoo
Herra.” Sitten Henki tekee Sanan eläväksi ja se tapahtuu. Niin
kuin siemen, joka on kylvetty ja kasteltu, tulee se tuottamaan
täyden sadon täyttäen tarkoituksensa.

Ne, jotka ovat morsiamessa, tekevät ainoastaan Hänen
tahtonsa. Kukaan ei saa heitä tekemään toisin. Heillä on ‘näin
sanoo Herra’ tai he pysyvät liikkumatta. He tietävät, että sen
täytyy olla Jumala heissä tekemässä teot, täyttäen oman Sanansa.
Hän ei saattanut päätökseen kaikkea työtään maallisen
palvelustehtävänsä aikana, joten nyt Hän työskentelee
morsiamessa ja morsiamen kautta. Morsian tietää sen, sillä silloin
Hänen ei vielä ollut aika tehdä tiettyjä asioita, jotka Hänen täytyy
tehdä nyt. Mutta Hän on nyt täyttävä morsiamen kautta sen työn,
jonka Hän jätti tätä nimenomaista aikaa varten.

Olkaamme siis niin kuin Joosua ja Kaaleb. Meidän luvattu
maamme on nyt tulossa näkyviin niin kuin heidänkin.
Joosuahan tarkoittaa “Jehova-Pelastaja,” ja hän esittää
lopunajan johtajaa, joka on tuleva seurakunnalle, samoin kuin
Paavali tuli alkuperäisenä johtajana. Kaaleb esittää niitä, jotka
pysyivät uskollisina Joosuan kanssa. Jumala oli aloittanut
Israelin neitsyenä Sanansa kanssa. Mutta he halusivat jotakin
muuta. Samoin teki lopunajan seurakunta. Huomatkaa, kuinka
Jumala ei siirtänyt Israelia, tai sallinut sen mennä luvattuun
maahan, ennen kuin oli Hänen asettamansa aika. Mutta ihmiset
ovat saattaneet painostaa Joosuaa, johtajaa, ja sanoa: “Maa on
meidän, menkäämme ja ottakaamme se. Joosua, sinä olet aivan
loppu, sinun on täytynyt menettää valtuutesi, sinulla ei ole enää
sitä voimaa, joka sinulla ennen oli. Ennen sinä sait tietoja
Jumalalta ja tiesit Jumalan tahdon ja toimit nopeasti. Sinussa
on jotakin vikaa.” Mutta Joosua oli Jumalan lähettämä profeetta
ja hän tunsi Jumalan lupaukset, niinpä hän odotti niitä. Hän
odotti selvää päätöstä Jumalalta ja kun tuli aika lähteä
liikkeelle, Jumala asetti täyden johtajuuden Joosuan käsiin,
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koska hän oli pysynyt Sanan kanssa. Jumala saattoi luottaa
Joosuaan, muttei muihin. Se on toistuva myös tänä lopunaikana.
Sama ongelma, samat paineet.

Ottakaamme esimerkiksi se, mitä näemme Mooseksessa. Tällä
mahtavalla, voidellulla, Jumalan profeetalla oli erikoinen
syntymä, sillä hän syntyi oikeaan aikaan Aabrahamin siemenen
vapauttamiseksi Egyptistä. Hän ei koskaan viipynyt Egyptissä
kiistelläkseen Kirjoituksista heidän kanssaan, eikä
hermostuttaakseen pappeja. Hän meni erämaahan siihen asti,
kunnes ihmiset olivat valmiita vastaanottamaan hänet. Jumala
kutsui Mooseksen erämaahan. Odotus ei ollut Mooseksen takia,
vaan niiden ihmisten takia, jotka eivät olleet valmiita
vastaanottamaan häntä. Mooses luuli, että ihmiset ymmärtäisivät,
mutta he eivät ymmärtäneet.

Sitten on Elia, jolle Herran Sana tuli. Kun hän oli saattanut
loppuun totuuden saarnaamisen ja tuo ryhmä siellä, joka on
tämän Amerikan Iisebel ryhmän edelläkävijä, ei vastaanottanut
Sanaa, Jumala kutsui hänet pois kentältä ja löi vitsauksella tuota
sukupolvea profeetan ja Jumalan antaman sanoman hylkäämisen
tähden. Jumala kutsui hänet erämaahan eikä hän tullut sieltä pois
edes kuninkaan tähden. Ne, jotka koettivat taivutella häntä
tekemään niin, kuolivat. Mutta Jumala puhui uskolliselle
profeetalleen näyn kautta. Silloin hän tuli pois piilopaikastaan ja
toi Sanan takaisin Israelille.

Sitten tuli Johannes Kastaja, Kristuksen uskollinen
edelläkävijä, aikansa mahtava profeetta. Hän ei mennyt isänsä
kouluun eikä fariseusten kouluun _ hän ei mennyt mihinkään
kirkkokuntaan, vaan erämaahan Jumalan kutsumana. Siellä hän
viipyi, kunnes Herra lähetti hänet sanoman kanssa, huutaen:
“Messias on lähellä.”

Ottakaamme nyt tässä vaarin Kirjoitusten mukaisesta
varoituksesta. Eikö se tapahtunutkin Mooseksen päivinä, kun
Jumala oli vahvistanut hänet, että Koora astui esiin ja vastusti
tätä mahtavaa profeettaa? Hän kiisteli Mooseksen kanssa ja väitti,
että hän oli  yhtä lailla Jumalan asettama johtamaan kansaa ja
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että muillakin oli Jumalallinen ilmestys yhtä lailla kuin
Mooseksellakin. Hän kielsi Mooseksen arvovallan. Sitten ihmiset
siellä, sen jälkeen kun he olivat kuulleet todellisen Sanan ja olivat
hyvin perillä siitä tosiasiasta, että todellinen profeetta oli
Jumalan vahvistama, totisesti nuo ihmiset ihastuivat Kooraan ja
hänen vastaväitteisiinsä. Koora ei ollut Kirjoitusten mukainen
profeetta, mutta suuret ihmisjoukot johtajineen menivät hänen
puolelleen. Kuinka Kooran kaltaisia ovatkaan tämän päivän
evankelistat kultainen vasikka asetelmineen. He näyttävät hyviltä
ihmisten mielestä, niin kuin Koorakin näytti hyvältä silloin.
Heillä on verta otsissaan, öljyä käsissään ja tulipalloja
puhujakorokkeella. He sallivat naissaarnaajat, antavat naisten
leikata hiuksensa, käyttää pitkiä housuja ja shortseja ja ohittavat
Jumalan Sanan uskontunnustustensa ja opinkappaleidensa
tähden. Se osoittaa, millainen siemen heissä on. Mutta eivät
kaikki ihmiset kääntyneet Moosesta vastaan ja jättäneet Jumalan
Sanaa. Ei. Valitut pysyivät hänen kanssaan. Sama on
tapahtumassa jälleen tänä päivänä. Monet ovat jättämässä Sanan,
mutta jotkut pysyvät sen kanssa. Mutta muistakaa vertaus
vehnästä ja lusteesta. Luste täytyy kerätä nippuihin polttamista
varten. Nämä luopuneet seurakunnat tulevat sidotuiksi yhä
tiukemmin yhteen, valmiiksi Jumalan tuomion tulia varten. Mutta
vehnä korjataan Mestarin tykö.

Nyt minä haluaisin teidän olevan hyvin tarkkaavaisia tässä ja
ymmärtävän tämän. Jumala on luvannut, että lopunaikana
Malakia 4 tulee täyttymään. Sen täytyy tapahtua, sillä se on
Hengen eläväksi tekemä Jumalan Sana, jonka profeetta Malakia
puhui. Jeesus viittasi siihen. Se tapahtuu juuri ennen kuin Kristus
tulee toisen kerran. Siihen aikaan mennessä, kun Jeesus tulee,
täytyy kaikkien Kirjoitusten toteutua. Pakanain ajasta on
menossa viimeinen seurakuntajakso, kun tuo Malakian
sanansaattaja tulee. Hän tulee olemaan täysin Sanassa. Hän on
ymmärtävä koko Raamatun Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
Ilmestyskirjaan. Hän aloittaa käärmeen siemenestä ja jatkaa
myöhäissateen sanansaattajaan asti. Mutta hän on oleva
kirkkokuntien hylkäämä.
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Hänen täytyy olla, sillä historia toistaa itseään Aahabin ajasta.
Israelin historia Aahabin hallitessa toistuu juuri täällä
Amerikassa, missä Malakian profeetta ilmestyy. Niin kuin Israel
jätti Egyptin palvoakseen vapaudessa, työnsi syrjään
alkuasukkaat, kasvatti kansakunnan, jolla oli suuria johtajia
kuten Daavid, jne., ja sitten he laittoivat valtaistuimelle Aahabin
Iisebelin ollessa hänen takanaan johtamassa, niin olemme me
tehneet sen saman Amerikassa. Meidän esi-isämme lähtivät tähän
maahan palvoakseen ja elääkseen vapaudessa. He työnsivät
syrjään alkuasukkaat ja ottivat maan haltuunsa. Mahtavia miehiä
kuten Washington ja Lincoln nousi esiin, mutta hetken kuluttua
toisia kelvottomia miehiä seurasi näitä arvollisia miehiä ja pian
Aahab istutettiin presidentin istuimelle Iisebelin johtaessa häntä
taustalta. Sellaisena aikana kuin tämä, Malakian sanansaattajan
täytyy tulla. Sitten myöhäissateen aikana on tapahtuva Karmel-
vuoren loppuratkaisu. Tarkatkaa tätä nyt huolellisesti
nähdäksenne sen Sanasta. Johannes oli Malakia 3. edelläkävijä.
Hän istutti varhaissateen ja tuli aikansa organisaatioiden
hylkäämäksi. Jeesus tuli ja Hänellä oli Kirkastusvuoren
loppuratkaisu. Toinen Kristuksen edelläkävijä on kylvävä
myöhäissateen. Jeesus tulee tekemään loppuratkaisun
kirkkokuntien ja uskontunnustusten  suhteen, sillä Hän tulee
vahvistamaan Sanansa ja ottamaan morsiamensa
ylöstempauksessa. Ensimmäinen loppuratkaisu oli Karmel-
vuorella; toinen oli Kirkastusvuorella, ja kolmas tulee olemaan
Siionin vuorella.

Mooseksen, Elian ja Johanneksen outo käytös heidän
vetäytyessään yksinäisyyteen ihmisten keskeltä jätti monet
hämmentyneiksi. Ihmiset eivät ymmärtäneet, että se tapahtui
siksi, että heidän sanomansa oli hylätty. Mutta siemen oli
kylvetty, istutus oli ohitse. Tuomio oli seuraavana. He olivat
täyttäneet tehtävänsä merkkinä ihmisille, niinpä tuomio oli
seuraavana.

Uskon Ilmestyskirja 13:16 mukaan, että morsiamen täytyy
lopettaa saarnaaminen, sillä peto vaatii merkkiä käteen tai
otsaan, jotta lupa saarnata annettaisiin. Kirkkokunnat tulevat
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ottamaan merkin tai ne pakotetaan lopettamaan saarnaaminen.
Sitten Karitsa tulee noutamaan morsiantaan ja tuomitsemaan
suuren porton.

Muistakaa nyt, että Mooses oli syntynyt määrättyä tehtävää
varten, mutta hän ei voinut tehdä tuota työtä ennen kuin hän oli
saanut lahjat, jotka tekivät hänet kykeneväksi tekemään tuon
työn. Hänen täytyi mennä erämaahan ja odottaa siellä; Jumalalla
oli määrätty aikansa. Tietyn faaraon täytyi olla valtaistuimella ja
ihmisten täytyi huutaa elämän leipää, ennen kuin Jumala saattoi
lähettää hänet takaisin. Tämä pitää paikkansa meidän
aikanamme.

Mutta mitä meillä onkaan tänä aikana? Suuret joukot tekevät
merkkejä, kunnes meillä on merkin etsijöiden sukupolvi, joka
tietää vähän tai ei mitään Sanasta tai todellisesta Jumalan
Hengen liikkeestä. Jos he näkevät verta, öljyä ja tulta, he ovat
onnellisia; se ei merkitse mitään, mitä on Sanassa. He kannattavat
mitä tahansa merkkiä, jopa epäraamatullisia. Mutta Jumala on
varoittanut meitä siitä. Hän sanoi Matteus 24:ssä, että viimeisinä
aikoina nuo kaksi henkeä tulisivat olemaan niin lähellä toisiaan,
että ainoastaan valitut voivat erottaa ne toisistaan, sillä
ainoastaan he eivät tule eksytetyiksi.

Kuinka te voitte erottaa nämä henget toisistaan? Laittakaa ne
vain Sanan testiin. Jos ne eivät puhu tätä Sanaa, ne ovat pahasta.
Niin kuin paholainen kerran eksytti ensimmäiset kaksi morsianta,
hän koettaa eksyttää tämän viimeisen ajan morsiamen, koettaen
saada hänet risteytymään uskontunnustusten kautta, tai
yksinkertaisesti vain kääntymään pois Sanasta mihin tahansa
tunnusmerkkiin, joka miellyttää häntä. Mutta Jumala ei koskaan
asettanut merkkejä Sanan edelle. Merkit seuraavat Sanaa, kuten
silloin kun Elia käski naista leipomaan hänelle ensin leivän,
Herran Sanan mukaan. Kun nainen teki niin kuin Sana sanoi,
asianmukainen merkki tuli. Tulkaa Sanaan ensiksi ja sitten
odottakaa ihmettä. Siemen-Sana saa voimansa Hengen kautta.

Kuinka kukaan Jumalan lähettämä sanansaattaja voi uskoa
vain osan Sanasta ja kieltää osan siitä? Todellinen Jumalan
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profeetta tänä viimeisenä aikana on julistava koko Sanan.
Kirkkokunnat vihaavat häntä.  Hänen sanansa saattavat olla yhtä
karkeita kuin Johannes Kastajan, joka kutsui heitä
kyykäärmeiksi. Mutta ennaltamäärätyt kuulevat häntä ja ovat
valmiita ylöstempausta varten. Aabrahamin kuninkaallinen
siemen, jolla on samanlainen usko kuin Aabrahamillakin, tulee
pitämään kiinni Sanasta hänen kanssaan, sillä heidät on
ennaltamäärätty yhteen.

Lopunajan sanansaattaja on ilmestyvä Jumalan määräämänä
aikana. Nyt on lopunaika, kuten kaikki tietävät, sillä Israel on
kotimaassaan. Nyt hän voi tulla milloin tahansa Malakian
mukaan. Kun me näemme hänet, on hän oleva omistautunut
Sanalle. Hän tulee olemaan osoitettu (Sana viittaa häneen,
Ilmestyskirja 10:7) ja Jumala vahvistaa hänen palvelustehtävänsä.
Hän saarnaa totuutta niin kuin Elia ja hän on valmis Siionin
vuoren loppuratkaisua varten.

Monet käsittävät hänet väärin, koska heille on opetettu
Kirjoituksia tietyllä tavalla, jota he pitävät totuutena. Kun hän
asettuu sitä vastaan, he eivät usko. Jopa muutamat todelliset
sananpalvelijat ymmärtävät väärin sanansaattajan, koska
eksyttäjät ovat kutsuneet niin monia asioita Jumalan totuudeksi.

Mutta tämä profeetta tulee, ja niin kuin ensimmäisen
tulemuksen edelläkävijä huusi: “Katso, Jumalan Karitsa, joka
ottaa pois maailman synnin,” samoin on hän epäilemättä huutava:
“Katso, Jumalan Karitsa tulee loistossaan.” Hän tulee tekemään
tämän, sillä niin kuin Johannes oli totuuden sanansaattaja
valituille, samoin on tämä viimeinen sanansaattaja valitulle ja
Sanasta syntyneelle morsiamelle.

(Kirjasta Selitys Seitsemästä Seurakuntajaksosta)

VOICE OF GOD RECORDINGS
PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND
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