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Sanansaattaja
Laodikean Seurakuntajaksolle

Ilmestyskirja 3:14-22

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: “Näin sanoo
Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan
luomakunnan alku:

Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi,
jospa olisit kylmä tai palava!

Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä,
olen minä oksentava sinut suustani ulos.

Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut
enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen
ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.

Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa
puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin
pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta
voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja
kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee
minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä
sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani
valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut
Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille
sanoo.”
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Sanansaattaja
Epäilen suuresti, onko mikään ajanjakso todella tuntenut

sanansaattajaa, jonka Jumala sille lähetti, lukuunottamatta ensimmäistä
ajanjaksoa, jossa Paavali oli sanansaattaja. Eivätkä monet edes tuona
aikana tunnistaneet häntä siksi, mikä hän oli.

Tämä ajanjakso, jossa me elämme, tulee olemaan hyvin lyhyt.
Tapahtumat tulevat etenemään hyvin nopeasti. Siksi sanansaattajan
tälle Laodikean seurakuntajaksolle täytyy olla täällä jo nyt, vaikka me
emme ehkä tunne häntä vielä. Mutta varmuudella täytyy tulla aika,
jolloin hän tulee tunnetuksi. Voin nyt osoittaa tämän, koska meillä on
raamatunpaikka, joka kuvaa hänen palvelustehtäväänsä.

Ennenkaikkea tämä sanansaattaja tulee olemaan profeetta. Hänellä
tulee olemaan profeetan tehtävä. Hänellä on oleva profeetallinen
palvelustehtävä. Se tulee olemaan kiinteästi perustettu Sanalle, sillä kun
hän profetoi tai kun hänellä on näky, se on oleva aina “Sanan mukainen”
ja se tulee AINA tapahtumaan. Hän tulee vahvistetuksi profeettana
tarkkuutensa tähden. Todiste siitä, että hän on profeetta, löytyy
Ilmestyskirjan 10. luvun 7. jakeesta: “^vaan että niinä päivinä, jolloin
seitsemännen sanansaattajan ääni kuuluu hänen puhaltaessaan
pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman
mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.” No niin,
tämä henkilö, jota Kuningas Jaakon käännös tässä jakeessa kutsuu
“enkeliksi”, EI ole taivaallinen olento. Kuudes pasuunaan puhaltava
enkeli, joka on taivaallinen olento, on Ilmestyskirjan 9. luvun jakeessa 13
ja seitsemäs on Ilmestyskirjan 11. luvun 15. jakeessa. Tämä
Ilmestyskirjan 10. luvun 7. jakeessa on seitsemännen seurakuntajakson
sanansaattaja, ja hän on mies, ja hänen tulee tuoda sanoma Jumalalta, ja
hänen sanomansa ja palvelustehtävänsä tulee saattamaan päätökseen
Jumalan salaisuuden, niin kuin on ilmoitettu Hänen palvelijoilleen,
profeetoille. Jumala tulee kohtelemaan tätä viimeistä sanansaattajaa
profeettana, SILLÄ HÄN ON PROFEETTA. Paavali oli sitä
ensimmäisessä seurakuntajaksossa ja tällä viimeiselläkin
seurakuntajaksolla on profeetta. Aamos 3:6-7: “Puhalletaanko pasunaan
kaupungissa, niin ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa
onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? Sillä ei Herra, Herra, tee
mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.”

Tässä lopunajan aikakaudessa nuo Jeesuksen seitsemän
ukkosenjylinää tulivat julki. Ilmestyskirjan 10:3-4: “Ja Hän huusi
suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun Hän huusi, antoivat ne
seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua. Ja kun ne seitsemän
ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä
kuulin äänen taivaasta sanovan: ‘Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän
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ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita’.” Mitä oli noissa
seitsemässä ukkosenjylinässä, sitä ei kukaan tiedä. Mutta meidän
tarvitsee tietää se. Ja tarvitaan profeetta, joka saa tuon ilmestyksen, sillä
Jumalalla ei ole muuta tapaa tuoda esiin raamatulliset ilmestyksensä
kuin profeetan kautta. Sana tuli aina profeetan kautta ja se on aina
tuleva niin. Jopa satunnaisella Kirjoitusten tutkimisella käy selväksi,
että tämä on Jumalan laki. Muuttumaton Jumala muuttumattomine
teineen poikkeuksetta lähetti profeetan joka ajanjaksossa, jossa ihmiset
olivat poikenneet jumalallisesta järjestyksestä. Molempien, sekä
teologien että kansan, ollessa poikenneena Sanasta, Jumala lähetti aina
palvelijansa näiden ihmisten tykö, (mutta erillään teologeista)
korjatakseen valheellisen opetuksen ja johtaakseen ihmiset takaisin
Jumalan luo.

Niinpä me näemme seitsemännen ajanjakson sanansaattajan tulevan,
ja hän on profeetta.

Me emme näe tämän sanansaattajan tuloa ainoastaan täällä
Ilmestyskirja 10:7, vaan me huomaamme, että Sana puhuu Elian tulosta
ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Matteus 17:10: “Ja Hänen opetuslapsensa
kysyivät Häneltä sanoen: ‘Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että
Eliaan pitää tulla ensin?’ Jeesus vastasi ja sanoi: ‘Elias tosin tulee ja
asettaa kaikki kohdalleen’.” Ennen Herramme tuloa Eliaan täytyy tulla
takaisin ennalleenasettamistyöhön seurakunnassa. Tämä on se, mitä
Malakia 4:5 sanoo: “Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin
tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen
isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen,
etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.” Varmastikaan
ei ole epäilystä sen suhteen, että Eliaan täytyy tulla takaisin ennen
Jeesuksen tuloa. Hänellä on erityinen työ täytettävänään. Tämä tehtävä
on se osa Malakian 4 luvun 6. jakeesta, joka sanoo: “Ja hän on kääntävä
lasten sydämet heidän isiensä puoleen.” Syy siihen, että tiedämme tämän
olevan hänen erityinen tehtävänsä tuona aikana on siinä, että hän on jo
täyttänyt sen osan, joka sanoo: “Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet
lasten puoleen,” silloin kun Elian palvelustehtävä oli täällä Johannes
Kastajassa. Luukas 1:17: “Ja hän käy Hänen edellään Eliaan hengessä ja
voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja
tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle
toimittaaksensa valmistetun kansan.” Johanneksen palvelustehtävässä
“isien sydämet tulivat käännetyiksi lasten puoleen.” Me tiedämme sen,
koska Jeesus sanoi niin. Mutta ei sanota, että lasten sydämet tulivat
käännetyiksi isien puoleen. Tämä on vielä tapahtumatta. Viimeisten
päivien lasten sydämet tullaan kääntämään takaisin Helluntain isien
puoleen. Johannes valmisti isät Jeesusta varten, jotta Hän voisi toivottaa
heidät lapsina tervetulleiksi lammastarhaan. Nyt tämä profeetta, jonka
ylle Elian Henki lankeaa, tulee valmistamaan lapset toivottamaan
Jeesuksen tervetulleeksi takaisin.

Jeesus kutsui Johannes Kastajaa Eliaksi. Matteus 17:12: “Mutta minä
sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan
tekivät hänelle, mitä tahtoivat.” Syy siihen, että Hän kutsui Johannesta
Eliaksi oli se, että sama Henki, joka oli Elian yllä, oli tullut takaisin
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Johanneksen ylle, aivan kuten tuo Henki oli tullut Elisan ylle kuningas
Ahabin hallituskauden jälkeen. Nyt jälleen kerran tuo Henki on tuleva
takaisin toisen miehen ylle juuri ennen kuin Jeesus tulee. Hän tulee
olemaan profeetta. Jumala tulee vahvistamaan hänet sellaiseksi. Koska
Jeesus itse lihan ruumiissa ei tule olemaan täällä vahvistamassa häntä
(kuten Hän teki Johanneksen suhteen), sen tulee tekemään Pyhä Henki,
niin että tämän profeetan palvelustehtävä tulee olemaan suurella ja
ihmeellisellä tavalla osoitettu. Profeettana, jokainen ilmestys tulee
olemaan vahvistettu, sillä jokainen ilmestys tulee toteutumaan.
Ihmeellisiä voimatekoja tulee tapahtumaan hänen käskystänsä uskossa.
Sitten hän tulee tuomaan esiin sen sanoman, jonka Jumala on hänelle
antanut Sanassa kääntääkseen ihmiset takaisin totuuteen ja Jumalan
todelliseen voimaan. Jotkut tulevat kuuntelemaan, mutta enemmistö
tekee niin kuin aina ja hylkää hänet.

Koska tämä profeetta-sanansaattaja Ilmestyskirjan 10. luvun 7.
jakeessa tulee olemaan sama kuin Malakia 4:5-6, tulee hän luonnollisesti
olemaan kuin Elia ja Johannes Kastaja. Molemmat miehet oli pantu
syrjään oman aikansa hyväksytyistä uskonnollisista kouluista.
Molemmat olivat erämaan miehiä. Molemmat toimivat vain silloin, kun
heillä oli “Näin sanoo Herra” suoraan Jumalalta ilmestyksen kautta. He
iskivät aikansa uskonnollisia kaavoja ja johtajia vastaan. Mutta he eivät
tehneet ainoastaan sitä, vaan he iskivät kaikkia niitä vastaan, jotka
olivat turmeltuneita tai turmelivat toisia. Ja huomatkaa, että molemmat
profetoivat paljon moraalittomia naisia ja heidän tapojaan vastaan. Elia
kohotti äänensä Iisebeliä vastaan ja Johannes nuhteli ankarasti
Herodiasta, Filippuksen vaimoa.

Vaikka hän ei tulekaan olemaan suosittu, hän on oleva Jumalan
vahvistama. Kuten Jeesus vahvisti Johanneksen ja Pyhä Henki vahvisti
Jeesuksen, voimme hyvin odottaa, että ensinnäkin Pyhä Henki vahvistaa
tämän miehen tekemällä hänen elämässään voimatekoja, jotka ovat
vastaansanomattomia ja joita ei tavata muualla, ja Jeesus itse
palatessaan vahvistaa hänet, aivan kuten Hän vahvisti Johanneksenkin.
Johannes todisti, että Jeesus oli tulossa - samoin tulee tämäkin mies,
kuten Johannes, todistamaan, että Jeesus on tulossa. Ja juuri Kristuksen
paluu tulee osoittamaan, että tämä mies todella oli Hänen toisen
tulemuksensa edelläkävijä. Tämä on lopullinen todiste siitä, että tämä
todellakin on Malakia 4:n profeetta, sillä Jeesuksen itsensä ilmestyminen
tulee olemaan pakanain aikakauden loppu. Silloin on oleva liian
myöhäistä niille, jotka ovat hyljänneet hänet.

Selventääksemme vielä enemmän esitystämme tästä viimeisen ajan
profeetasta, pankaamme erityisesti merkille, että Matteuksen 11. luvun
12. jakeen profeetta oli Johannes Kastaja, josta oli edeltä kerrottu
Malakian 3. luvun 1. jakeessa: “Katso, Minä lähetän sanansaattajani, ja
hän on valmistava tien Minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä
Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee,
sanoo Herra Sebaot.” Matteus 11:1-12: “Ja kun Jeesus oli antanut
kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin Hän lähti sieltä
opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. Mutta kun
Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän
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opetuslapsiansa sanomaan Hänelle: ‘Oletko Sinä se tuleva, vai pitääkö
meidän toista odottaman.’ Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ‘Menkää ja
kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä,
ja rammat kävelevät, pitaaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja
kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas se,
joka ei loukkaannu Minuun.’ Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus
puhumaan kansalle Johanneksesta: ‘Mitä te lähditte erämaahan
katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte
katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso,
hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte?
Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän
kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso, minä lähetän
enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’. Totisesti
minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut
suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten
valtakunnassa on suurempi kuin hän’.” Tämä on jo tapahtunut. Se on
tapahtunut. Se on ohitse. Mutta huomatkaa nyt Malakia 4:1-6: “Sillä
katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja
kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja
heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se
jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni
pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen
siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte
jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä
päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun
palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko
Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille
profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja
hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet
heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon
omaksi.” Katsokaa, välittömästi TÄMÄN Elian tulon jälkeen maa
tullaan puhdistamaan tulella ja jumalattomat poltetaan tuhkaksi.
Tietenkään tämä EI tapahtunut Johannes Kastajan aikana (joka oli oman
ajanjaksonsa Elia). Jumalan Henki, joka profetoi Malakian 3. luvun 1.
jakeen sanansaattajan (Johanneksen) tulosta, toisti ainoastaan
aikaisempaa profeetallista lausuntoaan Jesajan 40. luvun 3. jakeesta, joka
oli annettu vähintään 3 vuosisataa aikaisemmin: “Huutavan ääni kuuluu:
‘Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän
Jumalallemme’.” Nyt Johannes Pyhän Hengen kautta täytti sekä Jesajan
että Malakian ennustukset Matteuksen 3. luvun 3. jakeessa: “Sillä hän on
se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: ‘Huutavan ääni kuuluu
erämaassa: Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.”
Niinpä me voimme hyvin nähdä näistä Sanan kohdista, että profeetta
Malakia 3:ssa, joka oli Johannes Kastaja, EI ollut Malakia 4:n profeetta,
vaikka todellakin sekä Johannes Kastajan että tämän viimeisen päivän
profeetan yllä on sama Henki, joka oli Elian yllä.

Nyt tämä Malakia 4:n ja Ilmestyskirja 10. luvun 7. jakeen
sanansaattaja tulee tekemään kaksi asiaa. Ensinnäkin: Malakia 4:n
mukaan hän tulee kääntämään lasten sydämet isien puoleen. Toiseksi:
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Hän tulee paljastamaan Ilmestyskirjan 10. luvun seitsemän
ukkosenjylinän salaisuudet, jotka ovat ne ilmestykset, jotka sisältyvät
seitsemään sinettiin. Nämä jumalallisesti paljastetut salatut totuudet
tulevat kirjaimellisesti kääntämään lasten sydämet Helluntain isien
puoleen. Täsmälleen näin on.

Tarkastelkaapa myöskin tätä. Tämä profeetta-sanansaattaja tulee
olemaan luonteeltaan ja tavoiltaan kuten Elia ja Johannes Kastaja.
Tämän sanansaattajan päivänä ihmiset tulevat olemaan samanlaisia kuin
he olivat Ahabin ja Johannes Kastajan päivinä. Ja koska “VAIN
LASTEN” sydämet käännetään, vain lapset tulevat kuuntelemaan.
Ahabin päivinä löytyi ainoastaan seitsemän tuhatta israelilaista, jotka
olivat todellista siementä. Johannes Kastajan päivinä oli myös vain
harvoja. Suuret kansanjoukot molempina aikoina elivät
epäjumalanpalveluksen haureudessa.

Haluan vielä tehdä yhden vertailun Laodikean profeetta-
sanansaattajan ja Johanneksen, Jeesuksen ensimmäistä tulemusta
edeltäneen profeetta-sanansaattajan välillä. Johanneksen aikana ihmiset
erehtyivät pitämään häntä Messiaana. Johannes 1:19-20: “Ja tämä on
Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa
Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: ‘Kuka sinä olet?’
Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: ‘Minä en ole Kristus’.”
Nyt tällä viimeisen päivän profeetta-sanansaattajalla tulee olemaan
sellainen voima Herran edessä, että tulee olemaan niitä, jotka erehtyvät
pitämään häntä Herrana Jeesuksena. (Maailmassa tulee lopunaikana
olemaan henki, joka johtaa joitakin harhaan ja saa heidät uskomaan
tämän. Matteus 24:23-26: “Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja
nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät,
jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää
menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.”)
Mutta älkää te uskoko sitä. Hän ei ole Jeesus Kristus. Hän ei ole Jumalan
Poika. HÄN ON YKSI VELJISTÄ, PROFEETTA, SANANSAATTAJA,
JUMALAN PALVELIJA. Hän ei tarvitse suurempaa kunniaa kuin sen,
minkä Johannes vastaanotti, kun hän oli huutavan äänenä: “Minä en ole
Se, MUTTA HÄN TULEE MINUN JÄLKEENI.”

Ennen kuin lopetamme tämän osan Laodikean seurakuntajakson
sanansaattajasta, täytyy meidän vakavasti tarkastella näitä kahta
ajatusta. Ensiksikin, tällä ajalla tulee olemaan YKSI profeetta-
sanansaattaja. Ilmestyskirja 10:7 sanoo: “^hänen (yksikkö)
puhaltaessaan pasunaan.” Koskaan ei ole ollut aikaa, jolloin Jumala olisi
antanut kansalleen kaksi pääprofeettaa samanaikaisesti. Hän antoi
Eenokin (yksin); Hän antoi Nooan (yksin); Hän antoi Mooseksen, (hänellä
yksin oli Sana, vaikka toisetkin profetoivat); Johannes Kastaja tuli
YKSIN. Nyt tässä lopunajassa tulee olemaan PROFEETTA (ei
naisprofeetta _ vaikka tässä ajassa onkin enemmän naisia kuin miehiä,
jotka väittävät tuovansa julki Jumalan ilmestyksen), ja horjumaton Sana
sanoo, että hän (profeetta) tulee paljastamaan salaisuudet lopunajan
ihmisille ja kääntämään lasten sydämet isien puoleen. On niitä, jotka
sanovat, että Jumalan kansa tulee kerääntymään yhteen kollektiivisen
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ilmestyksen kautta. Minä vastustan tätä lausuntoa. Se on pelkkä
epäpätevä olettamus Ilmestyskirja 10:7 valossa. En nyt kiellä sitä, että
ihmiset tulevat profetoimaan tässä ajanjaksossa, ja että heidän
palvelustehtävänsä voivat olla ja ovat oikeita. En kiellä sitä, että tulee
esiintymään profeettoja, niin kuin Paavalinkin päivinä oli “Agabus,
profeetta, joka profetoi tulevasta nälänhädästä.” Olen samaa mieltä siitä,
että niin on. MUTTA MINÄ KIELLÄN SANAN HORJUMATTOMAN
TODISTUKSEN NOJALLA, ETTÄ ON USEAMPI KUIN YKSI
PÄÄPROFEETTA-SANANSAATTAJA, JOKA PALJASTAA SANAN
SISÄLTÄMÄT SALAISUUDET, JA JONKA PALVELUSTEHTÄVÄ ON
KÄÄNTÄÄ LASTEN SYDÄMET ISIEN PUOLEEN. “Näin sanoo Herra”
kestää pystyssä Hänen erehtymättömän Sanansa kautta; se tulee
kestämään ja se tullaan vahvistamaan. On olemassa yksi profeetta-
sanansaattaja tälle ajalle. Pelkästään inhimillisen käytöksen perustalta
jokainen tietää, että missä on monia ihmisiä, siellä mielipiteet
jakaantuvat kaikkien kannattaman pääopin pienemmissä
yksityiskohdissa. Kenellä silloin tulee olemaan se erehtymättömyyden
voima, joka tullaan asettamaan ennalleen tämän viimeisen
seurakuntajakson aikana, sillä tämä viimeinen ajanjakso on menevä
takaisin julkituomaan Puhtaan Sana-Morsiamen? Tämä tarkoittaa sitä,
että meillä tulee jälleen kerran olemaan Sana sellaisena, kuin se oli
täydellisesti annettu ja täydellisesti ymmärretty Paavalin päivinä.
Kerron teille, kenellä se tulee olemaan. Se tulee olemaan profeetalla,
joka on yhtä perinpohjaisesti vahvistettu, tai jopa perusteellisemminkin
vahvistettu, kuin mitä mikään profeetta on ollut Eenokista tähän
päivään asti, koska tällä miehellä pakostakin on oltava huippukiven
profeetallinen palvelustehtävä, ja Jumala on tuova hänet julki. Hänen ei
tarvitse puhua omasta puolestaan; Jumala tulee puhumaan hänen
puolestaan merkin äänen kautta. Amen.

Toinen ajatus, joka meidän täytyy painaa sydämiimme, on se, että
nämä seitsemän seurakuntajaksoa alkoivat yhtä hyvin antikristillisen
hengen kuin Pyhän Hengenkin saattamina, Joka olkoon siunattu
iankaikkisesti. 1. Johannes 4:1: “Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko,
vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää
profeettaa on lähtenyt maailmaan.” Huomasitteko sen? Antikristuksen
henki on samaistunut väärien profeettojen kanssa. Seurakuntajaksot
alkoivat väärien profeettojen kanssa, ja ne tulevat päättymään väärien
profeettojen kanssa. Nyt tietysti tulee olemaan TODELLINEN VÄÄRÄ
PROFEETTA siinä täydessä merkityksessä, missä tuo mies mainitaan
Ilmestyskirjassa. Mutta nyt ennen hänen paljastumistaan tulee
ilmestymään monia vääriä profeettoja. Matteus 24:23-26: “Jos silloin joku
sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria
tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan:
‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on
kammiossa’, niin älkää uskoko.” Nämä väärät profeetat on merkitty
tunnusmerkillä meitä varten monissa muissa raamatunkohdissa, kuten
seuraavissakin. 2. Pietarin kirje 2:1-2: “Mutta myös valheprofeettoja oli
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kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva
valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja,
kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen
äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän
tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi.” 2. Timoteus 4:3-4: “Sillä aika
tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois
totuudesta ja kääntyvät taruihin.” 1. Timoteus 4:1: “Mutta Henki sanoo
selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat
villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.” Jokaisessa tapauksessa te
huomaatte, että väärä profeetta on sellainen, joka on Sanan ulkopuolella.
Aivan kuten osoitimme teille, että “antikristus” merkitsee “anti-Sanaa,”
siten nämäkin väärät profeetat tulevat vääristellen Sanaa, antaen sille
merkityksen, joka soveltuu heidän omiin saatanallisiin päämääriinsä.
Oletteko koskaan huomanneet, kuinka ihmiset, jotka johtavat toisia
harhaan, sitovat heidät tiukasti itseensä pelon avulla? He sanovat, että
jos ihmiset eivät tee, mitä he sanovat, tai jos he jättävät heidät, siitä
seuraa tuho. He ovat vääriä profeettoja, sillä oikea profeetta johtaa aina
Sanaan ja sitoo ihmiset Jeesukseen Kristukseen, eikä hän käske ihmisiä
pelkäämään itseään tai sitä, mitä hän sanoo, vaan pelkäämään sitä, mitä
Sana sanoo. Huomatkaa, kuinka nämä ihmiset Juudaksen tavoin ovat
liikkeellä rahan tähden. He saavat teidät myymään kaiken, mitä teillä on
ja antamaan sen heille ja heidän ohjelmilleen. He kuluttavat enemmän
aikaa uhreihin kuin Sanaan. Nuo, jotka yrittävät käyttää lahjoja,
käyttävät hyödykseen lahjaa, jossa on jotakin hieman väärää, ja sitten he
pyytävät rahaa, ja laiminlyövät Sanan ja sanovat sen olevan Jumalasta.
Ja ihmiset tulevat menemään heidän luokseen, sietävät heitä, ja
kannattavat heitä, uskovat heitä, tietämättä, että se on kuoleman tie.
Kyllä, maa on täynnä lihallisia jäljittelijöitä. Lopunaikana he koettavat
matkia tuota profeetta-sanansaattajaa. Skeuaan seitsemän poikaa
koettivat matkia Paavalia. Simon-noita koetti matkia Pietaria. Heidän
jäljittelynsä tulee olemaan lihallista. He eivät kykene saamaan aikaan
sitä, mitä todellinen profeetta saa aikaan. Kun hän sanoo, että herätys on
ohi, he kulkevat ympäri väittäen omaavansa suuren ilmestyksen siitä,
että se, mitä ihmisillä on, on täysin oikein, ja että Jumala on tekevä
suurempia ja ihmeellisempiä tekoja kansan keskuudessa. Ja ihmiset
lankeavat siihen. Nämä samaiset väärät profeetat tulevat väittämään,
että viimeisen ajan sanansaattaja ei ole teologi, ja siksi häntä ei tulisi
kuunnella. He eivät kykene saamaan aikaan sitä, mitä sanansaattaja
tekee; Jumala ei vahvista heitä, niin kuin Hän vahvistaa tuon viimeisen
ajan profeetan, mutta suurilla, mahtipontisilla sanoillaan ja
maailmanlaajuisen maineensa painolla he varoittavat ihmisiä
kuuntelemasta tuota miestä (sanansaattajaa) ja he sanovat, että hän
opettaa väärin. He seuraavat uskollisesti isiään, fariseuksia, jotka olivat
perkeleestä, sillä he väittivät, että sekä Johannes että Jeesus opettivat
väärin.

Miksi nyt sitten nämä väärät profeetat nousevat oikeaa profeettaa
vastaan ja horjuttavat uskoa hänen opetukseensa? Koska he tekevät niin
kuin esivanhempansakin, jotka Ahabin päivinä vastustivat Miikaa.
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Silloin heitä oli neljäsataa ja he kaikki olivat yksimielisiä; ja puhumalla
kaikki samalla tavalla, he harhauttivat kansan. Mutta YKSI
profeetta_vain yksi_oli oikeassa ja kaikki muut väärässä, koska Jumala
oli uskonut ilmestyksen VAIN YHDELLE.

Varokaa vääriä profeettoja, sillä he ovat raatelevia susia.

Jos sinä vielä olet jollakin tavoin epäileväinen tämän suhteen, niin
pyydä Jumalaa Henkensä kautta täyttämään sinut ja johtamaan sinua,
sillä TODELLISIA VALITTUJA EI VOIDA JOHTAA HARHAAN.
Ymmärsitkö tämän? Ei ole ketään ihmistä, joka voisi johtaa sinut
harhaan. Paavali ei olisi voinut johtaa harhaan yhtään valittua siinä
tapauksessa, että hän olisi ollut väärässä. Ja tuossa ensimmäisessä
Efeson seurakuntajaksossa valittuja ei voitu johtaa harhaan, sillä he
koettelivat väärät apostolit ja profeetat ja havaitsivat heidät
valehtelijoiksi ja ajoivat heidät ulos. Halleluja. HÄNEN lampaansa
kuulevat Hänen äänensä ja ne seuraavat HÄNTÄ. Amen. Minä uskon
sen.

`

TULIPATSAS

Tulipatsas Veli Branhamin pään päällä valokuvattiin Houstonissa, Teksasissa,
tammikuussa 1950, ja Se oli seurannut häntä syntymästä lähtien vuonna 1909.
Vuonna 1933 kastekokouksen aikana Ohio joella Jeffersonvillessä, Indianassa,
tämä yliluonnollinen Olento ilmestyi satojen ihmisten edessä, sanoen hänelle:
“Niin kuin Johannes Kastaja edelsi Kristuksen ensimmäistä tulemusta, sinä
tulet käymään Hänen Toisen Tulemuksensa edellä.”

Tämä veli William Marrion Branhamin Sanoma: Sanansaattaja  ja Viimeinen
Hengen Varoitus on otettu hänen kirjansa Selitys Seitsemästä
Seurakuntajaksosta Laodikean seurakuntajaksoa käsittelevästä osasta, ja
painettu tähän lyhentämättömänä ja sitä on saatavana ilmaiseksi Voice Of God
Recordingsilta. Painettu suomeksi 1997.

Lainaukset kirjan takakannessa on otettu tämän kirjan sisällöstä.

Alkuperäiset englannin kieliset veli William Marrion Branhamin saarnat on
tallennettu ääninauhoille, joita on saatavana yli 1100, ja niitä kopioidaan
editoimattomina. Monet näistä saarnoista ovat kirjan muodossa, painettu
lyhentämättöminä ja saatavana ilmaiseksi. Kasetteja, kirjoja, filmejä,
valokuvia ja muuta hyödyllistä tietoa hänen maailmanlaajuisesta
palvelustehtävästään on saatavana kirjoittamalla:

VOICE OF GOD RECORDINGS
PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

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



Viimeinen Hengen varoitus
Ilm. 3:22: “Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille

sanoo.”

Tämä on VIIMEINEN varoitus. Toista ei enää tule.
Valtaistuinhuone on pantu kuntoon. Kaksitoista perustusta on
asetettu. Kultakadut on päällystetty. Jättimäiset helmiportit on
pystytetty ja saranat kiinnitetty. Pyramidin kaltaisena se seisoo niin
kauniina ja ihanana. Taivaalliset olennot, jotka ovat valmistaneet sen,
katselevat henkeään pidätellen, sillä se kimaltelee ja loistaa
ylimaallisella kirkkaudella. Sen kauneuden jokainen yksityiskohta
kertoo tarinan ihmeellisestä armosta ja Jeesuksen rakkaudesta. Se on
valmistetulle kansalle valmistettu kaupunki. Se vain odottaa
asukkaitansa, ja pian he tulevat täyttämään sen kadut ilolla. Niin, se
on viimeinen kutsu. Henki ei enää puhu millekään muulle
ajanjaksolle. Ajanjaksot ovat ohitse.

Mutta kiitos Jumalalle, että tällä hetkellä tämä ajanjakso ei vielä
ole ohitse. Hän huutaa yhä vielä. Ja Hänen huutonsa ei ole ainoastaan
ihmisten hengellisten korvien kuultavana Hänen Henkensä kautta,
vaan vielä kerran on profeetta maassa. Vielä kerran Jumala on
paljastava totuuden niin kuin Hän teki Paavalille. Seitsemännen
sanansaattajan päivinä, Laodikean ajanjakson päivinä, sen
sanansaattaja paljastaa Jumalan salaisuudet sellaisina kuin ne
paljastettiin Paavalille. Hän on puhuva, ja ne, jotka ottavat tämän
profeetan vastaan profeetan nimen tähden tulevat vastaanottamaan
tämän profeetan palvelustehtävän siunauksellisen vaikutuksen. Ja ne,
jotka kuuntelevat häntä, tulevat olemaan siunatut ja he tulevat
olemaan osa siitä viimeisten päivien morsiamesta, joka on mainittu
Ilmestyskirjan 22. luvun 17. jakeessa: “Ja Henki ja morsian sanovat:
‘Tule!’” Vehnänjyvä (Morsianvehnä), joka putosi maahan Nikeassa,
on jälleen tullut takaisin alkuperäiseen Sanan Jyvään. Ylistys
Jumalalle iankaikkisesti. Kyllä, kuunnelkaa vahvistettua Jumalan
profeettaa, joka ilmaantuu tässä viimeisessä ajanjaksossa. Mitä hän
puhuu Jumalan antamana, saman sanoo morsiankin. Henki, profeetta
ja morsian sanovat saman. Ja mitä he sanovat, sen täytyy jo olla
sanottu Sanassa. He sanovat sen nyt: “Lähtekää siitä ulos ja olkaa
erottautuneet”. Huuto on kuulunut. Huuto kuuluu yhä. Kuinka kauan
tuo ääni huutaa? Me emme tiedä sitä, mutta sen me tiedämme, ettei se
kuulu kauan, sillä tämä on viimeinen ajanjakso.

Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille.
Henki on puhunut. Laskeva aurinko on katoamaisillaan
iankaikkisuuteen seurakuntajaksojen suhteen. Silloin kaikki on
ohitse. Silloin on liian myöhäistä tulla. Mutta jos Jumala on
puhutellut sinua näiden tutkistelujen aikana, niin käänny Hänen
puoleensa juuri nyt parannuksessa ja anna elämäsi Hänelle, niin että
Hän Henkensä kautta antaisi sinulle iankaikkisen elämän.



“NÄIN SANOO HERRA”

“seitsemännen sanansaattajan ääni”

“yksi profeetta-sanansaattaja tälle ajalle”

“erehtymättömyyden voima”

“huippukiven profeetallinen palvelustehtävä”

“Ilmestyskirja 10:7 profeetta-sanansaattaja”

“sama kuin Malakia 4:5-6”

“Jumalan vahvistama”

“Hengen oikeaksi todistama”

“Hänen toisen tulemuksensa edelläkävijä”
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Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä kirjaa voidaan tulostaa 
kotitulostimella henkilökohtaiseen käyttöön tai jaettavaksi 
ilmaiseksi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin levittämiseksi. 
Tätä kirjaa ei saa myydä, monistaa suuressa mittakaavassa, 
laittaa verkkosivuille, tallentaa hakujärjestelmään, kääntää 
muille kielille, tai käyttää rahan keräämiseen ilman 
nimenomaista Voice Of God Recordingsin kirjallista lupaa®.

Saadaksesi lisätietoja tai muita saatavilla olevaa materiaalia, 
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VOICE OF GOD RECORDINGS
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