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11 Hallgatom ezeket a gyönyörű énekeket, ahogy a gyülekezet énekel, és a régi időkre 

gondolok, körbenézek, és olyan arcokat látok, akiket már régen nem láttam, és 

egyszerűen csak valami jó van ebben, valami valódi, amikor visszatérsz a gyülekezetbe. 

Nem gondoljátok? (A gyülekezet mondja, „Ámen” – szerk.) Jó. Nem olyan régen ... 

2 Integetni egy régi barátnak, akit már régen nem láttam, ó, azt hiszem, hogy évek óta 

nem találkoztam vele, egy fiú, Jim Poole, akivel sokat voltunk együtt, amikor gyerek 

voltam és most eljött hozzám nemrégen. Először volt nálam mióta, nos, mióta házas 

vagyok. 

3 És Mrs. Wood meghívta, hogy jöjjön le, és hallgasson meg minket prédikálni. Azt 

mondta, „Nos, régen folyton csak őt hallgattam.” 

4 És amikor együtt jártunk vadászni és így tovább, és mi…ő nem….ő nem sokat beszélt, 

tudjátok én beszéltem folyton. Mondtam neki: „Nem mondanál te is valamit?” Azt 

mondta, „Hogy tudnék?”- nekem állandóan csak tovább kellett beszélnem. 

5 Így úgy néz ki, úgy tűnik, valahogy így volt ez velem. Valahogy elment az idő. Sokat 

beszéltem egyfolytában, és nem jutottam sehova. De ma örülök, hogy azóta 

megváltoztattam a beszédmódomat. Az Úrról beszélek. Egyszerűen szeretem Őt. 

6 Beszéltem Ruddell testvérrel, és ott azt mondta... (Köszönöm, Temple testvér!) 

Beszéltem Ruddell testvérrel, és lejött egy pár nappal ezelőtt, és beszélt nekem és azt 

mondta, hogy három álmot... álmodott. És kettőre emlékszem, a harmadikat 

elfelejtettem. Megpróbáltam elmondani neki, hogy mi volt. Én voltam egy tükörrel, 

próbáltam visszatükrözni... és mondtam: „látod, hogy Isten hogyan tükröződik vissza, úgy, 

ahogy mi tükröződünk vissza egy tükörben.” Ő biztos, hogy jó volt. 

7 Creech, testvér ez a te lányod, aki zongorázik? Igen? Nem tudtam, hogy ez Patty. (Valaki 

mondja: „Most jöttek ide vissza az emelvényre.”) Hol van Patty? Mennyire... Te jó ég! 

Patty. Emlékszem, amikor itt laktak lent. Nos, pontosan ott, ahol most laknak. Úgy volt, 

hogy ez a kis emberke, aki most épp itt van, és csak olyan volt, mint ez a kis srác, aki itt ül. 

És Mary Jo azt hiszem, férjhez ment. Jim már egy ideje ott állt. Az unokája állt ott, és itt 

jön be az én unokám. Azt mondtam: „Akár bottal is járkálhatnánk és elvolnánk. Nem 

gondolod?” (Branham testvér és a gyülekezet nevet.) 



8 De majd a folyón túl, az lesz a legjobb hely. Az az, amit keresünk. És nemcsak azért 

gondolok erre, mert... öregszem. Akkor kezdtem el beszélni róla, amikor még csak egy 

fiatal srác, egy fiatalember voltam, az életem teljében. Hittem, hogy van egy föld valahol. 

Afelé megyünk. Annyira örülök ennek. 

9 Tudjátok, én nem sok olyat mondok, ami számít valamit, különösen, amikor csak úgy 

beszélget az ember. 

10 De sokszor találok valamit, itt az Írásokban. És néha az Úr valamit ad nekem, és amikor 

valamit megragadok, ami igazán jó, az nagyon boldoggá tesz. Én csak, ó, olyan 

nagyon jó az nekem. Mi mindannyian így érzünk. Tudom Neville testvér, te és a testvérek 

itt, Junior testvér és mindannyian ugyanígy éreztek, amikor elvesztek valamit, amit az Úr 

ad nektek és látjátok, hogy ez egyszerűen annyira igazi. 

11 És valamelyik este, prédikáltam, azt hiszem a gyülekezeti házban, és találtam valamit, 

ami több jót tett velem, mint bármi, amire megtérésem óta gondoltam. És az volt, hogy… 

talán el tudom újra ismételni, ha rendben van így. Tudom, hogy tudjátok hova megyek, 

de ez a megváltásnak az a bizonyítéka volt. Látjátok, én... ez csak megütött engem, és 

kimondtam. Hazamentem, bementem a szobámba, és fel-alá járkáltam. Csak jó volt egy 

kicsit egyedül lenni, tudjátok ott csak gondolkozhattam azon. 

12 És ez volt az, elmondanám nektek most csak egy perc alatt. Arról beszéltem, hogy mi 

vagyunk minden dolognak a birtokosa, minden a miénk. Azt mondják, hogy bolond 

népség vagyunk, tudjátok? De mégis, végül is minden hozzánk tartozik. Látjátok? 

Látjátok? És mi akár... ez az oka annak, hogy egy kicsit furcsák vagyunk. Tudjátok, minden 

dolog örökösei vagyunk. Látjátok? 

13 És gondolkoztam, birtokoljuk a szeretetet, az örömöt, a bátorságot, birtokoljuk a hitet, 

és hosszútűrést, kedvességet, türelmet, szelídséget. Ezeket nem tudnánk semmi pénzért 

megvenni. Nem számít, nincs olyan, hogy... menj le és vegyél egy adag türelmet. 

Látjátok? Egyszerűen nem lehet. És mégis Isten odaadja azt. A birtokosai vagyunk. Az a mi 

tulajdonunk. És aztán vegyél egy kis hitet nekünk. Hajlandóak lennénk mindent odaadni, 

amink van egy kis hitért. Látjátok? De az oda van adva nekünk. És minden ingyen. Az 

Úrtól. Hát nem csodálatos? 

14 Aztán arra gondoltam, mikor Izrael még rabszolga volt, Isten gyermekei 

rabszolgaságban voltak lent Egyiptomban, nos, az Isten öröksége volt. Csakúgy, ahogy mi 

vagyunk ma. És aztán talán vittek valamit enni nekik, egy pár kovászos kenyeret, és 

odadobták nekik. Ez volt minden, amihez hozzájutottak. És ha valakit megöltek közülük, 

az csak olyan volt, mintha egy kutyát vagy valami mást öltek volna meg. És vágytak arra, 

hogy kiszabadulhassanak onnan. 400 évig voltak ott. 

15 Aztán egy napon nagy léptekkel lejön a vadonból egy próféta egy világossággal, ami 

követi őt. És azt mondja nekik, „Van egy föld, ami tejjel és mézzel folyó, és Isten nekik 



adta azt.” És csodákat tett és jeleket, hogy megmutassa nekik, hogy ő nem egy utánzat, 

egy hamis valami, hanem ténylegesen Isten küldte el, hogy vigye azokat az embereket 

arra a földre. 

16 Nos, gondolkodjatok erről. A gyerekeiket, ha felügyelők jártak arra, és ha meg akartak 

ölni egyet közülük, az rendben volt. Semmit nem lehetett rá mondani. Menj és add oda a 

fiatal lányodat, hogy tönkre tegyék. Nos, semmit nem lehetett rá mondani. Csak ott 

kellett állni, és elengedni azt a lányt. Látjátok? A fiatok valahogy....... nem dolgozott jól és 

meg akarták ölni azért. Öljétek meg, az rendben van. Nem 

lehetett ellene semmit mondani. 

17 De most azt mondták nekik, hogy ki fognak jönni ebből az elnyomásból, és elmennek 

egy földre, ami tejjel és mézzel folyik, és lehet saját földjük. Maguknak termelhetnek, 

etethetik a saját gyerekeiket, és iskolába járathatják őket, békében élhetnek. És van egy 

nagy föld, és az az övéké. Tudjátok az egy nagy ígéret volt. Gondoljatok bele, hogy mit 

jelentett az. 

18 Nos, ez a próféta annyi csodát tett köztük, amíg meg nem látták, hogy őt tényleg Isten 

küldte. Szóval kimentek, ki a pusztába. 

19 És amikor eljutottak Kadesh-Barneáig, nos, a Kadesh-Barnea az ítélőszék. Azon a 

napon az volt a világ számára. Kadesh-Barnea az egy olyan hely volt, ahol volt egy nagy 

forrás és sok kis forrás, kis mellékágai ennek a forrásnak. 

20 Nos, volt ott egy férfi közöttük, egy nagy harcos, akit Józsuénak hívtak. Józsué azt 

jelenti Jehova-Megmentő. És Józsué átment az ígéret földjére. 

21 Nos, emlékezzetek, egyikőjük sem volt azelőtt ott. Nem tudták, hogy az a föld 

ténylegesen ott van, vagy sem. Csak hit által elmentek arra a helyre, amiről azt mondták 

nekik, hogy Isten készítette a számukra. És arra a helyre mentek, pusztán hit által. Most 

gondoljatok bele. Elhagyták Egyiptomot, és Isten kihozta őket, és most közelednek afelé a 

föld felé. És amikor közel érnek ahhoz a földhöz, Józsué átmegy arra a földre, és 

bizonyítékot hoz vissza. Átkel a Jordánon, átmegy Palesztinába, visszahozza a 

bizonyítékot, nagy szőlőfürtöket, amihez két ember kell, hogy vigye. És meg tudták enni 

azokat a szőlőket. És azt mondta, „A föld pontosan olyan, mint amilyennek Isten 

mondta.” 

22 Ó, micsoda szabadság volt ott, ahova most mehettek. És lehetett nekik saját földjük, 

és nevelhették a gyerekeiket, és… és Isten áldása van rajtuk, és békében élnek. Nem volt 

senki rabszolga, hogy... De végül, miután jó hosszú életet éltek, nekik végül meg kellett 

halniuk, bár Isten gyermekei voltak. Ez így ment évekig. Termeszthették a saját 

gabonájukat, és családjuk volt, és jó békés életük, és aztán meghaltak. 



23 Aztán egy napon jött mindenek legnagyobb harcosa az Úr Jézus, Isten fia, és Ő azt 

mondta, „Van egy föld, ahol az emberek nem halnak meg. Az én Atyám házában sok 

lakóhely van. Ha nem úgy lenne, akkor megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet 

készítek és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket.” Nos, Ő az a Próféta, aki jön, 

beszél egy Földről, amely pont a Jordán folyón, a halálon túl van. Ahol, bár saját földetek 

van, van családotok, meg Isten megáld titeket, de mégis meg kell halnotok. De mégis van 

egy föld azon túl, ahol nem haltok meg. Óh! 

24 Akkor Ő Kadesh-Barneára ért, a Golgotára, az ítélőszékhez újra. Ahol a bűnnek a 

büntetése, ami miatt az embereknek meg kellett halniuk, meg lett ítélve, az Ő Kadesh-

Barneájánál. Ő kifizette a bűn büntetését, meghalt; átkelt a Jordánon, a halál 

Jordánján; és a harmadik napon feltámadt, hogy visszajöjjön. És azt mondta, „Tapintsatok 

meg, egy szellemnek nincsen húsa, és nincsenek csontjai, mint Nekem. Kaphatnék 

valamit enni?” Ő -Ő halat és kenyeret evett. És Ő negyven napig velük volt, bizonyítva, 

mint Józsué, hogy az a föld ott volt. Ő a bizonyítéka annak a földnek. 

25 Most Ő azt mondta, „Mindenki, aki hisz, menjetek az egész világra, prédikáljátok az 

Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és bemerítkezik, üdvözül. Aki hisz, nem 

megy a kárhozatra. 

26 Aztán pünkösd napján Ő visszaküldte annak a helynek a zálogát, a bizonyosságot, a 

bizonyítékot, hogy az a föld igazi. Csakúgy, mint ahogy Józsué visszahozta a bizonyítékot, 

Jézus visszahozta a Szentlélek bizonyítékát. 

27 Nos, halottnak ismerjük el magunkat, el vagyunk temetve Vele keresztségben az Ő 

halálába. 

28 És feltámadtunk Vele a feltámadásban, és most már abban vagyunk, nem leszünk. Már 

fel vagyunk támadva. Óh! Most vagyunk, nem leszünk, most vagyunk, ma este. Mennyei 

helyeken ülünk. Hogyan? Jézus Krisztusban. Nem „leszünk” egy valamilyen más 

időpontban, most vagyunk. A gyülekezet nem ismeri fel, hogy kik ők. Értitek? Már most 

vagyunk, pontosan ebben a percben, (Hogyan?) Krisztus Jézusban, összegyülekezve 

Benne, már feltámadva a halálból. A lelkünk halhatatlan. 

29 Nos, álljunk csak meg egy pillanatra. Itt egyszer valaha hazudtunk, loptunk, csaltunk, 

verekedtünk, átkozódtunk és minden más. És aztán mindezt a bűnt megvallottuk. Aztán 

el lettünk Vele temetve keresztségben, és feltámadtunk Vele. És amikor feljövünk... 

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindannyian a Jézus Krisztus nevében, a 

bűneitek bocsánatára és megkapjátok a bizonyítékot”, ennek a jó földnek a bizonyítékát. 

És aztán az a Szellem, aki ránk száll, elvisz minket abból a hazudozásból, lopásból és 

mindenféle régi dolgokból, és most feltámadtunk Vele, most ülünk Vele, itt fenn mennyei 

helyeken. A lelkünk teljes egészében készen van. 



30 Nos, William Branham harminc valahány éve halott. Új teremtés lettem. Az a régi 

ember meghalt. Visszanézek oda, ahogy beszéltem azzal a barátommal, ma délután. Azt 

mondta, „Emlékszel, amikor, valaha ezt és ezt csináltuk? Emlékszel, hogy bedobtuk azt a 

fiút a vízbe, azon az éjjelen, miközben horkolt?” Azt mondtam, „Igen, nem csinálnám még 

egyszer.” Tudjátok? 

31 „Emlékszel amikor beleszúrtuk azt a gombostűt abba a békába, és így csinált, hogy 

„gurr”, meg ilyenek?” „Igen” mondtam, „Emlékszem”. 

32 És mindezek a dolgok, amiket csináltunk, azt gondoltam, „Tudod ez akkor volt, amikor 

én, amikor én… amikor halott voltam. Értitek? De most élek”. Értitek? Ó, most nem 

csinálom ezt. 

33 Mennyei helyeken ülünk Jézus Krisztusban, és most birtokoljuk a megváltásunk 

zálogát, az előleget. Valami tízezer dollárba kerül, és Ő odaadta rá nekünk az első ezret. 

Látjátok? Ez az első tized, a mi zálogunknak. Mi már feltámadtunk a bűnből és a 

hitetlenségből, fel a feltámadásba Krisztussal. És most mennyei helyeken ülünk együtt, 

egy olyan bizonyítékkal, mint amit Józsué hozott vissza. A föld ott van, és úton vagyunk. 

Nincs többé halál. Nem halhatunk meg. 

34 Ha egyszer majd azt mondják, hogy Branham testvér meghalt. Ne hidd el! Miért? 

Branham testvér nem halhat meg. Látjátok? Ez az igazság. Nem halhatok meg, halott 

vagyok. Nos, William Branham meghalt, már régen. Körülbelül harminc évvel ezelőtt, 

vagy inkább körülbelül harminckét évvel ezelőtt. Körülbelül harminckét éve prédikálok, 

úgyhogy azelőtt halt meg. De most ez egy új teremtés. 

35 Russell Creech, új teremtés. Ő nem az a kisfiú, aki valaha ott futkározott lent Corydon-

ban. Orman Neville, már nem az a kisfiú, aki valaha volt. És Ruddell testvér nem az a 

kisfiú, aki valaha volt, tudjátok. És Jackson testvér, mind a többiek, ők már nem azok az 

emberek. Ti mindannyian, testvérek és testvérnők, nem vagyunk ugyanazok az emberek, 

akik valaha voltunk. Új teremtés vagyunk. Új teremtmények. Nem kell, hogy aggódjunk 

emiatt. Már itt fent vagyunk. Nézzétek meg hol voltunk. Nézzétek hol vagyunk most. Új 

teremtések Krisztus Jézusban. Óh! 

36 Nos, tudod Russel, úgy érzem, majdhogynem kedvem volna elénekelni azt a dalt, amit 

ha hallok bármikor, akkor rád gondolok, és Creech testvérnőre. 

El fogok repülni, Ó dicsőség 

El fogok repülni egy reggel 

Igen uram! Emlékszel, hogy mi régen ezt énekeltük? 

Amikor meghalok, Halleluja, el és el 

fogok repülni. 



37 Szeretem. És ahogy kezdünk öregedni, és a hajunk megőszül, begörnyednek a vállaink, 

csak egyre többet jelent számunkra, mint egykor. Értitek? Mert egy fiatal előre néz, kit 

fog feleségül venni, hogy fogja a gyerekeit nevelni, és aztán ennyi, vége. Látjátok? Utána 

szembenézel a naplementével. 

38 De csak gondolj bele testvér, nincs másunk, csak ami a miénk. Van szeretetünk, van 

örömünk, van békességünk, van életünk, van... Birtokoljuk a halált. Így van. A Biblia 

mondja ezt. Birtokoljuk a halált. Az hozzánk tartozik. Mi nem tartozunk hozzá, az tartozik 

hozzánk. Azt mondod, „Mit fogsz tenni a halállal?” Csak ahogy Pál mondta, amikor jön, és 

kopogtat az ajtón azt mondja, „Azért jöttél, hogy átkísérj a folyón?” 

39 És az író egyszer azt mondta, „Isten befogta a halált egy lovaskocsi elé, és az egyetlen 

dolog, amit tenni tud, hogy behúz téged Isten jelenlétébe”. Ez minden, nem halhatsz 

meg. Ők csak befogták a halált egy lovasszekér elé, és az egyetlen dolog amit 

tehet, hogy behúzza egészen Isten jelenlétébe. Az csak egy bábfigura, ami azért jön, hogy 

áthúzzon téged a folyón. Ez minden. Így nincs már semmi, ami zavarhatna minket. 

40 Pál azt mondta, amikor a halál leereszkedik ezen keresztül, az az ő ideje, azt mondta 

„Ó halál, hol a te fullánkod?” A halál mondta „Nos, kiviszlek a sírba.” 

41 Azt mondta, „Akkor hát sír, hol a te győzelmed? Én birtokollak téged is.” Aztán 

megfordult és azt mondta, „Hála legyen Istennek, aki a győzelmet adja nekünk az Úr Jézus 

Krisztusunkon keresztül.” Akkor ez a miénk, Temple testvér. Ez az. Ennyi az egész. 

42 Nos, Snelling testvérnő régebben énekelt egy régi éneket. Nem hiszem, hogy valaki is 

emlékezne Snelling testvérnőre. Ott voltam valamelyik nap a sírjánál. Régen egy kis 

pünkösdi örömdalt énekelt arról, hogy: 

Menjünk tovább, menjünk tovább, 

Beszéljünk erről a régi jó útról; 

Menjünk tovább, menjünk tovább, 

Beszéljünk az Úrról. 

Hallottátok már? (Gyülekezet mondja, „ Ámen”) 

Sokkal jobban érzem magam, ahogy beszélek erről a jó öreg Útról, 

Sokkal jobban érzem magam, ahogy beszélek az Úrról. 

43 Ez az. Rendben. Beszéljünk hozzá csak egy pillanatra most, az ima szavával, mielőtt 

elkezdenénk az Igéjének az olvasását. 

44 Mialatt meghajtjuk a fejünket, és becsukjuk a szemünket, és a nap terhei tovatűnnek 

most. Az Ő Nevében gyűltünk össze és az Ő jelenlétében. Lenne itt valaki, akinek eszébe 

jut valami, amiről szeretné, ha megemlékeznénk Isten előtt? Csak emeljétek fel a 

kezeteket, és azáltal, Istenem, csak emlékezz meg rólam. 



45 Mennyei Atyánk! A végtelen Isten, Aki tudta, mielőtt a világ meg lett formálva, hogy itt 

fogunk állni ma este. Te láttad ezeket a kezeket. Te tudod, mi van minden egyes kéz 

mögött. Mi van a szív mögött, amiért az a kéz fel lett emelve. Imádkozom értük Atyám, 

hogy Te válaszolj a Te nagy gazdagságod szerint, dicsőségben és a Te erődben. 

46 Köszönjük Neked ezt a gyülekezetet, ezt a pásztort, a vének tanácsát, ezeket a 

gondnokokat, diakónusokat, minden tagot, mindazokat a drága lelkeket, akik itt 

tartózkodnak lent Clarksvilleben. Vándorok, idegenek, nem tartoznak már a világhoz. 

Mindent feladtak a világból, mindenüket eladták, amijük van, és megvették ezt a nagyon 

drága hatalmas gyémántot, az Úr Jézust, Aki örök életet ad nekünk. Köszönet Neked ezért 

Uram. Köszönjük ezeket a drága lelkeket. Imádkozunk minden egyes 

emberért. 

47 Jackson testvérre gondolok, hogyan dolgozott és próbálkozott és törekedett arra, hogy 

megpróbálja etetni a nyájat, és hogy tudjon egy gyülekező helyet teremteni a 

vándoroknak, hogy ott össze tudjanak gyűlni, összetartva őket, várva az Úr eljövetelét, ő 

és a felesége, és családja. Itt ülnek mögöttem ma este Ruddell testvér, és ő is összetartja 

őket, azt a kis csoportot, akik fent a „62”-es útnál vannak. Neville testvér és a csoport fent 

a gyülekezeti házban, akik odajárnak. És a többiek, Uram, akik itt vannak, talán 

máshonnan jöttek. Várjuk az Úr eljövetelét. 

48 Bocsáss meg nekünk Uram, amint most összegyűlünk. A Jézus nevében jöttünk, tudva, 

hogy Te megígérted, hogy meghallgatsz minket. Bármit kérünk az Ő nevében, azt 

megadod. 

49 És most, ma este, ahogy kinyitjuk a Bibliát, hogy elkezdjünk egy kis tanítást, most nem 

úgy vagyunk itt, hogy minket lássanak vagy halljanak, csak emberekként. Az emberek 

nem azért ülnek ezen a helyen, hogy csak azt mondják, „Nos, ma este voltam 

gyülekezetben.” Várjuk, hogy Te meglátogass minket, Uram. Várunk arra. „Akik az Úrra 

várnak erejük megújul.” És mi kérünk Téged, hogy törd meg számunkra az élet kenyerét. 

Hogy a Szent Szellem vegye azt a pár Igét, ültesse be mélyen a szívbe. Erősítsd meg 

azokat Uram, akik gyengék, és adjál azoknak örömet, akik erősek, bátorságot azoknak, 

akik elbátortalanodtak, egészséget azoknak, akik betegek, megváltást azoknak, akik el 

vannak veszve. És mi meg fogjuk hajtani a fejünket, és Téged fogunk dicsőíteni. Ezeket 

kérjük, és odaszánjuk magunkat, az Igével, Jézus Nevében, Ámen. 

50 Szeretném, ha a gyülekezet megemlékezne rólam, ahogy a most következő hét 

kezdődik, két nemzeten keresztül fogok utazni, hogy prédikáljam az Evangéliumot. 

Imádkozzatok értünk, mikor megyünk. És ha van bárki barátotok arra, tudjátok az 

útitervet, jöjjön a gyülekezeti alkalmakra, mi... vagy jöhetnek, boldogok lennénk, ha 

eljönnének az összejövetelre. 



51 Imádkozni fogunk itt mindannyiótokért, a pásztorotokért, és a többiekért, akik az 

otthonok tüzeit táplálják most, amíg vissza nem tudunk jönni. Ha Jézus eljön, mielőtt 

visszajönnénk, akkor találkozni fogunk veletek azon a reggelen. Ha bármi más motivál 

minket ezen kívül, Isten bocsássa meg nekünk. 

52 Most szeretném, hogyha odalapoznánk csak egy pár szóra ma este a Bibliánkban a 

Józsué Könyve 24. fejezetében található 14. és 15. versekhez. Szeretnék olvasni az Ő 

Igéjéből. Figyeljetek jól az Ő Igéjére. Józsué 24:14. és 15. 

Most azért az Urat féljétek, és Őt szolgáljátok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el 

azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az 

Urat szolgáljátok! 

De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit 

akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár 

az Emoriták isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat 

szolgáljuk! 

53 Uram, áldd meg az Ő Igéjének az olvasását! Van néhány jegyzetem itt, amiből egy 

kicsit szeretnék beszélni. És azt a témát szeretném venni ma este, nevezhetném úgy, 

hogy a küzdelem. Küzdelem Isten és Sátán között. És most, csakhogy vasárnapi-

iskolaszerűen tanítsam, mivel sok íráshely ide van írva. 

54 Édenben Isten ismerte az ellenségét és az Ő ellenségének a támadásait. Most Isten 

végtelen Isten, és a végtelen Isten a tökéletességek tökéletessége. Ő minden dolgot 

ismert, mielőtt azok meglettek. És ezért, ha ez a végtelen Isten előre tudott volna nézni, 

és előre tudott, és látta a véget, a kezdettől fogva, és tudta, hogy Neki lesznek gyermekei 

ezen a földön, az Ő saját áldott gyermekei, - nem gondoljátok, hogy Ő a legjobbat 

készítette számukra, amit készíteni tudott. (A gyülekezet mondja, „Ámen.” – Szerk.) 

55 Ti ma este a gyerekeiteknek, akik gyámoltalan kis gyermekek, akik nem tudnak 

magukról gondoskodni, hát nem küszködtök és dolgoztok és tesztek meg mindent, amit 

tudtok, hogy a legjobbat biztosítsátok, amit csak tudtok? Vagy amire képesek vagytok, 

hogy biztosítsátok azoknak a gyerekeknek? (A gyülekezet mondja, „Ámen.” – Szerk.) 

Mivel apa vagy, szülő. És ha ez a… amit úgy mondanék, hogy egy földi szülő igyekezete és 

gondolata, - és a szülőség Istentől származik, mert Ő volt az első szülő, - nem gondoljátok, 

hogy Isten, látva, hogy milyen lesz Sátán, hogy mit fog Sátán csinálni, odaadta az Ő 

gyermekeinek, és biztosította számukra a legjobb dolgot, amit csak biztosítani tudott 

nekik? Tudva, hogy milyen lesz az ellenség támadása, Isten megerősítette az Ő 

gyermekeit. Értitek? 

56 Vegyük a háborút. Amikor a tábornok kijön, hogy találkozzon egy másik tábornokkal a 

háborúban. És ez a tábornok, ha ő egy valódi, igaz polgára ennek a nemzetnek, akit 

képvisel... és biztos, hogy az, mivel tábornok, és először is tanulmányozni fogja az 



ellenség támadásait, hogy megtudja, hogy mit fog csinálni, hogyan fog működni, mert 

valahogy átment, és kikémlelte. 

57 Mindenhol kémeink vannak, tudjátok. Angliában amerikai kémek vannak. Vannak 

amerikai kémek Franciaországban, vannak ame-... És a németek kémei itt vannak. És 

vannak... Nem számít milyen baráti viszonyban vagyunk, akkor is vannak kémeink. És 

kikémleljük, hogy milyen nukleáris fegyvereik vannak. Aztán megtalálják, visszaviszik az 

információt az országba. Szóval, ez a felkészülés. Amikor tényleg jön a háború, akkora 

tudják, hogyan támadják meg az ellenségeiket. És ha tudjuk... 

58 Isten tudott erről a nagy háborúról, ami bekövetkezett a jó és a rossz között, és tudta, 

mit fog az ellenség csinálni. Ő tudta teljesen pontosan, hogyan szerelje fel az Ő 

népét. Így, ha megfigyeljük, a legelső dolog, amivel Isten felfegyverezte a gyermekeit, ... 

Mivel végtelen, Ő tudta, hogy mi kell ahhoz, hogy legyőzhessük Sátánt, bármilyen időben, 

bármilyen helyen, bárhol, bármilyen feltételek között. Nos, Ő nem mondta, hogy „adok 

neki valamit, és aztán egy pár évvel később majd talán kifejlesztek valami jobbat, amit 

majd akkor adok oda nekik, és aztán még néhány évvel később…” 

59 Mint mi, a hadseregben a jó öreg íj és nyílvessző, és balta, buzogány, és aztán a 

következő volt a... A nyíl és az íj után jött a muskéta, és a muskéta után jött a Springfield 

puska, és aztán az atomfegyverek meg ilyesmi. Tudjátok? Egyre jobbat fejlesztünk ki. 

60 De Isten az elején adta oda a gyermekeinek az atomfegyvert, mert Ő végtelen Isten. 

Nos, mivel látta, hogy közdelem lesz, és hogy lesz egy csata, Isten felfegyverezte a 

gyermekeit a megfelelő fegyverzettel, a megfelelő harcmodorral, a megfelelő mindennel, 

amire majd szükségük lesz, ami az Édenből egyenesen az elragadtatásig repíti őket. Mi 

volt az? Az Ige. Az Ige. Ez győzi le Sátánt, az Ige. Le fogja győzni mindenhol, minden 

helyen. Nos, miért akarjuk helyettesíteni valami mással, amikor már megvan a legjobb 

létező dolog, az Ige? 

61 És itt találjuk Jézust a földön, csak azért, hogy bizonyítsa, hogy ez volt a legjobb 

fegyver, amikor Sátán kézitusára kelt Jézussal, akkor Jézus nem irányította rá csak az 

erejét, és kötötte meg a kezét. Ő egyszerűen ugyanazt a fegyvert vette elő, amit Isten az 

Édenkertben adott, az Igéjét, és azt mondta, „Meg van írva… meg van írva.” És azzal 

egyenesen kiütötte a ringből, így igaz, mert az Isten legjobb fegyvere. 

62 És nézzétek, hol van. Ez nemcsak egy-két ember számára adatott egy gyülekezetből, ez 

mindannyiunk számára van. Minden hívőnek megvan a joga, hogy vegye ezt az Igét, és 

harcoljon az ellenséggel, bárhol is találkozik vele. Bárhol találkozol az ellenséggel az Ige 

az, amit használnod kell, és Jézus bebizonyította ezt, amikor Ő eljött. Így hát Ő felruházta 

a gyermekeit az Igével, a védelmükre az ellenség ellen. Amikor a végső harcra sor kerül, 

és a csatákra, és csatarendbe állnak, akkor csak egy dolog van, amit egy igazi katona 

használni tud, egy igazi keresztény katona, ez az „ÍGY SZÓL AZ ÚR”. Menj ki egyenesen 



oda, és nézz szembe az ellenséggel, azzal a bizonyossággal, hogy semmi... „Ezren 

eleshetnek a jobbodon, és tízezren a balodon, de hozzád nem is közelít.” Csak emlékezz, 

hogy Isten tette ezt a kijelentést, és odaadta az Igét a gyermekeinek, és ez a legjobb, ami 

valaha is létezett. 

63 Sátán Édenben, amikor először kezdte ezeket a támadásokat, támadott meg valakit 

tudva, hogy Isten gyermekei az Igével vannak felfegyverkezve, Sátán az Igét támadta. 

Látjátok? Soha nem az embert támadta. Először az Igét támadta. 

64 Nézzétek azt a csúszómászó gyíkot, hogy ma mit csinál? Először is, nem fog nekiesni 

valakinek, és azt mondani, „Nos, az nem jó ember.” Az egy jó ember. Értitek? Hanem 

egyetlen dolgot tesz majd csak, mindegy milyen jó az az ember, próbálja rávenni, hogy 

 

tagadja meg az Igét. Ezt az egy dolgot akarja tenni, rávenni téged, hogy tagadd meg az 

Igét. 

65 Szóval Sátán megpróbálta az Igét megtámadni az Édenkertben. Ezért aztán kellett, 

hogy legyen valami a birtokában, ami az emberek számára jobban néz ki, mint az Ige. 

Látjátok? Kellett, hogy legyen valamije, ami jobban néz ki az emberi lények számára, mint 

az Ige. És tudjátok, hogy mit használt? Az érvelést. Amit mi csak „józan észnek” hívunk. 

Látjátok? Tehát ezt használta, és sikerült neki, így ezt használta mindvégig. 

66 De Isten nem tud semmi mást adni, csak az Igéjét, mert Ő ezt választotta elsőnek is. És 

amikor Isten eldönt valamit, annak úgy kell maradnia. 

67 És Sátán csak érvelt és érvelt, és támadta az Igét, és letaszította Évát az ösvényről, így 

van, érvelésekkel, emberi érveléssel. 

68 Nos, csak valami vonzó dologgal lehet elérni, hogy valaki ne higgyen Isten Igéjének. És 

Sátán tudja, hogyan tegye az érveléseket vonzóvá. Annak vonzónak kell lenni a 

számunkra. És a bűn az nagyon vonzó. És csak egyetlen bűn van és az a hitetlenség. Így 

hát az igazán vonzó. Sátán a bűnt nagyon vonzóvá teszi számunkra! 

69 Csak álljunk meg itt egy pár percre. Fiatalemberként gyakran gondolkodtam, és 

olvastam különböző nemzetekről, és egy ország erkölcséről. És hallottam beszélni 

különböző embereket, különösen lent Franciaországban, egy Pigalle nevű helyről, és 

arról, hogy ott az emberek annyira erkölcstelenek. Nos, azt gondoltam, ha valaha majd 

odamegyek, akkor majd meglátom ott azokat az embereket. Asszonyok, ahogy kijönnek, 

tudjátok olyan lecsúszott állapotban, azzal az ápolatlan kinézettel, tudjátok, hogy mire 

gondolok. És-és lementem Pigallebe, az első este én és három másik szolgáló. Testvér, 

micsoda meglepetés ért ott minket. Nos, Sátán okosabb annál. Nem csinál ilyesmit. 

Hanem a legbájosabb lányok, amiket valaha is láttam az életemben, olyanok voltak ott, 

vonzóak. Így igaz. 



70 A bűn szép és vonzó. Sátánnak nincsenek villás patái, és - és - és hegyes farka és 

ilyesmi. Ő nem az öreg John Barleycorn ott kint, hosszú kabáttal, és lelógó fülekkel. Ő 

elegáns, vonzó. A bűn nem olyan durva, mint amilyennek gondoljátok. Az nagyon vonzó. 

Ezért nagyon kell figyelnünk. Csak egy kicsit megyünk ebbe bele. Valami másra 

gondoltam. Szóval Sátán annyira valóságosnak mutatja, vonzó számukra. 

71 De ha csak maradtak volna az Igével megerősítve, engedték volna, hogy az Ige legyen 

az erődítményük, akkor, látjátok, meg lettek volna erősítve. Az Ige mögött lettek volna. 

Az Ige lett volna előttük mindig, ÍGY SZÓL AZ ÚR. „ÍGY SZÓL AZ ÚR. ÍGY SZÓL AZ ÚR.” 

Jobbra vagy balra, „ÍGY SZÓL AZ ÚR.” 

72 Mint azok az angyalok ott lent, azon a napon, amikor Ézsaiás találkozott velük a 

templomban. Azt gondolta, hogy egész jól megy neki, egész jó prédikátor. A király igazán 

szereti, de a király egy napon el lett tőle véve. És letérdelt az oltárnál, és látott egy 

látomást, és angyalokat látott, akiknek a szárnyuk az arcuk előtt volt, és a lábuk 

előtt volt, és két szárnnyal pedig repültek, és énekelték, „Szent, szent, szent a 

Mindenható Úristen,” tudjátok, bármelyik irányba, amerre mentek. 

73 Ezékiel látta, ahogy a látomásban megjelent. Errefelé, amerre az Úr Szelleme mozdult, 

az arca olyan volt, mint egy ököré, errefelé oroszlán arca volt, és bármerre ment, arca 

volt. Bármerre ment, meg volt erősítve. 

74 Az Isten Igéje, nincs másfelé út (nem lehet megkerülni). Megerősítve mindenfelől, 

mindenhol. “ÍGY SZÓL AZ ÚR. ÍGY SZÓL AZ ÚR.” A járásod, a beszéded, a dolgaid, a 

társaságod, és minden, tedd Isten Igéjét előre. 

75 Mondod, „Azt hiszem, hogy elmegyek ma este, és egy kis tánc senkinek sem árthat.” El 

tudnád vinni az ÍGY SZÓL AZ UR-at magaddal? Érted? Érted? „Azt hiszem, hogy megkötöm 

ezt a kis üzletet, ó, az csak egy kicsit zavaros.” De tudnád mondani, hogy „ÍGY SZÓL AZ 

ÚR” ezzel kapcsolatban? Érted? 

76 Mindig Őt tedd előre, maradj megerősítve, mert Ő a mi erősségünk, az erősségünk 

ereje. 

77 De tudod, hogy először figyelmen kívül kell hagynod a... Ahhoz, hogy elhidd az ördög 

hazugságát, először figyelmen kívül kell hagynod és megtagadnod Isten Igazságát, mielőtt 

elhinnéd az ördög hazugságát. Gondoltál már erre valaha? Meg kell tagadnod az 

Igazságot, mielőtt el tudnál hinni egy hazugságot. Így van. Meg kell tagadnod azt. 

78 Éva kiment Mögüle, és elvesztette a csatát. Amint Éva... Sátán ott állt kint lövöldözve a 

célpontjaira. Éva azt mondta, „De az Úr azt mondta...” És aztán Sátán újra lőtt. Éva 

mondta, „De az Úr azt mondta...” Így aztán Sátán újra lőtt, másképp. „De az Úr azt 

mondta, hogy...” 



79 De Sátán ott előlépett hátulról, azt mondta, „De várj csak egy percet, ha az Úr tényleg 

azt mondta, akkor hadd mondjak csak neked valamit. Látod? Nem vagy olyan bölcs, mint 

Isten. Nem tudod megkülönböztetni a jót a rossztól. De ha… Hallgass rám! Nem szeretnél 

olyan bölcs lenni, mint Isten?” 

80 „Nos”, mondta Éva, „igen, én - én - én - én azt hiszem, hogy szeretnék, talán valami 

ilyesmi. Azt hiszem, hogy csak ismerni szeretném Isten minden bölcsességét. Szeretném 

tudni, hogy mi jó és mi rossz. Nem tudom.” 

„Nos, elmondom neked.” Akkor Éva azt mondta, „De, de az Úr azt mondta, hogy...” 

81 „Nos, de bizonyára tudod, hogy Ő egy jó Isten. Ő nem fog olyat tenni.” Látod? 

82 Pontosan ott, Éva csinált egy rést. Így Sátán lőni tudott. Pontosan ott, rosszkor állt 

meg, pontosan ott, csak egy kicsit megállt. 

83 Nos, hadd mondjak valamit nektek, itt lévő keresztények. Sohase álljatok meg egy 

másodpercre sem az ördögnek. Ne állj meg érvelni. Amikor elkezded kimagyarázni, az 

ördög pontosan akkor bejön. Nem tudod Istent megmagyarázni, nem tudod Istent 

megérteni, neked csak el kell hinned Istent. Látjátok? Nem tudom megmagyarázni Istent, 

senki se tudja. Nem tudok sok dolgot megmagyarázni, csak egy dolog van, egyszerűen 

elhiszem azt, mert Ő úgy mondta. Nos, senki se tudja megmagyarázni. Ne próbáljátok 

megmagyarázni. 

84 Ne legyetek olyanok, mint azok a hitetlenek, akik azt mondják „nos, figyelj csak, ott 

van a pásztorotok, Junior, hallom, hogy imádkozik a betegekért. Nos, ti ott mind 

megbolondultatok. Nincs olyan dolog, hogy Isteni gyógyítás.” 

85 Mondd azt, „Rendben, akkor számodra nincs. Hitetlen vagy.” És csak menj tovább. 

Látod? Ez csak hívőknek van. Látod? Ne... 

86 „Nos, mindannyian azt mondjátok, hogy megvan nektek a Szentlélek. Nincs olyan 

dolog, hogy Szentlélek.” Mondd azt, „Ez akkor nem neked van, hanem nekem.” Csak menj 

tovább. Látjátok? Látjátok? 

87 Ne érveljetek. Ne próbáljátok meg kimagyarázni. Nem lehet kimagyarázni. Csak 

higgyétek. Ne magyarázzátok meg egy dolgot sem. Mert, emlékezzetek, az egyetlen 

módja annak, hogy Istent el tudjátok fogadni, az hit által van, nem érvek által, nem 

megértés által, nem a megmagyarázás képessége által. Nem magyaráztok valamit. 

Elhisztek valamit. Nem az, amit éreztek. Jézus sohasem mondta, „Érzitek?” Ő azt mondta, 

„Hiszitek?” Ez így van. Ti csak higgyétek, amit Isten mondott. Nem tudom megmagyarázni 

nektek, hogy ők hogyan... Hogy lehetett az, hogy egy… A legnagyobb csoda, amire 

gondolni tudok, egy ember, aki... 



88 Ez olyan, mint amikor veszünk egy disznót, és megmondjuk annak a disznónak „Tudod, 

te már nem vagy ezentúl disznó, bárány vagy.” És bárány lesz. Látjátok? Ezt nehéz volna 

elhinni. 

89 Nos, ugyanaz a dolog történik, amikor megtérünk bűnösből kereszténnyé. Értitek? Az 

megváltoztatja a saját véleményeteket, megváltoztatja a saját akaratotokat, megváltoztat 

mindent, ami benned van. És elhoz egy másik életre, és egy másik szellemet ad neked, 

amely más dolgokat hoz elő. Látjátok? Akkor a régi életednek meg kell halnia, és az újnak 

újjá kell születnie. És aztán tudjátok, már egyáltalán nem vagytok ugyanazok a 

teremtmények, akik voltatok. Ez az, amikor a vér mögé kerülsz, megerősítve az Igével. Ne 

próbálj semmit megmagyarázni, csak hidd el, és menj tovább. „Uram, hiszem. Megváltóm 

emeld fel a hitemet Benned, egészen addig, amíg nem tud egy hegyet mozdítani.” 

Látjátok? „Uram, hiszem, mert minden kétségem el van temetve a forrásban.” 

90 Mi lett volna, ha Ábrahámtól megkérdezték volna az orvosok, akik jöttek, azt mondták 

volna, „Ábrahám, te százéves vagy, a feleséged kilencven, hogy lesz nektek gyereketek?” 

91 Akkor Ábrahám azt mondja, „Nos, akkor elmondom nektek, így lesz. Tudjátok? 

Mikor eljön az ideje, meg fogunk inni egy bizonyos dolgot, és attól ez lesz. És ez a fajta 

változás fogja...” Ábrahám azt nem tudta megmagyarázni. 

92 Ábrahám valami olyasmit mondott volna, “Nem tudom, nem tudom, nem tudok erről 

többet, mint amennyit ti tudtok. Az egyetlen dolog, amin én állok az az, hogy Ő mondta, 

hogy nekünk ez meglesz, és én ezt várom.” Ez az. Igen Uram. 

93 Nos, ez minden, ami kell hozzá. Csak vedd, hidd. „Isten mondta így.” És ez elintézi az 

egész dolgot, mert Isten mondta azt. 

94 Nos, látjuk, hogy amikor Éva elvesztette a csatát, kijött az Ige mögül. Felemelkedett a 

lövészárokból, és azt mondta, „Tényleg ezt mondod? Tényleg ez az igazság?” Elveszett, 

pontosan ott. 

95 Nos, tudod, a mi gyülekezetünk ezt nem így tanítja, mi úgy hisszük, ahogy Ő mondta. 

96 „Igen, de hallgass ide, kedves, jobban tudod te ezt ennél, ha a józan eszedre hallgatsz, 

tudod, hogy ez nem így van. Nos, hallgattam azokat az embereket, csak kiáltoznak és 

kiabálnak. Miért kiáltoztak? Látod? Szóval a saját józan eszed megmondja, hogy csak 

szándékosan csinálták. Érzelmi túlfűtöttségükben. Látod?” Ha megállsz, hogy erre figyelj, 

elvesztetted a csatát. 

97 Ha azt mondják „Ó, nos, várj egy percet, az orvosod azt mondta, hogy TBC-s vagy, és 

hogy előrehaladott stádiumban vagy. Teljesen lehetetlen, hogy valaha is kigyógyulj a TBC-

ből. A doktor azt mondta, hogy lehetetlen. Hát nem ezt mondja a józan eszed?” Nos, ha 

az érvelésre támaszkodsz, akkor már készülhetsz is a halálra. 



98 De hogyha odafordult ahhoz az ígérethez, amit az Úr adott, és el tudod hinni, akkor az 

az egész programot megváltoztatja. 

99 Nos, ahogy azt megváltoztatja, úgy változtatott meg engem egykor. Látjátok? Én csak 

hiszem. Nem tudom, hogy tette, de egy új teremtény jött elő. Valaha pedig kerültem a 

gyülekezetet. Én... 

100 Egy ember azt mondta nekem, amikor még bokszoltam, mi... A tizenötödik profi 

mérkőzésemet vívtam itt lent az indiánai Evansvilleben. És Howard McClain, sokan ti New 

Albany-i emberek, ismeritek őt, és sétáltunk lefelé az utcán, és Howard váltósúlyú volt, én 

pedig pehelysúlyú. Én Billy Frickkel mérkőztem meg a west virginiai Huntingtonból. Egy 

olyan kék öltöny volt rajtam, mint ez. Akkoriban (még) volt egy kis hajam. És sétáltam 

lefelé az utcán. Úgy volt, hogy három körül ebédelünk, és elkészülünk az aznap esti 

meccsre. Aztán mentünk pihenni, és utána pedig bekötöztetni a kezünket. És Howard azt 

mondta nekem, azt mondta, „Tudod mit, Bill?” Azt mondtam, „Mit?” Azt mondta, „Úgy 

nézel ki, mint egy kis baptista prédikátor.” 

101 És hívhatott volna bármi másnak. Én soha... Megfordultam. Azt mondtam, „Nos, várj 

egy percet, Howard.” Most nevetve mondod ezt. (Branham testvér és a gyülekezet 

nevet.) Körülbelül ilyen magas voltam, de kész voltam rá, hogy leteperjem. Nem akartam, 

hogy bármi közöm is legyen egy prédikátorhoz. 

102 És most a legnagyobb bóknak venném, amit csak mondhatna rám. Ó, ha valaki azt 

mondaná, Branham testvér, úgy nézel ki, mint egy prédikátor. Azt mondanám, „Dicsőség 

Istennek!” Látjátok? Látjátok? 

103 Mi a helyzet? Meghaltam. És új teremtmény vagyok. Hogy csináltam? Vettem az Ő 

Igéjét. „Branham testvér, milyen gyógyszert, milyen készítményt vettél be?” Semmilyet. 

„Hogy csinálta?” Nem tudom. De akárhogy is, elhittem. Sohasem vettem be semmit. Csak 

hittem. És Ő felemelt engem abból, ami voltam, bűnösből kereszténnyé. Azért tette, mert 

az Igéjét vettem. Ő ugyanazt fogja tenni a betegséggel. Ugyanazt a dolgot fogja tenni a 

Szent Szellem keresztséggel. Ugyanazt fogja megtenni minden ígéretével, amit ad. 

104 De látjátok, mi, mi a témám? A küzdelem. A küzdelem. Sátán megpróbál téged 

rávenni, hogy érveljél azzal kapcsolatban. De ne tedd! 

105 De miután kereszténnyé válsz, meg vagy erősítve az Ő Igéjével, és minden Igében 

lévő ígérettel. Húha! Nem tudtam, hogy ezt fogom mondani. Látjátok? Amikor 

kereszténnyé lesztek, akkor az Isten Igéje mögé vagytok behelyezve. Látjátok? Nos, ott 

van az erődötök. A biztonságotok. Óh! Minden abban lévő ígéret a tiétek. Az egyetlen 

dolog, amit tennetek kell, csak az, hogy nyúljatok érte, és vegyétek el, és menjetek 

tovább pontosan azzal. „Honnan tudod, hogy működni fog?” Nem tudom, hogyan fog az 

működni. „Magyarázd el nekem”. Nem tudom. Csak azt az egy dolgot tudom, hogy Isten a 



gyermekeinek a legjobb támadási módot adta, amit adhatott, és a legjobb dolgot a 

támadásra, mert Ő ismeri az ellenség működését. 

106 Nos, elemezzük ezt; mintha a vérnek a kémiai összetételét néznénk, vagy a víznek a 

kémiai összetételét, vagy bármit. Tudjátok? Gyerünk, határozzuk meg, nos, miért adta Ő 

az Igét? Mert… Készen álltok? (A gyülekezet mondja, Ámen. - Szerk.) Az Ige örök. Ámen. 

Látjátok? És ha Isten ígéretet tett, ami örök, akkor nincs semmi, sehol, ami megállíthatja. 

Nem lehet. Ha minden atomot a feje tetejére állítanánk és aztán vissza, az sem tudna 

áttörni Isten Igéjén, egy Ige egy kis részén sem. Látjátok, mert Jézus mondta, „A menny és 

a föld elmúlnak, de az Én Igém soha el nem múlik”. Látjátok? Ez a legjobb fegyver, ez az 

örök Isten Igéje. 

107 Nos, mi Isten Igéje? Isten Igéje, Isten maga. Így hát Isten önmagát adta a hívőnek. 

Ámen. Hűha! Az maga Isten. Ő önmagát adta a hívőnek, hogy azzal támadhassuk az 

ellenséget. Más szóval Ő az Atya. És az Ige, Isten, akkor az Ige az Atyánk. Mi az Ige által 

születtünk, és Ő áll a frontvonalban a gyermekeiért. Ámen. Íme. Ő áll ott kint a 

gyermekeiért. Mitől félünk? Az elragadtatás biztos. Az eljövetele biztos. Minden áldás, 

amit megígért a miénk. Minden hozzánk tartozik. Nos, valahogy lefékezünk és mondjuk... 

108 Sátán mondja, „Gyere át erre az oldalra! Elérvelgetek ezen veled.” Ó, ó, akkor 

kikerülted az Atyát. Látod? Ne tedd ezt! Maradj pontosan ott, ahol az Atya áll. Pontosan 

ott, ahol Ő szól. Mondd, „Ez így szól az Atya.” Látod? Így szól az én Atyám. Így szól az én 

Atyám. Ez le fogja győzni Sátánt. Olyan biztosan, mint a világ, le kell győznie. Rendben. 

109 De ha kijössz Mögüle, ahogy Éva tette, a csata el van veszítve. Nos, szegény Éva, 

meghallgatta. Elhagyta a helyét. Így van. 

110 És akkor Isten a férfiakat választotta, hogy tartsák az Ő erődjét, és ez azóta is így van. 

111 Ez az, ahol sokszor az emberek ezekben az utolsó napokban azt mondják, „Miért 

gondolod, hogy egy hölgy ne tudna olyan jó munkát végezni a szószéken, mint egy férfi?” 

Én nem vitatkozom ezzel, egyáltalán nem. Néha sokkal jobbat, mint amit én tudnék, 

sokan közülük. 

112 De látjátok, nekünk azt kell venni, amit Isten adott. Látjátok? Pontosan ott. Éva volt 

az, aki ledöntötte a korlátokat, és Ádám nem döntötte le a korlátokat. Nem Uram. Hanem 

azért, mert szerette a feleségét, egyenesen vele ment. Látjátok? Így Isten a férfiakat 

választotta, hogy tartsák az erődöt. 

113 Nos, a következő dolgot látjuk, miután a csatát elvesztették ott akkor, a pusztulás 

időszaka következett rájuk, a következő időszak, egy korszakváltás következett. 

114 Tudjuk, hogyan zajlott a csata, tudjuk, hogy Éva azért vesztette el a csatát, mert az 

érveire támaszkodott ahelyett, hogy az Isten Igéjébe vetett hitére támaszkodott volna. 

Ismételjük meg ezt. A saját érveire támaszkodott ahelyett, hogy Isten Igéjében lett volna 



hite. Érvelésen keresztül történt. Így ledöntötte a frontvonalakat, és az ellenség 

beáramlott. És aztán a halál sújtotta a világot. Nos, ezért Isten sohasem bízta ezt újra az 

asszonyokra, hogy tartsák azt a frontvonalat. Férfiakra bízta. 

115 És most a következő korszakváltás, a küzdelem elkezdődött. És van egy íráshelyem. 

Azt hiszem, hogy csak elkezdem felolvasni. 

116 Valójában mennyi időnk van, hogy folytassuk a prédikálást? Csak valami, csak 

körülbelül... Nem lesz több hat óránál, és mi… (a gyülekezet nevet) És így mi... Nem 

komolyan mondtam, barátaim. Én... 

117 Kezdjük innen, ti a Bibliátokból. Olvassunk csak néhány percet. Egyszerűen szeretem 

ezt olvasni, ahogy meg van írva, és tehát ez Isten Igéje elejétől a végéig. Kezdjük a 

korszakváltásnál ismét, Ádámtól, az ádámi korszaktól a Noé korszakáig. Nos, most csak 

mielőtt eljött az az idő, csak nézzük meg mi történt. Kezdjük, kezdjük az I. Mózes 6. 

fejezetével, és olvassunk csak el néhány verset. 

„Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik 

születtek, látták az Isten fiai, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették 

közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak." 

118 Nos, hasonlítsuk össze. Nos, emlékezzetek, Jézus azt mondta. „Ahogy a Noé 

napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának az eljövetelekor.” Most figyeljetek, olvassuk el 

figyelmesen, csak mint egy vasárnapi iskolai órán, csak egy vagy két verset, aztán megyek 

rögtön tovább néhány egyéb íráshellyel. 

„Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik 

születtek, látták az Isten fiai, hogy szépek az emberek leányai,” 

119 Nos, észrevettétek ezt? 

„látták az Isten fiai, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük 

mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak." 

120 Nos, nagyon sok teológus... nem akarok ellentmondani, nem az a szándékom, de 

sokan tudjátok, hogy a teológusok azt hiszik, hogy „Ezek a bukott angyalok, akik Lucifer 

hazugsága miatt buktak el, vettek maguknak feleséget. Bukott angyalok voltak, vagyis 

Isten fiai, akik kiestek a kegyelemből, akik le lettek vetve a földre, belenyomták magukat 

hústestbe, és feleséget vettek maguknak. Én, én egyszerűen nem igazán hiszem, hogy ez 

pont megegyezne az Írással. 

121 Mert először is, ahhoz, hogy egy bukott angyal emberré tudja tenni magát, 

teremtőnek kell lennie. És csak egy Teremtő van, és az Isten. Így emiatt ez lehetetlen. 

122 A másik dolog, hogy Isten fiai az emberek lányait vették el. És tudtátok, hogy a Biblia 

sohasem rendel nemi hovatartozást az angyaloknak? Látjátok? Nincs az angyaloknak 

nemi hovatartozásuk. És nincs olyan hely a Bibliában, ahol női angyal szerepel. Mert az 



asszony a férfiből kivett melléktermék. Mindegyik ugyanolyan, kezdjük azon, ahogy Ádám 

egyben Ádám és Éva is volt. Értitek? Éva az Ádám oldalából lett kivéve, így ez - ez kizárja 

az érvüket, amely szerint ezek bukott angyalok voltak. 

123 De ha megbocsátotok, és nem hiszitek, hogy valami mindentudó akarok itt lenni, 

hanem csak hogy meg akarom osztani veletek, amit erről gondolok. Azt hiszem, „Ezek az 

Istenfiak a Sét fiai voltak, akik meglátták a káiniták lányait, a Káin családjából, hogy 

szépek”. Mert, „Jöttek a Sét fiai, akik Ádám fiai voltak, aki Isten fia volt.” De, „A fiú, de a 

lányok Káin lányai voltak, aki Sátán fia volt.” 

124 Nos, figyeljétek meg, „Észrevették,” csak a végén, az özönvíz előtti pusztulás előtt, 

„hogy a kánaániták lányai szépek, csinosak, vonzóak.” Értitek? (A gyülekezet mondja, 

„Ámen” – Szerk.) 

125 Nos, Jézus azt mondta, „Úgy ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfiának 

eljövetelekor is.” Asszonyok, vonzóak. Miféle asszonyok? A káiniták, látjátok, vették az 

Isten fiait. Látjátok? Isten fiai elvették a káinita asszonyokat. 

126 Az asszonyok kiemelkedő szépsége annyira megnövekedett az elmúlt ötven évben; 

csak vegyünk egy ötven évvel ezelőtti fényképet, hogy nézett ki egy vonzó nő. Néztem 

valamelyik nap a háborúk történetében, hogy Pearl White, körülbelül száz évvel ezelőtt, 

amikor Scott Jackson, a szerelme leszúrta, és hogy hogyan nézett ki az az asszony. Nos, és 

ugyanígy Mary Bonneville, és sokan azok közül az úgynevezett vonzó asszonyok közül, 

akik nagyjából ötven-száz évvel ezelőtt éltek, csak hasonlítsátok őket össze a mai 

asszonyokkal. Még az árnyékukba sem léphetnének. Biztos, hogy nem. Erősebb 

testalkatúak voltak. 

127 Az asszonyok kecsesekké, nőiesebbekké váltak, és így tovább. Vonzóbbak. És mi ez? 

Vonzóbb módon öltözködnek. Valaha az asszonyok nagy, hosszú ujjú, hosszú ruhát, és 

hosszú szoknyát hordtak, és elrejtették a testüket, mert nem akarták, hogy a férfiak 

vágyakozzanak utánuk. Egy férfinek éltek, aki feleségül választotta őket. Ma az asszonyok 

kis ruhákat vesznek fel, és az erkölcstelenség annyira köztünk van és tombol, hogy elhinni 

is nehéz. 

128 Annyira megütköztető volt, amikor olvastam egy tanulmányt valamelyik nap 

Chicagóról, amikor ott voltam. New York, Los Angeles, Birmingham, és sok más nagy, 

jelentős város ezzel a klubbal, a társadalmi klubjaikkal összejöttek olyan módon, hogy a 

családok egymás után csatlakoztak a környékről ahhoz a klubhoz, és elmennek egy 

bizonyos találkozó helyre, fogják a kulcsaikat, bedobják egy kalapba, egy asszony 

belenyúl, és kihúz egy kulcsot, és aki ott lakik, az lesz az férje a következő találkozóig. 

Ezek a mi amerikai asszonyaink. 

129 Látjátok? Ez azt mutatja, hogy régen is, kezdetben asszonyokkal kezdődött, 

szexualitáson keresztül, és ugyanúgy fejeződik be a végén. 



130 Nem mintha Isten nem áldaná meg a becsületes és jó asszonyokat. Olvassátok el az 

Ézsaiásban amikor Ő azt mondta, hogyan fognak megmenekülni az utolsó napokban, a 

Sion lányai, akik megmenekültek mindezektől a kárhozatot hozó dolgoktól, amik a földön 

vannak. 

131 Nos, „Isten fiai látták az emberek lányait, hogy szépek; és feleségül vették őket, mind, 

akiket választottak,” szóval ez a végidőknek egy nagy jele. Olvassunk még egy verset. 

És monda az Úr: Ne maradjon az én Szellemem örökké az emberben... 

132 Közvetlenül, miután ez megtörtént, a házasság. Lukács mondja el ezt nekünk. Leírtam 

ide. Azt hiszem a Lukács 7.27 mondja, hogy... vagy a Lukács 17.27 mondja el, hogy volt, 

„Házasodtak, és férjhez mentek Noé napjaiban.” Látjátok, hogy volt? Ugyanaz a dolog. A 

férfiak a szépségre néztek. „Isten fiai”, akiknek tartaniuk kellett volna az erődöt, „látták az 

emberek lányait”, hogy mennyire vonzóak és szépek. „És feleséget vettek maguknak, és 

házasodtak, és férjhez mentek.” Ugyanazt a dolgot 

teszik ma is. Látjátok? 

És monda az Úr: Ne maradjon az én Szellemem örökké az emberben, mivelhogy ő test; 

legyen életének ideje százhúsz esztendő. Az óriások voltak a földön abban az időben, sőt 

még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket 

szültek nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. 

133 Vegyétek észre. Ezek az okos, művelt, káinita asszonyok, akik nem... Káin vonalából, 

hozzámentek Sétnek ezekhez az alázatos földműves fiaihoz, és onnantól lettek „óriások” 

és lettek „híres-neves emberek”. Azt találjuk, hogy nagy tudósok lettek. Nagy fa 

megmunkálók. Nagy, okos, tanult emberek. És hatalmas gazdaságuk volt. És olyan 

tudományos korban éltek, hogy még olyan piramisokat is tudtak építeni, amiket ma nem 

tudnánk megépíteni. És megépítették a szfinxet, és sok hatalmas jelet, amit a sziklában 

láthatunk, az idő homokjában, amit mi ma nem tudnánk utánuk csinálni. Mert azok az 

emberek a tudományukra támaszkodtak, és tudósok és okos emberek lettek, és híres 

emberek. 

134 De az Isten fiai, akik alázatosak maradtak, távol maradtak ezektől a dolgoktól, és 

Istenre támaszkodtak, és tudták, hogy örökölni fogják mindezeket a dolgokat a végén. 

Értitek? 

135 Így az emberek ma azt mondják, „Okosak. Mindenük megvan. Mi mindezeket 

tesszük.” Így sokkal okosabbak vagyunk, mint voltunk, és sokkal távolabb vagyunk 

Istentől, mint voltunk. Látjátok? Pontosan távolabb kerültök. Rendben. 

136 Nem fogok több időt tölteni azzal, hogy tovább olvassak. Valamikor, ha majd lesz rá 

lehetőségetek, olvassátok el végig az 1 Mózes 6. részt, hogyan történtek ezek a dolgok. 



137 Itt van egy kis jel, azt gondoltam, hogy elolvasom. Ide volt írva, hogy olvassam el ezt, 

csak egy verset, vagy kettőt, hogy megmutassam nektek, hogy Noé ideje mennyire 

hasonló ehhez az időhöz. Nos, látjuk, hogy az emberek házasodnak és házasságot kötnek. 

Látjuk az asszonyok szépségét, akik levették a ruhájukat, hogy vonzóak legyenek Isten 

fiainak a szemében. 

138 Nos, hogy ne csak az asszonyokról szóljon az üzenetnek ez a része. Hálás vagyok, 

hogy vannak itt asszonyok, akik hölgyek, fiatal nők, akik még mindig tiszteletre méltóak, 

és erkölcsösek. Az nem teszi ... 

139 Nos, az átlagos nő ma újra fügefaleveleket hord, ugyanúgy, ahogy Éva. És a 

fügefalevél tulajdonképpen egy ember készítette rendszer; rövidnadrág, dohányzás, 

vágott haj, vonzó külső. Miért teszik ezt? Azért, hogy a férjeiknek tetszenek? Hogyha 

azért, akkor az a férfi nem Isten fia, hanem egy kánaánita. És aztán, ha ő Istennek egy fia, 

akkor azt fogja mondani, „Mosd le az arcodat, és vegyél fel valami ruhát. Látjátok? 

Így igaz. 

140 Nos, Isten ebben az időben, Ő azt választotta, hogy elküldi újra az Ő Igéjét, az Ő 

gyermekeiért. És Ő választott egy prófétát. „És az Úr Igéje a prófétákhoz jön” És Noé és 

Énok, micsoda gyönyörű kép! És valaki ... sokszor, az emberek ... 

141 Én-én megfigyelem, hogy néhány kérdést valahogy nem válaszolok meg. 

Megkérdezték ezt a kérdést, azt mondták, „Branham testvér, nem értek veled egyet.” A 

drága testvér, aki a legszebb cikkek közül írt néhányat, akihez most fogok menni. Mi is 

annak a testvérnek a neve? Ahova megyünk prédikálni, ott fent most a következő 

alkalmon, fent ott South Pineban vagy Southern Pineban? (Valaki mondja, „Parker”) 

Parker. Thomas Parker. Azt mondta, „Van egy dolog, amiben nem értek egyet Branham 

testvérrel.” Azt mondta, „Ő azt hiszi, hogy a gyülekezet nem fog átmenni a nagy 

nyomorúságon.” Azt mondta, „Én azt hiszem, hogy a gyülekezet átmegy a nagy 

nyomorúságon, hogy megtisztuljon.” Mi van akkor a Jézus vérével? Látjátok? Nincs 

egyetlen hely, semelyik példázatban, vagy semelyik Igében arról, hogy a gyülekezet 

átmegy a nagy nyomorúságon. 

142 (Valaki elfordítja a ventillátort. Szerk.) Azokra az emberekre kellene irányítani, akik 

nem kopaszok. Ők nem rekednek be olyan hamar. 

143 Nincs olyan hely, ahol az van, hogy a gyülekezet átmegy a nagy nyomorúság 

időszakán. Krisztus vére, és a Jézus Krisztus vérének az alkalmazásának a teljessége 

megtisztít minden bűntől. És akkor miért kellene megtisztulnunk? Mi naponta tisztulunk 

meg. Nincs nagy nyomorúság. Hallgassátok. Hallgassátok mit mondott Jézus a János 

5,24.-ben. „Aki hallja az Én Igémet, és hisz Abban, Aki Engem elküldött, annak örök élete 

van, és nem megy az ítéletre; de átment a halálból az életbe” Ámen. 



144 Énok, próféta. Noé példa a zsidókra, a maradékra, Isten szolgája. És Énok a nagy 

próféta, aki megprófétálta az Úr eljövetelét, átváltozott, el lett ragadva, az özönvíz előtt. 

Noét azért vitte át, hogy fennmaradjon a mag a földön. 

145 Nos, Isten elküldte az Ő Igéjét az Ő prófétája, Noé által, és amikor Noé és Énok 

elkezdett prófétálni. És aztán épp mielőtt az özönvíz lecsapott, mi történt? Énok felment; 

Noé átment rajta. Látjátok? Énok el lett változtatva, Noé jele az volt, hogy látta Énok-ot. 

Amikor Énok eltűnt, akkor Noé tudta, hogy az özönvíz közel van, mert rajta tartotta a 

szemét Énokon. 

146 Nos Sátán ebben az időben ugyanazt a rendszert állítja fel, amit az Édenkertben, az 

érvelést ezeknek a prófétáknak az Igéje ellen. Ugyanaz a dolog. Nos, Sátán felállította a 

rendszerét. Neki többel kellett foglalkoznia egy-két embernél, most, neki milliárdokkal 

kellett foglalkoznia. Az özönvíz előtti időben több ember volt talán, mint most. 

Sokasodtak, szerte a földön. Abban az időben a föld tele volt emberekkel. Valószínűleg 

sokkal többen voltak, mint most. És most figyeljétek, Sátán annak 

érdekében (nem eggyel állította fel, Évával) felállított egy rendszert. Mi volt az? Hogy 

legyőzze az Úr Igéjét, ami a prófétákhoz jött. Értitek? (a gyülekezet mondja, „Ámen”) 

Minden alkalommal ugyanezt a régi taktikát alkalmazza. És Isten ugyanazzal marad, az 

Igével. 

147 Itt jön Noé és Énok az „ÍGY SZÓL AZ ÚR-ral”, építve a bárkát, nos, vegyétek észre. 

Sátán rendszere kinevette Isten rendszerét. Most hasonlítsátok ezt össze a mával, szent - 

hempergők, meg ilyenek. Látjátok? Gúnyolódók - a Biblia mondja -, ők nevettek Isten 

rendszerén. Sátán rendszere nevetett Isten rendszerén. Ők azt gondolták, ez nem felel 

meg a saját tudományuknak, és érvelésüknek. 

148 „Nos, azt mondják, „Az az öreg fickó ott fent a hegyen, építi azt a hajót, és azt 

mondja, hogy van valami víz, ami onnan fentről lejön. Nos, a legjobb tudósaink vannak a 

világon, szóval valószínűleg van radarjuk, amivel fel tudnak lőni egyenesen a Holdra, és 

bármi mást, és be tudják bizonyítani, hogy nincs ott víz. Szóval, hogy tudna bármennyi is 

leesni. Öreg barátunk te őrült vagy.” 

„De nálam van az ÍGY SZÓL AZ ÚR”. Építette tovább. 

149 Ott állt pontosan a bárka ajtajában, prédikálva az Evangéliumot, és folytatva az 

építkezést, és nézte Énokot. Amikor bejön egy este, azt mondta, „Elhitték, azok ott lent?” 

150 „Nem, kinevettek. Záptojásokat dobtak rám, és ilyenek.” 

151 „Ugyanazt csinálták itt fent. De csináljuk tovább.” Érted? „Ó, szent-hempergőnek 

hívnak és minden ilyesmi, de az rendben van.” 



152 Mindannyian összegyűltek bentre, egy ima összejövetelre. És ugyanúgy folytatták 

tovább. Értitek? Pontosan ugyanúgy van ma, mert tudták, hogy meg vannak erősítve, 

mert az ÍGY SZÓL AZ ÚR mögött álltak. 

153 Nos, a közönséges érvelő azt mondaná, „Ó, ez butaság. Egy asszony egyszer azt 

mondta ... 

154 Egyszer én... Ez a fiú vasárnapi iskolát tanított a Baptista gyülekezetben. Ott 

prédikáltamegy este, és találkoztam vele a városban, biciklivel voltam. Találkoztam vele a 

városban. Biciklivel volt. Lehúzódott mellém. Azt mondta, „Billy elmegyek meghallgatlak 

valamelyik este.” És azt mondta, „Élveztem, amit mondtál egészen addig, amíg az 

asszonyok el kezdtek sírni, és így tovább és minden ember azt mondta, hogy „Ámen.” És 

azt mondta, „ki nem állhattam.” Értitek? „Azt mondta, libabőrös lett tőle a hátam, ahogy 

hallottam azokat az embereket mondani, hogy Ámen. Pontosan, amikor mondtál 

valamit.” 

155 Azt mondtam, „Testvér, rám ez nem így hatott. Azt mondtam, ő azt mondta... Azt 

mondtam, „elmondom,” mondtam, „Te nem hiszel az „ámenezésben”, és abban a kis 

kiabálásban és ilyen dolgokban, amit csináltak?” Azt mondta, „Nem, nem hiszek abban.” 

156 Azt mondtam, „Ha valaha eljutsz a Mennybe, akkor, meg fogsz fagyni.” Mondtam. 

„Mert ők ott ... Hogyha attól kirázott a hideg, akkor mi lesz akkor, amikor az angyalok és 

azok, akik ott állnak Isten előtt, éjjel, nappal kiáltják, Szent, Szent, Szent az Úr, a 

Mindenható Isten, Szent, Szent, Szent?” Szóval ez a leghalkabb világ, amiben valaha is 

élni fogsz. Ez így van. 

157 A pokolban sírás és jajgatás lesz. A Mennyben kiáltozás, és kiabálás. Szóval, most a 

legcsendesebb helyen vagy, ahol valaha is leszel. Így hát, jobban tennéd, ha hozzászoknál, 

mert vagy az egyik, vagy a másik helyen leszel. Szóval, én inkább megragadnám a 

lehetőséget, és Isten Igéje mögé állnék. Te nem? (A gyülekezet mondja, „Ámen.”) Csak 

törjetek tovább előre. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. ÍGY SZÓL AZ ÚR. Csak törjetek tovább előre. 

Rendben. 

158 Igen. Az nem felelt meg a tudományos meghatározásuknak, és ma, amikor látják 

Isten Szellemét, amely meg tudja ítélni a szívek gondolatait, ahogy Isten megmondta, ami 

előre megmond és megjövendöl dolgokat, nyelveken szól, nyelveket magyaráz, és 

mindezeket az ajándékokat, azt mondják, „Az telepátia.” Értitek? Megpróbálják behozni 

azt, azt mondják, „Nos, látjuk, hogy így történt, de tudod mi ez? Ez csak emberi telepátia. 

De ez, ÍGY SZÓL AZ ÚR! 

159 Jézus mondta, „Ezek a jelek követik, azokat, akik hisznek.” Ez minden, amit akarok. 

Mennyi ideig? „A világ végezetéig.” 



160 Nem felel meg a tudományos kutatásaiknak így hát nevetnek rajta. És ugyanazt 

tették a Noé napjaiban. Ó, igen. Nem felel meg az érveiknek. Ezt nem tudod érvekkel 

megmagyarázni, de ez ugyanúgy Isten Igéje. Így igaz. 

161 Így hát Sátán elkezdte a támadását a Noé csoportja ellen. Ugyanúgy, ahogy az 

Édenben tette. És mindegyikőjüknek választania kellett hit által. Dicsőség! Nem valami, 

amit megvettél, hanem hit által. És az egyetlen mód, ahogy hit által el tudsz hinni egy 

felekezeti hazugságot, az úgy történik, ha visszautasítod Isten Igéjét először. Gondolkozol 

a megváltáson? Ez az. És az egyetlen módja annak, hogy ne higgy benne az, hogy el kell 

hinned az ördög egy utánzó hazugságát. Érvelés által. Ahelyett, hogy elhinnéd Isten 

Igéjét, hogy újjá kell születned. És amikor újjá vagy születve, akkor ezek a jelek fogják 

követni azokat, akik hisznek. Ó, szeretem ezt. Ez jól hangzik. Látjátok? 

162 Higgyétek az Ő Igéjét. Nem számít, hogy bárki más mit mond. Isten mondta így. Isten 

mondta így. 

Mondják, „Nos, ez a valaki.” 

„De Isten mondta így.” 

„Nos, mi presbiteriánusok” 

„Nem érdekel, de Isten így mondta” 

„Mi Bap... 

„Nem érdekel, Isten mondta, így. Értitek? 

„Katolikusok vagyunk” 

„Isten mondta így. Értitek? Maradjatok pontosan ott, ahol ez van.” 

„Nos, a mi pásztorunknak olyan sok tudományos fokozata van.” 

„De Isten, így mondta.” 

„A pápáinknak ez van. A püspökeinknek ez van.” 

163 De Isten így mondta. Maradj pontosan ott. Ez a bástyád, körbe vagy bástyázva Isten 

Igéjében, körbevéve. Te annyira... 

164 Nos, be vagy keresztelve az Igébe. Így van. Mindannyian egy testbe vagyunk 

keresztelve egy szellem által és az a test, Krisztus. Így van? (A gyülekezet mondja, 

„Ámen.”) Igen Uram. Egy Szellem által mindannyian be vagyunk keresztelve Isten testébe. 

Akkor be vagy keresztelve Istenbe. Meg vagy erősítve Istennel. Az Ő Igéje a te erősséged. 

Ő egy hatalmas torony. Az Úr neve hatalmas torony. Az igazak hozzá futnak. És 

biztonságban vannak. Ő az én erősségem. Az én támaszom. A pajzsom. A cipőm. A 

kalapom, kabátom a szívem, mindenem, Isten, minden mindenben. Isten! Belé 

burkolózva, a világnak meghalva, feltámadva vele a feltámadásban. Élek többé nem én, 

de él bennünk a Krisztus. 



Várjuk annak a boldog millenniumi Napnak az eljövetelét, 

amikor az áldott Úr eljön, és elviszi az Őt váró menyasszonyát; 

Ó, a világ nyög, kiáltva az édes szabadulás napja után, 

Amikor a Megváltónk újra visszajön a földre. 

(Akkor a szelídek örökölni fogják a földet.) 

165 Mindannyiuknak választani kellett hit által. Neked választanod kell. Neked ma, vagy 

el kell hinned az ördög hazugságát, vagy el kell hinned Isten Igéjét. Valamelyiket. Nos, azt 

látjuk, hogy... 

166 Vegyük Noét, csak egy percre, mielőtt hazamennénk. El tudom képzelni Noét, 

tudjátok, volt pár dolog, amin át kellett mennie. Elképzelem, ahogy megy az utcán, és 

mondogatja, „Jön az ítélet” 

És ők, „Üdvözlöm... miféle ítélet?” 

167 Isten le fog sújtani erre a bűnös nemzetre. Isten fiai Káin lányaival házasodtak össze. 

És itt vannak. Nézzétek mi lett belőletek? Elfordultatok Istentől. Megvannak a nagy 

vallásos rendszereitek. Megvannak mind ezek a dolgaitok, de Isten le fog sújtani 

a földre. 

168 Azt mondták, „Szegény, öreg fickó, ő csak egy olyan... Hagyjátok. Látjátok? Ő... 

169 De nála volt az ÍGY SZÓL AZ ÚR. Bizonyítani tudta, amit mond, de nem hitték azt el. 

Látjátok? Nála volt az Úr Igéje. 

170 Nos, talán napok teltek napok után és ők nevettek, és viccet csináltak belőle. A 

gyerekek talán hangosan nevettek rajta. 

171 De Noé, csak ugyanúgy folytatta a prédikálást. És az egész családja, és mind a 

megtértek csak tovább hittek. Mindenki, aki követte Noét, hitt Noénak. Így van. 

Választaniuk kellett, hogy azt hiszik el, amit a világ mond, vagy azt hiszik el, amit ez a 

hatalmas felkent próféta mond. 

172 Így azt mondta. „Nos figyeljetek! Énok el fog menni valamelyik nap, gyülekezet. És 

amikor ez meglesz, amikor Énok elmegy, akkor jobb, ha bemegyünk a bárkába. Énok 

hiányozni fog nekünk. Fel lesz véve. Így jobban tesszük, hogyha bemegyünk. Tehát 

nagyon figyeltek, ahogy a napok teltek. 

173 Egy idő után Isten azt mondta, „Elegem volt az örvendezésükből. Elegem volt a 

sértegetéseikből. Meg fogom csinálni. Fogjátok az állatokat most. Menjetek fel oda, és 

kiáltsatok, Halleluja! Körülbelül ötször. És a madarak be fognak repülni. Mind az 

oroszlánok, minden más, jönni fognak, kettesével. Kiáltsatok, Dicsőség az Úrnak! 

Körülbelül négyszer, vagy ötször. És jönni fognak” Látjátok? 



174 Nos, így Noé elkészült és ő... Minden állat bement, és aztán bement Noé maga. És 

amikor bement, azt hiszem az utolsó dolog, amit mondott, ahogy ott állt az ajtóban, és 

mondta, „Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. Az utolsó hívás!” 

175 Ez az, ahol ma mi állunk, testvérem, a Bárka ajtajában. Krisztus az az ajtó. Hogyha te 

ezt szó szerint veszed, és akarsz egy kicsit dolgozni ezen, vedd át a Jelenések könyvében a 

Philadelphia-i és a Laodiceai Kor közötti részt. Ő azt mondta, „Kinyitottam előtted egy 

ajtót, és te nem mentél be rajta.” Látjátok? Ez az az óra, amiben élünk. Éppen a pusztulás 

előtt. Egy nyitott ajtó, de nem hallgatnak rá. Nos, kizárták őt. 

176 Most állt az ajtóban és kijelentette, „Az óra közel, amikor az Úr Igéje, amit szóltam, 

be lesz teljesítve.” Így van. És bement a bárkába. 

177 És amikor bement a bárkába, tudjátok mi történt? Isten bezárta az ajtót. Óh! 

Senkinek nem kellett bezárnia. Isten zárta be. Ez volt minden. Az utolsó lehetőség a 

megmenekülésre. Elmúlt. 

178 Így, elképzelem a gyerekek kéz a kézben körbejártak ott, körülbelül, egy ötszáz méter 

hosszú bárka volt. És az öregek körbe sétáltak, és azt mondták, „Nos, ez az öreg fickó, 

meg fog fulladni ott bent. Látjátok? És így tovább. Gúnyolva őt, csak ugyanúgy 

megjegyzéseket téve. És tudjátok mindenki... 

179 Nos figyeljetek, talán ez segíteni fog nektek. Nagyon figyeljetek. Amikor veszitek Isten 

Igéjét, és követitek Isten Igéjét, sokszor van, hogy miután megtettél mindent, amit csak 

tudsz, akkor a hited, le lesz tesztelve. Nincsenek itt mások, csak a helyiek. Pont most itt 

állok ezen a helyen. Így van. Nem tudom, mit csináljak. Az ébredésnek vége. Látjátok? 

Nem tudom, hogy hol lesz a következő hívás. Én csak-csak állok. Feszülten nézek, 

szeretném tudni, hogy mi lesz a következő lépés. 

180 Noé bement. Követte Isten akaratát. Isten bezárta mögötte az ajtót, de további hét 

napig, még egyáltalán nem esett az eső. Kíváncsi vagyok mit gondolhatott Noé, mind az 

alatt az idő alatt, ott bent. Noé ült a bárkában, az ajtó zárva. Azt gondolta, „bármikor 

gyerekeim, hallani fogjátok.” Be fogjuk húzni az ajtót, a fedelet, itt fent a tetőn. Fent 

voltak a legfelső emeleten, tudjátok. Az állatok a hajó aljában, a madarak a következő 

szinten, és ők pedig a felső szinten. Az a nap... Ó, reggel lesz valami ott, elsötétedik, jönni 

fog az eső. De a következő reggel feljött a nap. 

181 Talán néhány ember, akik valahogy félig hittek Noénak, talán felmentek oda és 

körbeállták a bárkát. Azt mondták, „Tudjátok mit, annak az öreg embernek talán igaza 

volt. Jobban tesszük, ha ideállunk.” Nos, aztán ők „látták, hogy hibázott”. Isten prófétái 

nem hibáznak. Isten Igéje nem tévedhet. 

182 Hallottatok beszélni Jónásról, aki Ninivébe ment. Azt mondták, hogy visszacsúszott 

volt. Biztos, hogy nem volt az. Pontosan az Isten akaratában volt. Pontosan. Nála volt az 

Úr Igéje, és abban járt. 



183 Itt Noé azt mondta, „Nos, gyermekeim, mindannyian gyertek körém, és meg fogjátok 

látni az első felhőt, ami valaha is az égen volt. Fölénk fog jönni reggel.” Nos, felkel a nap. 

„Nos, talán kilencre. Meg fogjuk látni, kilenckor. Tízkor? Tizenegykor? Tizenkettőkor? 

Három? Négy? Öt? Hat? Hú. Ő tegnap be is zárta az ajtót. 

184 Valaki közülük azt mondta, „Nos, tudjátok, mit? Én egyetértek, Susie testvérnővel, 

ott lent abban a nagy... Az ő nagy gyülekezetében. Ez az öregember megbolondult. 

Látjátok? Felment oda, és bezárta azt az ajtót, és azt mondta, az eső esni fog. És ott ül. És 

aztán nem történik semmi. Látjátok? A nap rendesen feljött, végigment az égen, mint 

ahogy mindig is tette. Nincs olyan dolog, hogy eső.” Így azok a langymeleg, félig hívők, 

azok a félszívűek, akik nem hajlandóak venni Istent, teljesen az út végéig, akár élnek, akár 

halnak! Értitek mire gondolok? (A gyülekezet mondja, „Ámen” szerk.) 

185 Álljatok meg a megerősített pozíciótokban. Élet vagy halál, elsüllyedés vagy 

megfulladás, maradjatok csak pontosan ott. 

186 Amikor Ábrahám, a hívők atyja, kihúzta a kést, hátrahúzta a gyermeke haját az 

arcából, hogy elvágja a torkát, azt mondta, „Meg vagyok győződve, hogy Isten képes 

feltámasztani őt a halálból, abban a formában, amiben most érzékelem.” Hajlandó volt 

Isten Igéjét követni, a végsőkig. Értitek? (A gyülekezet mondja, „Ámen.” - Szerk.) 

187 Nem számít mi ez, maradj pontosan ott. Ha minden úgy tűnik, hogy már nem tudsz 

egy centivel sem tovább menni, akkor tedd meg azt a centit. És ha nekimész a falnak, állj 

ott addig, amíg Isten nem készít azon keresztül egy utat. 

188 Az első nap eltelt, a második nap eltelt, a harmadik nap eltelt, a negyedik, ötödik, 

hatodik. Tudjátok, Noénak sok dolga volt. Elképzelem, hogy a gyülekezetéből valaki azt 

mondta, „Apa, gondolod, hogy ki kellene mászni az ablakon? Gondolod, hogy csak 

tévedés volt?” 

189 Azt mondta, „Nem, nem, nem. Ki volt az, aki elvitte Énokot? Ki volt az, aki bezárta azt 

az ajtót? Ki volt az, aki mindezeket a dolgokat megcselekedte előttünk? Ha Ő ilyen 

messzire vezetett minket, és bezárt minket ide, akkor maradjunk vele. 

190 Ez az gyülekezet. Ha Ő felhozott minket, ki a világból, és ilyen messze vezetett 

minket, és bezárt minket Magával, a Szent Szellemmel körülöttünk, bennünk, és rajtunk 

keresztül, akkor kövessük Őt tovább. Így van. Az idő el fog jönni. Az idő el fog jönni. A 

gúnyolódók hadd mondjanak, amit csak akarnak. 

191 Aztán a hetedik napon, azon a reggelen, az emberek kint voltak az utcákon. Sohasem 

láttak olyan dolgot. Felhők jöttek fel, hatalmasan morajló mennydörgés. Villámlás 

cikázott az égen keresztül. Hét órára az eső hatalmas nagy szemekkel kezdett esni, a föld 

színén első alkalommal. Elképzelem, ahogy a madarak sivítoztak. Az egész természet fel 

lett bolydulva. Az emberek gondolkozni kezdtek, és mondták, „Vegyétek elő a 

tudományos eszközeiteket. Próbálkozzatok a radarokkal. Mondjátok meg mi ez az 



egész?” De az nem működött. Még sohasem láttunk egész életünkben ehhez hasonlót. 

Nos, körülbelül délre, a patakok elkezdtek megáradni. A következő reggelre a folyók, a 

mélység feltört. 

192 Körülbelül az első három, négy napra vizek borították az utcákat, árvizek. Az emberek 

feljöttek a bárka köré, és elkezdtek dörömbölni az ajtón. „Nyissátok fel!” 

193 Noét éppen felemelte egy hullám. A bárka körülbelül 6 méter magas volt, hiszem, 

mert így mondja a Biblia, felemelkedett a földfelszínről, el kezdett ringatózni a vízen. 

194 Felmásztak a legmagasabb csúcsra, felkapaszkodtak a legmagasabb ágra. Sikoltoztak. 

És minden, aminek orrlyuka volt, hogy lélegezzen, elveszett, ami nem volt bent a 

bárkában. Minden lélegző lény meghalt. Kiálthattak kegyelemért, sírhattak, de olyan 

sokszor elutasították Istent, hogy nem maradt más hátra, minthogy elhozza az Ő 

igazságszolgáltatását. És az Ő igazságszolgáltatása ítélet volt. 

195 Ugyanúgy, ahogy Ő megmondta Évának, „azon a napon, amikor erről eszel, azon a 

napon meghalsz”. 

196 Nos, szeretném, ha észrevennétek. Láttuk. Láttuk most kétszer, hogy az Ige 

konfliktusba került az érvekkel. És most újra ez jön. Az érvelés az Ige ellen. Most 

választhattok. 

197 Józsué ugyanazt a dolgot mondta. Azt mondta, „Nos, akarjátok azt választani, hogy 

azokat az isteneket szolgáljátok, amiket az atyáitok szolgáltak az özönvíz előtt, látjátok, 

vagy azt választjátok, hogy az emóreusok isteneit szolgáljátok, akiknek a földjét 

birtokoljátok. Az özönvíz előtti atyák átmentek az özönvízen, akik hitték Isten Igéjét. Az 

emóreusok elutasították azt. Isten nektek adta a földjüket. Most, ha azt gondoljátok, 

hogy nem jó dolog Istent szolgálni válasszatok ezen a napon, hogy kit fogtok szolgálni. De 

én és az én házam népe mi az Úrral maradunk.” Ámen. Ez tetszik nekem. A küzdelem. 

198 Figyeljük meg. Azon a napon, amikor át lett törve az erőd az Édenben, az ember „ki”-

ment. Ámen. Kimentek. És azon a napon, amikor megtartották az Istennel kötött 

szövetségüket, az özönvíz előtti pusztulásban, akkor „be”-mentek. Kimentek az Édenből. 

Bementek a bárkába. És ezen a harmadikon felmennek. Kimenni, bemenni, felmenni! 

Ámen. Látjuk, hogy mit tettek két alkalommal. Én az Úrral maradok. Ti nem akartok 

maradni? (A gyülekezet mondja, „Ámen.”) Én meg akarom tartani Isten Igéjét. 

199 Jézus mondta, „Ahogy a Noé napjaiban, úgy lesz az ember Fia eljövetelének 

napjaiban is.” Az igazak a hamisak ellen; világosság a sötétség ellen; élet a halál ellen; az 

Ige a tudomány ellen. Így igaz. A tudományos kutatások megcáfolják az Igét, vagyis csak 

azt hiszik, hogy megcáfolják, de az nem cáfolja az Igét. 



200 Sátán újra működésbe hozza a rendszerét, hogy rávegye az embereket, hogy ne 

higgyék el Isten Igéjét. Sátán istentisztelete helytelen, mint Káiné és Bálámé, akik nagyon 

vallásosak. 

201 Káin vallásos volt. Oltárt hozott, oltárt készített. És, őszintén, Káin vallásosabb volt, 

mint Ábel. Biztos, hogy igen. Többet megtett az Úrért, mint Ábel. De Ábel, az Ige szerinti 

módon jön. Ez minden. Többet tett. Felépített egy nagy felekezetet. Nagy dolgot épített, 

egy nagy keresztény örökséget. De, látjátok, nem a helyes úton jön. És ….nem lett 

elfogadva. Nos, helytelen volt, mert ellentétes volt az Igével. 

202 Bálám éppen olyan vallásos volt, mint Mózes. Ugyanazzal az áldozattal jött, 

ugyanazokkal a bárányokkal, ugyanazokkal a tiszta állatokkal, és mindennel. És 

ugyanahhoz az Istenhez imádkozott, és ugyanannak az Istennek mutatott be áldozatot, 

mint Mózes, mégis a helytelen úton jött. Látjátok? Ellentétes volt az Igével, úgy, ahogy 

Édenben is. 

203 Az Ige nem fog keveredni a modern elmélettel. Látjátok? Nem lehet modern 

elméletetek. Nos, zárásként, jól figyeljetek. Az Ige nem fog keveredni semmilyen modern 

elmélettel. Nem lehet elmélet és az Ige. Vagy az Ige van meg, vagy az elmélet. Most 

melyiket hiszed? 

204 Hogyha a Biblia a keresztséget „a Jézus Krisztus nevében” tanítja, és a gyülekezet azt 

mondja, hogy az „Atya, Fiú, és Szentlélek”, akkor kinek fogsz hinni? Ha Jézus azt mondta, 

„Újjá kell születnetek”, és a gyülekezet azt mondja, „Jöjj és csatlakozz”, most melyiket 

fogod hinni? Ha Jézus azt mondta, „Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek,” és a 

gyülekezet azt mondja, „Jó tag légy csak”, kinek fogsz hinni? Ha Jézus azt mondta, 

„A cselekedeteket, amiket Én teszek, ti is tenni fogjátok”, és a gyülekezet azt mondja, „a 

csodák napjai elmúltak”, kinek fogsz hinni? 

205 Látjátok mire gondolok? Állhatnék itt egy óráig is, sorolva ezeket a dolgokat, 

különböző példákat hozva, hogy épül fel az elmélet egy olyan rendszerré, ami ellentétes 

az Isten Igéjével. 

Nos, keresztények, maradjatok az Ige mögött. Igen, uram. 

206 Az élet helytelen módja, ha megpróbáljuk azt összekeverni valamivel. Manapság 

veszik ezeket az asszonyokat, akik akárhogy fel lehetnek öltözve. Fogadják a férfiakat, ha 

dohányoznak, isznak, vagy bármi más, kinevezik őket diakónussá, és így tovább, a 

gyülekezetben, még pásztoroknak is. Ezekben a ruhákban az asszonyok, bárhogy is 

akarnak öltözni, és hozzátok be, és tegyétek őket gyülekezeti testvérekké. Soha ne 

próbáljatok így bejutni a mennybe. Ez egyszerűen nem fog keveredni a modern 

elmélettel. 



207 Szóval, két csoport van ma, akik megvallják. Nos, figyeljetek jól, zárásként. Két 

csoport van, akik azt vallják, hogy ők Krisztus menyasszonya. Ez így van. És a Biblia beszél 

arról, hogy lesz két csoport. Ez így van. Az okos szűz és a bolond. Így van? (A gyülekezet 

mondja, „Ámen” - Szerk.) Két csoport van. 

208 A gyülekezet mondja, „Mi vagyunk a gyülekezet.” Kimennek, és szervezik ezeket a 

nagy evangelizációs kampányokat, behozzák az embereket a gyülekezetbe. Az asszonyok 

élnek tovább, ahogy eddig éltek. A férfiak élnek tovább a saját módjukon. 

209 Soha nem fogják megváltoztatni a hitvallásukat. Minden le van írva, és 

dokumentálva, és lefektetve, és az Apostoli Hitvallás, és bizonyos imádságok, és mind 

ezek a katekizmusok, és minden, amit a metodisták és a baptisták és a presbiteriánusok, 

és a katolikusok, és mások olvasnak. És azért fogadják el azt a katekizmust, mert valami 

nagy ember valamikor azt mondta, hogy az rendben van. Lehet, hogy nagy ember volt, 

lehet, hogy igaza volt, de nem volt felhatalmazása rá, hogy azt mondja. 

210 Mert Isten felhatalmazása a Biblia. Ez Isten írott Igéje. „És bárki, aki egyetlen dolgot is 

hozzátesz, vagy elvesz belőle, az ki lesz törölve (az ő része) az élet könyvéből.” Hát, ezt 

nem lehet így csinálni. 

211 De két csoport van, ami vallást tesz. Az egyik azt mondja, „Nos, mi vagyunk a 

gyülekezet.” A másik azt mondja, „Mi vagyunk a gyülekezet.” Rendben. 

212 Az okos és a bolond, mindketten meg vannak hívva. De megfigyeltétek? 

Mindkettőjüknek volt edénye. Így igaz. Mindketten szüzek voltak, hívők. Mindkettőjüknek 

volt edénye. 

213 De Sátán nálunk erősebb ellenfél. Ezt tudjuk. Tudjuk, hogy Sátán sokkal erősebb 

bármilyen emberi lénynél. Sohase próbáld meg az okosságoddal felülmúlni őt. 

Egyszerűen nem fogod bírni. 

214 Jézus tudta ezt, így Ő küldött a gyülekezetnek egy helyet, ami az erődítményük lehet, 

hogy Sátán ne tudja becsapni őket. Elküldte nekik a Szent Szellemet. És a gyülekezet nem 

mondja magáról, hogy okos. Csak azt mondják, hogy hisznek. 

215 A prédikátoraik nem állnak ki és mutogatják a diplomáikat, a jogi és a teológiai 

doktori fokozatukat, és más ilyen dolgokat. Nincsenek nagy, hatalmas beiktatási 

szertartásaik, amikor valamilyen papi szervezet tagjává szentelik fel őket. Tudjátok, 

valamikor énekeltem ezt a kis éneket: 

Talán nem tanult emberek, nem dicsekedhetnek világi hírnévvel, de 

Mind megkapták a pünkösdjüket, és megkeresztelkedtek a Jézus nevében; 

És hirdetik már szerte a világon, hogy az Ő Hatalma még mindig ugyanaz, 

Annyira boldog vagyok, hogy elmondhatom, hogy hozzájuk tartozom. 



216 Igen Uram. Igen. Nekik nincsenek meg ezek a nagy dolgaik. Nem mondhatják, hogy 

bármit is tudnának. Csak azt tudják mondani, hogy hisznek valamiben. 

217 Jézus elküldte a Szentlelket, amely Ő maga. Ő azt mondta, „Még egy kis idő és a világ 

nem lát Engem, de ti látni fogtok, mert bennetek leszek; veletek leszek, sőt bennetek, a 

világ végezetéig.” 

218 Most, most, most figyeljetek. Jézus tudta ezt, ezért Ő elküldte a Szentlelket, hogy 

megerősítse az Igét. Hú! Megértettétek ezt? (A gyülekezet mondja, „Ámen”.) Látjátok? 

Hogy megerősítse azoknak, akik a menedéküket az Ige mögött találták meg, „hogy Ő az 

Igében van.” Látjátok? 

219 Hadd maradjanak kívül. Nevetni fognak a rendszeren. Azt mondják, „Ezek bolondok.” 

220 De Jézus elküldte a Szent Szellemet, aki Ő maga, hogy elvigye azokhoz, akik az Ige 

mögött vannak, mint az Ábrahám csoportjának, hogy megerősítse az Igét előttük, hogy 

megmutassa, hogy Ő még mindig az Ige. Látjátok, hogy ti a jó helyet választottátok! 

Rendben. 

221 A tűz az Igéből jövő világosságnak a megerősítése. Meg fogják tölteni... Az okos 

szűznek, a bölcs szűznek volt olaja a lámpásában, és kifényesítette a lámpását, és 

meggyújtotta. Nos, mi ez? Nos a ... Isten az Ige. Az olaj a szellem. És a tűz az evangéliumi 

világosság azon az olajon. Isten így mondta. Látjátok? Ez az edény. Rendben. Az olaj az 

edényben van. És a tűz, amely égeti, megmutatja, hogy az annak a világosságát tükrözi 

vissza, amit az Ige mond. Látjátok? Az a visszatükröződés. Nos, az az okos szűz meg tudta 

azt tenni. 

222. De az a másik, bolond szűz, kívül volt, nem volt olajuk, és nem tudtak semmit 

visszatükrözni, csak a gyülekezetüket, és a felekezetüket. Látjátok? 

223 Nos, azt mondod, „az Ige, azt mondtad, hogy az Ige szellem”. Igen, uram. 

224 Isten mondta, „Az Én Igém szellem.” Így van. Az igazi menyasszonyt az Igének kell 

egyesíteni. Nos, emlékezzetek, hogyha ő Krisztus része, akkor Krisztus Igéjének kell 

lennie. Ahhoz, hogy a Krisztus Igéje legyél be kell keresztelkedned Krisztusba. És amikor 

Krisztusban vagy, akkor hiszel Krisztusban, és Krisztus az Ige. 

Ámen 

Ámen, ámen. 

Hiszitek ezt? 

225 (Branham testvér és a gyülekezet énekli a választ – szerk.) 

„Ámen” 

Szereted Őt? „Ámen.” 

Fogod Őt szolgálni? „Ámen. Ámen, Ámen.” 



Ő a világ Világossága. Így van. „Ámen.” 

Ő a szívünk öröme. „Ámen.” 

Ő az életünk ereje. „Ámen. Ámen. Ámen.” 

226 A Menyasszonynak egyesülni kell, egyesülni az Ige által. „A juhaim hallják a 

hangomat.” És ez az Ő Hangja nyomtatott szavakban. Rendben van. Az Ige által 

egyesülve, a Menyasszony elkészíti magát, nem a megszokott hitvallással. 

227 Mint Eszter, amikor Eszter lett kiválasztva, hogy a király elé álljon, nem azokkal a 

dolgokkal ékesítette magát, hanem édes, alázatos szellem volt az ékessége. Ez az, amivel 

a Menyasszony ékesíti magát, a szellem összes gyümölcsével, amik követik. 

228 Mije volt a Menyasszonynak? Összegyűlt az Ige közösségében. „Ámen.” Az Ige 

közössége. Így van. Közösségben lenni, együtt ülni mennyei helyeken Jézus Krisztusban, 

ma este: egy akaratban, egy helyen, egy szellemben, egy gondolatban, egy 

reménységben, egy Istenben, egy céllal. „Ámen.” Látjátok? Itt vagyunk. Minden 

alkalommal, amikor a Biblia mond valamit azt mondjuk, „Ámen”. Minden Igét egy 

„ámennel” erősítünk meg. 

„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, és mindörökké” 

„Ámen.” 

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében.” 

229 „Ámen.” Látjátok? Minden csak „Ámen, ámen, ámen,” és így tovább, látjátok, 

közösségben. 

230 „A szellem gyümölcsei.” Mi van meg a Menyasszonynak? Mi a szellem gyümölcse? 

Öröm, öröm a szívében, mivel tudja, hogy Ő hamarosan eljön. „Ámen, ámen, és ámen.” 

Igen. 

231 Az elme békessége. Miért? Az elme békessége. Az elme békessége. Mit tudva? Nem 

számít mi jön, vagy mi megy, hadd ringatózzon az a hajó, hadd jöjjenek a viharok, hadd 

cikázzanak a villámok, hadd dörögjön a mennydörgés, bármi történik, nem fog attól 

semmi megváltozni. Atom bombák hullhatnak. Építhettek betonbunkereket, bombabiztos 

menedékeket, bármit, amit akartok, de a Menyasszony még mindig azt mondja, „Ámen, 

ámen, ámen.” 

232 Miért? Mert meg van erősítve. Miben? Miben van megerősítve? Az Igében, az 

Igében, (Melyikben?) ami testté lett, és közöttünk lakozik, Őrá tekintve, amint mozdul 

közöttünk amikor összegyűlünk. Látjátok? Itt van Ő! Szóval mit számít? Ámen. Hadd 

folytatódjon a küzdelem. 

Lehorgonyoztam a lelkemet a megnyugvás kikötőjében, 

hogy a zavaros tengereken többé nem hajózok. 



A vihar végigsöpörhet a vad zubogó mélységben, 

De Jézusban örökké biztonságban vagyok. 

233 Azt mondod, Jézusban vagy, és aztán megtagadod az Ő Igéjét? Valami nem stimmel. 

Ő mindig „áment” mond az Ő saját Igéjére. Tudtad ezt? Így igaz. Rendben. 

234 Összegyűlünk, hogy közösségben legyünk egymással. Az öröm a szellem egyik 

gyümölcse. Békesség. És hit az Igében. Békesség, öröm, hit, hosszú tűrés, türelem és 

kedvesség. 

235 Hit, milyen fajta hit? Milyen módon használod a hitedet a küzdelemben? Valamilyen 

teóriára fogod használni a hitedet, valamilyen érvelésre, valamire? „Nem ésszerű, hogy az 

emberek többsége ebbe a gyülekezetbe jár? Nem ez a nagy gyülekezet?” Nem Uram, 

nem. Ha az a gyülekezet nem prédikálja ennek a Bibliának minden Igéjét, és nem tud 

áment mondani minden Igéjére, és hinni minden jelet, minden csodát és nem látja meg 

azokat, munkálkodni pontosan maguk között, akkor távol tartanám magam attól, nem 

számít mennyire nagy, vagy mennyire kicsi. Értitek? 

236 Hit, szeretet, öröm, békesség, és az Igében való hit. Szóval Sátán hadd állítsa föl a 

fegyvereit. Mi le vagyunk horgonyozva. Ámen. Nem tartjuk magunkat nagy embereknek. 

Nem vagyunk nagy emberek a világ szemében. Alázatos emberek vagyunk, földművesek. 

Nem törődünk a világ gazdagságával. 

237 Barátom, ma este, elkezdtem prédikálni az evangéliumot... Kezd késő lenni, így abba 

fogom hagyni, nézzétek, ma estére. Körülbelül harminc éve kezdtünk el 

prédikálni, vagy harmincegy éve. Körülbelül 1930-ban, 31-ben, valamikor, akkor kezdtem 

el prédikálni az evangéliumot. Ugyanezt az üzenetet prédikáltam, és sohasem tértem el 

attól, mert ez az igazság. Csak maradjatok pontosan ezzel. 

238 Nos, ma este, középkorú vagyok, 53 éves, nagypapa. És jobban szeretem Őt, mint 

akkor ott, mert több próbában és harcban láttam Őt. És látom, amikor eljutok egy helyre, 

ahol olyan nagy volt a kísértés, amikor mondtam valamit, úgy, mint Noé a bárkában, „Ez 

meglesz.” 

„Most figyeljetek, Oh, irgalom! Istenem, micsoda...” 

239 „Így lesz.” „Maradjatok ott.” „Így lesz.” A nap tovább megy. „Így lesz.” 

„Honnan tudod, Branham testvér?” 

240 „Isten így mondta. Így lesz. Így kell lennie. Isten így mondta.” Ezért lehorgonyoztam a 

lelkemet a nyugalom kikötőjében. Jézusban örökké biztonságban vagyok. Bármi jöhet, 

vagy mehet, ebben a szellemben fogadjuk el. 

Most hajtsuk meg a fejünket, és adjunk neki hálát. 



241 Van itt valaki ma este, aki nem ismeri Őt, és nincs még így lehorgonyozva? Ha még 

nem tetted le a voksodat Isten Igéje mellett, és ha mondanád „Branham testvér, 

felemelem a kezem, mondom: emlékezz meg rólam imában. Még sohasem döntöttem el, 

hogy minden körülmények között bízni fogok Istenben. Az Ő Igéjéhez tartom magam, 

mondjon vagy tegyen bárki bármit, akkor is hiszem az Ő Igéjét. Szeretném, ha imádkoznál 

értem, Branham testvér. Hiszem, hogy folyik a küzdelem, és én eldöntöttem, hogy kiállok 

a … Eddig nem emellett álltam. Akarok emellett állni, Isten oldalán, és az Igével. 

242 Akkor hányan foglaltatok már állást, és álltok az Úr Igéje mögött? Emeljétek fel a 

kezeteket, mondjátok, „Annyira hálás vagyok, hogy megtettem.” Isten áldjon. Száz 

százalék. Dicsőség Istennek, még a kis gyerekek is felemelik a kezüket. Milyen jó! 

243 Ó, mennyire ez a valóság! Mennyei helyeken, Jézus Krisztusban, megerősítve az Ige 

által. Megerősítve az Ige által, az itt lévő szellem jelenlétével, ami igazolja, bebizonyítja 

számunkra, mint ahogy régen: ugyanaz az evangélium, ugyanazok a jelek, ugyanazok a 

csodák, ugyanaz az Isten, ugyanaz az Ige, ugyanazok a dolgok történnek meg. 

244 Az emberek felállnak, a szellem rászáll az emberekre, prófétálás ajándékával, 

próféciákkal. Valaki feláll, a szellem rájuk száll, hogy nyelveken szóljanak. Más nyelveken 

fognak beszélni, és elhallgatnak, és egy másvalaki magyarázza, és az valóra fog válni. Óh! 

245 Látva a Szent Szellem nagy erejét, ahogy megváltoztatja az életünket a bűn életéből, 

kihozva minket abból, és új teremtménnyé téve minket, Krisztus Jézusban. 

Mennyire köszönjük az Úrnak! 

246 Mennyei Atyám, annyira jó összegyűlni a Te gyermekeidnek ezzel a csoportjával ma 

este, velük, akik itt vannak Clarksvilleben. Annyira boldog vagyok, hogy látom ezt a 

gyülekezetet mozdulni, láthatom a pásztort, nincs egyetlenegy hitetlen sem a nép között, 

mindannyian a menedékben vannak. Ó, mennyire köszönjük ezt Neked, Atyám. 

247 Gondolok arra a kis antilopra, egyszer. Kiment a menedékből, és a vadászkutyák 

utána eredtek. És a puszta életéért futott. És amikor elért a kerítéshez, ahol a menedék 

volt, átugrotta a kerítést, és annyira boldog volt. Horkantott, és megfordult, hogy 

megnézze azokat a vadászkutyákat, mert biztonságban volt. A vadászkutyák nem tudtak 

átmászni a kerítésen, nem olyan volt a testfelépítésük. Ha a kerítéshez hozzáértek, akkor 

az elektromos áram megütötte őket. 

248 Ilyenek vagyunk, Uram. Amikor bejutunk az Isten Igéjének a kerítése mögé, a Szent 

Szellem elektromos ereje tartja távol az ellenséget. Az ellenség nem tudja átugrani a 

kerítést, nem úgy lett teremtve. Atyám, köszönjük neked, hogy Te minket úgy alkottál 

meg, hogy be tudtunk ugrani, hogy biztonságban legyünk, Uram, Jézus Krisztusban. 

Annyira boldogok vagyunk Uram, örökké biztonságban. 



249 Most imádkozunk, hogy áldd meg ezt a kis gyülekezetet, a pásztorát, a szeretteiket. 

Áldd meg mindazokat, akik itt vannak ma este. Áldj meg minden szolgálót. 

250 Imádkozunk a mi drága és legnemesebb Neville testvérünkért. Most pedig, mivel 

tegnap Sátán megpróbálta lehúzni őt a színről, ahogy nekivágódott annak a kocsinak. És a 

sátán valami rosszat akart csinálni, de Te ott voltál a színen. Istenem, megpróbált 

valamelyik nap engem megkaparintani, ott a gyakorló téren, de Te ott voltál a színen. 

Megpróbálta Willard Crase testvért megkaparintani, amikor neki ütközött annak az 

oszlopnak, de Te ott voltál a színen. Ó, annyira jó ismerni Téged. Ahogy a költő egyszer 

mondta: 

Annyira édes dolog bízni Jézusban, 

Csak egyszerűen a szaván fogni Őt, 

Egyszerűen megpihenni az ígéreten, 

Csak tudni, hogy „ÍGY SZÓL AZ ÚR.” 

251 Mennyire hálásak vagyunk Neked ezért! Áldd meg a lelkünket. Bocsásd meg a 

vétkeinket! Gyógyítsd meg a betegséget, Uram, ami közöttünk lakozik. Tudjuk, hogy ezek 

az öreg, halandó testek törékenyek, és megrázkódnak a betegség hatása alatt, és 

imádkozunk, hogy Te tarts minket meg egészségesen, hogy prédikálhassuk az 

Evangéliumot. Hadd éljünk sok boldog évet, ha Jézus még vár. 

252 És hadd készüljünk el mindannyian az elragadtatásra, mindannyian hadd legyünk a 

biztonság bárkájában, Jézus Krisztusban, egy szellem által, bemerítkezve oda, fent a 

felső emeleten, ahol láthatjuk az evangélium világosságát beragyogni, és nyomatékosítani 

minden Igét egy Ámennel. Add meg Uram. Áldd meg, és tartsd meg őket. Igényelem őket 

drágakőként a Te koronádba, Uram, Jézus Nevében. Ámen! 

Szeretem, szeretem 

Mert Ő előbb szeretett 

És vérével megváltott engem 

A Golgotán. 

253 Most, mint ahogy tudjuk, az Ige néha vág, de így szeretjük. „Isten Igéje”, mondja a 

Zsidók 4., „élesebb, mint a kétélű kard”. Levág mindent, két éle van, jön és megy. „És 

erősebb, gyorsabb, kettévág, egészen a csontvelőig hatol, és megítéli a gondolatokat és a 

szívek indulatát.” Mi ez? Az Ige! Az Ige! Látjátok? És most, miután egy igazi vágást 

kaptunk, egy nehéz üzenetet … Élveztétek? (A gyülekezet mondja, „Ámen” - Szerk.) Igen 

Uram. A küzdelem! Hát nem örültök, hogy meg vagytok erősítve ma este? („Ámen”) Ez 

hitet és erőt és reményt épít a Gyülekezetnek. Ó! 

Krisztuson, a szilárd sziklán állok; 



Minden más föld csak süllyedő homok. 

254 Most csak imádjuk Őt két vagy három percig, jó? Csak csukjuk be a szemünket, 

emeljétek fel a kezeteket! 

255 Testvérnő, kedves, add meg az akkordot, Szeretem. Kérlek, ehhez! Kezdem. 

Szeretem. 

Csak felejtkezzetek el magatokról. Imádjátok Őt! 

Mert Ő előbb szeretett 

És vérével megváltott engem 

A Golgotán. 

256 Most forduljunk oda a másikhoz, és fogjunk kezet egymással. Mondjuk: 

Szeretem, szeretem, 

Mert Ő előbb szeretett, 

És vérével megváltott engem 

A Golgotán. 

257 Mi volt a Golgota? Az Ő Kadesh-barneája. Mit tett Ő? Felment oda, és azt mondta, 

„Az ember a halál után él. Bebizonyítom nektek.” Felmegy oda, Kadesh-barneába, elvette 

mindannyiunk büntetését. Golgota! Meghalt a bűneinkért, és átkelt a halál folyóján. Azon 

a harmadik napon visszajött. A kő el lett gördítve, le a hegyről, és Ő élve kisétált. 

Néhányan azt mondták, „Ő egy szellem.” 

258 Azt mondta, „Érints meg. Van a szellemeknek húsuk és csontjaik, mint ahogy 

nekem?” Azt mondta, „Van valami ennivalótok?” 

259 Azt mondták, „Van egy kis lépesméz, és azt hiszem, egy kis halunk.” 

260 Azt mondta, „Együnk akkor belőle.” És fogták, és megették. Azt mondta, „Látjátok, a 

szellemek nem esznek úgy, ahogy Én eszek.” Ő azt mondta, „Nos, menjetek fel 

Jeruzsálembe, és kezdjétek el hirdetni az Evangéliumot onnan. És visszaküldöm nektek az 

első zsengéjét a … a feltámadásotoknak, mert felemellek titeket az Igében való 

hitetlenségből, és megadom, hogy legyen hitetek benne, és hogy higgyetek. És 

felülemelkedtek a bűnön és minden hitetlenségen. A bűn felett lesztek és minden 

hitetlenség felett. És így el fognak esni az első őrjáratkor, a második őrjáratkor…” 

261 Emlékezzetek, ők... A hetedik őrjárat, emlékeztek rá? A hetedik őrjárat az, amikor Ő 

eljön. Mi volt a hetedik őrjárat? A hetedik angyal üzenete. Az első őrjárat, elaludtak, 

második őrjárat, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik; minden alkalommal, Tiatíra, és 

végig, át a korokon keresztül, egészen a laodiceai őrváltásig. De a hetedik őrváltás idején 



felhangzott: „Figyeljetek, jön a vőlegény, menjetek elébe.” És mi történt? Felkeltek és 

megtisztították a lámpásaikat. 

Szeretem, szeretem 

Mert... 

262 Ti a végén? (Branham testvér beszél valakinek a hangfelvételről. - szerk.) 

…Ő előbb... 

263 (Valaki azt mondja Branham testvérnek, „Körülbelül ennyi szalag van még”- Szerk.) 

„És…” Meglesz? Ennyi van még? Van még körülbelül ennyi szalag? Majdnem kifogyott? 

Majdnem kifogyott a szalag? Igen? 

A Golgota fáján. 

264 Óh! Ruth testvérnő, nem akartam lezárni. Gondoltam, megpróbálom ezeket a 

gyönyörű énekeket még elénekelni. Azt akartam, hogy legyenek rajta a felvételen, tudod? 

Megpróbáltam felvenni ezeket a dalokat, tudjátok, ahogy énekeljük. Tetszik nektek, 

ugye? (A gyülekezet mondja, „Ámen” - szerk.) Tudjátok, én azt a régimódi pünkösdi 

éneklést szeretem. 

265 Szóval ahogy mondani szoktam, „Nem szeretem azt a túlképzett hangot, ahogy 

visszatartják a levegőt, amíg el nem kékül teljesen az arcuk, az olyan „Vinnyogás.” És 

nem… Nem énekelnek. Csak hangot adnak ki. Tudjátok? 

266 Én azt a jó, régimódi éneklést szeretem, tudjátok, ami szívből jön, mint-mint, „Ámen, 

ámen, ámen.” Ti is, ugye? (A gyülekezet mondja, „Ámen.” - Szerk.) Én ezt szeretem. 

Hit az Atyában, hit a Fiúban 

Hit a Szent Lélekben, ez a három Egy; 

A démonok remegnek, és a bűnösök felébrednek 

A Jehovában vetett hit bármit megrendít. 

267 Ámen. Szétmorzsolja az ördög királyságát, és az elesik. Csak robbantasd be ezeket a 

szavakat, „ÍGY SZÓL AZ ÚR!” Isten Igéjének atombombája odarepül, és egyszerűen 

szétporlasztja Sátán királyságát. Ámen. Aztán, „Krisztus katonái, sorakozzatok, a kereszt 

jegyében síkra szálljatok!” Így van. Rendben. 

268 Most énekeljük újra, mindenki, teljes hangerővel, csukott szemmel, felemelt 

kezekkel, Szeretem. Rendben van testvérnő drága. Rendben van. 

Szeretem, szeretem 

Mert Ő előbb szeretett 

És vérével megváltott 

A Golgotán. 



269 Mennyei Atyám, a Te kezedbe tesszük le most magunkat. Tegyél velünk amit akarsz. 

Bízunk benne, hogy Te használni fogsz minket, Uram, hogy világosságot hozz az 

embereknek a közösségünkben és bárhová, ahová vezetsz. És Istenem, most vigyázz ránk, 

és védj minket, amíg újra találkozunk, és hozunk be drága kévéket. Jézus nevében kérjük. 

Ámen. 

270 Nos, öröm veletek lenni ma este, mindenkivel, közösségben lenni veletek. 

Visszaadom a szószéket szeretett pásztorotoknak, Junie testvérnek. 

Rendben, Junie testvér. 

 

*** 


