
 

1 
 

A Kígyó Magja 

(The Serpent’s Seed) 

1958.09.28. du. Jeffersonville, IN 

 

1. Drága Istenem, a nagy és hatalmas Isten, Aki for ált i de  dolgot az Ő Szelle é ek 
ereje által, és elhozta Jézus Krisztust, az egyszülött Fiút, Aki önként meghalt értünk, 

ű ösökért, az Igaz az igazságtalanért, megbékéltetni vissza ebbe a csodálatos 

közösségbe minket újra Istennel. Ahogy mi vagyunk tanítva az áldott Igében, hogy mi 

közösség e  oltu k Vele, a ilág egalapítása előtt, amikor a hajnalcsillagok együtt 

énekeltek, és az Isten fiai ujjongtak, (kiabáltak örömükben), régen a világ megalapítása 

előtt. Ho a  tudjuk, hog  az e  ug a a a  az idő e  olt, a ikor a Bárá  
egöletett; hog  a ikor Iste  az Ő ag  go dolatá a  látott i ket kiabálva és ujjongva, 

a mi megváltásunk miatt Jézusban?  

És a mai este mi csak kaptu k eg  kis ízelítőt, az Ő nagy di sőséges Isteni 

egjele ésé ek, a el  il á aló á lesz az Ő ásodik eljö etelekor. Mi de  etegség 
és szo orúság félre lesz do a, akkor i kapu k eg  testet, i t az Ő Saját egdi sőült 
teste, ert eg fogjuk Őt lát i, amilyen valójában. Itt, ha mi nézzük a kezeinket egy 

la kadó, a haju k egőszül, és a állu k gör edt; tisztában vagyunk, hogy mi halandók 

vagyunk, és porrá leszünk, ahova most lehajtottuk a fejünket, és ahonnan mi jöttünk. De, 

Uram Isten, csak az biztos, hogy Te vagy az Isten, Te tettél egy ígéretet, hogy mi fel 

leszünk támasztva újra az utolsó napokban, és mi hisszük azt.  

3. Komoly hittel állunk itt ma este a Te Jelenlétedben, bátran jövünk, mert Jézus ajánlotta 

nekünk, hogy tegyük azt. Nem reménykedünk bármi jó dolgon, amit mi tettünk, mert mi 

nem tettünk semmi jót; de alázatosan jövünk, egg őződésü k, hog  ezt a ki set, a i 
sajátunk, az Ő keg el e alapjá  juttatta ekü k. Ezért jövünk kérve, hogy Te megáldj 

minket ma este és hozzad az Igét. Mert meg van írva, hogy „Az Ember nemcsak kenyérrel 

él, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön ki.”  

És hag ja az Iste  szájá ól jöjjö  a eszéd a este. Hag ja, a sza ak előjöjje ek, és az 
mélyen a mi szívünkbe menjen, a hallgatóknak, és legyen kitöltve a Te Szellemed és a Te 

Jelenléted. Mert mi kérjük ezt a Jézus Nevében. Ámen.  

4. Ma és tegnap-végén este, egy kicsit, és ma mi beszéltünk a témáról, első íz e  fel 
címeztük, „Miért Mi Nem Vagyunk egy Felekezet,” és i tettük azt elég erőssé, 
(határozottá), hogy miért nem vagyunk egy felekezet, és miért mi nem hiszünk a 

felekezetekben, (megnevezésekben), mert úgy találjuk azt a Bibliában, hogy a 

felekezeteket sohase  oltak re del e Iste től. Az el olt re del e az ördögtől. És 
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bebizonyítottuk azt a Bi liá al. És hog  a felekezetek által előhozzák a té edést. 

(eltévelyedést) Most azt mondjuk, ezt helyreigazítsuk, és hozzuk azt az imaházba, egy 

közösségben, az áldott Isten Igéje körül. Ez a mi reményünk nem volt építve arra, amit a 

felekezetek mondanak, vagy, amit bármely ember mond, az épült azon, amit az Úr Isten 

mondott. Ez az egyetlen mód arra, hogy valaha is korrigálódjunk jóra.  

5. És ma reggel én már mondtam öt (azt hiszem) külö öző tárg at, a i kijött a felekezet 
által, amit egyáltalán nem beszélt a Biblia, hogy a Protestáns gyülekezetek meghajolnak 

afelé, és a tanításuk és a doktrínájuk ugyanaz, amit a régi prostituált anya Katolikus 

gyülekezet prédikál. És jön ki a protestáns gyülekezet, és mi meghajoljunk ugyan ahhoz a 

dolgokhoz, amely ellentétes bárhol Isten Igéjével.  

6. Az első felekezeti g ülekezet… Mi megnéztük azt ma délután a „Niceai Atyák,” 

története a niceai gyülekezetben. Az apostolok halála után, ott, amint jöttek a niceai 

atyák, és ők e tek éhá  é ig háro százhuszo öt évig) végül eljött Niceához-hoz, 

Franciaországba, ahol nekik volt az-a ag  i eai ta á s. És ott ők alkották for álták  
ezeket a dogmákat, ami a Katolikus gyülekezetnek van most, és szintén azt átadták a 

protestáns gyülekezeteknek.  

7. És mint mondtam azt a-a tanításban ma reggel, minden egyes gyülekezeti korban, akár 

hogy a-hogy a Thesszalonikai gyülekezeti kor, és az ezerötszáz éves sötét korszak, ott nem 

olt eg  idő, ki é e az, Ő o dta, „Neked mégis van Én nevem.” És ezen a másik oldalon, 

ők e  oltak Keresztények többé, hanem kijöttek egy felekezeti névvel: Katolikus, 

Luther, Wesley, Baptista, Presbiteriánus, Pünkösdista, lefelé. De ég a záró kor előtt Ő 
mondja, „Adtam eléd egy nyitott ajtót.” Látjátok? És ez a kor azt hisszük, amiben mi 

vagyunk pont most, az nyitott ajtó kora, utolsó kimenetel a Laodiceai gyülekezet közül. És 

ez pontosan háromszázhuszonötben a Laodiceai tanács. (zsinat) És ott elfogadták ezeket 

a formákat, mint a hintés, öntés, és hamis keresztségek, hamis szentszellemek, az összes 

többi dolgok. Ők elfogadták azt. És akkor, a ikor Luther, lé é  eg  pap, kijött a Katolikus 
egyházból, hozta ezeket a dolgokat agá al. És o a  kijött Z i gli. Z i gli ől kijött 
Kálvin. Kál i ól kijött Wesle , ki, ó, lefelé. És ők sak fol a atosa  hozták azokat a 
dogmákat le. És hogyan tudja Iste  ezet i az Ő g ülekezetét, a ikor ők alá i utako , 
akit Ő ég soha e  hozta ki őket, hogy elvezethesse?  

12. És ne felejtsétek, a Jelenések 17- e  i találtu k eg  asszo t… Most, ezek a sza ak 
eg szerűek. Ők le a ak ír a a Bi liá a , tehát é  hisze , o dhatok őket.  Azt 
mondta, ez az asszony egy szajha. Ez azt jelenti, ő eg  rossz hírű asszo  olt, aki látszólag 
házas egy férjjel, és elkötelezette  odaadóa  paráz álkodik a ilággal. És ő olt eg … Ő 
volt egy anyja a paráznáknak. Ezért neki voltak lányai. (És földrajzilag lerajzoltam azt.) 

Magam is ott voltam, láttuk azt a Sze tírás a , láttuk az ő doktrínáit, és mindent, én 

hiszem az Úr tökéletesen lefektette azt egyenesen, hogy az nem lehet semmi más, csak a 



 

3 
 

Katolikus egyház. Ez az egyetlen módja lehet. És mit szül ő? A protestáns gyülekezeteket. 

Po tosa  ő teszi.  

És ő kezé e  eg  sésze or olt az ő paráz aságai al, és ő adta azt a föld királ ai ak, és 
ő olt az uralkodó az egész földö , szelle i értele e . Ez po tosa  íg  a . Ott e  

ás… 

14. Nézzétek… issza ehet é k Dá ielhez és kap á k a képet. Nézd eg a képet: az 

arany fel, a babiloni királyság; réz, vagy ezüst, Médek-ó-Perzsia; sárgaréz, Nagy Sándor, és 

így tovább (a Görög királyság); majd a római birodalom, keleti és nyugati Róma, a két láb. 

És megfigyeltétek, ezek tíz királyság, amelyek pontosan jönnek azokkal a tíz szarvakkal, 

amint mi beszéltük ezt ma reggel. Minden egyes azokban a tíz királyságokban, ahogy 

növekedtek, ott volt vas és agyag együtt összekeverve. És hogy a vas jött a lábakból, az 

volt Róma, és van egy vonás a Rómaizmusban összekeverve minden nemzetben az ég 

alatt a Katolikus gyülekezet által. Ez po tosa  íg  a . És ők e  ke ered é ek össze 
sehol, és ők összeházasod ak eg ás között. A Biblia azt mondta, hogy igen, és nézd meg 

őket a.  

16. A ti fiatok elvesz egy Katolikus lányt. Amikor megházasodnak, nekik meg kell ígérni, 

hogy a gyerekeket Katolikusnak nevelik fel. Látod? És fordítva is. Látod, ez megtöri a 

hatalmat a másikon. De mi is ez? A Biblia azt állítja, az egész dolog egy prostituált. Most 

mit fogsz csinálni? Úgy van. És hog  a ép a ű ei e  lesz eglátogat a…  

Mi visszamentünk a Mózes ötödik könyvébe, hogy egy házasságon kívül született 

gyermek, fattyú, még nem tudott belépni tizennégy nemzedéken át az Úr gyülekezetébe. 

Ez volt a törvény alatt, és Krisztus jött a törvényt felnagyítani. Mennyivel több van most?  

18. És i törté ik ezekkel… Mi a aj ezekkel a kis serdülő lá okkal az ut á  a, ezek a 

kis cigaretta-szí ó ők, és rö id adrág rajta, rö idre ágott hajú serdülő lá ok, és íg  
tovább? Mi a baj velük? Ez azért van, mert a mami úgy viselkedett, mint az. A romlottság 

megy egyik generációról a másikra. Ez az, ami van. És mit kaptunk mi? Mi kaptunk egy 

hel et, ez eg  halo  se i, supá  o skos ű .  

19. Ez az oka, hogy Isten felemelte Oroszországot amott egy atombombával, hogy 

letörölje őket, i t az özö íz előtti áradás olt, a ikor Ő fele elte a felhőket. 
Oroszország, az ateista ország, ők ateisták , már abszolúte csak pontosan játszik a 

Mindenható Isten kezébe. Ahogy Nabukodonozor király volt, hogy elpusztítsa Izráelt, 

i el ők e  jártak Istennel, Oroszország felemelése egészen megbosszulja a szenteket a 

Katolikus eg házo , a érüket, azért hog  ő el eszítette a sze teket. A Bi lia o dja íg . 
E felé halad az egész dolog.  

20. Tehát nézzetek ide, ha az anyjuk tá os ő olt, és… Az ő ag a ájuk és az a juk 
eg  akfis olt, ik ők a? Eg  ro k-and-roll sztriptíz. Mi lesz az ő g er ekeik? És ti 
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mondjátok, „Megteszi Isten azt?” Igen, uram. Isten meglátogatja a gonoszoknak a fiait, a 

nemzedéket, még tizennégy nemzetségben. És ha Krisztus jön felnagyítani azt, azt 

o da á , száz ge erá iók ag  ötszáz ge erá iók. Miért Ő o dta, „A régiek ek… Ti 
hallottátok ekik o dták, ekik a régi idők e , ’Ne ölj.’ Én azt mondom, aki valamikor is 

mérges testvérével egy ok nélkül, már ölt. Ti hallottátok nekik mondták, nekik a régi 

idők e , ’Ne paráználkodj.’ De Én azt mondom, hogy aki úgy tekint egy asszonyra, testi 

ágg al ő utá a, ár házasságtörést kö etett el.” Ő tette azt. Mi van felnagyítva? Teszi 

azt sokszor nagyobbá. És ha a törvény alatt volt tizennégy nemzedék, meddig tart ma 

ugyanez?  

22. És a fiatal férfi és középkorú férfi, és a házas e erek e  tisztelik tö é az ő 
házassági fogadalmaikat. Miért, ők sak eszik a őket és él ek elük árhol, és sak, 
mint a közönséges kutyák. A kutyáknak több tiszteletük van és több erkölcsük, mint 

némely embernek. É  tudo , hog  ez ször e  erős, de ez íg  a . Miért?  

És a gyülekezetek egyenesen tovább mennek mellette és semmit nem mondanak arról. 

Miért? Ők sak seleked ek, i t a a ájuk tesz. A g ülekezet örökölte azt. Mert a 
g ülekezet… És ez a Protestáns egyház jött ki a Katolikus egyházból, a Katolikus egyház 

ű eit eglátogatja a Protestá soko . Ter észetese  az a . Így a fazék nem hívhatja az 

üstöt piszkosnak. Ez pontosan így van.  

24. Most, i rátalálu k és a Sze tírás a … Mi egtaláljuk… És é  soha e  látta  eg  
cédulát az asztalon itt ma este. Én mondtam, mutassatok nekem egy helyet, ahol Isten 

valaha elrendelt egy felekezetet. Mutassatok meg nekem egy helyet, ahol Isten valaha 

felszentelt egy asszony prédikátort. Mutassatok meg nekem egy helyet, ahol Isten valaha 

elrendelte a hintést. Mutassatok nekem egy helyet, ahol Isten valaha elrendelte az 

öntést. Mutassatok nekem egy helyet, ahol Isten valaha engedte valakinek 

megkeresztelkedni az Atyának, a Fiúnak és a Szentszellemnek a nevében. Találjátok meg 

azokat a dolgokat. És mégis állandóan csinálják azokat. Ez van csak lent a gyülekezetben.  

25. Most én mondtam nektek, a mód-az oka, hogy mi nem lehetünk Baptisták, mivel mi 

hiszünk abban, hogy megkeresztelkedjünk az Úr Jézus Krisztus Nevében. Nincs senki a 

Bibliában megkeresztelve bármely más módon. Ti mutassatok nekem egy helyet, ahol egy 

személy volt megkeresztelve az Atya, Fiú, Szentszellem nevében, és én fogom felemelni a 

kezemet, és azt mondom, én egy hamis próféta vagyok. És ha a Biblia azt mondja, hogy 

kell megkeresztelkedni a Jézus Krisztus Nevében, hogy nektek muszáj azon a módon tenni 

azt, az út. Pál megparancsolta nekik, hogy megkeresztelkedje ek újra. Őket 
egkeresztelte ug a az az e er, aki egkeresztelte Jézus Krisztust: Keresztelő Já os. Ő 

mondta: „Ez e  űködik tö é, ektek kell jö i egkeresztelked i újra.” És nekik meg 

kellett te iük, ielőtt egkapták a Sze tszelle et. Ez olt Isten programja.  
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É  ehet ék sak eg  ki sit él e re, i t a este. Miért? Jézus egtartja az Ő 
Szavát. Ti hiszitek azt? Most nagyon megközelítettük mindannyian, ti, akik itt voltatok ma 

reggel, de é  ág a  lefektet i eg  ki sit ő e e .  

28. Miért parancsolta Pál azt miután azt megtették? Pál mondta: „Még ha egy Angyal a 

Me ől jö  és prédikál ár i ást, átkozott leg e .” Most ti mondjátok: „Mi kaptunk 

új világosságot arra.” Nem, ti nem. Ez az, amivel az ördög Évához jött: néhány új 

világossággal. Nem kell semmilyen új világosság. Nektek kell járni abban a világosságban, 

amit Isten már tett ide; ez minden.  

30. Most nézd meg ezt. Csak e ire eg szerű. A ikor lejöttek a Megdi sőülés 
Heg éről, Jézus íg  szólt ta ít á aihoz: „Kinek mondanak az emberek Engem, az 

Emberfiát, ki vagyok?” 

Az egyik mondta: „Te vagy Mózes, vagy Illés, egy a próféták közül.” 

Ő o dta: „Ti kinek mondotok?”   

Ő o dta… Péter o dta: „Te vagy a Krisztus, az élő Iste  Fia.”  

Ő o dta: „Áldott vagy Simon, Jónásnak fia, mert test és vér nem nyilatkoztatta ki ezt 

neked.” Látod, az nem jött szemináriumok által. Az nem jött felekezetek által. „Test és vér 

nem nyilatkoztatta ki ezt neked. Te soha nem tanultad azt bármely teológia iskola által. 

De az Én Mennyei Atyám nyilatkoztatta ezt ki eked. És erre a kősziklára fogo  építe i az 
Én Gyülekezetemet, és a pokol kapui e  g őzedel eskedik az elle ”: egy szellemi 

ki ilatkoztatás, hog  Ki Ő.  

Figyeljetek, „És Én mondom, hogy te Péter vagy, és Én néked adom a Királyság kulcsait. És 

amit megkötsz a földön, Én megkötöm azt a Mennyben; amit te feloldasz a földön, Én 

feloldom azt a Mennyben.” Most, Neki kell tarta i az Ő Sza át, ag  Ő e  olt Iste .  

33. Most, és a ikor Ő el égezte azt, eg  éhá  appal késő  Ő olt egfeszít e, 
feltámadt, felment a Mennybe, és Péter kinyitotta az Evangéliumot a Pünkösd napján. 

Tette ő azt? Ter észetese  ő tette.  

Most fig eljetek. A ikor ő olt… Ők i d kigú olták őket, ert ők tel e oltak a 
Szellemmel. Ők eret ek ek hí ták, sze t-görgő ek, ag  alamilyen ilyen névvel, mint az. 

És ők ég e ettek és o dták, „Ezek tele vannak újborral.”  

És Péter felállt közöttük, felemelte a hangját és azt mondta: „Atyámfiai, férfiak, halljátok 

a hangomat. Halljátok az én szavaimat és hallgassatok meg engem. Ezek nem részegek, 

mint go doljátok, hog  ők a ak. Ez sak a har adik órája a ap ak, de ez az, a it 
beszélt a Joel próféta. ’És lészen az utolsó napokban, hogy Én kiöntöm az Én 

Szelle e et…’” És it fog Ő te i az Ő fiaira és leá aira, az Ő szolgálóira és íg  to á  
azokban a napokban.  
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. És a ikor ők elkezdték ezt halla i, szí e  szúrta őket; mert hallottak egy embert, aki 

e  is erte az ő ABC-jét, mégis kellett figyelniük rá, tudták olt Vala i elülről eki 
égette őt: a Sze tszelle . Megállíta i őt? Nos, ez ol a  le e, i tha pró ál á k eg  
tüzet oltani, száraz épületen, egy szeles napon. Ti nem tudjátok megtenni azt. Ő megtelt 

a Sze tszelle el. És it tesz ő ost?  

Ők o dták: „Nos, atyámfiai, férfiak, mit tehetünk azért, hogy megmeneküljünk?” Most 

figyeljetek Péterre. Nála van a Királyság kulcsa. Látjátok?  

Most, amikor Jézus feltámadt a harmadik napon, Nála nem volt a kulcs a Mennyei 

Királ sághoz. Tudtátok azt? Ő o dta: „Nálam van a halál és a pokol kulcsa,” de nem a 

Királyságé, mert azt Péternek adta.  

. Most Ő o dta: „Péter, bármit feloldasz a földön, Én feloldom azt a Mennyben. Amit 

megkötsz a földön, Én megkötöm azt a Mennyben.” Most itt áll ő a kul sokkal, hog  
nyissa ki az áldott dolgokat a világnak. És itt vannak a kulcsok a kezé e , és ők azt 
kérdezik: „Mit tehetünk azért, hogy megmeneküljünk?” Most, nem számít, mit mond az 

apostol, hogy tegyenek, Istennek el kell azt ismerni a Mennyben, ha Ő adta eki azt a 
megbízást.  

Most Péter mondta: „Térjetek meg, mindnyájan, és keresztelkedjetek meg a Jézus 

Krisztus Ne é e , a ű eitek o sá atára, és egkapjátok ajándékból a Szentszellemet.” 

Igaz ez? És ez az oka a kulcsok fordultak a Mennyben, semmilyen más névhez, semmilyen 

más módon, semmilyen más-se il e  ás for á a … Az, fordult a földön, és az 

fordult a Me e ; ag  Jézus e  tartja e az Ő Sza át Péterhez. És i de  hel e  a 
Bi liá a , ők oltak egkeresztel e a szeri t, hog  ők oltak egkeresztel e a Jézus 
Krisztus Nevében. És azok, akik elő  egkeresztelkedtek kellett, hog  jöjje ek és 
megkeresztelkedjenek újra a Jézus Krisztus Nevében, hogy megkapják a Szentszellemet. 

Ez a hel es. Az ég űködik ug a úgy.  

43. Tehát, ha tanítjuk a keresztséget az Atya, a Fiú, és a Szentszellem nevében, ez hamis 

prófécia. Most, nem akarlak bántani titeket, de én kaptam leszögezni ezt így ennek a 

g ülekezet ek, akaro , hog  tudják i… Nem azért vagyunk itt, mint egy rakás 

a alfa éta őrültek; i tudjuk, hog  hol állu k az Iste  Igéjé e . Látjátok, i tudjuk… É  
kihívok bárkit, hogy mutasson egy helyet, ahol bárki valaha megkeresztelkedett az Atya, a 

Fiú, Szentszellem nevében.  

Most fogsz hallgatni hamis próféciára vagy az igazságra? Kutassátok a Szentírást. Ez 

rajtatok múlik. Mutassátok meg nekem, ahol egy embert a Bibliában, ahol egy gyülekezet 

volt valaha elrendelve, egy felekezet a-a Bibliában. Mutassátok meg nekem a Bibliában, 

ahol valaha elrendelt egy asszony prédikátort. Mutassátok meg nekem a Bibliában, ahol 

i dezeket a dolgokat, azt, a iről mi beszélünk, alaha olt elre del e a Bi liá a . Ők 
nincsenek ott. Mondjatok nekem egy helyet.  



 

7 
 

. Ti el e tek eg  felekezet e… Nos, amikor a Metodisták felemelkedtek, prédikálták a 

egsze telődést. Az jó. De a ikor ők si álták azt, ők létrehoztak eg  felekezetet, és az 
eldöntötte azt. Ez az oka a Biblia azt mondta: „Neked van egy neved.”  

Ti mondjátok, „Én egy Keresztény vagyok.”  

„Nos, milyen felekezetbe te tartozol?”  

Ők o dják, „Egy Metodista.” Lám, te vagy egy prostituált akkor.  

„Én vagyok egy Baptista.”: prostituált. „Pü kösdi…” Te vagy egy prostituált. Ti tartoztok a 

gyülekezethez. Nektek kellene tartozni Krisztushoz. Nincs más eset mondani: 

„Metodista,” „Baptista.” Ha te vagy egy Keresztény, te vagy egy Keresztény a szívedben.  

48. Minden egyes azoknak a felekezeteknek tud produkálni gyermekeket, Isten 

gyermekeit. Úgy van. De ha azt hiszed, hogy te mész a Mennybe, csak mert te egy 

Metodista vagy Baptista vagy, tévedsz. Ez az oka annak, hogy mi kimaradunk azokból a 

dolgokból. Miért nem tudják a Baptisták látni? Megkérdeztem egy Metodista embert itt, 

írt eg  diplo a u kát, sak e  rége . Ő o dta: „Az egyetlen dolog van ellened 

nekünk, te kószálsz a Pünkösdiek körül.”  

Én mondtam, „Ki az a mi?” 

„Mi a Metodisták.”  

Én mondtam: „Nos, megmondom, mit fogok tenni. Én megyek a ti városotokba és ti 

engedjétek, hogy a Metodisták szponzorálják azt.”  

Ó, o dta ő, „természetesen mi nem tudjuk megtenni azt.”  

Én mondtam: „Most az, amit én gondoltam. Én maradok a Pünkösdiekkel, mert a 

Pünkösdiek hiszik azt. Ez igaz. Ők összeg űl ek ez körül. Ők a ak eg edül, akik kihúzzák 
az elő öket a ól.” Hányan olvastátok azt a cikket a „Life” magazinban, csak nemrég a 

Pü kösdi g ülekezetről? Ez az eg ik leg ag o  jele ség e e  a kor a . Ők ertek 
több megtértet egy év alatt, mint az összes tö i g ülekezet eg üttese . Miért? Még az ő 
hibájukban is, Isten mozgatja őket, i el ők hiszik az igazságot, és e etel ek azzal. Az 
az igazság.  

53. De mit csinálunk mi most? Látjátok? Ez az oka annak, hogy mi nem vagyunk felekezet. 

És éppe  ol a  izo osa , a i t a Pü kösdisták egszer ezték és… Hosszú ideje a ott, 
amikor a Sze tszelle  elsőké t kiáradt a Pü kösdi g ülekezetre eg e  é el ezelőtt, és 

ők elkezdtek eszél i el eke , eg ik az ajá dékok ól… Ez olt a legkise  az 
ajándékokból. Az a legkisebb az ajándékokból, Szent Pál szerint; a nyelveken szólás. És 

amint rájuk szállt, „Ó,” ők o dták, „nekünk megvan az most.” És ők si áltak eg  
felekezetet, az Egyetemes Tanács, amely mos az Assemblies of God. (Isten Gyülekezete) 
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„Ó, senkinek nincs meg az, ha nem beszélt nyelveken.” Iste  sak ozgott to á  tőlük, 
e gedi őket állni abban. Biztosan. Igen uraim.  

55. Mellettük jöttek az Egység, és kiderült a keresztség a Jézus Ne é e . Ők o dták: „Ó, 

mi elnyertük azt.” Ők szer eztek. Mit si ál ak ők? Isten csak mozdult pontosan ki, és 

hag ta őket a a . Azért, „Bárki akar, hadd jöjjön.”  

Látjátok, az Egység (gyülekezet) nem megy az Összejövetel (gyülekezettel), valamint az 

Összejövetel nem megy az Egységgel. Én beszéltem néhányukkal, ők a legjo  e erek. 
Mr. Goth és Dr. Pope, és sok em er, akik ag  e erek, a… Én leültem velük, és 

mondtam: „Hogyan tudjátok tanítani, hogy eredeti bizonyíték, mint egy tudós?”  

„Nos,” mondta, „Branham testvér,” eg , kettő ag  háro , ekik olt igazi alódi, 
mondta, „mi tudjuk, hogy baj van. De mit tudunk mi tenni? Ha mi mondunk bármit arról 

most, nos, az megszakítja az egész programot.” Persze, és te nem leszel bármilyen 

püspök többet, az általá os felüg elő. Ez az esz é kép.  

58. Testvér, én inkább ag ok eg  ki si isszió a  a sarko  ag  prédikálok eg  fe őfa 
alatt, és birtoklom az igazságot. Feltétlenül. És tudjátok, hogy az igazságot mondjátok. Az 

ember akarja az igazságot, és te köteles vagy, mint egy Keresztény hordozni a feljegyzett 

igazságot. Iste  felelős ek fog tarta i, felelős ag  azért. Álljatok ezeke  a dolgoko . Ha 

még ti nem voltatok megkeresztelve a Jézus Krisztus Nevében, és még nem tettétek meg 

ezeket a dolgokat, és még nem fogadtátok e a Sze tszelle et…  

Te mondod: „Ó, én beszéltem nyelveken.” Az nem jelenti, hogy te megkaptad a 

Szentszellemet. Én láttam boszorkányokat, varázslókat, démonokat, és minden mást 

el eke  szól i. Ter észetese . Ők e  kapták a Sze tszelle et, és ti tudjátok azt. Vért 

isznak egy emberi koponyából, és táncolnak, hívják az ördögöt, és el eke  szól ak… 
Ter észetese . Ők e  kapták a Sze tszelle et. Tehát, ert te eszéltél el eke , az 
nem jelenti, hogy megkaptad azt. Az egyetlen mód tudnod, hogy te kaptad azt, ha te 

szelle ed fel eszi, hordozza iseli  az Ő Szelle ét, és a Szelle  g ü öl sei kö et ek 
téged: szeretet, hit, ékesség, hosszútűrés, jóság, szelídség, ked esség. Ez az, amikor te 

tudod, hogy te megkaptad a Szentszellemet. Az felveszi, hordozza (viseli) önmagában.  

63. Most, amikor ti vagytok megpihenve azon, mert ti tartoztok a Gyülekezethez 

Összejö etel e ű g ülekezet , ag  a Baptistákhoz, ag  a Pres iteriá usokhoz, ti 
látjátok mit tesztek? Ti veszitek a nevét egy prostituáltnak. Ez pontosan így van. Gyertek 

ki a ól a dolog ól. G ertek el attól. Ne  úg  érte , ki a g ülekezet ől, ag  ár i; 
tegyetek, amit akartok azzal; de gyertek el attól tartva egy lefektetést, „Én Presbiteriánus 

vagyok. Mi nem hiszünk a csodák napjaiban.” Miért nem hiszitek azt? A Biblia tanítja azt. 

„Ó, é  a Krisztus G ülekezetéhez tartozo . Ők o dják, a sodák apjai el últak.” Ők 
hamis próféták. Én meg tudom mutatni nektek, ahol Jézus Krisztus hatalmad ad a 

gyülekezetnek, hogy meggyógyítsák a betegeket, és feltá asszák a halottakat, és kiűzzék 
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az ördögöket. Én kihívok minden embert, hogy mutassatok nekem egy Szentírást a 

Bibliában, ahol Ő el ette azt a g ülekezettől.  

Mi vette el azt? A ti saját dogmátok, igaz, nem az Isten Igéje. A Szentszellem még mindig 

ug a azt a u kát teszi, halad sak po tosa  felé ug a úg , és Ő fog örökre. Ez az oka 
annak, hogy mi nem vagyunk egy felekezet, „mivel egy formája a kegyességnek, és 

megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” Mi nem hiszünk azokban a dolgokban.  

66. Hát, hog a  alaha kezdődött az? Nekü k siet i kell, és eg ük ezt a lehető 
legg orsa a  ost, hog a  az alaha kezdődött. Most ekü k a  ő e  a Sze tírás ól 
kiír a ide a Sze tszelle ről. És eg  ásik dolog, mi tettünk egy kihívást tegnap este a 

szentek állhatatosságáról, nem úgy, ahogy a Baptisták hiszik azt. Nem uraim. Én biztosan 

különbözök a Baptistáktól és az ő elgo dolásuktól, az ő ézetüktől, a Kál i iz ustól. É  
biztosan nem értek egyet a Reformátusokkal. Én nem értek egyet a Metodistákkal, az ő 
módszerükkel, Ár i ius ta ításá al. Ige  urai , de ők egyaránt nyertek egy igazságot; de 

nektek muszáj ahhoz vissza jönni ide, ahol az igazság van. Amikor ti futtok ki oda, ti futtok 

féktelenül azzal. Biztosan.  

68. A Baptisták jönnek, megkeresztelnek egy párat itt ismét alámerítésben. A prédikátor 

egkeresztel, tíz ől kile  dohá zik, eg  issza, és kiáll oda és kárt ázik, szélhá osság 
minden éjjel, szaladgál, tisztességtelen üzleti alku. És az összes asszonyok viselnek 

rövidnadrágot itt kint, szaladgálnak mindenfelé az utcákon, és egkurtítják az ő hajukat, 
és-és dohá oz ak, és eszélget ek, és kis öltő és arró partik, és el esél ek o skos 
vicceket. Ezt nevezitek ti Kereszténységnek? És ti gondoljátok, nektek van örök 

biztonságotok? Ti mentek a pokolra, mint az. Ti nem lelnétek kedveteket a Mennyben 

semmilyen módon. Biztosan nem. Az nem örök biztonság.  

De a ikor eg  e er újjászületik a Sze tszelle től… És ti pü kösdiek, mert ti ugráltok fel 

és le, beszéltek nyelveken, és futkároztok fel és le a folyosón, ez nem jelenti, hogy nektek 

van örök biztonságotok. Nem ti soha nem kaptátok azt a ti fejetekben. Nem uraim, azt 

biztosan nem. Mert ti tudjátok, azt saját-saját életetek viseli, kimutatja azt, hogy ti nem 

vagytok helyesen Istennel. Így van. Ti nem vagytok helyesen. Ez nem örök biztonság még.  

. De é  szeret ék kérdez i tőletek ala it. Va  ott eg  örök izto ság? A Biblia mondja 

úgy. A Biblia mondja, hogy a mi nevein voltak helyezve a Bárá  Élet Kö é e, ielőtt a 
ilág alaha elkezdődött. Mint mondtam ma reggel, mondom azt újra: Az ember, aki írta 

a dalt, „Ott olt eg  Új Né  leír a a Di sősség e  a este, és az az e é ,” az ő 
elképzelése volt, minden rendben, de ő olt té es a Sze tíráson. A ti neveteket nem 

helyezték be a ti megtérésetek éjszakáján. A Ti nevetek a Biblia szerint, a Jelenések 13, 17 

szeri t és íg  to á , e olt hel ez e oda, ielőtt a ilág alaha elkezdődött; és Jézus 
Krisztus egöletett a ilág egalapítása előtt.  
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. Hog a  tudott Iste , Aki égtele … Hog a  lehet eg  égtele  Iste , is er e a éget 
a kezdetektől, hog a  tudta Ő alaha ege ged i a ű t, hog  jöjjö  a földre, ha a ak 
nem lett volna egy oka?  

Csak menjünk vissza oda most, néhány dolog, amit mi mondtunk. Mi olt elsőké t, a 
Meg áltó ag  a ű ös? A Meg áltó, iztosa . Mel ik az erőse , a Meg áltó ag  a 

ű ös? Ha a eg áltó el tudja e i a ű t, Ő az erőse .  

Nos, iért e gedte Ő a ű t egtörté i kezdet e ? Meg utat i, hog  Ő olt eg  
Megváltó.  

Mel ik az erőse , eg  G óg ító ag  eg  etegség? Eg  G óg ító. Akkor iért hag ta, 
hog  a etegség jöjjö ? Meg utat i, hog  Ő olt eg  G óg ító. (Én most nagyon 

vallásosnak érzem magam. Igen, uraim.) Ó, én, ezek az Ő tulajdo ságai attri útu ok . 
Ezért e gedte Ő jö i a ajokat. Ezért e gedte Ő a á atot jö i: eg utat i, hog  Ő az 
öröm. Persze, ez az. Ezért mi kaptunk egy éjszakát: bizonyítani ott van egy nap. Ezért mi 

kaptunk indulatot: megmutatni ott nyugalom van. Persze, ez-ez pro és kontra. (mellette 

és elle e  Ó, Ő sodálatos.  

. Most hog a  kezdődött az? Mi fogjuk e i azt eg e ese  to á  most olyan 

gyorsan, ahogy mi tudjuk, hogy én ne tartsalak titeket egész este.) Most, ott van minden 

dolognak egy kezdete. És é  szeret ék kérdez i tőletek ala it. Most ez lehet, hog … Ti 

csak bedugjátok azt a ti mellényzsebetekbe. Ti nem engeditek tenni át ezt az állandó 

(rendszeres) ételnek. De figyeljetek erre. Ha te egy örök teremtmény vagy, akkor soha 

nem volt kezdeted, vagy soha nem lehet véged. Mert „örök” az Igé ől szár azik, 
amelynek nincs kezdete vagy nincs vége. Nem emlékeztek, én mondtam ezt ma reggel, 

hogy hog a  Melkisédek, a ikor Ő találkozott Á rahá al, aki jött a királ ok 
lemészárlásából, és a Biblia mondja Zsidók 7-ben azt-hogy Lévi tizedet fizetett 

Melkisédek ek, a ikor ő olt Á rahá ak az ő at já ak ág éká a . Ábrahám nemzette 

Izsákot; Izsák nemzette Jákóbot; Jákób nemzette Lévit. Ez volt apa, nagyapa, és dédapa. 

És míg Lévi a déd apja ágyékában volt, a Biblia ad neki elismerést, hogy tizedet fizetett 

Melkisédek ek. Beszélü k örökről… É , é .  

80. Ő soha e  o dta, ő tette azt ár ék a , ő pote iálisa  tette azt, a Bi lia o dta 
ő tizedet fizetett. Á e . Akkor, ha i egyenesen a jó magból származunk, amikor Pál 

prédikálta az Evangéliumot, én ott voltam, és te ott voltál. Mi fogunk belemenni abba 

csak egy pár percre, pontosan fel a mi fülünkbe. Figyeljetek, hogy az, amit a Szentírások 

állítanak nekünk. Az megy egészen vissza.  

Go dolju k sak ele, Lé i; ajd Jákó  ő apja; ajd Izsák ő apja; ajd Á rahá  ő apja, ő 
dédapja. A ikor Lé i olt az ő déd apja ág éká a , ő tizedet fizetett Melkisédek ek.  
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82. Én, akarlak megkérdezni titeket, „Kik ezek a Jó  … , a ikor Ő o dta, „Hol voltál 

te, amikor Én leraktam a föld alapjait, amikor a hajnalcsillagok együtt énekeltek, és az 

Isten fiai ujjongtak?” Kik voltak azok az Isten fiai, akik kiáltoztak örömükben? Jézus 

mondta nekik azt, „Én már örvendeztem veletek a világ megalapítása előtt.” Mi nem 

ag u k az idő tere t é ei; i ag u k az örökké alóság tere t é ei. „Senki sem 

jöhet É  hozzá , ki é e, ha az É  At á  o zza őt. És i daz, aki Hozzám jön, Én örök 

életet adok ekik, és feltá aszto  őket az utolsó apo . Senki sem tudja kitép i őket az 
At a kezé ől; Ő adta őket Neke .” Hogyan fogtok ti elveszni? Látjátok, ti megrémültök. 

Ti féltek. Ti futkostok itt ide-oda, és ez az egyik legjobb bizonyíték a világon, hogy még ti 

nem jutottatok sehova. Úgy van.  

85. Hogyan tud Isten titeket alaha eg e te i, ha Ő… Há a  e e  a g ülekezet e  
emelje fel a kezét, és hiszi, hogy Isten végtelen? Ti tudjátok, mi a szó „végtelen” 

jele tése? Az sak tökéletes. Végtele … Ti e  tudjátok-ti nem tudjátok megmagyarázni 

a szót „végtelen.” Vettétek ti a fé képezőgépeteket valaha és beállítottátok a 

égtele re? Miért, ez sak azt jele ti, ettől ezutá . Mi de  re d e , nincs mód 

fókuszálni annak bármi többet. Nos, ez az, ami Isten; Ő égtele . És ha Ő égtele , ott 
e  lehet eg  ogár, se  eg  lég , se  eg  olha, se  eg  tetű, se  eg  atka, ag  

semmi, ami a földön valaha volt, vagy valaha is lesz, kivéve, az, amit Isten tudott, ielőtt 
a világ valaha volt megformálva. Ott van valami elképzelés a égtele ről.  

. Nos, akkor a égtele  Iste , Aki eg e t téged itt, tud a, hog  Ő el fog eszíte i 
téged a jö ő héte , ag  a jö ő hó ap a , ag  a jö ő é e , iért, Ő eghiúsíta á a 

alódi élját. Ő e  tud el eszíte i titeket. „Aki hallja az Én Szavaimat, és hisz Abban, Aki 

elküldött Engem, annak Örökkévaló Élete van, és soha nem fog jutni az ítéletbe, de az 

általment a halálból az életbe.” Ne  tudja te i azt. Ő e  le e tö é… Aki az Iste től 
született e  kö et el ű t, mert a mag Iste ől arad tartózkodik  ő e e, és ő e  
tud étkez i. Hog a  tud ő étkez i, a ikor ott a  eg  ű ért aló áldozat ő érte? 
Hogyan lehetnék én beteg, amikor én tökéletes egészségben vagyok? Hogyan lehetek 

vak, amikor én látok? Ó, én. Hogyan lehetek az épület e , és ki t az épület ől eg szerre? 
Hogyan lehetek részeg és józan egyszerre? Ti nem tudjátok tenni azt. És amikor ti 

megvagytok mentve, ti ag tok a jó átétel e gesztelés  alatt, és a ti ű eiteket e  
számítják nektek.  

91. Nem Dávid mondta, „Boldog az az e er, aki ek Iste  e  szá ít ű t, és nem 

tulajdo ítja ű ös ek”? Iste  e  tartsa az Ő tere t é e elle  a ű t. Ez erős. Ez nem 

lefölözött tej; ha e  ez a Bi lia. Iste  e  fog szá ol i ű t az igazak ak. Iste  az Ő 
kegyelme által eleve elrendelte, nem akarja, hogy bárki elvesszen, de sokan megtérésre 

jussanak; de, mivel végtelen, és tudta ki fog jönni, és ki nem fog jönni, Ő tudott ele e 
elre del i i de  dolgot az Ő akaratá ak.  
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Ha Ő e  te é azt, akkor iért e gedte a ű t kezdet e ? A ikor Ő olt eg  
Meg áltó… Ha ott soha e  le e eg  ű ös, Ő soha nem lenne egy Megváltó. A 

tulajdonságokat (attribútumokat) Önmagán belül nem tudta volna kihúzni.  

93. Hog a  Ő alaha lesz eg  G óg ító? Hog a  Ő alaha lesz eg  G óg ító? Mert Ő 
megengedte a etegséget jö i, azért hog  Ő eg utathassa Ö agát, eg  G óg ítót. Ő 
olt eg  G óg ító. Hog a  tud á Ő alaha egis ertet i? Hog a  tud á Ő alaha 
egis ertet i? Hog a  tudhat Ő tulajdo ságai attri útu ok  alaha űköd i? Hog a  

lehet e Ő alaha egy Gyógyító, ha ott soha nem volt semmilyen betegség? Ő kellett, hog  
megengedje a betegséget.  

Nem csoda, hogy Pál mondja a Róma 8-ban, „Bolond ember, aki meg tudja mondani a-a 

Fazekasnak, mit kell tenni vele?” Aki… Amikor az agyag felemelkedik és mondja, „Miért 

készítesz te-engem ennek-így?” Ne  Ő e elte fel a Fáraót ug a arra a élra, hog  
eg utassa az Ő di sőségét, le t Eg ipto a ? Ő egke é ít, akit Ő akar, és eigazol 
egigazít  akit Ő akar. Ez nem azé, aki akarja, vagy azé, aki fut, hanem Isten, akin 

megmutatja kegyelmét. Így neked semmi közöd hozzá. Ti nem tehettek egyetlen dolgot 

azért. Ha ez kegyelem, ha ez egy ajándék, ott nincs egy dolog, amit tudnánk tenni azért. 

Isten adja azt neked, és ez az Isten akarata. Ez a dolog, amit Isten eleve elrendelt nektek.  

96. A Biblia mondja, hogy mi voltunk eleve elrendelve arra, hogy fiak és 

örök efogadására az Iste  fiai ak, a ilág egalapítása előtt. Akkor, amikor Isten 

egölette a Bárá t az Ő Saját go dolatá a  a ilág egalapítása előtt izo íta i ki az 

Ő tulajdo ságait attri útu okat , a i Ő olt, amikor a Bárány volt megölve, mi voltunk 

egöl e ele. A ikor a Bárá  Vére olt egragad a az Ő Saját go dolatá a  hátul ott, 
a ilág egalapítása előtt, e é  és a ti e eitek oltak eír a a Kö e  akkor. Összes 
Ő ag  go dolatá a . Ő égtele . Ha Ő e , iért Ő e gedi azt?  

97. Mel ik az erőse , é  o dta  a Meg áltó ag  a ű ös? Melyik kapta a 

leg ag o  erőt? Azután az erőse  kellett e gedje  a kise ek. És Ő supá  teszi azt 
az Ő di sősségére. A ikor Ő tere tette Lu ifert, Ő tudta, hog  ő lesz az ördög. És Ő 
kellett e gedje eg azt ott eg utat i, hog  Ő olt a Meg áltó, a Krisztus. Ő eki kellett 
megengedni azt megtörténni olyan módon. Most nem mondja a Biblia, minden dolog 

együtt dolgozik azoknak hasznára, akik Istent szeretik? Tehát miért féltek? Legyünk, és 

csináljunk egy szívvel i de  küzdel et. Ne leg ü k, i t é a űzött jószág, kell 
könyörögni, és rábeszélni, és… Leg ü k eg  hős. É  szerete  azt. Álljatok eg e ese .  

99. Egy kis költemény, az sokat segített nekem, amikor gyermek voltam, így valahogy 

hangzik: 

 Volt egy nemes római, 

 A római császárok idejében; 
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 Aki hallott egy gyáva embert, 

 A kastél  előtt mondta: 

 Ó, iztos ag  eg  il e  fe őfá a,  

 Senki sem tudja meghasítani azt,  

 Ó, e , o dta a hős,  

 „Meg fogom találni a módját, vagy megteszem azt.” 

Na, tessék. Úgy van.  

100. Ha a Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké… Ne  
olt eg  kö ű dolog, a ikor kilépte  e e  az i aház a  azo  a apo , és i de ki 

azt mondta nekem, hogy ez fog történni, és az fog történni. „Téged fanatikusnak fognak 

tekinteni, és börtönbe vetnek. Az összes orvosi egyesületek ellened fognak menni.” De 

Iste  o dta, teg e  azt. A Bi lia o dta Ő létezik, és ost eg  ébredés tüze ég minden 

nemzetben az ég alatt. Ez igaz. Álljatok fel rá.  

 Hogy fogtok neki a mindennapi munkához?  

 Félsz a feladattól, hogy megtalálod?  

 Fel tudod igazán vállalni a rád váró munkát?  

 Megvagy fáradva és üres az elméd? (É  g űlölö  ezt a dolgot.) 

 Vagy teszed igazán vállalva a rád váró munkát, 

 Vagy a félelem egyre fut rajta? 

 Ha ige , ragad eg a kö etkezőt, a it találsz,  

 Gondolj arra, hogy megteszed azt.  

Maradj azzal. Feltétlenül. A ti szívetek a célon, mint Dánielnek. Maradjatok Istennel.  

102. „Hol történt az egész? Hogy ment végbe? Mi teszi az embereket így? Miért vagyunk 

mi csak készen a megsemmisítésre? Branham testvér magyarázd el eke . Mi ől 
gondolod te, hogy ez az egész dolog kell, hogy legyen letörölve?” Az volt már letörölve 

azelőtt eg szer. Igaz ez?  Az özönvízben megsemmisítés. (Most itt jönnek néhány mély 

dolgok. És mi kész vagyunk tanulmányozni.)  

103. Most én akarom, hogy forduljatok velem most át a Genezis könyvébe, a 3. 

fejezetben. Ha akarsz tudni valamit, én meg tudom mutatni, hogy ebben a Teremtés 

könyvében, ahol minden kultusz, és minden izmus, és minden, amit mi kaptunk pontosan 

a, Ge ezis e  kezdődött. Hogy hányan tudják azt, „Genezis” azt jelenti „a kezdet”? 
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Természetesen. Mi megtaláljuk a Katolikus egyházat az elején: Babylon, Nimród az 

alapítója; mi megtaláljuk azt a Biblia közepén; mi megtaláljuk azt a Biblia végén. Mi 

egtaláljuk, pró áltak előhoz i asszo  prédikátorokat a kezdetben, a Bibliában, imádták 

a g ökerek ől készült kis szo rokat.  

Hányan olvastátok el Hislop, „Két Babilon,” történetét? Minden rendben. Megtudhatjuk 

ezekben a történetekben, nekik olt eg  asszo … És akkor ti emlékeztek még, Jákób 

ellopta apósa iste eit, és az ő lá a elrejtette őket aga alatt. És el itte őket ki a 
pusztá a, a el  késő  tisztátala ságot hozott a tá orra.  

105. Minden rendben. Had olvassunk most a Genezisben.  

        Most, a kígyó pedig ravaszabb volt, bármely mezei vadnál, melyet az Úr ISTEN 

teremtett vala. És mondta az asszonynak: Bizonnyal, azt mondta Isten, ti nem fogtok enni 

minden fáról a kertben?  

      … o da az asszo y a kígyó ak, Nekü k sza ad e i a fákról a gyü öl s ől a kert e : 

     De, a fának a gyümöl sé ől a kertnek közepében, Isten azt mondta, ti nem fogtok enni 

előle, se  éri te i e  fogjátok azt, ehogy ti eghaljatok.  

És monda a kígyó az asszonynak: Ti biztosan nem fogtok meghalni;  

     Mert Isten tudja, hogy azon a napon, azért, hogy ti esztek abból, akkor a szemeitek 

meg fognak nyílni,… Látjátok? Keresett új ilágosságot.)…és olyanok lesztek, mint az 

istenek, jónak és gonosznak tudói.  

106. Látjátok, hogy ezek a fickók ma megpróbálnak elvenni a Bibliából. „Miért, nem az 

épp olyan, mint könnyedén meglocsolunk, vagy meghintünk, ilyen módon vagy olyan 

módon?” Nem uraim. Isten letett egy programot, és ez az, amit nekünk kéne követni, ezt.  

És amikor látta az asszony, hogy a fa jó volt eledelre, és hogy az volt kellemes a szemnek, 

és egy fa kívánatos egy öl sességért, vett a ak gyü öl sé ől, és evett, és adott szi té  
férjé ek ő vele; és ő evett.  

    És a sze ük i dkettőjük ek ki yílt, és ők tudták… ők ezítele ek; és ők 
fügefaleveleket fűztek össze, és tették őket köté yekké.  

107. Én szeretnék itt megállni egy percre. Most, ott van egy kezdete mindennek. Nektek 

volt egy kezdetetek. Most, mi-itt vagyunk, ahol én szeretném alapozni az egész dolgot 

most, a iről i eszéltü k az utó i két összejö etele  az é e . Nos, ezen a reggelen 

vissza mentünk, és dramatizáltuk a Bibliában, hogy amikor Isten megteremtette a földet, 

hog  a ikor Ő for álta a gázokat és azutá  azok a gázok áltak kal iu á és káliu á, 
és-és külö öző dolgokká  Ő egtere tette ti testeteket. Ő lefektette a kivitelezést, 

i t eg  ag  építő ester, i t eg  állalkozó, lerakja ki t az ő a agjait építe i eg  
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lakótelepet. Ő tere tette a ti testeteket, és Ő lefektette azt oda. Ő egésze  po tosa  
tudta az Ő go dolatá a , hog  i fog törté i. Ez a kéz… Iste  egtere tette azt a 
kezet, ielőtt Ő-míg Ö teremtette a világot. De az é  szelle e et, Ő egtere tette 

ielőtt ott olt eg  ilág. Most, de ezt a kezet és ezt a testet, Ő tere tette, a ikor Ő 
tere tette a ilágot; ert ez a test jött ki a föld ől, és megy vissza a földbe. Isten 

teremtette azt. Ő lefektette az egészet ki az Ő ag  ter ét és progra ját. Most, a ikor Ő 
e t egtere te i a földet, Ő tere tette az e ert, és az e er e  látszott egésze  

jónak.  

110. Most, mi mondtuk ezt ma reggel, mialatt mentünk a drámába, hogy az-az Atya jött 

le, és ézett az Ő fiára, tere tette az Ő kép ására, és íg  to á . Azutá  Ő tere tett 
eg  feleséget, eg  segítőtársat.  

Most, emlékezzetek, hogy minden teremtményt a földön, Ádá  e ezte el őket. Ő 
teremtette a- a jószágokat és a vadállatokat, és mindent. És ma, mi kronológusaink, és-és 

külö öző ag  el ék a tudo á a , már hatezer éve próbálják megtalálni a hiányzó 

lá sze et, os, hog  állat… embernek van állati élet; mi tudjuk azt. Mi voltunk 

tere t e… És eg  asszo  sak eg  rész eg  férfi ől, eg  ellékter ék. Az asszo  e  
volt az eredeti teremtésben. Isten abbahagyta a teremtést, évek és évek és évek óta, 

a íg Ő tere tette az asszo t, ki é e eg  oldal ordát az ő férfi  oldalá ól.  

113. Ádá  i de t el e ezett a tere tés ől, i de  eg é . De, ő agá ak e  olt 
semmi, íg  Ő készített eki eg  segítőtársat: ett eg  oldal ordát az ő oldalá ól, ezárta a 
se et, és készített eg  segítőtársat eki. És az e er az ő szelle é e  olt i dkettő, 
férfi és asszo . És eg  asszo a  sak eg  rész a  eg  e er ől.  

És amikor egy férfi vesz magá ak eg  feleséget, és ha ő po tosa  az ő felesége, eg  Iste  
adta feleség, ő fog sak le i eki, i t rész előle.  

Ez az oka, nektek van így sok kétségek (aggályok) a házasságban. Azért van, te kimész és 

meglátsz bármilyen csinos lányt, ar a sze űt, ag  kék sze űt, ag  ala i haso lót, 
ár il e  szép ter etűt, és te el uksz érte. Először ő eki a  első a ája, nekik 

kijö ek a fogai, és ő rá os lesz és öreg, és akkor te szeret éd őt kirúg i.  

És éhá  ő rátalál éhá  kis fiúra, az ő haja hátra fésül e, az ő a ája fél ödö  
disznózsírját rákente arra, és göndör; minden ki fog hullani. Én tudom azt tapasztalatból. 

De mi történik? Mi az? Te elesel azért. Nektek kelle e először i ádkoz i, mert egy 

asszony részetek.  

És ha te átölelsz eg  asszo t a ke ledhez, és el eszed őt feleséged ek, és ő eg  
e o ást tesz rád… Mi fogjuk o da i sak ezt úg , ti fogjátok egérte i  és i de  

más asszony a ke leddel sze e , az e  illik a kép e. És Iste  felelős ek fog tarta i 
téged érte. Ti csak ne felejtsétek el azt.  
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. Ti hog  eszitek alaki ás ak feleségét, és… É  hallotta  a eg  kislá ról itt a 
áros a , eg  szegé  kis tere tés, é  is ere  őt. Egy kis szerencsejátékos vásárolt neki 

nagyon szép ruhákat és dolgokat, és próbált játszani vele, mint az. Egy patkány tenne egy 

ilyen dolgot, mint az, nem is lehet egy embernek tartani. Ti tudjátok egy kutya nem ilyen 

aljas, és mégis ti neveztek egy anya kut át eg  szut kos ak. Ő kapott tö  erköl söt, i t 
a fele asszonyok Jeffersonville-ben kaptak. És ti hívtok egy öreg anyadisznót egy kocának, 

és ő e -neki sokkal több erkölcse van akkor-mint az asszonyoknak az Egyesült 

Államokban, soknál azokból. Ez pontosan így van.  

Most, én tudom ez unalmas, és én mondtam nektek, én akartam, hogy daráljuk azt a 

helyére, és én akarom, hogy tudjátok azt. És ez igaz. Az öreg asszonyok manapság nem is 

tudják mi az erkölcs. Mondják: „Az nem bántja az én lelkiismeretemet.” Nos, ti nem 

kaptatok semmit. Figyeljetek. Igen uraim. Ha ti tud átok i jó és rossz…  

. Most fig eljetek. Az e er, a ikor olt egtere t e, Iste  el álasztotta az ő 
szellemét, és Ő ett eg  dara ot a férfi ől, az ő oldalá ól, és teremtett egy asszonyt 

előle. És akkor Ő ette a Női fe i ish , g e géd szelle et a férfi ől, és tere tett eg  
asszo t előle, és Ő tere tette a férfit férfiassá, ke é kötésű é nyersé). És amikor 

láttok egy-egy kis férfit, tudjátok, a ikűrözi ag  ár i ek is hí játok azt  az ő kör eit, 
és tudjátok, négyet az egyik oldalon és ötöt a másikon, és-és le a  si ít a az ő haja, és 
előre su sorítja a száját, és haso ló dolgok, i t az, eg  ezek ől a szép fiúk ól; ti csak 

emlékezzetek, kislány, itt van valami hiba a madárral. Itt van valami helytelen. Ti jobb, ha 

szemeteket rajta tartjátok.  

. És ha láttok eg  asszo t eg  igarettá al az oldalá  az ő szájá a , eg  pár 
overálban, és mondja, „Én mondom nektek, ’férfi’, ami az.” Testvérek, ti vigyázatok az 

öreg lánnyal. Van valami helytelen vele.  

Egy asszony látszódjon asszonynak, és ő látszódjon öltözködésében, mint egy asszony. 

A ikor Iste  tere tett eg  férfit, Ő tere tette őt eg  dolog ak; és Ő tere tett eg  
asszonyt valami mássá. És amikor Isten felöltöztetett eg  férfit, Ő öltöztette őt eg  
módon, és egy asszonyt valami másként. És a Biblia mondja, az egy utálatos egy 

asszonynak felvenni egy ruhát, ami tartozik egy férfihoz.  

123. És ti asszonyok, felhúzzátok ezeket a kis öreg nadrágokat és dolgokat, és hordjátok 

őket itt ki , ki si öreg Mi az, a i ek hí játok őket?  Térd adrág… Vag  i ez? Mi az, 
test ér ők? Ne , e , ez e  rö id adrág, ez az-láthatóvá váljanak a hosszú lábaitok 

azok a : halász adrág és o erál, u karuha…  

Me ek, és ők o dják: „Ez hölgyeknek való.”  

Én mondom: „Nem, ti tévedtek. Hölgyek nem viselik azokat a dolgokat: asszonyok lehet, 

de hölgyek nem.” Úgy van. A Biblia mondja az egy utálatos egy asszonynak felvenni egy 
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ruhát… És eg  férfi ek fel e i eg  ruhát, a i tartozik eg  asszo hoz… És a férfiak egyre 

puhányabbak minden nap, és az asszonyok egyre férfiasabbak. Mi a baj? (Mi megyünk 

abba megtudni, egy néhány perc múlva a Biblia alapján.) Az asszonyok nem asszonyok 

többé. Én nem értem rátok Keresztény asszonyok. Én beszélek arról általános érvényben. 

Ők akar ak úg  iselked i, i t a férfiak, akarják ág i az ő hajukat, i t a férfiak; tenni 

az ő kezüket eg  árpultra, i t az, és é ekel i „Isten álld meg Amerikát” egy 

igarettá al az ő szájuk sarká a .  

127. Mennek le az utcán, vissza ki, mint az, jár ak az országúto … Mi egszá oltuk… É  
akarok ektek o da i ala it. És ti asszo  sofőrök… Fig eljetek. Bill  Pál és é  eze  az 
utolsó kampány körül a nemzetben (hat hónapig), Én vezettem egy megszámlálást, hogy 

hán  kétes esetről az úto . És közülük háro száz aleset ől az utako , it go doltok 
hányan voltak asszony sofőrök? Ott olt sak tize kile  közülük férfiak, és 
kétszáznyolcvan, vagy azt hiszem kétszáznyolcvanegy azok ól asszo  sofőrök: asszo  

ezetők.  

Most, é  e  azt o do , hog  i se ek jó asszo  sofőrök. De ő akar egfordul i 
bármely úton, és te csak próbálj háta mögé kerülni neki. Had legyen neki kedves szép 

külseje, és áll ott, hog  feldo ja a haját, a ikor eg  re dőr oda jö . „Miért,” ő o da á, 
„biztosan te vagy a hibás.” Nekünk nincs már semmilyen törvényünk. Ők e izo ították 
azt a minap az adó perben, én éppen most jöttem át azon. Nekünk nincs már semmilyen 

törvényünk. Ha ott a ak… 

130. Nem csoda, hogy a nagy urak Angliában mondták: „a demokrácia volt minden 

vitorla, semmi horgony.” Ez így van, állt egy szappanos ládán a választási kampányban. A 

demokrácia romlott, és így vannak a diktátorok és az összes többi. Az egész dolog 

romlott. Ott nincs csupán egy dolog Isten számára tenni: az hogy elpusztítja az egész 

dolgot, a i t Ő o dta, Ő eg fogja te i, és újat kezd.  

131. Most, figyeljétek, milyen közel vagytok hozzá, hogy eljöjjön. Most, mikor ez az 

asszo , Ő tere tett eki eg  segítőtársat, és ő leg e  az ő segítőtársa.  

És akkor… Most, itt eke  sohase  olt eg  prédikátor, aki eg ezett ezzel ég. És ők 
próbálják tenni azt valami más módon, de mégis annak nem sok értelme van számomra. 

Ők pró álják o da i, hog  Ádá  és É a e ett eg  kis al át. Test ér, ha… Én nem 

mondom ezt egy tréfából most, de é  azt akaro  o da i azért… Ha az al a e és azt 
teszi az asszonyoknál, hogy felismerik meztelenségüket, mi jobban szeretnénk almát 

átadni neki újra. Ti tudjátok, hogy ez igaz.  

Ti tudjátok egy alma evés, az nem teszi, a it ők, tette őket felis er i, hogy meztelenek. 

Természetesen, nem volt az. Az jött szexualitás által. Az kellett leg e , ert ők 
felismerték, hogy meztelenek oltak, a ikor ők ették ezt a tiltott g ü öl söt.  
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Nem egy asszony egy gyümölcsfa? Nem ti a gyümölcse vagytok a mamátoknak? Ez volt a 

gyümölcs, amit tilos volt venniük.  

134. Most itt van egy nagydolog. Most, a legközelebbi a tudománynak, amit bír valaha 

kap i egértést az e eri lé  olt… Ők ástak fel öreg so tokat; ők esz ek fosszíliákat 
és ők esz ek fejeket; és ők vesznek koponyákat, és karokat, és csontokat, és 

megpróbálják, tenni az úg  tű jö , i t eg  e eri lé . És ők tudják, hog  a 
legközelebbi dolog, ami nekik van, valaha jött megtalálni az ember… Legközele i, hog  
ez a csimpánz. Ő a legközele i faj eg  e beri lényhez. De mégis, az nem, egyáltalán nem 

emberi lény.  

A leg agasa … A legala so a  for ája az élet ek az ott a éka. A leg agasa  
formája az emberi lény. Isten elkezdte a legalsónál, és tette eg e ese  felfelé, a íg Ő 
hozta azt egésze  az Ő képmására (visszatükrözésére). Hozta a madaraktól, és a 

adállatoktól, és legfelje  íg Ő egkapta az Iste  kép ását egtestesült . Ő 
teremtette az emberben képét; ez a legmagasabb formája. A legalacsonyabb formája 

csak egy ebihal, hogy forduljon egy békává, és így tovább.  

136. Most ez a hiá zó lá sze  azt ők e  tudják egtalál i… Nézzük az Írást ost. Ti-
ti nem fogtok egyeztek ezzel, sokan közületek; de én akarom-csak, kérlek titeket, 

tartsátok az el étek e , és e leg etek előítélettel elle e.  

Figyeljetek, én tudom sokan közületek éppen most hallgatták Doktor DeHaant. Én 

iztosa … Mi t eg  e er, az ő kali erétől, eg  jó Baptista test ér… És é  izo al 
értékele  őt. Ő kapott tö  i tellige iát és értel et, és-és elfelejtettem még, amit én 

valaha is tudok, ert ő eg  Doktor Teológiából, és ő eg  or ostudo á i Doktor, és ő eg  
tudo á ak Doktora. Ő eg  okos e er, de ő o dja, hog  azok-amikor az Isten fiai 

látták az e erek lá ai szépek oltak… Ő elfogadta Jozephus álláspo tját, és o dta, 
hogy ők ké szerítették agukat e eri test e, és ették őket feleségek ek; és ott 

oltak óriások a Nód földjé e ; és ők ettek agok ak feleségeket és velük éltek, amikor 

az Isten fiai, bukott angyalok, vették, és látták az emberek leányait, és a nemi vágy volt 

olyan egy nagy dolog, és mégis nekik hog  ű össé leesse ek, ők ké szerítették 
magukat emberi testbe.  

Ha ők tehet ék azt, ők elro ta ák az Iste i g óg ítást, ők elro ta á ak i de  ást. Ha 
az ördög tud a tere te i, ő eg e ra gú le e Iste el. Az ördög nem tud teremteni. Én 

akarom, ti mutassatok nekem egy helyet, ahol az ördög képes teremteni. Ő e  tud 
tere te i. Ő supá  elferdíti, a i olt egtere t e. Ő e  tere tő. Ő supá  eg  
elferdítő.  

139. Nos, akkor mi történt? Itt van az én verzióm. Itt van a hiányzó láncszem.  
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Most, ők kaptak eg  si pá zt, de ti nem tenyészthettek egy csimpánzt egy asszonnyal, 

és szüljön egy gyermeket. Ti nem tudtok tenyészteni egy embert semmilyen állattal. Az 

nem keveredik. Ti nem tudtok vért átömleszteni semmilyen állattal.  

. A ikor é  olta  Afriká a … Ők á tak azokkal a szegé  szí es e erekkel ott 
olyan egy módon. Valaki mondta nekem; „Ők se ik, supá  állatok.”  

Én mondtam: „El ézést kérek tőled. Ők po tosa  ol a  e erek, i t te ag , talán egy 

kicsit többek.” Had mondjam meg neked; ha neked van ez a fajta hozzáállás, te már 

isszafejlődsz eg  állattá. Én mondtam: „Ez az e er, ha ő ol a  fekete, i t a pik ász, 
ag  ha ő eg  ol a  sárga, i t eg  tök, ag  ha ő ol a  kék, i t i digó, ő képes 

megmenteni a te életedet azáltal, hogy egy vérátömlesztést ad.” De neked soha nem 

teszi eg  állati ér e ed. Ter észetese  ő eg  e er.  

143. Csak azért, ert az eg ik őr fekete olt, a ásik eg  ar a, eg  ásik sárga, és eg  
másik fehér, annak semmi köze hozzá. A Biblia mondta: „Iste  eg  ér ől tere tett 
minden embert.” És ez pontosan így van.  

A helyeken ahol élünk, megváltoztatták a színeket, annak semmi köze hozzá. Isten 

teremtett egy-eg  e ert, i de  e zetet eg  ér ől. Mi de  e zet ug a az. A 
kí ai… A szí es e er e  o dhatja ost… A fekete e er e  o dhatja: „Most, 

hogy-az Kí ai, ő- ő sárga, és nekem nem lesz semmi közöm hozzá.” Ő a test éred. És te 
fehér ember nem mondhatod a sárga embernek, vagy a fekete embernek, bármelyik 

embernek, „Nincs semmi közöm hozzád.” Ő a test éred. Po tosa  íg  a .  

145. Figyeljetek. Most itt van, ami történt. Én hiszem, és a Biblia támogatja azt, hogy van 

az, a kíg ó hog  si álta azt. A kíg ó olt az eltű t sze él  a si pá z és az e er 
között, ert, fig elj, fig eld ezt ost, hog  a kíg ó e  olt eg  hüllő. Ő olt a leg 
kifi o ulta  a ező összes adállatá ól.  

Most, én mentem és vettem szótárakat ma mindenfelé, hogy utánanézzek ennek a 

szónak, mi a szó „kifinomult” jelentése. Ez azt jelenti, „hogy okos, hogy ravasz.” És a 

legjobb értelmezésnek a-a Hé er ől „mahah, mahah” azt jelenti, „egy igazi tudás az élet 

el eiről.” 

147. Most nézzük ezt, csak eg  per ig. Ő okos, ra asz. Mégis őt a kíg ó ak hí ják. De e 
felejtsétek el, ő olt a legokosa  dolog, ott olt, és az i ká , i t az e eri lé , i t 
bármi eg é , a i olt a földö  ező , legközele  az e eri lé hez. Ő e  olt eg  
hüllő. Az átok tette őt eg  hüllő é, és ő olt a… A Bi lia o dja, ő olt a legsze  az 
összes közül.  

És ég az átok se  ett el i de t az ő szépségé ől, ég a di sőséges szí ei ől, a kíg ó 
g ö örű. És az ő ke sessége és a ra aszsága, ég az átok se  ozdította ki abból. De ti 

e feledjétek, Iste  azt o dta eki, az ő lá ai el lesz ek é e, és eki kell jár i az ő 
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hasá . És ők e  talál ak eg  so tot a kíg ó a , a i úg  éz ki, i t eg  e eri lé , 
és ezért a tudomány okoskodásai vereséget szenvedtek. De ott van ő kíg ó .  

149. Isten elrejtette azt a bölcsek, és okosak sze eitől, és egígérte, hog  
kinyilatkoztatja azt az Isten fiainak, az utolsó napokban, amikor az Isten fiai lesznek 

megnyilvánulva. (szemmel láthatóvá téve, leleplezve) Amikor Isten fiai, akik ujjo gtak Ő 
ele a ilág egalapítása előtt, a ikor az Iste ség ek ag  ki ilatkoztatása, és dolgok 

lesz ek hoz a le az utolsó apok a , Ő le e szemmel látható ezekben a dolgokban az 

Isten fiainak. Ti tudjátok, a Biblia tanítja azt. És mi itt vagyunk.  

Ez az oka a ak, hog  Iste  eg itja ezeket a dolgokat ekü k. Iste  hozza az Ő fiait 
megnyilvánulásba (manifesztálódásba). Ő túl halad i de  e eri tudás korlátjai , útja a 
szellemi kinyilatkoztatások és hozza azt le.  

Nem mi vagyunk tanítva ebben a Bibliában: „Itt van, akinek van bölcsessége.” Nem az, 

amit ő megtanult néhány szemináriumban, de a it ő tud ta ul i az ő térdei  Iste  előtt, 
és az tetszett Istennek, hogy adjon nekik: Isten fiai megnyilvánulnak (szemmel látható 

lesznek).  

150. Itt van a kígyó. Most itt van, ami a kígyó volt. Én tovább adom nektek az én 

értelmezésemet róla.  

Mi o dtuk a… Mi jöttü k le a ékától to á , hog  az e ihal, és le t, to á , és íg  és 
így, az végül jött a majomhoz, a csimpánzhoz; és a csimpánz most, mi ugrunk a 

csimpánztól az emberhez. És mi kíváncsiak vagyunk miért. „Nos,” a tudomány mondja, 

„Most, i árjuk, hog  tudjuk egter éke íte i az asszo t a ajo al, és az… 
(csim)-pánzal, és majd vissza, és fordítva, egy ember megtermékenyítsen egy csimpánzt.” 

Ez nem fog űköd i. A szaporítás te észtés  ár el  ás állattal: e  fog űköd i. A 
vér nem fog keveredni. Veszik az ő érüket, az teljese  eltérő ér egésze . Ott a  egy kis 

ér közöttük itt, és ők e  tudják egtalál i az állatot. Ó halleluja. É  ag o  allásosnak 

érzem magam most.  

. Fig eljetek. Miért? Iste  elrejtette azt tőlük. Ott nincs egy csont egy kígyóban, ami 

úgy néz ki, mint egy emberi csont. Isten tette azt a dolgot olyan messze el, hogy azt nem 

tudják felfedezni intelligenciával emberek.  

Én megyek, megmutatom nektek, honnan származnak az okos emberek, ahol ő-ahol ő 
van egyébként. Látjátok? Ő e  jöhet rajta keresztül. Ez jöhet kap a ki ilatkoztatás 
által. „Te ag  a Krisztus a Fiú… Ezen a sziklán Én fogom építeni az Én egyházamat, és a 

pokol kapui e  g őzedel eskedhet elle e:” szellemi kinyilatkoztatás.  

Hogyan hogy Ábel tudott egy bárányt felajánlani, helyette Káin felajánlott a föld 

g ü öl sei ől? Az olt szelle ileg ki ilatkoztatva neki. Ti nem kapjátok ezt 
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szemináriumokban. Ti nem kapjátok ezt felekezeteken keresztül. Ti kapjátok ezt a 

Me ől.  

156. Most, figyeljétek a kígyót, ez a kígyó, amelyik kezdetben volt. Hadd rajzoljunk egy 

képet róla ost. Ő eg  hatal as ag  fi kó. Ő van a csimpánz és az ember között. És a 

kígyó, az ördög, Lu ifer, tudta, hog  ez olt az eg etle  ér, a i ke erhető le e az 
e er éré el. Az eg etle  sze él , ő tudott cselekedni azzal… Ő e  tudott seleked i 
a si pá zzal. Hog  a ér e  ke eredik. Ő e  tudta seleked i külö öző dolgokkal. Ő 

e  tudta seleked i a juhokkal. Ő e  tudta seleked i a lo akkal. Ő e  tudta 
cselekedni bármilyen állattal. Neki kellett cselekedni ezt a kígyóval.  

Hadd eg ük őt ost, és lássuk meg, hogyan nézett ki: Hatal as ag  fi kó, őskori óriás. 
Ez az, ahol ők egtalálják ezeket a ag  so tokat, és é  eg utato  ezt ektek a 
Bibliában. Most figyeljétek gondosan aztán. Minden rendben. Ez a hatalmas nagy fickó, 

o djuk ő olt- ő olt háro  éter agas, hatal as állakkal, úgy nézett ki, mint egy 

e er. És az ő ére, azutá  jött le, összetalálkozik az e ertől eg  ásik állathoz…  

157. Ti tudtok keresztezni állatokat. Ők fol a atosa  eg re agasa  ér, agasa  
re dű élet, agasa  re dű, a íg fel eg  oda az e er irodalmába. De az utolsó 

kapcsolat köztük itt volt levágva. Hányan tudjátok, hogy a tudomány nem találja a 

hiá zó lá sze et? Mi da ia  ti tudjátok azt. Miért? Itt a  ő, a kíg ó.  

Itt a  ő, eg  hatal as fi kó. És az ördög jö  le. Most ő o dta, „én tudom inspirálni.”  

Most, amikor te elmész nézni az asszonyokra, és az asszo ok te éke ségé ől, te e 
felejtsd el, te ag  felke e az ördögtől és ez e  a te saját feleséged .  

Fig eljetek. Most az ördög jött le, és ele e t a kíg ó a, és ő üg  találta É át az 

Éde kert e  eztele ül… És ő eszélt arról a g ü öl sről a közepé e , a „közepén” azt 

jelenti „középső” és íg  to á . Ti értitek eg  eg es g ülekezet e . És ő o dta: „Most, 

ez kellemes. Ez jó a szemnek.”  

160. Mit tett? Ő elkezdett szeretkez i É á al. És ő élt ele, i t eg  férj. És ő É a  látta 
az kelle es olt, íg  ő e t, és el o dta az ő férjé ek; de ő ár terhes olt Sátá tól. És 

szülé az ő első fiát, aki ek a e e Kái  olt, a Sátá  fia.  

„Most,” ti mondjátok, „Ez hamis.” Rendben, mi ki fogjuk deríteni éppen most, hogy ez 

hamis vagy sem. „És Én teszek ellenségeskedést a te magod és a kígyó magja között.” Mi? 

A kígyó magja. Neki (asszony) volt egy magja, és neki (kígyó) volt egy magja. „És Ő össze 
fogja zúzni a te fejed, és te fogod zúzni az Ő sarkát.” És zúzni ott azt jelenti, „tenni egy 

jóvátételre.”  

Most itt van a ti kígyó magotok. Most, figyeljetek, itt jön ez a két férfi ki.  



 

22 
 

Most, ez a kíg ó, a ikor felállt ott… Ez a hatal as ag  óriás eg  fi kó felállt ott. Ő ű ös 
volt házasságtörés elkövetésében Ádám feleségével. Hol a  a ilági hel ez e  ű  a? 
Mi teszi a dolgokat, ahogy vannak ma? (Most, én-é … Bizo ára ti eg tudjátok fog i, 
amit én beszélek arról.)  

. És ott olt ő. És, a ikor ő tette, Isten mondta, kezdte hívni Évát és Ádá ot. És ő 
mondta: „én meztelen voltam.”  

És Ő o dta: „KI mondta neked, hogy te meztelen voltál?” Aztá  ők kezdték, ahog  a 
hadsereg e  di at, passzol i átháríta i  a felelősséget.  

Mondta: „Nos, az asszony, akit Te adtál nekem, tette azt. Ő olt az, aki rábeszélt engem.”  

És ő É a  o dta: „A kígyó adott nekem egy almát.” Rendben, prédikátorok, kapjatok 

agatokhoz. Ő o dta: „A kígyó elcsábított engem.” Ti tudjátok mit jelent elcsábít? Azt 

jelenti „meggyalázták.” Az… ő… az s-… ördög sohase  adott eki eg  al át. „A kígyó 

elcsábított engem.” És akkor az átok jött.  

. Ő o dta: „Mivel te hallgattál a kígyóra a te férjed helyett, te vettél életet a 

világból; és te- most fogod megsokszorozni a te szenvedéseid, és epekedni fogsz a te 

férjed után,” és így tovább. „És mivel te hallgattál a feleségedre, ahelyett hogy Énrám, 

porból vétettél, a legmagasabb faj-te mész vissza a porba.” „És kígyó, mivel te tetted azt, 

elmegy a te lábad; a te hasado  fogsz jár i életed i de  apjá . És g űlöletes leszel, és 
por lesz a te élelmed.” Na, tessék. Itt van a hiányzó láncszem.  

170. Most, itt jön Káin. Had fig eljük eg a ter észetét. Itt jö  Kái . Mi olt ő? Ő eg  
okos üzlete er. Ő ű eli a földet: eszes, intelligens, vallásos, nagyon vallásos. 

Fig eljétek az ő-fig eljétek az ő tulajdo ságait ost. Csak haladj velem, csak egy néhány 

per re to á . Itt jö  ki ő. Ő tudja, hogy halandó. Ő akar e i g ülekezet e. Ő épít Neki 
egy templomot, csinált Neki egy felajánlást, hoz egy oltárt magával-épített egy oltárt, 

teszi Neki virágokat arra, teszi a föld-a föld g ü öl sei ől, felajá lotta azt Iste ek, és 
mondta: „Ott Te vagy, Uram. Én tudom mi ettünk almákat. Ez, ami okozta azt.” 

Néhá ak az ő sarjadéká ól van egy ugyanilyen fajta ötlete. Megmutatja, hogy honnan 

jött.)  

Elhozta az ő al áit ki a föld ől, letette őket fel oda, o dta: „Ez fog tenni egy 

engesztelést.”  

Isten mondta: „Az nem volt alma.”  

De szellemi kinyilatkoztatás által Ábel tudta, hogy az ér olt. Íg  ő hozott eg  árá t, 
e ágta az ő torkát, és az eghalt; és Iste  o dta: „Ez igaz. Ez az, ami tette azt. Az vér 

volt.” (Ti tudjátok, il e  érről é  eszélek.) Rendben. Az vér volt, ami tette azt. Most 

figyeljetek.  
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174. És akkor, amikor Káin látta szent-görgő test érét, hog  olt Iste  előtt elfogad a, és 

jelek és csodák törté tek ott le t, ő irig  lett rá. Ő o dta: „Mi fogjuk megállítani ezt a 

dolgot azonnal most.” Nézzetek az ő test éreire. Fig eljetek az ő összes g er ekeire 
azokból ma. „Nos, é  okosa  ag ok, i t ő.” Tehát ő dühös lett. Ho a  szár azik a 

érgesség? Ti eg tudjátok o da i, hog  a harag…? Ő egölte az ő test érét. Ő olt 
egy gyilkos. Ti tudjátok hívni Istent egy gyilkosnak?  

És Ádám volt az Isten fia. A Biblia mondja, hogy Ádám volt az Isten fia, az tiszta kezdet 

régen ott. Ádám Istené volt, fia, és hogy féltékenység, és irigység, és minden nem tudott 

kijönni, olyan tiszta forrásból. Az kellett, hog  jöjjö  eg e ese  eg  ásik hel ről. Üres 
hely a szalagon-A szerkesztő.  És az jött eg e ese  Sátá tól, aki eg  g ilkos olt kezdettől. 
A Bi lia o dja ő olt: eg  hazug és eg  g ilkos kezdettől. Ott a  az. És ő egölte az ő 
testvérét.  

És ott volt egy típusa (mintája) Krisztus halálának. Azután ki abból, ’persze’ Ő felemelte 

Séthet eszi az ő hel ét: halál, te etés, és Krisztus feltámadásának.  

178. És nézzétek, akkor itt jönnek a ti óriásaitok. Azután Káin elment a Nód földjére. Ha az 

ő apja eg  hatal as ag  óriás fi kó olt, ihez le e haso ló Kái ? Az ő apjához. És ő 
el e t a Nód földjére, és el ette az eg ik lá test érét. Csak ol a  ódo  ő tudott te i, 
ott e  olt tö  ő, aki tudott jö i, sak É a által. Ők állítják, eki olt het e  fiai és 
lányai. Ha-ha ott e  oltak asszo ok… A Bi lia e  rögzíti az asszo okat, a ikor ők 
születtek, sak a férfiakat. És a ikor… Ha ott e  olt tö  asszo , i t É a, a ikor ő 
meghalt, az e eri faj egszű t létez i. Neki kellett, hog  leg e ek lá ai. Ő ké tele  

olt el e i az ő saját húgát.  

Ő el e t a Nód földjére, és vette-és ette az ő feleségét; és a ikor ő feleségül ette őt 
ott, ott a , ahol ők megtalálták azokat a hatalmas nagy óriásokat, amelyek voltak az 

Isten elesett fiai, akik jöttek egyenesen apjuktól, az ördög által Káintól.  

181. És figyeljetek a kígyónak a magvára. Most figyeljetek. Ne felejtsétek el, a kígyónak a 

magva vallásos volt. Figyeljétek azt, elkezdem most egy néhány percig. Itt megy a 

kígyónak a magja. Mi történt velük? Most, had olvassak valamit itt, én csak leírtam azt ma 

délután. Mi jött közvetlen Ábel vonalán? Hallgassátok meg ezt.  

Rendben. Előjött Á el. Á el utá  jött Séth. Séth utá  jött Noé. Noé utá  jött Sé . Sé  
után jött Ábrahám. Ábrahám után jött Izsák. Izsák után jött Jákób. Jákób után jött Júda. 

Júda után jött Dávid. Dávid után jött Krisztus a tökéletesség.  

183. Nézzetek vissza oda, hogyan élt az Isten Szelleme Ábelben. Nézzétek azt, hogyan élt 

Sétben. Nézzétek azt, hogyan élt Júdában. Nézzétek azt, hogyan élt Dávidban. Látjátok, 

ugyanazon Szellem által kihívta az összes igaz magot az úton lefelé. Nem számít, hogy mit 

tettek, ők oltak ele e elre del e. Nézzetek Jáko ra, eg  o skos… Ne  o do  ezt 
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sze tségtörésre. De Jáko  eg  kis zugprókátor, függ az ő a ja szok ájá a  egész idő 
alatt, szaladgál körülötte, egy kis anyámasszony katonája, tesz dolgokat ismételten, és 

el e t és e sapta az ő apját, hog  egkapja az áldást. De az olt egadat a eki a ilág 
tere tése előtt. Persze azt tette. Me t ki oda, és hazudott az ő apósá ak-törvény-szerint, 

és vett néhán  foltos esszőket árfa esszőket , és ette őket a íz e, hog  egijessze 
a ájat, a ikor ők oltak e hesek, hog  az okozza ekik, hozza ak elő foltos 

jószágokat, íg  ő tudta megcsalni és megszerezni azokat a jószágokat. Iste  egáldotta őt 
abban. Ez igaz. Jaj, bárkinek, aki bármit mond Jákobról.  

186. Ti tudjátok-ti tudjátok, a it a ha is próféta o dott, az ő prófétálása igaz olt: 
Bálám? Ő o dta: „Aki alaha egáldja őt áldott lesz, és aki alaha egátkozza őt 
átkozott lesz.”  

„Én vettelek téged, Jáko , egtalálta  őt, i t eg -mint egy idegen földben. Mint a sas 

felka arja az ő fészkét, É  felka arta  őt, és ki itte  őt.” Halleluja. „Ne  erő el, nem 

hatalommal, hanem az Én Szellemem által azt mondja az Úr.”  

Figyeljétek, hogy jött le az tökéletesség e . Az a Szelle  űködött le t a 
tökéletességben, Krisztusban, lent végig minden egyes pátriárkában, jött egészen. Nem 

szá ít ők it tettek, it o dtak, és it si áltak, ők oltak a szolúte az igaz ag ól.  

. És itt, a ikor igaz Á rahá … Di sőség. Ó, én csak nagyon jól érzem magam. Amikor 

az igaz Á rahá  találkozott Melkisédekkel, Aki Maga Iste  olt… Ki olt Melkisédek? 
Sálemnek a Királya, amely Jeruzsálemnek a Királya, a békességnek a Királya. Nem volt 

apja. Nem volt anyja. Neki soha nem volt napjainak egy kezdete, sem életének vége. Bárki 

Ő, ég i dig él. Ő soha e  született. Ő soha e  fog eghal i. Neki soha e  olt 
apja vagy anyja. Neki soha nem volt napjainak egy kezdete, sem életének vége. Mondd, ki 

olt Ő? Az Örökké aló Iste , ahog  i hívjuk egy ó, én elfelejtettem éppen, minek ti 

hívjátok azt most: Teofánia? Mi ez-éppen, nem, mint egy mítosz, de mégis ez valami 

szemmel látható. Mi t Ő jött Á rahá hoz, ott fe t a sátor a , i t eg  A g al, és 
prófétált és o dta Sára. Ő e etett az Ő háta mögött, és így tovább, az ugyanaz-az 

ug a az a dolog. És Ő itt olt. Ő találkozott Melkisédekkel, és nagy-üknagyapa Ábrahám, 

az igazságnak a magjában, tizedet fizetett Melkisédeknek, és az olt jó áír a az ő 
ükunokájának itt lent, az igaz magban.  

193. Most itt jön a kígyónak a magja. Most, ne feledd, ott lesz ellenségeskedés, háború 

közöttük. A kíg ó ak a agja jö  előre, és it tere  az? Most nézzük, vegyük a néhány 

első é eket. Most ézzük, i zajlik a szá ukra. Fogjuk ol as i azt egésze , ert é  
pontosan utánanéztem annak.  

A kígyónak a magja produkálta (létrehozta) Káint. Káin elment Nód földjére, létrehozott 

óriásokat, és azutá  ők jöttek Noé földjére. Ők oltak okos, ű elt, i tellige s e erek. 
Igaz ez? Ők oltak építők, feltalálók, tudósok: Nem közvetlen az igaz magból, de közvetlen 
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a Sátá  agjá ól, a kíg ó ól. Ők oltak ol a  e erek, i t- i t tudósok, építők, és 
nagy emberek, pedagógusok; a Szentírás mondja úgy. Ők eg u kálták a rezet; 

eg u kálták a asat; eg u kálták a fé eket. Ők feltalálták a dolgokat. Ők öt öztek 
külö öző fé eket, és építettek házakat, és íg  to á . A Sze tírás o dja úg . És ők 
voltak csúfolódók az asszonynak magjával, Noéval, az igazságossal. Igaz ez?  

.Hadd kö essük őket eg  ki sit to á . Aztá  i feljutu k hozzájuk a bárkához. 

Minden el volt pusztítva: a ű ek eg  il e  felhal ozásáért. Aztá  ők ették az ural at, 
és legokosa , és i tellige se , íg Iste  le ézett, ott e  túl sok aradt, íg  Ő sak 

ette Noét és az ő saládját a árká a , és esett az eső a víz lefelé, és elpusztította az 

egész dolgot: É ók fel étetett azelőtt. Igaz ez? Ott olt i de  ag, szi te az összes ag. 
De Ő eki a  élja, a el  eteljesült.  

197. Most, Noé és az ő fiai el ek kijöttek, Há , Sé , és Jáfet, kijöttek az igaz vonalon. 

Hogyan került át valaha az a mag? A mag jött át a bárkában, éppen, mint az történt a 

kezdetben az asszony által, a feleségeik által. Ők hordozták a agot Sátá tól a árká  át, 
pont, mint Éva befogadta Sátának a magvát, megszülni Káint, az asszonyon keresztül. Ti 

teszitek azokat az asszonyokat a ti emelvényeitekre prédikátoroknak, a Biblia elítéli azt. 

Pál mondta: „Ha valaki azt hiszi magáról, hogy egy próféta, vagy egészen szellemi, hadd 

vegye tudomásul, hogy amit én írok, az az Úr parancsolatai; de ha tudatlan, csak hadd 

legyen tudatlan.” 

200. Ez, a iért é  kijötte  a Baptista g ülekezet ől idele t. Feel a  test ér, aki itt olt 
eg  kis idő el ezelőtt; é  go dolo  ő ott olt azo  az esté . Doktor Da is o dta: „Te 

fogsz felállni itt, és felszenteled ezeket az asszonyokat prédikátoroknak.”  

Én mondtam: „Én nem fogom megtenni azt. Valóban nem.”  

Ő o dta: „Nos, én kidoblak téged.”  

Én mondtam: „Jól van, dobjál ki.” Én mondtam: „Ez az Istennek Igéje, és az elítéli a 

dolgot. És én nem tudom tartani, amit Isten elítél.” Nem uram. Aki valaha teszi azt, 

utatja, ők ha is ta ítók, ha is próféták. A Bi lia o dja, lee dő: e sap ák a alódi 
kiválasztottakat, ha lehetne. Na, tessék.  

203. Figyeljétek ezt most. És o a  aztá  jött Há , Há  az ő feleségé el és azokkal. Volt 

egy átok rajta. Hámtól származott Nimród, aki építette Babilont. Babilonból jött ki a 

Katolikus egyház, abból származik. Jött le Akhábon keresztül, jött le Akhábtól Iskáriótes 

Júdásba, abból felemelkedett az Antikrisztus. És ebben az utolsó napokban itt van a 

szellem az Antikrisztustól, és a Szellem Krisztustól. A szellem az Antikrisztustól mondja: „A 

csodák napjai elmúltak,” a Krisztus Szelleme mondja: „Ő ug a az teg ap, a és 
mindörökké.”  
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A szellem az Antikrisztustól mondja: „Az nem tesz semmi különbséget, ha te vagy 

megkeresztelve az Atya, Fiú, Szentszellemben; öntve, hintve, vagy bármi legyen is az. Az 

azt jelenti ugyanaz a dolog.” A Bi lia o dja, hog  Iste  té edhetetle , és Ő e  
változik. Kit fogsz szolgálni? Ez rajtad múlik.  

205. Most ti mondjátok: „Tud ak ők lak i eg ütt? Ti o djátok, hog  ők oltak a 
bárkában, Branham testvér. Voltak ott mindketten Hám és Sét.” Ez így van, pontosan így 

van; Hám gonosz volt. Sét jámbor és igaz. Rendben, had kövessük Hámot.  

Most minden rendben, ott van Hám és Sét ugyanabban a bárkában, egyik igaz, és a másik 

igazságtalan. Ott volt egy varjú és egy galamb, ugyanabban a bárkában. Ott volt Júdás és 

Jézus, ugyanabban a gyülekezetben. Ott volt az Antikrisztus, és a Szentszellem, 

ugyanabban a gyülekezetben. És a ug a az a szelle  űködik, a el ek, a 
kegyességnek a formája, nagyon vallásos, de „amelynek egy formája a kegyességnek, de 

megtagadják annak az erejét. És ezeket kerüld.”  

208. A Szentszellem azt állítja, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, melyik 

oldalt fogod te választani?  

Az Antikrisztus mondja, hogy ez csak egy hitvallomásnak a könyve. „Mi fogjuk ismételni az 

Apostoli hitvallást.” Én kihívok minden prédikátort, hogy mondja meg nekem, hol 

található Apostoli hitvallás a Bibliában. „Hiszek egy Istenben, az Atyában, 

i de ható a , egek és föld tere tőjé e , Jézus Krisztus a, az Ő Fiá a . Hiszek a sze t 
Római Katolikus egyházban, a szentek közösségében.” Hol találjátok ti azt a Bibliában? És 

ti mégis megismételitek azt a ti nagy Metodista és Baptista gyülekezetetekben. Ez egy 

tanítás (doktrína) az ördögtől, és ha is próféták ta ítják azt.  

. É  e  ag ok… Re éle , e  sérte  eg a ti érzéseiteket, de é  leszögeze  azt 
ebben az imaházban. Ti itt a Branham imaházban, tartózkodjatok az ilyen dolgoktól. 

Bárki, aki hisz a szentek közösségében, az spiritizmus. Ott van Egy Közbenjáró Isten és 

ember között, és ez az Ember Jézus Krisztus. Engem nem érdekel, hogy hány Mária van 

ott.  

Látjátok, hogy az asszonynak magva hátul ott volt? Látjátok, hogy az asszonynak magvát 

átvitték ott?  

Nézzetek a A erikára. A eriká a  a  a székhel e az ördög ek. Mi az? Ő eg  asszo  
nemzet. Hallottátok, „Ez egy asszony világ.” Ez igaz. Ez eg  asszo  e zet. Ők sza ják a 
mintát.  

212. Én elmentem ide Svájcba nem ol a  rége . Az asszo  o dta… Eg  kis 
Szentszellemmel telt asszony mondta: „Te tudod, ha é  át eg ek A eriká a, ők 
mondják, az asszonyok nyertek szabadságot.”  
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Én mondtam: „Had mondjam el, az mihez vezet.”  

É  el o dta  eki; ő o dta: „Ó, irgalom, én nem kívánok semmit abból.”  

Én mondtam: „Ez az, ahová az vezet.” Tudod, ők e  teszik a dolgokat ott, i t ők teszik 
itt. Mi az?  

214. Hadd mutassam meg nektek, hogy Amerika egy asszony. A mi érmünkön egy asszony 

képe van. Mindenben ott van egy asszony. Mond, ott nincs elég kocsma az országban 

lenne. Ti tudtok tenni negyven kocsmát ebben a városban, és tenni három prostituáltat, 

jó ki ézetű asszo t, sa argatják ö agukat le t az ut á ; ők több lelket fognak a 

pokolba küldeni, testi vággyal utánuk, mint az összes kocsma tudná tenni a városban. Ez 

pontosan így van.  

Akkor ki az? Az asszo . Mi ő? Ő A erika Istene.  

. Veg ü k éhá  il e  régi fil  szereplőket, és felkel ek itt, házasok négy vagy öt 

alkalommal, háro  ag  ég  külö öző férjjel él ek eg  idő e . És éhá  ezek ől a 
agazi ok ól kiteszik őket, és egis erteti őket, és az ő eztele  képeik ől esz itt, és 

a ti kislá otok ak eállítja példá ak? Miért? Mert a ti a átok, azelőtt esetleg a ti 
nag a átok, azelőtt a ti…  

Látjátok, hog  hol űködik a kíg ó ag a? Biztosan azt tette. És mi történt? Ha a 

gonoszságot meglátogatja tizennégy generációban a törvény alatt, mi lesz ezen a napon a 

gonoszság meglátogatása? Amikor az igaz magnak, közelé e  űködnek kitt; és Isten 

o dta, jö  eg  idő, ha Ő e  ágja azt rö idre, ott nem maradna egy sem azokból. Mi a 

égidő e  ag u k.  

219. Keresd az igazakat ma este. Menj át a városon. Ó, te találsz gyülekezeti tagokat, csak 

ol a  hűek a Baptistákhoz, és a Pres iteriá usokhoz, és íg  to á , a i t ők lehet ek. De 
ekik i s tö  közük Iste hez, i t eg  úl ak a hó ipőhöz, semmit sem tudnak róla. 

Mi de , a it tud ak… „Te egy Keresztény vagy?”  

„Én egy Katolikus vagyok.”  

„Te egy Keresztény vagy?”  

„Én egy Baptista vagyok.”  

„Te egy Keresztény vagy?”   

„Én Presbiteriánus vagyok.”  

„Te egy Keresztény vagy?”   

„Én egy Pünkösdi vagyok.” Annak nincs semmi köze hozzá. Te egy Keresztény vagy, mert 

Iste  az Ő keg el e által eg e tett téged, és te tudsz róla, és ala i eg áltozott a te 
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életedben, hogy te másként élsz, és te vagy egy új ember, és teremtmény Krisztus 

Jézusban.  

221. Természetesen, de te látod hol a kígyó mag a… Mi olt a kíg ó ag a? 
Házasságtörés. Te követed azt? Éva házasságtörése miatt. Mi történt azzal? Mit hozott az 

elő? Mi ez ma este?  

Nézz issza a ott eg  éhá  é el ezelőtt, a ikor az első dal kijött. Ti idős e erek, 
a ikor a… Rége e  e zúrázták dalokat, ielőtt ők ege gedték ekik é ekel i a 
rádió a . És az első az olt „Hajtsátok fel neki lá ok, hajtsátok fel őket; utassátok eg 
a csinos térdeteket.” És minden ilyesmi. „Nevessétek ki Papát és Mamát, és adjatok nekik 

mindenben egy ha-ha-hat.” Ez az első, ők hag ták ki súsz i. Mit gondoltok, hol van az a 

fi kó a este, aki írta azt a dalt? Ő halott.  

Mit gondoltok Clara Bow-ról, aki kijött az első íz e  és o dta, a veszedelmes csábos 

idomokat és a „sztriptízt, etkőzőszá ” aki ezresével küldte a lelkeket pokolba? Mit 

go doltok, hol a  ő a este? Ő ár halott, eg  hosszú ideje. Hol a  ő akkor, a ikor az 
ő testét lefektették ott, a porban korhad, és a férgek és a kukacok megemésztették azt. 

És az ő lelke fekszik a ott az igazságos Iste  előtt.  

. Hol a  az e er, aki ette az asszo okat, és tette őket régi o skos ki ézetű 
öltözetű é, hogy felvegyék őket, hog  tolja őket ki eg  izo os sze po t ól, és a többi, 

és elro tja őket? Mo djátok, „Mit teszik ők azt? Miért ti viselitek azokat a fajta dolgokat? 

Mert azt akarjátok, hogy a férfiak nézzenek rátok. Nincs más módja bizonyítani azt.  

És tudod, hog  a ikor ezt teszed, és éhá  é  ű ös rád éz, te tudod i törté t? Az 
ítélet korlátjá ál ag … Te o dod: „Branham testvér, é  éppe  ol a  hűséges ag ok az 
én férjemhez, ahogy lehet.” Te fogsz szá íta i ű ös ek elkö etett házasságtörés e .  

Jézus mondta: „Bárki nézett egy asszonyra testi vággyal utána, már házasságtörést 

kö etett el ele az ő szí é e .” Amikor az a férfi felelni fog elkövetett házasságtörésért, ki 

lesz az egyetlen, aki okozta azt? Az, ahogy te öltözködtél és mutattad magad. Most, én 

nem azt akarom mondani, hogy nektek kell öltözni, mint egy kis valami, vagy másképpen, 

egy régimódi doboz, de ti nézzetek ki inkább, mint egy hölgy  

227. És kimentek itt és le etkőztök kis rövidnadrágokba, és megkötitek egy kis szalaggal 

körül azt, i t az… Ti a ák, a szemetek, mint a cigaretta tálca, egy cigarettával a ti 

szátok a , sétáltok le t az ut á … Ti e  teszitek azt jó célból. Lehet, hogy ártatlan vagy 

az té , de az ördög eg  eszközül hasz ál téged, éppe , i t ő tett É á al.  

Miért ez egy asszony nemzet? Mert ez egyenesen oda vezet a Katolicizmus uralmára. Mi 

a  a? Ti soha e  halljátok őket ege líte i Jézust. „Üdvözlégy Mária, Mária, Isten 

anyja.” Sze t Ce ília, i de féle sze tek, halott sze tek…  
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229. Itt nem olyan régen lent-én voltam lent Mexikóban az elmúlt évben. Itt jött egy 

szegény asszony, vonszolva, az ő térdé  teljese  elká ul a, ahog  az, a őre , sírt, és 
feltartotta az ő kezeit, és az apa ellette gyalogolt, ipel e a két kis g er eket, ők sírtak, 
az anya szenvedett, tehát előidézte eg  izo os asszo , hogy ők hívtak egy meghalt 

szenté avatására. Ők felállították az ő szo rát ott a heg e . Vala el ik szeretője egölte 
őt. És a i t ha ar a i t őt egölik, ahog  azt… Ter észetese  ő eg  sze t olt; ő 
Katolikus volt. Íg  aztá  ő fog te i ű á atot, és ő o szolta háro  kilométeren át a 

macskakövön, hog  teg e  ű á atot.  

Testvér, ha ott van egy dolog, amit nekem kell tenni, Jézus Krisztus hiába halt meg. 

Keg ele ől é  ag ok eg e t e, és az nem önmagamtól, hanem az Isten akaratából, 

és a jóságá ól és irgal á ól…  

231. Azok a riporterek megkérdeztek engem, mondták: „Mr. Bra ha …” (A-a kis halott 

a a életre olt hoz a, és eg  éhá  dolog ott.  Har i ezer Katolikus… Ne , el ézést 
kérek, ez húszezer volt (harmincezer Afrikában volt.)-Húszezer Katolikus befogadta 

Krisztust, mint személyes Megváltóját eg  idő e , a ikor ez törté t, Me ikó áros a  
tartózkodva. És ezek a papok nem engedtek túl sokat; az kezdene egy lázadást. Túl sokan 

oltak azo  az oldalo , íg  ők o dták, „Mr. Branham, hiszed te azt, hogy a mi szentjeink 

tudják tenni ugyanazt a dolgot, amit te teszel?”  

Is er e az ő ta ításukat, é  o dta : „Persze, ha ők él é ek.” (Látjátok? Így ti nem 

lehettek egy Katolikus szent, míg meg nem haltok, ti tudjátok.)  

Íg  ő o dta, „Ó, ti nem lehettek egy szent, amíg meg nem haltok.”  

Én mondtam: „Hol olvastátok ti ezt? Pál mondta, ’A szenteknek, akik Efézusban vannak, 

és azokat, akiket Iste  elhí ott. A sze tek ek, a el ek Efézus a  a ak ő felol asta az 
ő le elét  és a sze tek ek, akik ás hel eke  a ak, Galáciában, és-és a szenteknek 

Rómában, és így tovább.’ A szentek, a megszentelt egyesek, mi van azzal?”  

. Ő o dta: „Természetesen, most mi nem kellene vitatkozzunk a Biblián, mert mi 

ag u k az eg ház, és a it az eg ház o d… Minket nem érdekel mit mond a Biblia, ez 

az, amit az egyház mond.” Mondta, „Mi a véleménye akkor a Katolikus egyházról?”  

Én mondtam: „Bárcsak ne kérdezted volna meg azt. Mert megkérdeztél, én megmondom 

az igazat.”  

Mondta: „Nos, én akarom, mond meg nekem az igazat.”  

Én mondtam: „É  felis erte  a legfelső  for ája a spiritizmusnak.”  

Ő o dta: „Honnan veszed azt?”  

Én mondtam: „Bárki, aki közbenjár a halottnál egy spiritiszta.”  
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Én mondtam: „Ha az a sze t eszél issza, akkor ő pokol a  a ; i el azok, akik 

átmentek az életpályán, az én-az én Bibliám mondja azt, ő e  tud visszajönni.” Úgy van. 

És én mondtam: „Ha az van-ha ő eg  sze t olt, az az ördög eszél, i t eg  sze t, és az 
nem egy szent minden mögött.”  

És ő o dta: „Nos, hát, csak egy perc.” Mondta: „Te szintén közbenjársz a halottnál.”  

Én mondtam: „Hol?”  

Ő ondta: „Jézus Krisztus meghalt.”  

Én mondtam: „De Ő feltá adt újra. Ő e  hal eg, de Ő él, végzi a közbenjárást, az 

eg etle  Köz etítő szószóló  Iste  és az e erek között.”  

„É  ag ok Ő, aki halott olt és újra élő, és élő i dörökké. Nála  a ak a halál ak és a 
pokol ak kul sai. Bárki akar, hadd jöjjö , és ig o  sza ado  az Élet izei ől.” Az én, ez a 

mi Istenünk.  

240. Ez a mi Istenünk, és az igazság magja körbe kimegy. Beszélhettek az embereknek 

ezekről a dolgokról; eszélhettek az e erek ek, hog  térje ek issza a Bi liai útra; 

eszélhettek az e erek ek a sodákról; eszélhettek az e erek ek azokról; az ő 
g ülekezetük e  hiszi azt; íg  ők fatt ú g er ekei Iste ek. A Bi lia o dja, ha i e  
tudjuk elviselni az üldöztetéseket, és megpróbáltatásokat, gúnyolódásokat, és hívnak 

szent-görgő ek, és íg  to á , i t az, ha ti e  álljátok azt, ti fatt ú g er ekek 
vagytok, és nem az Isten gyermekei. A Biblia mondja úgy.  

Hívjatok engem egy szent-görgő ek, ha ti akartok; hívjatok engem bárminek ti akartok; 

amíg a szívem rendben van Istennel, és az én megtapasztalásom egyezik Istenünk 

Bibliájával, én mozgok egyenesen ugyanabba az irányba.  

241. Igen uraim. Ez az, a it i hiszü k. Ez az élő Iste  g ülekezete, a i e  jött 
teológiából; ez nem jött néhány ember-alkotta intellektuális elgondolásból. Az jött 

abszolúte a kinyilatkoztatott igazság által, hogy Jézus Krisztus az Istennek a Fia.  

Ha csupán csak egy intellektuális elgondolásom volna, mint a Baptista gyülekezet, vagy a 

Metodista gyülekezet ta ít eke , hog  ott a  il e  és ol a  dolgok… A ikor é  hallo  
ezt a Bibliát, ha a Biblia-ha én lettem volna megkeresztelve az Atya, Fiú és Szentszellem 

nevében, és olvasva ezt a Bibliát, és egy prédikátor mondta volna nekem, hogy ott nem 

volt egy sem a Bibliában valaha megkeresztelve, csak a Jézus Krisztus nevében, és én 

olvasom és látom, hogy az volt az igazság, én mennék a vízbe, amilyen gyorsan csak 

tudnék. Igen uraim.  

243. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy-hogy Jézus Krisztus egy nagy Gyógyító, és az én 

gyülekezetem mondaná nekem, a csodák napjai elmúltak, ha nekem szükségem volna 
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gyógyulásra, én csak futnék olyan gyorsan, ahogy csak tudnék az oltárhoz, elnyerni a 

gyógyulásomat. Én biztosan tenném.  

Ha én egy prédikátor volnék, és egy-egy asszony prédikátor volna a szószéken, és én 

olvasnám azt a Bibliában, és látnám, hogy egy asszonynak nem volna szabad prédikálni, 

é  el i é  őt ki o ét, ha a őrö et le úz ák is a hátamról.  

Emlékszem, helyet foglalt jo ra hátul eg ik este eg  asszo , ahol Wright test ér ő van, 

ki akart dobni engem az ajtón, tett valami olyasmit. Igen uraim. Én mondtam: „Te nem 

jöhetsz e az é  g ülekezete e a te régi…” Mikor ők hasz áltak ruhákat, vagy kivágták 

az ő ruháikat lefelé, i t az, és azzal a szokatla  ki ézetű a aggal, és körül elül a fele az 
ő testük ől eztele , é  o dta : „Ha ők alaha jö ek az é  g ülekezete e, én 

iztosa  ki tesze  őket.” És egy kicsi öreg felfújt itt lent (Ő eghalt azutá , és ő hí ott 
engem, haldoklott. Ő eg  Katolikus lá  olt.  Feljött ott, és hel et foglalt le t ezzel, i t 
az. É  issza ézte , és eglátta  őt, helyet foglalt fent itt Ők é ekeltek. , le ette  az 
én kabátomat, visszamentem oda, rátette  az ő állaira. É  o dta : „Asszonyom, ha 

te jöttél hallgatni engem prédikálni, kérem, viselje ezt a kabátot, míg te vagy az Isten 

gyülekezetében.”  

. Ő toporzékol a ki e t o a , széttárta azokat a ki si ajkait fel, ialatt ő e t ki az 
épület ől; ő o dta: „Ha ilyen vallása van, én nem hagynám ezt a fajta vallást az én 

tehenemnek.”  

Én mondtam: „Ne aggódj, neki nem lesz az.”  

A ikor i oltu k a sátor a , ők hí tak e ge , a ikor ő haldoklott. Neki olt eg  
szívrohama, és ő a halálá  olt. Az ő férje jött. Ő o dta: „Gyere gyorsan,” (És én voltam 

azo al ki t az összejö etel ől , eg  ag  agas fiú állt az ajtó a  árt rá . É  roha ta  
az ő-az én autómba, és rohantam fel oda. Ahogy én mentem fel, találkoztam azzal a régi 

ő érrel ott ki t, aki ég le t élt a Ho ard park a . Ő o dta: „Tisztele dő, oda i s 
szükség jönni.” Ez olt körül elül húsz é el ezelőtt, talá  eg  kicsit több.) Mondta: „Ő 
meghalt.” Mondta: „Ő ár halott körül elül háro  per e.” Mondta: „Ő sikoltozott 

ke é e , a i t ő tudott utá ad.” Mondta: „Én küldök egy üzenetet neked.”  

Én mondtam: „Mit?”  

Mondta: „Mond meg a prédikátornak, hogy én mondtam azt, kérlek, bocsáss meg 

nekem.”  

. Le e te  oda eg éz i őt: g ö örű asszo  olt. És íg  ő keser esen szenvedett, 

az ő kis szeplői ellepték az ő orrát. Eg  si os asszo . És a szeplői látszottak, ahog  
kiálltak. És az ő sze ei teljese  kidudorodtak az üregé ől, és félig visszafordultak. 

Ter észetese  az ő első részei és eséi űködtek, és a pára jött föl az egész ágy fölé, 
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mint az. És a férje rám nézett és azt mondta: „Bra ha  test ér, o dj eg  i át, ert ő 
azt akarta, hogy lásson téged.”  

Én mondtam: „Eg  i a eki e  fog te i se i jót. Aho a a fa dől, oda esik. Ne 

tévelyegjetek; Isten nem csúfoltatik eg; akár it et eg  e er, azt fogja ő learat i.”  

253. Ti látjátok, ahova az vezet? Most, mi történt? Nézzetek egy asszonyra, aki ezt tenné. 

Nézzetek az asszonyra, aki ezelőtt élt, a ott, i t eg  tá os ő. Mi olt az ő lá a? Eg  
bakfis. Micsoda a bakfis lánya? Egy rock-and-roll tizenéves. i soda lesz az ő lá a? 
Mormogás. Mi az?  

Látjátok az igazságnak a magvát? Nézzetek magatokra Baptisták. Menjetek vissza egy 

kicsit korábbra. Menjetek vissza John Smithhez, a ti alapítótokhoz, ti Baptisták, amikor ő 
i ádkozott az e erek go oszságáért, a íg ő kiáltozott és i ádkozott a épért, amíg az 

ő sze ei eduzzadtak, és az ő felesége etette őt az asztal ál az ő reggelijé el.  

255. És ti Metodisták, mindenfele itt ékszerekkel a ti orrotokban és mindenütt a ti 

fületekben, és úgy néztek ki, mint az ördög oldalán a nyereg, és mentek ki, viseltek 

rö id adrágokat, és dolgokat, i t az… A ikor az öreg Joh  S ith, eg ike a é ek ől a 
Metodista g ülekezet e , az ő halála előtt ol a öt é es korá a  prédikált egy rövid 

prédikációt (négy év- ég  órás . Ők epakolták őt, és letették őt a szószéke . És itt oltak 
az ő utolsó sza ai: Ő o dta, „Én úgy sokkolva vagyok a Metodista egyház 

selekedeteitől.” Mondta: „Még a Metodista gyülekezet lányai is arany g űrűt isel ek az 
ujjaikon.” Mit o da a ő ost, rö id adrág a , é ekel ek a kórus a ? Ti jól futottatok. 

Mi történt? Ti úgy viselkedtek, mint a ti mamátok. Ez pontosan az.  

Ez az oka a ak, hog  i e  akaru k se it ezek ől a felekezetek ől el e ezés , lógni 

ezek körül, hozzászegezni ide. „Mi metodisták vagyunk.” „Mi Baptisták vagyunk.” Mi csak 

Krisztustól vagyunk. Hagyjátok azt arra, legyetek szabadok.  

258. Most, látjátok a kígyó magvát? Milyen lenne egy asszony, mint az, kicövekelve? 

Milyen lenne, a it si ál? Mit tett… Ők tarta ak, jö ek lefelé? Az taszította a 
Baptistákat vissza, taszította a Metodistákat vissza, taszította a Presbiteriánusokat vissza. 

Mit si áltak ők? Ők i d eg e ese  e tek issza, i t az ő a ájuk, a é  
prostituált. Ott nekik mind vannak ugyanazok a cselekedetek, prostitúció. „Nos, az nem 

tesz se i külö séget. Nekik olt alá erítés; ekik olt egszórás. Ők-ők jöttek 
allo ást te i. Ők ették a hat hó ap pró aidőt. Ők e  ittak túl sokat ez idő alatt, és 

íg  to á . Ők jó tagok. Ők jól fizet ek e…”  

Ó, én. Ennek semmi köze a Szellem gyümölcseihez. A Szellem gyümölcse a hit, hiszi Jézus 

Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké; szeretet a testvérek felé, öröm, békesség, 

hosszútűrés, jóság, kedvesség, türelem, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek a dolgok a 

Szellem gyümölcsei.  
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260. „És i eszü k eg  e ert… Nos, ő-ő él eg  jó életet a kör éke .” Így tett Ézsau. 

Ézsau sose  á tott se kit, és Ézsau az ördögtől olt. De Jákó , ki ug a a a  az 

a a éh e , Iste től olt: a ag az ördögtől, a ag az asszo tól. A ag Iste től jött 
eg e ese …  

Most, nézzük, minden eljut le erre: „Nos, mi maradt a mai világban?” Én fogom mondani 

ezt nagyon keményen; vezetem ezt le. Azután mi fogunk kezdeni az ébredéssel ez után a 

kö etkező összejö etele . Az er eg  for át… És kére , é  e  o do  ezt 
sze tségtörés ől. Én nem mondom azt aljasságból. Ott kapnak helyet egy nagy vallási 

soportosulás ak so ó a kötés  tör é tele  fatt ú g er ekek ől. Itt a  az é  utolsó 

megjegyzésem.  

262. Az pontosan az, ami jön. Ti tudjátok, hogy ez az igazság. Egy olyan helyre jutnak, 

amíg az gyülekezethez-csatlakozás, gyülekezeti tagok, mivel egy kegyességnek a formája, 

megtagadják annak az erejét, amíg jön csomó vallásos fattyú gyermek. Ez pontosan az, 

ami van.  

Mi következik? Ott van egy rakéta felszerelve amott, sok azokból, kobalt bombák, és 

i de  ás; ők sak arra ár ak, hog  a lehetőség eljö . És ott lesz egy megsemmisítés 

tűz által, i t ott olt íz által.  

264. És barátaim, bármit is tesztek, ha ti egy Keresztények vagytok, és befogadtátok 

Istent a ti szívetekbe, és tudjátok, hogy átmentetek a halálból az életre, nektek kell lenni 

a leg oldoga  e er ek az egész ilágo . A ikor a Sze tszelle  e etek…  

Amikor a Biblia mondja, „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké,” a 

felekezetek mondják: „De mi hisszük, a csodák elmúltak.”  

A Szentszellem mondja: „Ámen, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Így 

legyen.”  

268. Mivel a Biblia mondja: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindenki közületek a 

Jézus Krisztus Ne é e  a ű ök ek o sá atára, ti eg fogjátok kap i a Sze tszelle et. 
Mert az ígéret ektek olt és a ti g er ekeitek ek, a pogá ok ak… i de ki ek a 
távolban, ugyanannyi, mint az Úr a i Iste ü k… Ug a a i, i t az Úr a i Iste ü k 
fog hívni.” Nem, „ugyanannyi, mint a Metodisták hívtak, a Baptisták hívtak,” de 

„ugyanannyi, mint az Úr a mi Istenünk fog hívni” fogják megkapni ezt a Szentszellemet, és 

megkeresztelkedtek a Jézus Krisztus Nevében. Ez az, amit a Biblia mond.  

Amikor az beléd hatol, te mondod: „Ámen.”  

A gyülekezet mondja: „Ó, ez nem tesz semmi különbséget.”  

De ez a Szentszellem benned mondja: „Ámen” az Ő Igéjére. „Az ember nem fog csak 

kenyérrel élni, de az Igével, amely az Isten szájából származik.” Na, tessék.  
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270. Én akarom, ti mutassatok nekem egy Szentírást, ahol az valaha mondta, egy almával 

kezdődött a dolog, ost felé halad. Én akarom, ti mutassátok meg neke , hog  ők ettek 
al ákat. É  eg utatta  ektek azt, ahol Kái  go dolta ug a azt a dolgot, és ahol az ő 
magja, még mindig gondolja ugyanazt a dolgot. De a szellemi kinyilatkoztatásból Isten 

bizonyítja a Biblia által, hogy az szexuális közösülés férfi és asszony között, illegálisan. Ott 

a , ahol a ti óriásaitok szár az ak. Ez az, ahol a ti ű eitek szár az ak. Ez az, ahol a ti 
korrupciótok származik. Ez az, ahol ez jött le.  

Most, fig eljetek, és i de … Csak-csak nézzétek. A-a kígyó kétszer olyan okos volt. Az ő 
magja mindig kétszer olyan okos. És szeretnék felmászni ezen szószékre, és megragadni 

ezt a mikrofont az én kezembe, bottal az én lábam alatt a szószéken, és ezt mondani: „És 

ma hol vannak a ti nagy intellektuálisaitok?” A ti pásztorotok az megy le, és szerzett egy 

so ó i tellektuális tudást, és ő feláll. Ő a pásztor a leg ag o  g ülekezet ől ott az 
ország a , és íg  to á , i t az… Hol tartózkodik a kígyó magja? Az okosságban, 

intelligens helyeken, mint az: okos, ravasz tudósok, ott vannak, ahol ő a . Ez az, ahol ő 
határozza meg. „Ne  erő el, e  hatalo al, ha e  az É  Szelle e  által, o dja az 
Úr.” Látjátok? Ott a , ahol ti…  

274. És ti veszitek a kis testvért, áll lent a sarkon, az ő sze ei kisír a, talán ott áll lent, 

verve egy régi gitárt, mondva, „Testvérek, jöjjetek keresni az Urat.”  

A pásztor sétál mellette, „Hmm, é  e  szeret é  az é  g ülekezete e … Hát, é  
e  szeret ék társul i… Nem szeretném hagyni-nem szeretném hagyni Liddie és Johnny 

és ők lássa ak e ge  a körül, eg  il e  helyen, mint az.”  

Menj tovább ördög magva. Te elindultál a te örök rendeltetési helyedre különben is. Úgy 

van. Én tudtam volna mondani egy másik szót ott, és mondom: fattyú gyermek. És ez csak 

körül elül ez az. Mert ti látjátok, ti… „Senki sem jöhet Hozzám, kivéve az Én Atyám vonzza 

őt. És i de ki, aki Hozzá  jö , É  feltá aszto  az utolsó apo . Ott semmi sem fog 

elveszni. Én fogom azt. Én fogom megtartani azt.” Senki sem tudja tenni azt, kivéve ez. 

Mi de t hel ezett Ő elé. Ti ala e ie  e  tudjátok ondani, én tettem egy dolgot. 

Ez az Istennek a kegyelme, hogy teszi mindazt. Tehát semmit sem én tettem. Nekem 

egyáltalán nem volt egy dolog hozzá téve; ektek eg ikőtök ek se  soha. Ti sohase  
érdemeltetek egy dolgot. Isten tett minden részt abból. Ti soha nem fordítottátok a ti 

ujjatok egy részét azért.  

Te mondhatod, „Nos, én egy jó családból jöttem ki. Én tettem ezt.” Az nem tesz egyetlen 

dolgot tenni azzal. Isten az Egyetlen, Aki tette azt. Isten kegyelme.  

278. Én sajnálom most, az nem egészen tizenegy óra, de én haladok, hogy bezárjam 

alahog . Látjátok? Há a  értették eg, hog  a Bi lia eszél ezekről a dolgokról, az 
igazságról, ti Branham imaház népe különösen? Most, ez csak körülbelül egy tizenhatoda 

annak, amit mi tanítunk és hiszünk. De ne felejtsétek el, a sze lélődők ek, é  
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o da á  ezt erőse , ti e erek, hog  e  jöttetek ide, i t eg  tag: eze  a ódo  
mi hiszünk, ahogy ez van a Bibliában, és a Biblia Isten Igazsága.  

És mi hisszük, hogy az Ószövetségben most, nekik módjukban volt megtudni mi volt az 

igazság, és mi nem volt az igazság. Most, mi mindannyian tudjuk, hogy leírt törvényük 

volt. Hányan tudjátok azt? A törvény a-a parancsolatok a ládában volt, és így tovább. 

Mi de  re d e . És a tör é e  a para solatok… Azt o dta, „Te nem fogsz elkövetni 

házasságtörést. Valamikor, aki házasságtörést követett el megkövezték.” Látjátok? Ez volt 

a-a parancsolat és a törvénybe a parancsolat. Most, a ládába volt helyezve, mint ez. A 

parancsolatok lent voltak bent ott, és a tör é ek ől a para solatok el oltak rejt e 
bent a ládának azon az oldalán. Ha az ember jött le itt, és elkövetett házasságtörést, ők 
megfogták itt lent, és vették, amit a törvény mondott. „Megkö ezték őt.” Ők itték őt 
egyenesen ki és megkövezték. Ez az, ami a törvényben vont a parancsolat.  

. Most, ekik olt ég két ódjuk egtud i. Ott a  i dig háro  egerősítés.) 

Nekik volt egy másik mód megtudni, és az volt egy próféta vagy egy álmodó. Hányan 

tudják azt? „Ha van ott közöttetek egy, aki szellemi vagy egy próféta, Én az Úr fogom 

Önmagamat ismertetni neki álmokban és szólok hozzá látomásokban.” Úg  a . Most ő 
prófétált.  

Most, ha egy ember jött feléjük és mondta: „Ó, halleluja, én kaptam azt. Én prófétálok 

most az Úr Nevében. Én kaptam a kinyilatkoztatást.” Ők e  e gedték, hog  e je , 

mint az, mint ti emberek mentek. Ők eg izsgálták először Iste  által.  

. Most, Áro  ell értjé  ők oltak az úg e ezett Uri  és Tu mim. Hányan 

hallottátok alaha ezt a szót? Mi olt az? Volt tize két kő, hat i dkét oldalá , a tize két 
pátriárkák: Jáspis, Júda, és így tovább, fe tről lefelé tize két kő. És akkor ők ették ezt a 
prófétát ag  eg  álo látót, és ők felakasztották ezt a ell értet, és odaállították őt. És 
ők o dták, „Most prófétálj, és mond el a te próféciádat.”  

„Az Úr szólt hozzám és mondott egy bizonyos-bizonyos dolgot.” Nem számít, mennyire 

alódi ak tű t az. Az ag o  úg  ha gzott, pont, mint a tökéletes igazság. De ha nekik a 

fények nem jöttek együttesen, és létrehoztak egy szivárványszí ű egészet ott-az Urimon 

és Tu i o , azok a fé ek összeálltak eg üttese , a ter észetfeletti űködés, 
egerősítés hitelesítés … Látjátok, Iste  i dig egerősítette az Ő Sza át. Látjátok? És 

az a természetfeletti fény nem villan fel ott, akkor engem nem érdekel, mennyire 

alóságos ak tű ik az, az ha is olt.  

286. Ha egy álomlátó mondja: „Én álmodtam egy álmot, és ez az álom mondta, hogy 

Izráelnek kellene vonulni és menni egy bizonyos helyre, mert a Szírek fognak jönni ezen 

az oldalon, és ostromolják azt,” ők fog ák azt az ál odót ott le t, ő o dja az ő ál át. 
Ha azok a fények villantak át ott, ő olt ha is, e  szá ít, hog … Ha a Szírek már 
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eálltak a satá a a ott, ő ha is olt. Nem, uraim, azokat abszolúte-annak kellett 

bizonyítani az Urim és a Tummim által.  

Most, mindenki tudja, hogy a régi papság elmúlt, egy-eltörölve együtt, és az Urim és a 

Tummim ment vele. Mi tudjuk azt, nem? És az új papság jött be. És mi van az Urimmal és 

Tumimmal ma? Igen uraim. Isten Igéje. Igen uraim, ez az. Ha valaki rendelkezik egy 

bármilyen féle kinyilatkoztatással, vagy beszél bármit, vagy bármit tan, ami nem egyezik, 

és társaság-és alkudozik ezzel az egész Bibliában, a teljes Szentírásból, ő ha is.  

E ge  e  érdekel, il e  felekezet e  ő a . Me ire jó ő, e ire okos, e ire 
ű elt, ő ha is.  

289. És ha valaki mondja nektek ezeket a dolgokat, ami nekünk van tanítva itt ebben a 

gyülekezetben most, és o dja ektek, hog  ha ti hi t e ag tok, az re d e  a , ő 
mond nektek egy hazugságot. Ha ő o dja ektek, hog  egkeresztelked i az At a, Fiú, 
Sze tszelle  e é e , az re d e  a , ő o d ektek eg  hazugságot. Ha ő o dja 
nektek, a csodák napjai el últak, ő o d ektek eg  hazugságot. Ha ő o dja ektek, 
rendben van, ha asszonyok prédikálnak, ő o d ektek eg  hazugságot. Ha ő o dja 

ektek, ez re d e  a , hog  e tek előre és ragaszkodtok a ti felekezetetekhez, ő 
mond nektek egy hazugságot. Ez nem fog villanni az Urimon és Tummimon. És több tucat 

dolgok, a i kijött az öreg a a szajhá ól, és jött le ott… És ott a , a iért i tá ol 
aradu k a felekezetektől.  

290. Mi szeretjük a i test érei ket és test ér ői ket ki t azok a  a felekezetek e , de 
ti ne menjetek és mondjátok: „Én egy Metodista vagyok,” és az tesz engem egy 

Kereszté é. Te eg  kereszté  ag , ert te ag  szület e az Iste ek a Szelle étől. 
Neked nem kell Metodistának vagy Baptistának lenni. Neked nem kell egyiknek sem 

le i. Neked sak szület i kell az Iste ek a Szelle étől. Te hiszed azt?  

Ezen az alapo , ha árki a  itt, és akar eg ütt űköd i, és jö  a közösség e e ek 
tiszteleté ől, és akarja hogy-akarja, hogy bemerítsék, megkeresztelkedni a Jézus Krisztus 

Nevében, itt a  a ede e. Ők fog ak keresztel i sak eg  per e  elül. Ha ott a  
bármilyen ember miközben itt, árki, aki akar jö i ár il e  ás ódo … Mi itt 

ag u k… Re d e  a .  

293. Most, mi vagyunk-mi nem vagyunk semmi tagság; ti csak jöttök ide ebbe a 

gyülekezetbe. Mi hisszük, hogy Krisztus van a Metodista gyülekezetben, a Baptista 

gyülekezetben, a Presbiteriánus gyülekezetben. Neki vannak tagjai azokban 

mindegyikben. És mi hiányzik a… Ha is prófé ia a , okozzák azokat a dolgokat kint, a 

tanítás azokban a gyülekezetekben, ami abszolúte ellentétes a Bibliával.  

Most, ha valaki tenné azt, hogy tisztázná nekem, é  iztos le ék, kap á  aga … É  
hiszem, ott van elég Istenek a Szelleme bennem ahhoz, hogy kutassam a Bibliából, és 
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jöjjek és tegyem azt rendbe. Ha én csak azért mentem fel és kezet ráztam a prédikátorral, 

és tették a e e et a kö e, és égis olt g űlölet és rosszi dulat az é  szí e e , és 
mégis volt irigység és viszály, és még kételkednék Jézus Krisztusba, hogy a nagy Gyógyító, 

és így tovább, mint az, én mennék kapni rendbe hozni Istennel nagyon gyorsan. Én 

biztosan hittem volna. Én-é  iztos, hog  őszi te le ék arról. Én mennék azonnal 

el er i Iste től. Ha é  sak függeszkednék azon, mivel én egy Baptista vagy Metodista 

vagyok, én mennék le és nyernék Kereszténységet az én szívemben. Én tenném azt. Igen 

uraim.  

295. Most, ne felejtsétek el, a közelgő é redés, a it akaru k elkezde i, ha az Úr akarata, 
ez a jö ő szerda este, az ezeken az alapokon. Figyeljetek barátaim. Ott a  eg  igaz és élő 
Isten. Úgy van. Jézus Krisztus az Istennek a Fia. A Szentszellem a gyülekezetben van ma. 

Most, ha valaki csak mondaná azt nekem, jogom lenne kételkedni abban. De figyeljetek, 

egy nap a ott, i t eg  kisfiú, é  állta  eg  fa alatt. É  látta  Őt. É  hallotta  Őt. Ő 
elmondta nekem, mondta: „Tarts távol magad azoktól a szennyes asszonyoktól, tartsd 

távol a cigarettától, tarts távol a káromkodástól, ivástól, és mindezen dolgoktól. Van egy 

munka szá odra, a ikor időse  leszel.” É  tudo , hog  Ő eg  igazi, élő Iste , aki 
eg irkózik az Ő Sza á al.  

298. A ikor é  eg  ki sit időse  lette , hog a  Ő találkozott ele , hog a  Ő eszélt 
eke . Hog a  é  látta  Őt a ott az égő sipke okor a , és, a i t a tűz mozgott 

kör e a ott. Hog a  é  látta  Őt eszél i, és o dta sak po tosa , a i fog törté i, 
és minden alkalommal talált tökéletesen, egészen, amint az lehet tökéletes, mint az. Az 

ugyanaz az Egyetlen, Aki mondta azokat a tökéletes dolgokat, mint az, az ugyanaz az 

Egyetlen, Aki inspirál engemet, hogy tanítsam a Bibliát, pontosan azon a módon, ahogy 

tanítom azt. Úgy van. Tehát az Iste től szár azik.  

Szá o ra ez a Mi de ható Iste , és Ő ug a az teg ap, a, és örökké. Jézus o dta: 
„Én az Atyától jövök, és Én az Atyához megyek.” A ikor Ő jött… A ikor Ő olt Iste  a 
pusztá a , Ő eg  égő lá g olt. Há a  tudjátok azt? Ő olt eg  égő lá gja a 

Tűzoszlop ak. És Ő jött ide a földre, és Ő o dta: „É  jötte  az At ától, és É  eg ek… 
É  jötte  Iste től, és É  eg ek issza Iste hez.”  

. A ikor Ő eghalt, elte ették, feltá adt újra; és Pál, az ő útjá  Da aszkusz a 

találkozott Ő ele újra, i olt Ő? Mégis eg  Tűzoszlop. Ige  urai . Mit si ált, a ikor Ő 
itt olt a földö ? Mit si ált, a ikor Ő találkozott Pállal? Hog a  Ő elküldte őt? Ő 
elküldte őt eg  prófétához, hog  el o dja eki, hog a  kell egkeresztelked i, elmondja 

neki, hogy mit kell tennie, ráhel ezte az ő kezeit őrá és egg óg ította őt. Ő o dta 
eki, ő látott eg  láto ást.  

Ugyanaz a Jézus itt van ma, teszi ugyanazokat a dolgokat, még mindig ugyanaz a 

Tűzoszlop, ta ítja ug a azt a dolgot, és egerősíti az Ő Sza át, sodákkal és jelekkel. É  
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úgy örülök, hogy egy Keresztény vagyok; én nem tudom, mit tegyek felé. Én örülök, hogy 

ti egy Keresztény vagytok.  

306. Nektek itt az Imaházba, én mondom nektek, mi megváltoztatjuk a nevét ennek. Ez 

nem helyes, hogy legyen „Branham Imaház.” Ez csak egy ember. Látjátok? Mi meg fogjuk 

változtatni annak a nevét, csinálunk valami másik nevet. Mi foguk kap i rö id idő úl a. 
Én csak azt akarom, hogy legyen egy-eg  g ülekezete az élő Iste ek. É  e  akaro  azt, 
„Metodista,” „Baptista,” „Presbiteriánus,” „Pünkösdi,” é … É  szerete  i dazokat az 
e ereket az é  teljes szí e ől. Én nem tudom melyikük melyik. Én nem tudom 

megmondani nektek.  

307. Nekem csak kell prédikálni az Igét. Én kivetem a hálót, és húzom azt be. Ott vannak 

békák, és ott vannak vízipókok, ott vannak kígyók, és ott van néhány hal is. Ez az Istennek 

a döntése. Én csak húzom a hálót, csak prédikálom az Igét, és húzom azt be, és mondom: 

„Itt a ak ők, Ura , az összes az oltár körül. Te ismered a Te Sajátjaidat. Te ismerted 

őket az alapítás óta. É  e  tudo  el ik el ik, Te teszed, így ez Rajtad múlik, Uram. 

Ez a legjobb, amit én tudok tenni. Én fogok menni át ide, és húzóhálóval valahová 

máshová most, és fogok másik csoportban. Ez minden, amit én tudok tenni.” Minden 

rendben.  

 Ó, én úgy érzem, mintha tovább utaznék,  

 Én érzem, mintha tovább utaznék.  

 Az é  e ei ottho o  rag ogó és g ö örű;  

 És én érzem, mintha tovább utaznék. 

308. Most, emlékezzetek, valaki akar megbeszéléseket, csak hívja Mr. Merciert itt: 

Komornyik 2-1519. Mi boldogok leszünk látni titeket. Ha a ti egyes szeretteitekkel 

jönnétek be, és sietni kell ki közben az ébredésnek idején, most én megyek a estétől, 
megyek magamban, és elmegyek két napra most magamban.  

Én csak bemegyek oda, és elmegyek tanulmányozni akarom ezt: „Uram, Te közel vagy 

hozzám. Én tudom Te itt vagy. A Te Igéd mondja, Te közeledsz azokhoz, akik közelednek 

Hozzád.” Én folyton imádkozom, és fig ele , a íg é  láto , hog  a Tűzoszlop elkezd 
mozdulni. Én tudom ez kész akkor. Akkor én megyek be az emelvényhez a gyógyító 

szolgálathoz imádkozni, tenni, amit én tudok, segíteni a betegeket és a lesújtottakat.  

310. Mi értékeljük i de  ti ked ességeteket ost, és ialatt ti jöttök, jöjjetek hí őké t. 
És mi áru k eg  ag  találkozóra. É  akaro  o da i, hog  Jeffries test ér… Itt a  ő 
ma este? Mi értékel i akarjuk Jeffries test ért és az ő u káját. É  go dolo  ő 
visszament a szigetekre, és íg  to á . Örülök, hog  láto  Wright test ért és test ér őt, 
és sokat titeket itt e erek ől. É  látta  Ro i so  üg édet itt eg  rö id idő el ezelőtt, 
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ejött eg  ideig ezelőtt. É  akarta  di sér i őt az ő-az ő üze etéért, a i olt a i ap. 
Soha senki nem mondta, ki volt az. Én szégyelltem magam. Neki volt egy valódi jó 

üzenete, próféciák, ol as i, i t é  prédikálta  a este. És é … Íg … Aztá  ott olt eg  
másik szolgáló itt ezen a reggelen, vagy tegnap este, Smith testvér a Metodista 

gyülekezet ől-vagy, az Iste  g ülekezeté ől itt. É  e  tudo , ajo  ő itt a  a este 
vagy sem. Ha te valaha fent álltál ezen a szószéken, és visszanézel arra, ezt olyan nehéz 

elmondani. Ez nyílt. Ti látjátok? Ti nem tudjátok elmondani azt. Ha itt vagy Smith testvér, 

mi értékelünk téged.  

315. És nem ez éppen itt ülve ez a kis testvér Georgiából, hátul-hátul itt ül Collins testvér 

mellett? Örülök, hogy látlak téged itt fent újra ma este, testvérem. És nektek, többieknek, 

mind. Mindenki tudja, kik vagytok.  

Én go dolo  ez az a test ér ő és test ér itt, akik el e tek, és i ádkoztak azért a 

lá ért, a a  az idő e , éppe  itt, eg  doktor itt ül azo  az oldalo . Az Úr áldjo  téged 
doktor.  

318. Most, kérem, ne érezzetek sértve rám, ti prédikátorok és testvéreim, azért az én 

szigorú módomért, vezettem ezt igazán keményen, ahogy én tudtam. Ez a mi Imaházunk. 

Ez az, amit mi képviselünk (állunk rajta), és mi akarjuk lefektetni azt igazságra, az Igére, és 

felráz i őket azzal. Aztán, ha ti valaha kiszabadultok a vonalból, mi megyünk vissza ahhoz, 

és mondjuk: „Ti jobban tudjátok. Itt van az a szalagon. Na, tessék. Itt van az a szalagon.” 

Mi kaptu k eg  so ót, ég kell e i to á  ott, ti tudjátok. És íg … De ti kaptátok azt 
sokat. Ti maradjatok pontosan azzal, és mi fogunk kapni többet abból nemsoká azután. 

Mint az ember, evett görögdinnyét, mondta: „Ez ag o  jó olt, de a  ég tö  előle.” 

Tehát mi kapunk sokkal többet abból, még jön.  

. Az Úr áldjo  titeket, igazá  jó ost, a íg i… Lesz eg  keresztelési szolgálat, éppen 

most. Igaz ez Neville testvér? Van itt valaki, hogy megkeresztelkedjen éppen most? 

Minket nem érdekel ki vagy te, mi-mi készen vagyunk megkeresztelni. Emeljétek fel a ti 

kezeiteket, a magáét, aki akar megkeresztelkedni. Valaki, úgy hiszem, van ott egy… Itt a  
egy hölgy. És van valaki más? Most, mi szereztünk ruhákat itt a férfiaknak és 

asszonyoknak egyaránt.  

321. Most, mi nem mondjuk, hagyjátok el a Baptista gyülekezetet, hagy játok el a 

Metodista gyülekezetet. Mi e  o djuk… Ti e jetek eg e ese  issza a ti 
gyülekezetetekbe. De ha ti még nem keresztelkedtetek meg a Szentírás szerint az Úr 

Jézus Nevében, nem csupán a Jézus Nevében, az Úr Jézus Krisztus Nevében (Ez a 

Szentírás.), akkor ti vagytok rosszul megkeresztelve.  

Én nem akarok bajt, amikor én jövök ahhoz a folyóhoz. Én akarok mindent olyan tisztán, 

mint ahogy én tudom, amikor én kezemben tartom azt a jegyet (látjátok?), mert én 
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akarok eljut i a hajóra a a  az idő e . É  azt ta á solo  ektek, hog  teg étek 

ugyanazt. Menjetek vissza a ti gyülekezetetekbe. Ez köztetek és Isten között van. Ez 

minden, amit én tudok mondani nektek. De senki a Szentírásban nem volt valaha 

megkeresztelve bármilyen más módon, csak az Úr Jézus Krisztus Nevében. És azok, akik 

voltam megkeresztelve parancsolta Szent Pál által, aki mondta: „Ha egy angyal prédikál 

bármi mást, átkozott legyen,” megparancsolta nekik, jöjjenek és keresztelkedjenek meg 

újra az Úr Jézus Krisztus Ne é e . Ez íg  a , és ő tette azt. És a it ő tett, megbízott 

minket, hogy tegyük. Ez az, amit mi kívánunk tenni, Isten akaratából.  

325. Mi hiszünk a lábmosásban. Mi hiszünk a közösségben. Mi hiszünk Krisztus második 

eljövetelében, a látható anyagi testben az Úr, nem szellemi, de az anyagi testben az Úr 

Jézus eljön újra di sőségben. Mi hiszünk a halottak fizikai feltámadásában, kapnak egy 

testet, nem öreg és ráncos, ahogy mi mentünk a sírba, hanem egy új egységben 

(egyesítettségben), tökéletes boldogságban, ifjúságban él örökké. Mi hiszünk a lélek 

(soul) halhatatlanságában, abszolúte. Mi hisszük ott csupán egyetlen formája az 

Örökkévaló Életnek, és az az Élet, amit ti kaptatok Jézus Krisztustól. Ez pontosan így van. 

Ezért i e  hiszü k örök ü tetés e . Mi hiszü k eg  égő pokol a , égő ké kö es, de 
mi nem hisszük azt, hogy örökké ég. Ha igen, van Örökkévaló Életük.  

Ott a  supá  eg etle  Örökké aló Élet; a i Iste től szár azik. Úg  a . Ti fogtok ég i 
talán egy millió évekig, tíz millió évekig, én nem tudom; de nektek nem lehet Örökkévaló 

Élet. Ti nem tudtok égni örökké… Ti tudtok ég i örökké, de e  Örökké alóa . Ott a  
egy különbség aközött „Örökkévaló” és „örök”. „Örökké” örökké és örökké kötőszó  
jelenti „eg  időszak ak idejéig.” De Örökké aló… Nektek nincs Örökkévaló büntetés. 

Nektek van Örökkévaló Élet, mert ott van csupán egyetlen formája az Örökkévaló 

Élet ek, és ő, a el  Örökké aló Életet él ek, a Szent Istennek örökké. De a lélek, aki 

vétkezik, annak lelke mit fog? Meghal. Akkor az nem Örökkévaló Élet. Feltétlenül az van. 

Meg a  az ő ü tetése, de e  Örökkévaló Élete. Így ti látjátok, ott vannak sok dolgok, 

a it ég eg kell ta íta i; i fogjuk kap i késő . Az Úr áldjo  eg titeket.  

. Most, hadd é ekeljük ezt a jó öreg é eket, iköz e  a i test ér ő k eg  oda… 
É  go dolo  ez a hölg  itt… Rosella, hogy a te édesanyád? Amiért, áldja meg a te 

szí edet. Örülök, hog  látlak téged test ér ő, ezen tettedért. Ez nagyon szép.  

Rosella Griffith, az eg ike a legjo  kis arátai k közül, akik ekü k oltak. Ő olt az a 
fiatalasszony, aki egy alkoholista volt, néhányan ti emberek itt lehet, egy idegenek 

ag tok. Rosella e  törődik ele , hog  o do . A ikor ő előrejött az e el é re 
fent ott- fe t itt I dia a a , ti soha e  láttatok eg  ol a  o orultat, ő olt az eg ik 
közülük: eg  fehérsá os sze ű alkoholista. Ahol négy orvos Chicagoból mondták: „Ő 

a …” A é tele  alkoholisták, és i de  ás feladta őt. De eg  este, a ikor ő jött az 
összejö etelre, a Sze tszelle  feltárta az ő életét, és megmondott neki pontosan ott; 
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hogy elintézte (helyrehozta) azt. Nézzetek őrá ost. É  go dolo  har i -valahány 

éves, tize ol  é es ek tartják, ked es, g ö örű fiatalasszo . Sohase  eg  kort  
whiskyit nem ivott azóta, nincs több vágya, élni Krisztusért, megy körül az utcákon 

i de hol, ta ú allo ást tesz Iste ek a di sőségére, a ű ösök és alkoholisták 

mindenki végig a megcsúszottak sorában, és minden máson keresztül Chicagoban tesz 

valamit az Úrért. Ő egkeresztelkedett az Úr Jézus Ne é e , és az ő a ukája jö  a 
este, hogy tegyen ugyanúgy. Ha Isten meg tudta gyógyítani őt, ha Jézus eg tudta 
g óg íta i őt…  

. Bár it ti tesztek, szó al ag  tettel, teg étek i dazt a Jézus Ne é e … Ez az, amit 

a Biblia mond. Úgy van. Minden rendben. Most, mi megyünk a keresztelési szolgálatba. 

Mi megyünk, fordulunk ahhoz, a lámpákat kikapcsoljuk csak egy néhány percre, amíg mi 

elkészülünk a keresztelési szolgálatra, és-és azutá  i fogu k ár i eg  jó időt az Úr a . 
Ti e tek egte i…? Mi de  re d e . Ti tennétek jobban-ti tennétek jobban, kapni 

gyorsan most. Elkezdem, én fogom vezetni az énekeket és dolgokat, miközben mi 

eg ü k előre ajd. Va ak ott… Keresztelő ruhák, Doktor, nagyon gyorsan, „Minden 

re d e . Csak hadd é ekeljü k eg iket ezek ől a jó régi é ekek ől… Üres hel  a 
szalagon-A szerkesztő.  …?… A íg i tesszük azt, míg mi elmegyünk. Nekünk muszáj 

tenni mit?  

 Vigyük a Jézus Nevét magunkkal,  

 Lees i elterül e az Ő lá ai ál, 

 Királ ok ak a Királ a, a Me e  fogjuk egkoro áz i Őt,  

 A ikor a i utu k efejeződött.  

Minden rendben, álljunk fel a mi lábunkra.  

 Vigyük a Jézus Nevét magunkkal, 

 Bánat és szomorúság gyermeke,  

 Ez örömöt és vigasztalást ad neked, (Én elmondom nektek mit csináljunk. 

Forduljatok mindenfelé egyenesen ott, és rázzatok kezet valakivel ott, és 

mondjátok: „Hogy vagy testvérem? Én biztos vagyok, hogy örvendeztek a 

szolgálatban.”)  
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