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 Maradju k áll a egy per ig, íg eghajtjuk ost Iste  előtt a szí ei ket. 

 Mennyei Atyánk, hálásak agyu k Neked a délelőtt, a iért ié k az a ki áltság, 
hogy összegyűlhettü k itt az Úr Jézus e é e . I ádkozu k, hogy o sásd eg a i 

ű ei ket, a i t itt agyu k, hogy a figyel ü ket az örök dolgokra és a úla dó ilágo  
túli dolgokra irányítsuk. Imádkozunk, hogy adj nekünk útmutatást arról, hogy hogyan kell 
figyel ü k, it kell te ü k a jö ő e  és a jele e  is, hogy el yerjük azt a helyet, 
a elyről ígéretü k a . 

 Sok eteg és szükség e  lé ő a  a földö , akik ég e  fejezték e az útjukat. A 
mi nagy ellenségünk pedig - nem csak a miénk, a Tiéd is -, azért jött, hogy tá adja őket és 

éget esse  az életük ek, és hogy idejük előtt sír a küldje őket. Értük kérjük a azt, 
hogy a Te irgalmad és kegyelmed, Urunk, hosszabbítsa meg az életüket az elre delt időig. 

 A szószéke  és körülötte az e el é ye  zse ke dők és kis so agok a ak. 
Körülöttü k a folyosóko  a kók, hordágyak. Betegek és sze edők a ak a 
hallgatóság között, akiknek állni is alig van erejük.  

 Óh, örök Isten, Te áldott, halld meg az i á kat a délelőtt az Úr Jézus éré  
keresztül; e a hi ái kra teki ts, ha e  arra, hogy Ő állt a i helyü k e , és Ő az, aki 

e ü ket e e  az i á a  kép isel. A Te di sőségedre, Uru k, hadd gyógyuljo  eg 
minden beteg. 

 Áldd eg ezeket a ke dőket, hogy meggyógyulhassanak a betegek, amikor rájuk 
helyezik őket. 

 Most Atyám, amíg várjuk a nagy gyógyító szolgálatot, ami következni fog; bontsd ki 
előttü k az élet útját, Uru k, hogy a Te Igéd által jo a  egértsük, it kell te ü k. 
Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. 

 Mindig nagyon nagy kiváltság számomra az, hogyha Isten házában lehetek és az 
emberekhez szólhatok. Nagyon zsúfoltan vagyunk, és nagyon hosszú a mai tanításom. 
Úgyhogy bízom abban, hogy kényelmesen elfértek, amennyire csak lehetséges, amíg az 
üzenet végére nem érünk. 

 Meleg van, és hálásak vagyunk a légkondicionálásért. Azonban egy ekkora nagy 
csoportra nem elég semmilyen légkondicionáló berendezés, mert mindannyiunk teste 
önmagában is kb. 36-  fokot ter el, folya atosa  ad a ki ezt a hőt, és agyon zsúfoltan 
ülü k... De ízo  a a , hogy Iste  égis ké yel et ad ektek, a e yire sak Ő 
megteheti azt. 

 Amikor ehhez hasonló összejöveteleink vannak... Semmiképpen nem akarnám, 
hogy ide gyertek, ha nem gondolnám, hogy ez segíteni fog benneteket, hogy ez jót tesz 
nektek, és hogy javatokra fog válni, hogy eljöttök. Aztán, tudva azt is, hogy már nem túl 



sok ideig tudjuk ezt megtenni, hiszen az utolsó órák felé járunk, azt akarom, hogy minden 
ásodper e et eszá íthassa  az Ő országáért. 

 Bízom abban, hogy az Úr Iste  eg fog álda i e ü ket, a i t összegyűltü k. 
Szeret élek egdi sér i e eteket. Teg ap külö öző helyekre e te  el, hogy 

eglátogassa  a etegeket és a sze edőket a otelek e , és éhá y üzlet ezető el is 
volt alkalmam találkozni - néhá y éttere e . Volta  a Ra h House házi jellegű 
éttere  e déglő e , ahol az otta i tulajdo os kezet fogott ele , a ikor ár 
indultunk volna el. Azt mondta... Branham testvérnek szólított engem. Azon 
gondolkoztam, hogy honnan ismerhet. Azt mondtam: - Ö  az üzlet ezető? Azt felelte: - 
Én vagyok a tulajdonos. Aztán folytatta: - Ige , az ö  e erei itt szoktak étkez i. Ők... Azt 
mondtam: - Gondolom, megtelik velük az étterme. Azt felelte: - Uram, az egyik 
legkedvesebb csoport, akiket valaha is láttam. Nagyon kedves emberek. 

 Tegnap egy motelbe mentem el, hogy egy fiatal hölggyel találkozzak, akivel 
eszél i akarta . Az édesapja és az édesa yja is jele  oltak. Az otta i üzlet ezetőtől 

kellett egkérdez e , hogy elyik szo á a  találhato  eg őket. Az üzlet ezető azt 
mondta: - Ön Branham testvér? Az Oaks (tölgyes) mellett volt ez. Feleltem: - Igen, uram. 
Azt mondta: - Szeretnék kezet fogni önnel. Azt mondta... Bemutatott a feleségének is, 
nagyon kedves házaspár. Azt mondták: - A motelünk valamennyi szállóvendége az ön 
alkalmait látogatja. Nekik foglaltuk le az összes szobát. Azt mondta: - Az összes többi 
vendégünknek megmondtuk, hogy már foglaltak a szobák. Azt mondtam: - Ezt szeretném 
megköszönni önöknek. Azt mondta: - Branham testvér, a legkedvesebb emberek ől áll az 
a csoport, akik ide jönnek, és az ön alkalmait látogatják. 

 Tegnap este egy barátomhoz, Becker úrhoz mentem el, és... mindig nagyon 
szerette  ála sze d i set e i. Ő a yira... Kisfiú koro  óta is ere  őt; egész 
életemben ismertem. Egy házaspár ült ott, a Ri erside Hotel folyóparti szálloda  előtt. 
Ők... Be ker úr azt o dta: - Billy. Feleltem: - Mi újság, Homer? Nagyon jól ismerjük 
egymást. Azt mondta: - Én etetem minden emberedet... Kb. 200 ember eszik minden 
vasárnap a Blue Boar (kék vadkan) e déglő e . A erre sak járok, i de ütt azt 
hallom, hogy milyen kedves emberek vagytok.  

 Ez az ember azt mondta: - Az egész Ri er ie  folyóra éző  szállodát azok az 
emberek lakják, akik az ön alkalmaira járnak. Azt mondta: - Így százak nem fognak szállást 
kapni. 

 Tehát e ől láto , hogy ti agytok a föld sói. A yira hálás agyok, a iért 
tudhatom, hogy részem van abban a kiváltságban, hogy embereknek prédikálhatok, 
akikről ég a ű ösök is - e  azt o do , hogy ezek az e erek ű ösök -, de úgy 
értem, hogy még az üzletemberek is azt mondják, hogy mennyire kedvesek és rendesek 
vagytok; és örülnek annak, hogyha a szállóikban és éttermeikben fordultok meg. 
Tudjátok, ez jele ti azt, hogy só al fűszerezettek agytok. Nagyo  éltá yolo  azt, 
ahogyan viselkedtek és ahogyan a dolgaitokat intézitek. 

 Mindig azt mondtam: - Ha valaki eljön ide, és nincsen pénze arra, hogy kifizesse a 
számláját, csak hívjon fel engem. Értitek? Azt mondtam: - Majd elintézzük azt. Az 



üzletembereknek meg mindig azt mondom: - Mindig adjatok nekik enni, akár van pénzük, 
akár nincs... Látjátok, bármit el lehet intézni. 

 Érzem, hogy a gyermekeim vagytok. Azok a csillagok, akik... Ha nekem valaha is lesz 
egy koro á , a ikor odaérek, ti lesztek az a drágakő, a ely sillog i fog az é  
szolgálato  koro ájá . A ikor a szolgálato  egkapja a koro át, ti lesztek az a drágakő. 

 Az el últ alkal ako  a hét pe sétről eszélte  ektek, a gyülekezeti korszakokról, 
és azokról a dolgokról, a elyek ár egtörté tek. Ma délelőtt agyo  fo tos 
mondanivalóm van. Számomra ez egy rendkívül áldott téma, és remélem, hogy 
benneteket is ugyanígy meg fog majd érinteni. Bárcsak olyan ihletettséggel tudnám ezt 
átad i ektek, i t ahogya  é  kapta . Csodálatos le e, de Iste től függ, hogy 
megadja-e. 

 Beszéltem nektek arról, hogy hol milyen dolgok történtek, és láttuk a megtörtént 
dolgokat. 

 A ai délelőtt í e: A e yei Vőlegé y és a földi Me yasszo y eljöve dő 
otthona. Arról eszélek ajd, hogy hol fog ak él i. Bízo  a a , hogy Iste  kegyel é ől 

i da yia  az Ő agy családjába tartozunk. 

 Bízo  a a , hogy égig eszitek ezt ele . Vegyétek elő a Bi liáitokat, 
ceruzáitokat, vagy amit csak használtok, hogy velem együtt olvassatok, mert sok 
Igehelyre fogok utal i. Pró álok idő e  a o da dó  égére ér i, hogy legye  elég 
idő k a etegekért i ádkoz i. Ezt egígérte . Az alkalo  előtti per ek e  a szo ák a  
és a kör yező helyeke  i ádkoztu k azokért, akik szi te teljese  tehetetle ek és 
reménytelenek. Ha az Úr úgy akarja, akkor 16-á  alószí űleg lesz egy ásik szolgálatom 
is, amikor csak a betegekért fogok imádkozni. 

 Most kezdem el a vakációmat: tavaly január óta úton vagyok Ide jövök majd vissza. 
Holnap reggel fel kell vinnem a családomat Tucson-ba, és aztán visszajövök ide, hogy 
Ke tu ky álla a  töltsek el egy kis időt néhány barátommal. Vadászni fogunk - 
mókusokra vadászunk egy pár hétig vagy hét, nyolc, tíz napig, bármennyi is lesz az; 
hacsak az Úr másfelé nem vezet. 

 Soha nem tudom, hogy hol leszek; soha nem tudjuk, mert ez az Úr, és csakis az Úr 
kezében van. 

 Most pedig, erről a agy té áról, - ha tö  időt szá ék erre, ert agyo  sok 
dolgot kell elmondani, az hetekbe is telne. De leírtam néhány Igeverset, jegyzetet, hogy 
e ek a té á ak a leglé yegese  részeit o dja  el, a i ől ti is ta ul á yozhatjátok 
majd ezt. 

 Aztán hamarosan, ha az Úr úgy akarja, októberben, még pontosan nem tudom 
ikor, de a ikor Ő egadja azt; szeret ék egy éhá y apos összejö etel sorozatot 

tartani, amikor a Jelenések 12. fejezetével foglalkoznánk és azt is hozzávennénk ehhez a 
mai témához. Óh, hisze , hogy az agyszerű ol a. Nagyszerű ol a lát i, hogy Ő hogya  
vitte véghez mindezeket. 



 Aztán, hogy mi összejövünk... Tegnap este azt mondtam: - Tudjátok, amikor én... 
délelőtt... Mi de  reggel azt go dolo  aga a : „Amikor ide lejövök, akkor 
felismerem majd az összes barátomat, akik itt lesznek.” Nos, hogyan is lennék képes 
mindenkit megismerni? 

 Hiszen itt van velem: az én jó barátom, Dr. Lee Vayle ott hátul a kedves feleségével 
és lányával. Roy Borders testvér, Ruddell testvér, Beeler testvér, Palmer testvér, Jackson 
testvér - óh, azok a ked es test érek külö öző helyekről; A tho y Mila o test ér, és... 
Óh, amerre csak nézek, mindenütt látok valakit. A testvér Arkansas-ból, nem jut eszembe 
a nevük. John testvér, Earl Martin testvér, Blair testvér, és - óh, szi te éget e  érő, 
látjátok. Annyira boldog vagyok, hogy egy ilyen csoport van körülöttem, amikor Isten 
Igéjéről ta ítok - akikről úgy go dolo , hogy átor e erek, igazi Iste  e erei. 

 Hálás vagyok ezért a kis épületért. Hálás vagyok az öt ajtóért, ami nyitva áll a 
közönség számára. Négy diakónusunk van itt, Lélekkel telt emberek; négy elöljáró, 
Lélekkel telt emberek. Ketten minden ajtónál. És van egy dupla ajtó is elöl a két pásztor 
számára. Örülünk, hogy itt vagytok. Hálásak vagyu k ezért Iste ek. Örökké legye  az Ő 
áldása rajtatok. 

 Most pedig állju k fel egy per re, a íg a Péter ásodik le elé ől ol asu k, a . 
fejezet ől, aztá  pedig a Jele ések - ől. 

 Amint itt állunk, óh, Urunk, töltsd be a szívünket örömmel az Ige olvasásából; 
tudva, hogy Jézus mondta: „Az egek és a föld elmúlnak, de az én Igém soha el nem 
múlik.” Tudjuk azt is, hogy Ő o dta: „Minden Igének be kell teljesülnie.” 

 Ahogy ezeket a dolgokat ol assuk, hadd legye  Tőled aló értésü k arról az óráról, 
amelyben élü k. Ezt Jézus e é e , a Kö y  Szerzőjé ek e é e  kérjük. Á e . 

2Pét 3:  

„Ez immár második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta 
gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem; 
Hogy ege lékezzetek a sze t prófétáktól ezelőtt o dott eszédekről, és az 
Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról: 
Tudvá  először azt, hogy az utolsó idő e  súfolkodók tá ad ak, akik saját 
kívánságaik szerint járnak, 
És ezt o dják: Hol va  az Ő eljövetelé ek ígérete?...  

(Ha ez nem illik rá arra a hitetlen asszonyra a...)  
Mert a ióta az atyák elhu ytak, i de  azo képe  arad a tere tés kezdetétől 
fogva. 
Mert kész-akarva e  tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, ely 
víz ől és víz által állott elő az Iste  szavára; 
Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván, elveszett: 
A osta i egek pedig és a föld, ugya azo  szó által egkí éltettek, tűz ek tartvá  
fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 
Ez az egy azo a  e legye  elrejtve előttetek, szerettei , hogy egy ap az Úr ál 
olya , i t ezer eszte dő, és ezer eszte dő i t egy ap. 



Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják: hanem 
hossza  tűr érettü k, e  akarvá , hogy émelyek elvesszenek, hanem hogy 
mindenki megtérésre jusson. 
Az Úr apja pedig úgy jő ajd el, i t éjjeli tolvaj, a ikor az egek...(és a föld, nagy 
hanggal) ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a 
rajta lévő dolgok is egég ek. 
Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent 
életben és kegyességben, 
Akik várjátok és sóvárogjátok az Iste  apjá ak eljövetelét, a elyért az egek tűz e 
borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 
De új eget és új földet váru k az Ő ígérete szeri t, a elyek e  igazság lakozik. 
A akokáért, szerettei , ezeket várvá , igyekezzetek, hogy szeplő élkül és hi a 
nélkül valóknak találjon titeket békességben. 
És a i Uru k ak hosszútűrését üdvösség ek tartsátok; a iképe  a mi szeretett 
atyánkfia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint; 
Szi te i de  levelé e  is, a ikor ezekről eszél azok a ; a elyek e  va ak 

é ely eheze  érthető dolgok, a iket a tudatla ok és állhatatla ok el sűr ek-
csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére. 
Ti azért szerettei  előre tudvá  ezt, őrizkedjetek, hogy az iste tele ek 
tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetek ől ki e essetek; 
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus 
Krisztusunknak ismereté e . Neki legye  di sőség, i d ost, i d örökkö -
örökké. Ámen.” 

Most pedig, Krisztus Kijelentésében, a 21. fejezetben, ezeket a szavakat olvasom: 

„Ezutá  láték új eget és új földet; ert az első ég és az első föld el últ vala; és a 
tenger többé nem vala. 
És é  Já os látá  a sze t várost, az új Jeruzsále et, a ely az Iste től szálla alá a 

e y ől, elkészítve, i t egy férje szá ára felékesített e yasszo y. 
És hallék agy szózatot, a ely ezt o dja vala az ég ől: Í e az Iste  sátora az 
emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő épei lesz ek, és aga az Iste  lesz 
velük, 
És az Iste  eltöröl i de  kö yet az ő sze eikről; és a halál e  lesz tö é; se  
gyász, se  kiáltás, se  fájdalo  e  lesz tö é, ert az elsők el últak. 
És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Íme mindent újjá teszek. És monda nekem: 
Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. 
És monda nekem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a 
szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. 
Aki győz, örökségül yer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.” 

 Imádkozzunk ismét. 

 Úr Jézus, ilyen ígérettel és ilyen egyenes beszéddel, mint amilyet Jézus Maga és az 
apostol adott elé k az elközelgő óráról; add eg ekü k, óh, Uru k, a Te út utatásodat, 
hogy jobban tudjuk, hogyan viszonyuljunk ehhez az órához még jobban, mert tudjuk, 
hogy az idő ár közeleg. Az Igék ek e kell teljesül iük! És az úgy is lesz. Most, Uru k, 



ismét a Te irgalmadat kérjük mindannyiunkra, amint a Te Igédet tanulmányozzuk. Légy 
elü k, és o tsd ki azt szá u kra, Uru k, ezt Jézus e é e  kérjük Tőled. Á e . 

 Leülhettek. 

 Azon gondolkozom, hogy lehetséges volna-e, hogy a hallgatóság fölötti világítást 
lekap soljuk, és sak a szószék fölötti lá pák aradja ak ég e, a i alószí űleg jo  
lenne, és kisebb terhelést jelentene. Valamelyik este majdnem leégett az egyik 
transzformátorunk. Ha a technikusok segítenének ebben, azt nagyon megköszönnénk: 
kapcsoljuk le a közönség fölötti világítást. Azt hiszem, így is jól lát mindenki, aki írni akar. 

 Tehát, a ai té á k, is ét el o do : A e yei Vőlegé y és a földi 
Me yasszo y eljö e dő ottho a. 

 Mivel... Ezt meg kell tennem; túlságosan meleg van itt. Amint... Tudom, hogy a 
feleségem nem szereti, amikor ezt teszem, mármint mikor leveszem a zakómat - de 
egyszerűe  túl eleg a  itt. Ott ki t jo a  a  le egő, ide iszont beszorul az a kicsi 
le egő is, a i a . 

 Az el últ idő e  a hét pe sétet, és a hét korszakot ta ul á yoztuk. Vayle test ér 
és a tö iek hűségese  dolgoz ak azo , hogy ezek kö y  for á a  is elkészülje ek. 

 És látva mindezeket a titokzatos dolgokat, melyek megtörténtek, és megértve 
azokat... Azt gondolom, hogy miután megértettük azt, hogy mely órában és mely 
helyzetben élünk; nincsen senki, aki tényleg értelmesen le akarna ülni és csak vizsgálgatni 

i dezeket, elyekről szó olt, elyek ek az ígéret szerint meg kell történniük, melyek 
megtörténtek. Inkább akarjuk kimondani azt, hogy ezek a dolgok beteljesültek. Pontosan 
az, a it Iste  eg o dott, hogy Ő seleked i fog; etűre po tosa  selekedte Ő azt 
meg, látjátok. 

 Erről azt go dolo , hogy i el e  tudjuk, hogy az Úr Jézus mikor fog megjelenni 
- úgy go dolta , hogy jó le e; hogy ez ked es a Sze tlélek előtt, hogy erről eszéljü k 
és talán újra visszatérjünk erre 2-  alkalo al, ert e  igazá  lesz elég idő  arra, 
hogy mindent elmondjak. Mint amikor egy olyan dolgot érintek, ami más számára talán 
nehéz lehet, nem lehet az ilyesmit teljesen világosan kifejteni. Aztán újra visszatérek rá, 
és ő e e  eszélek róla, - ha az Úr is úgy akarja -, a ikor a Jele ések . fejezetéről 
beszélünk. Ez az Úr eljövetele és a trombiták felhangzásának vége között van. Erre 
próbálunk majd akkor visszatérni, hogy megmutassuk, hogy kicsoda a Sátán, mit 
selekedett ő, ho a  jött, i a élja, és hogya  okozta az el ukását a eki adott agy 

szépség. A csalárdsága okozta az elbukását: a szépség. 

 Aztán mennyire lehetetlen cáfolni a kígyó magvát. Csak meg kell próbálni, 
egyszerűe  józa  ésszel éz i eg ezt a dolgot. Még egy gyerek is eglátja, látjátok. 
Majd erről késő  eszélü k. 

 Tehát, látjuk itt azt, hogy ez a két Igerész... Azért olvastam fel a 2Pét 3. fejezetét és 
hasonlítottam össze a Jel 21 fejezetével,  mert ez a két rész ugyanarról a dologról szól, de 
János nem úgy írta le, mint Péter. Látjátok? Megértjük azt, hogy a Menyasszony 

agyszerű ottho a itt lesz a földö . 



 És most, ha elolvassuk... Mint a Jel 21-ben az apostol - vagy a próféta azt mondta, 
hogy: „Új eget és új földet láttam.” Úgy hangzik, mintha egy teljes megsemmisülés volna 
eljö e dő.  

 Nos, én mindig imádság által kapom meg a prédikációimat. Leülök és imádkozom, 
és valami kijelentést kapok. Várok egy pár percig, hogy meglássam, helyes-e, aztán még 
közelebbinek érzem azt. Aztán néha addig várok, amíg egy látomássá nem alakul az 
egész. A ikor elkezd jö i, és é  yugodt agyok a a , hogy Iste től jö , akkor megyek 
az Igéhez. Látjátok, i de  eg selekedett lelki dolog ak ez a egerősítése, ert a 
Bi lia Jézus Krisztus teljes kijele tése. Értitek? Ez az Ő teste. 

 És abban talán találok egy helyet, ahol az Ige valahogy nem hangzik jól, és akkor 
elgondolkodom. Újra imádkozni kezdek. Aztán az újra jön. Aztán újra elkezdem vizsgálni 
az Igét. 

 A mi Bibliánk angolul van írva. Az angol nyelvben a szavak állandóan változnak; pl. a 
Szent János 14-ben ez áll: „Az én Atyám házában sok kis ház (Károli: lakóhely) van.” Hogy 
lehetne egy kis ház egy házban! De aztán azt kell tennünk, hogy visszamegyünk az eredeti 
nyelvhez, és megnézzük, hogy mit jelentett ez Jakab király idejében. Vagy visszamegyünk 
a hé er agy a görög yel hez, az első fordításhoz. És ott az áll, hogy: „Az én Atyám 
királyságában sok palota van.” Ezutá  isszajö ü k a a az idő e, a ikor az a gol 
fordítók Jakab király idejében dolgoztak, amikor a „királyság” szó a gol egfelelője a 
„ház” olt; a ely e  a király állt az ő eghatal azottjai fölött. Ezért áll ott a mai 
fordításban az, hogy: „Az én atyám házában sok kis ház (Károli: lakóhely) van.” Értitek? És 

ikor ilye  sza akkal találkozu k, akkor égig kell kísér ü k a jele tésük fejlődését. 

 Aztá , e ől az ihletés ől... Ma délelőtt erről a szószékről o do  azt, hogy 
egyetlen alkalom sem volt, amikor a Biblia ne lett volna egyenes. Így jött a kígyó magva, 
és a többi dolgok is. 

 És ez valóban... Ha valaki csak elolvassa, hogy: „Az én Atyám házában sok kis ház 
(Károli: lakóhely) van”; és nem áll meg tanulmányozni ezt és imádkozni ezzel kapcsoltban, 
akkor sak összeza arodik tőle. De látjátok, sak i ádkozzatok. Iste  i dig tisztá a 
hozza azt, ha az a dolog Iste től jö . 

  János elmagyarázza a változást, hogy hogyan történik majd. Illetve János nem 
magyarázza el azt, hanem Péter magyarázza el. János csak azt mondta: „Új eget és új 
földet látta . Az első ég és az első föld el últ, és e  olt tö é te ger. É , Já os, 
látta  a sze t árost, a ely a e y ől, Iste től jött alá, i t a férje szá ára 
felékesített menyasszony.” De most visszalapozunk Péterhez, és látjuk, hogy Péter 
elmagyarázza, hogyan fog lezajlani ez a folyamat. Ha megnézzük, hogy János mit 
mondott, akkor az így hangzik: „Mi el az első ég és az első föld el últak” - vagyis 
megsemmisültek. Értitek? Ez nagyon furcsának hangzik, és ez volt az, amin én is 
megütköztem. Ezért elkezdtem keresni az „elmúlni” szót. Tehát az világos, hogy mindkét 
apostol és próféta ugyanarról a dologról beszél. 

 És most, az Ézsaiás könyvében is, aki le akarja írni az Igehelyet, az Ézs 65:17-ben, 
Ézsaiás a milleneumról beszél, az Isten népének ezer éves nyugalmáról. Ézsaiás beszélt 



arról, és azt mondta: „Én... Volt egy...”, az összes régebbi dolgok elmúltak, és hogy 
hogya  fog ak házakat építe i és lakoz i azok a . Ha le e idő k... Talán inkább adjunk 

agu k ak erre időt és ol assuk el ezt egy per ig, az Ézsaiás - ől. Ol assuk ezt a részt 
itt egy pár per ig; hisze  itt a  előttü k. Tehát, kezdjük az Ézs : -tel: 

 „Íme, új egeket és új földet teremtek;” 

 Ézsaiás egyike volt azo  próféták ak, akik az egész Bi liát po tosa  leírták az ő 
prófé iájuk a . Ő a tere téssel kezdi; aztá  a kö y e közepe felé, k . a . fejezet él, 
jö  Keresztelő Já os, az Új Szö etség; és égül ide jut el a kö y é e , a Jele ésekhez: az 
ezeréves királysághoz.  kö y  a  a Bi liá a , és  fejezet a  Ézsaiás kö y é e . Ő 
egy teljes Biblia- agyarázatot írt. Itt látjuk a . fejezetet, és a kö etkező rész ár az 
ezeréves királyságról szól! Lássátok meg, hogy ez mennyire csodálatos! 

„... íme új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még 
csak észbe sem jutnak... (Ez az elmúlás.) 
Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert 
í e, Jeruzsále et vígassággá tere te , és az ő épét örö é. 
És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé 
abban siralomnak és kiáltásnak szava! 
Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait 

e e  töltötte vol a, ert az ifjú száz eszte dős korá a  hal eg és a ű ös száz 
eszte dős korá a  átkoztatik eg. 
Házakat építe ek és e ük lakoz ak; és szőlőket plá tál ak és eszik azok 
gyümölcsét. 
Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne 

(vagyis a földeteket a fiatok, vagy más örököseitek fogják örökölni) 
...; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt  

(saját maguk fognak ültetni és ott maradnak; örök életük van) 
..., mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják 
választottaim. 
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak 

agva ők, és ivadékaik velük eg arad ak...  
Most figyeljétek eg, hogy erről fogok eszél i e sokára.  

És ielőtt kiálta á ak, é  felelek, ők ég eszél ek, és é  ár eghallgatta . 
A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a 
kígyó ak por lesz az ő ke yere. Ne  árta ak és e  pusztíta ak sehol 
szentségemnek hegyén; így szól az Úr.” 

 Mi soda ígéret ezektől a prófétáktól, agy e erektől, Bi lia ta ítóktól, akik ár 
ott a régi idők e  látták azt az eljö e dő, di sőséges apot! 

 Ezek ől az Igerészek ől talá  alaki azt go dolja, azt hiszi, hogy ez a föld olygó el 
fog pusztulni. „Új eget és új földet teremtek.” Értitek?  Hogy az egek nem lesznek, és a 
föld nem lesz: teljes megsemmisülés. De ha közele ről ta ul á yozzuk ezt a Sze tlélek 
segítségével, akkor meglátjuk, hogy mi az igazság, és ebbe fogunk most belemenni. 



 Csak a föld körül lé ő at oszférák légkör  és a földö  lé ő ű  az, a i el fog 
pusztulni. Nos, lássuk meg, hogy az „egek” szó a fe t lé ő at oszférákat jele ti. Mi e ek 
a szerepe? 

 Akkor ezek a tö isek, és etegségek, a halál, a politika, a ű ös férfiak, a ű ös 
asszonyok és a gonosz lelkek nem lesznek itt, és megsemmisülnek. Ennek így kell lennie, 
mert mi pontosan ezen a helyen fogunk élni. Ezt a Bibliából bizonyítjuk. Pontosan itt 
fogunk élni. 

 Most figyeljük meg, hogy a tövisek, a kórokozók, a betegségek és mindezek a 
dolgok teljesen el lesznek véve. Az egész mostani földi lét: az ember csinálta rendszerek, 
a politika, a bű , i de féle go osz lelkek, a elyek esze yezik a ilágot - és fölöttünk 
az egek is telve vannak a gonosz lelkekkel. Most ennek a mélyére fogunk menni, és lehet, 
hogy ez  egy kicsit hosszú lesz. 

 Mindezek a dolgok léteznek most az egekben, a légkörben, és a földön - a föld 
aga tartja eg ezeket a dolgokat. De a föld e  erre a élra lett tere t e. A ű  iatt 

ált ilye é. Ezt Iste  alkotta, a Tere tő. Mi da yiu k teste is, a ely e  ost 
lakozunk, ide lett helyezve a földre, amikor Isten a földet teremtette, mert a föld porából 
valók vagyunk. Ide volt mindaz helyezve, amikor Isten Maga a teremtést végezte. Benne 

oltu k az ő go dolkozásá a , és Ő e e, a agy Örökké aló a  olt e e a go dolat, 
a i az Ő tulajdo sága, tulajdo része. 

 A ű  iatt törté t i dez, és Iste  ez idő alatt gyűjti össze az Ő a yagát.  

 A Sátá  ég i dig itt a . Ezért törté ek i dezek a dolgok. Ő ég i dig itt 
a , és az ő go osz erői is itt a ak. 

 Figyeljük meg most, hogy ezért annyira szennyes most a föld. Ezért van a sok 
szenny és a sok szánalmas dolog - éro tás, há orúk, politika, ű , házasságtörés, és 
mindenfajta mocsok: mert a Sátán ennek a földnek és ennek a légkörnek az ura. 

 Azt mondjátok: - A le egő ek? 

 Igen, uraim! 

 Mind az egek, mind a föld telve vannak az ördögökkel, akik vádolhatnak bennünket 
Iste  előtt. Jézus ott a , hogy köz e járjo  értü k - értitek? -, miközben a vádlók ránk 
mutogatva mondják, hogy: - Ők ezt tették... Ők azt tették... Ők a azt tették... De a ér 

ég i dig efedez! Ő azért jött, hogy eg áltsa a ki álasztottakat, akiket Ő ár előre 
látott. Ezért van ma ennyi szenny. 

 Az apostol itt, a 2Pét 2:5,6-ban a föld három korszakára utal. Figyeljük meg, hogyan 
e líti ezeket. A régi ilág a íz ől agaslott ki. Ez olt az özö íz előtti ilág. 

 A mostani világ az, amelyben most élünk. Ezt „világ”-nak nevezi, tehát ez a mostani 
ilág; és aztá  utal ég egy ásikra, az eljö e dő ilágra, az új ilágra. Háro  ilág, a 

világ három állapota. 

 És figyeljük meg, hogy Isten hogyan teszi nyilvánvalóvá számu kra az ő eg áltási 
ter ét. Óh, ez a yira fel uzdította a lelke et soul , a ikor egértette ! Hogy Ő 

e yire yil á aló á teszi szá u kra itt és ost az Ő eg áltási ter ét. Haso lítsuk 



ezt össze azzal, amit a saját szemünkkel látunk, hogy Isten hogyan váltotta meg a világot! 
Ugya ezzel a ter el áltja eg az Ő épét! Mert a áltozhatatla  Iste  e  áltoztatja 

eg az Ő egyetle  ter ét se , és ár i ást se . Mi soda di sőséges dolog! 

 Hogy hogya  ezetett Ő Magához e ü ket, hogy közöttü k sátorozzon a 
kegyele  háro  szakaszá  keresztül, ahogya  Ő a ilágot is keresztül itte a ilág háro  
szakaszán. Ahogyan Isten el fog jönni a világba, miután a világ keresztülment a tisztulás 
háro  szakaszá , Ő po tosa  úgy jö  el hozzá k a kegyele  háro  szakaszán keresztül. 
É  kezdettől ezt ta íto ; és azóta se  áltozta  e e . Ez az Iste  Igéje! 

 Együtt kell tartanunk a hármasainkat, a heteseinket, a tizenketteseinket. A Biblia 
számsorainak tökéletesen kell futniuk, máskülönben összezavarodik a kép. Ha ezt nem 
tudod megérteni, csak imádkozz tovább. Figyelj, és pontosan össze fog illeszkedni a kép. 
Isten a hármasokban tökéletes. Értsétek ezt meg! 

 Figyeljük meg: van a régi világ - az özö íz előtti -, a jele legi ilág, és az eljö e dő 
ilág. Az első szakasz, a ely e elhoz e ü ket... Látjátok, az Ő eg áltási ter e ugya az 

mindenben. Ugyanazt a módszert használja. Soha nem változik. A Malakiás 3-ban azt 
mondta: „Én vagyok Isten, és nem változom!” Ezért, Ő így égzi ezt el: ha az első e ert 
egy ártatlan lé y éré ek kio tásá al e tette eg, akkor a kö etkező e ert is eg 
kell e te ie; és akit sak Ő eg e t, ezzel a ódszerrel fogja eg e te i. Ha Ő 
meggyógyított valakit az élet nagy utazásában - legyen az akár Jézus, akár az apostolok, 
akár a próféták idejében, vagy bármikor is -, ha ugyanazok a feltételek megvannak, akkor 
Neki azt újra meg kell cselekednie! Így a . Ő e  áltozik. Az e er áltozik, az idő 
változik, a korok változnak, döntések változnak, de Isten ugyanaz marad: tökéletes! 
Micsoda reménységet kell ennek adnia a betegek számára! 

 Ha Ő alaha is eggyógyított egy e ert, Neki azt újra eg kell seleked ie, 
a ikor eg a ak ugya azok a feltételek. Ha Ő alaha is eg e tett egy e ert, akkor 
Neki azt továbbra is ugyanazon a módon kell megcseleked ie, ahogya  az első e er 
eseté e  egtette. Ha Ő alaha is etöltött egy e ert a Sze tlélekkel, akkor Neki azt 
ugya azo  az alapo  kell újra eg seleked ie, i t az első alkalo al tette. Ha Ő 
valaha is feltámasztott egy embert a sírból, akkor Neki azt másodszor is, és minden 
to á i alkalo al is eg kell seleked ie, ugya azo  alapel  szeri t. Ő e  áltozik. 

 Óh, i soda re é ységet ad ez! Miről a  szó? Ne  ala ilye  e er si álta 
el életről, agy ala ilye  e eri öl selkedés szüle é yéről, ha e  az Ő 

áltozhatatla  Igéjéről! 

 Azt mondod: - Ez az igazság? 

 Ő azt o dta: „Minden ember szava legyen hazugság, az Enyém pedig igaz. Mert 
az egek és a föld elmúlnak, de az én Igém soha el nem múlik.” 

 Minden Írás ihletés által adatott, ezért az jó és hasznos a tanításra; és 
emlékezzetek, hogy minden Ige be fog teljesülni! Az Ige minden apró része! 

 Figyeljük meg, hogy Isten hogyan teszi ezt nyilvánvalóvá számunkra. Ha ez nem volt 
egy agyszerű egerősítés, egy hatal as, agy áldás Iste től... Mikor ezt látom 
gyerekkoro tól kezd e, ióta Krisztus először a kezei e ett e ge . Mi dig a 



kegyelemnek ezt a három szakaszát tanítottam! Figyeljétek meg, hogy ez nem igaz-e 
most is. 

 Az első lépés a egtérés Iste  felé, a it aztá  a ízkeresztség kö et. Vízkeresztség: 
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében.” Látjátok? A 

ízkeresztség kö eti azt, utat a, hogy a egtérés őszi te olt -, vagyis, az elmúlt 
ű ei k o sá atára. E ek se i köze i s a jö ő eli ű ökhöz. Ez sak eg o sátja 

az addigi ű öket. „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében.” 
Mire? Bű o sá atra, az el últ ű ök el ételére. De e ek se i köze a jö őhöz. Az 
addig elkö etett ű eid a ak ott le ág a. 

 Nem térhetsz meg abból, amit Ádám követett el. Azt nem te tetted, hanem Ádám. 
Te csak azért kapsz bocsánatot, amit te követtél el. Az ótermészet még mindig ott van. 
Hadd használjam ezt a táblát egy pillanatra. (Branham testvér rajzol.) 

 Tehát, ez itt egy emberi szív. Nem vagyok... Messze vagyok attól, hogy ű ész 
legyek, látjátok. Itt van egy emberi szív, és itt van egy másik emberi szív. Itt, ebben a 
szí e  egy kígyó a : az a ű . Itt pedig... A ásik a  az élet a . A ásik szí  fölött egy 
galamb van, ami a Szentlélek. Élete van. Ebben itt rosszi dulat, gyűlölet, irigység a . Ő 
csinálja ezt: ez a kis figura itt (a kígyó). Ebben a másikban pedig szeretet, öröm, és 
hosszútűrés a , a it Ő si ál a Sze tlélek . 

 A ikor a ű eid eg o sáttattak, akkor sak e yit si áltál: a ű  el lett é e 
tőled. De az a dolog, ami csináltatta azt veled, még mindig ott van. A gonoszság régi 
gyökere. Az még mindig ott van. 

 Aztán megtérsz és megkeresztelkedsz a Jézus Krisztus nevében, aki megbocsátotta 
a te ű eidet. 

 Figyeljük meg, hogy aztán másodszor jön a megsze telődés, a i a 
gondolkodásunkat is a szentségre irányítja, hogy jól gondolkozzunk: elvétel. A 
„ egsze telődés” egy összetett görög szó, amely jelentése: valami, ami meg lett tisztítva 
és félre lett téve a szolgálatra. 

 Ezt kö etőe  jö  a tűzzel és Sze tlélekkel való keresztség, hogy Isten bennünk 
lakozzo . Iste  tüze egtisztítja a szí ei ket a ű től és elé k helyezi a Sze tlelket. 
Aztá  i is előhozzuk ugya azt az életet, a it a rajzo  ez a szí  hozott elő, ert ez a 
Szentlélek) bennünk van. 

 Figyeljük meg a természetes születést, amikor egy asszony világra hoz egy kisbabát. 
A természetes élet pedig típusát adja a lelki életnek. Amikor egy asszony a természet 
szeri t ilágra hoz egy kis a át, az első dolog, a i egtörté ik, hogy íz folyik el előle. 
Utána vér jön ki, majd pedig a lélek: élet. Csak fogja meg valaki azt a kisgyereket és 
paskolja eg az ar át: egy ől isíta i fog. Víz, ér, lélek. 

 A ikor egy kis a a egszületik az Iste  országá a , ő is ugya ilye  ódo  jö  
világra: víz, vér és Lélek. 

 Figyeljük eg a egsze telődést, a ásodik szakaszt, a ely egtisztítja az el ét, 
és beállítja a szívet; vagyis a szív értelmét a szentségre fordítja. 



 Az e er egtérhet a ű ől és to á ra is go dolhat... Nos, együ k egy 
erkölcstelen férfit. Továbbra is egtalálja az erköl stele  külsejű asszo yokat, ert az a 
dolog ég i dig ott a  e e. Vagy o djuk, hogy egy iszákos e erről a  szó. 
Valahányszor alkoholszagot érez, az a dolog még mindig ott van. Értitek? De amikor ez az 
e er  egsze telődik, az a ágyakozás el étetik előle. Értitek? El eszi a ak a 
dolognak az akarását. Kísértve még lehet az az ember, de akarni már nem fogja azt a 
dolgot. És az az ember még mindig nincs a helyén. Mindezek után keresztelkedik meg 
Sze tlélekkel és tűzzel: egtisztul, tűzzel tisztíttatik eg, kitisztul, és aztá  Iste  
szolgálatá a lép. A egsze telődés sak félretesz alakit a szolgálatra. 

 És figyeljük meg, hogy ez pontosan hogy épül fel. Jön az üzenet: Martin Luther, 
egigazulás; Joh  Wesley, egsze telődés; pü kösdiek, a Szentlélek keresztsége. Az 

üzenetek - ezért e  lehet ár tö  korszak, látjátok. A égidők él agyu k. Háro  
szakasz. A keresztség Szentlélekkel tisztítja meg a szívet. 

 Me yire egdö e tő ez! Ő ugya eze  a ódo  készíti el azt a helyet, ahol i 
lakoz i fogu k! Ő keresztülhí ta a gyülekezetet a egigazuláso ; keresztülhí ta a 

egsze telődése ; aztá  etöltötte a Sze tlélekkel és tűzzel. Egy olya  folya ato  itte 
égig, hogy Ő Maga, a Sze tlélek Maga, az Iste  Fia lakozhasso  az e eri szí e . 

Mi de ek le kell zajla ia, ielőtt Ő ejöhet oda. Figyeljük eg, hogy Ő a ilággal is, ahol 
a Menyasszony élni fog, ugyanezt cselekszi - ugya ez az Ő eg áltási ter e. 

 Figyeljük eg az özö íz előtti ilágot. Miutá  az a ilág egtért az akkori 
Menyasszonyon, Noén keresztül, Isten elvégezte a vízkeresztséget, befedezte a világot 

ízzel. Utá a jött a egigazulás, e utat a azt, hogy Ő úto  a  ahhoz, hogy ezt az 
Éde től elesett ilágot újra helyreállítsa. Aztá  jött Krisztus és a érét o totta ki rá, 
megtisztítva és jogot formálva arra a világra. Értitek? Ez az a világ, amelyben ma élünk. 

 Látjátok, hogy a Sátán itt az Igében hogyan próbálta Jézust eltéríteni Isten 
eg áltási ter étől? Neki akarta ad i a ilágot, a ikor fel itte arra a hegyre, azt akar a, 

hogy vérontás nélkül legyen az Övé a világ. 

 Észrevettétek-e, hogy amikor Ábrahámnak ingyen akarták odaadni azt a földet, 
akkor ő ezüstsiklusokért ette eg azt ta úk előtt, hogy  hallják a ak árát és lássák a 
kifizetését: „Tudva legyen, hogy a mai napon megvásároltam ezt a helyet!” Látjátok? 
Kifizette azt. A Sátán próbálta Neki odaadni azt a királyságot, amely most a Sátánhoz 
tartozik. Ajá dékké t akarta Neki ad i azt, de Ő e  fogadta el, ert... Látjátok, a Sátá  
még most is magáénak mondhatná. Ezért kellett megfizetni érte! Ámen! Így Ő olt az Ige, 
az Ige teljességében. Nem lehetett becsapni ebben. 

 Tehát, ost a tűzkeresztség kö etkezik. Mi is törté t? Krisztus eljött, és a 
Gyülekezetet egtérésre hí ta, a Jézus Krisztus e é e  aló keresztségre a ű ök 

o sá atára. A gyülekezetet egsze telődésre hí ta. Iste  tüze jött le és kiégetett 
minden szennyet, hogy lejöjjön és az emberi szívben lakozzon. 

 Ő a ilág eg áltásához is ugya ezt a ódszert hasz álja. Megkeresztelte a ilágot 
vízben az özönvíz pusztítását kö etőe . Aztá  a érét o totta ki rá és Magáé ak o dta 
azt. Ez az Övé. 



 A Sátán próbálta azt mondani: - Majd é  Neked ado  a ilágot. De Ő azt o dta: - 
Nem, uram, én megvásárolom a világot! Legyen erre tanú. Bizonyságként felemeltetett - 
bizonyságké t arra, hogy Ő eg ásárolta a ilágot; kifizette az árat. Most azo a  a 

ilág ak keresztül kell e ie a tűzkeresztsége , az Iste től szár azó sze t tűzzel aló 
keresztsége , hogy egtisztuljo  a föld és a körülötte lé ő egek. A ilág így lesz 
megvásárolva, hogy a megváltottak élhessenek rajta - hogy békességben élhessenek 
azon. 

 Figyeljük eg, hogy a tűzkeresztség azért a , hogy a ilág egtisztuljo  a ű től, 
a etegségtől, a kórokozóktól, a ű ösöktől, az ördögtől és az ördög soportjától. Az 
ördög ek a tűzzel égő tó a kell ettet ie. Iste től aló sze t tűz fog alászáll i az ég ől, és 
fel fogja égetni a földet, ez által elkészítve azt arra, hogy Isten lakozzon rajta. Mert Isten, 
az eljö e dő új ilág a  a földö  fog lakoz i. Azt o dod: - Iste ? Hisze  Ő az e eri 
szí e  lakozik. Ige , de Ő és a Me yasszo y eggyé lesz ek, és az új ilág a  lesz 
otthonuk. És Istennek ugyanaz a megváltási terve lesz használva mind a világ, mind a 

ilágo  élő e erek eg áltására. 

 Látjátok, így kell a szívnek megtisztul ia. Mielőtt Iste  a Sze tlélek sze élyé e  le 
tud jönni egy emberbe - ami azt jelenti, hogy Maga Krisztus jön le és lakozik az emberi 
szívben -, a ak a szí ek először eg kell tér ie. Meg kell keresztelked ie íz e  az Ő 
nevében, ez által megmutatva, hogy Kihez tartozik. Utána a Jézus vére által meg kell 
tisztul ia. Ezutá  jö  le Iste től a sze t tűz és a Sze tlélek, hogy kiégesse a ű  utá i 

ágyakozást és az egész ilági ter észetet. És ezért, aki szá dékosa  kö et el ű t az 
igazság ismeretének elfogadása utá ... Hisze  a Bi lia erről azt o dja, hogy lehetetle , 

i el egy Iste től született e er e  tud étkez i; ő e  étkezik. Se iképpe  e  
kö et el ű t. Hogya  lehet e ő egyszerre ű ös e er és eg áltott e er? Hogya  
lehetnék én egyszerre egy ajtó  elül és egy ajtó  kí ül? Óh, Ő a éré el áltott eg 
bennünket; Lelkével megtisztított minket, és aztán eljön, hogy bennünk lakozzon, a 
Gyülekezetben - nem a felekezetben, hanem a Gyülekezetben. 

 Nagyo  figyeljü k, ahogy erről eszélü k. Az a hely, ahol laknunk kell... Az özönvíz 
előtti egtérést kö ette a ízkeresztség. Utá a Krisztus a érét o totta ki a földre, hogy 

egtisztítsa és Sajátjá ak o dja azt. Utá a jö  a kö etkező dolog, agyis a jele legi 
világ elpusztítása. Fent az egekben lé ő összes ű ... hisze  a Sátá  a le egő eli 
hatal asságok fejedel e. Egyre i ká  tá olodik Iste  áldásaitól. O a  felülről jö  a 
sok e ydörgés, illá lás, jég és eső, tájfu ok, iharok. És i de  ás rossz dolog 
o a  fe tről, a Sátá tól jö  - a levegő eli hatal asságok fejedel étől! 

 Figyeljük meg, hogy a Sátán hogyan próbálta magának megkaparintani a világot az 
által, hogy Jézusnak akarta adni anélkül, hogy Jézus kifizette volna neki az árát. Hiszen ha 
így történt volna, a Sátánnak még most is joga lenne a világra, értitek. De Jézus 

eg ásárolta a ilágot az Ő kio tott éré el, s így a ilág isszakerült a jogos 
tulajdonoshoz! Így ásárolt Ő eg e ü ket a éré el; így ásárolta eg a 
Gyülekezetet.  

 Tehát a ilág tűzkeresztsége fogja el égez i a inden kórokozótól, minden 
etegségtől, sőt i de  lelki dologtól - a elyek ekü k is köszö hetőek -, való 



egtisztítást, hogy elkészítse a földet arra, hogy Iste  lakozzo  rajta az eljö e dő agy 
korszakban, az új földön. 

 Látjátok, ugyanúgy váltja meg a földet, i t az Ő épét. Ugya úgy égzi el az Ő 
eg áltási ter ét. Azért, ert Ő a eg áltozhatatla  Iste , aki ek i dig ugya az a 

terve. 

 Milyen sokszor elmondtam nektek, hogy tudjátok azt, hogy Isten minden korokon 
keresztül ugyanaz marad! Minden módon ugyanezt adja az emberiség tudtára. Ezt 
tudatta Noé , a prófétá  keresztül az e eriséggel az Ő első üze ete is az özö íz előtti 
világban. 

 Egy kedves testvérrel beszélgettem tegnap, aki most is itt van az alkalmon. Azt 
mondta: - Branham testvér, van egy dolog, amit mondtál, ami nagyon megrázott engem. 
Azt mondtam: - Mi az a dolog, test ére ? És ő azt felelte: - Azt mondtad, és ez így igaz, 
hogy „kisebbség”-ről a  szó: hogy e yire ki si az a soport, a ely az eljö e dő 
idők e  eg fog e ekül i... 

 És aztán arról beszélgettünk, amit Jézus mondott: „Szoros az a kapu és keskeny az 
az út, és csak kevesen fogják azt megtalálni.” 

 Most figyeljük meg, hogy a Biblia mit mond: „Amint Noé napjaiban volt, amikor 
nyolc lélek (soul) menekült meg a víz által, ugyanúgy lesz az eljö e dő...” Azt mondtam: - 
Testvérem,  te megértetted... 

 A testvér azt mondta: - Emlékezz rá, csak nyolc lélek (soul) volt ott. Azt feleltem: - 
Te csak a dolog egyik oldalát értetted meg. 

 Úgy igaz, hogy Noé az előképe a eg e ekült aradék ak: de nem az 
el áltozottak soportjá ak. É ók, egyetle  e er, aki az özö íz előtt elragadtatott - ő 
mutatja meg, hogy a Gyülekezet nem megy bele a nyomorúságba, vagy a nyomorúság 
körül bármibe is! Énók volt, aki elváltozott - egyetlen ember! Óh, a gyülekezet még ki is 
tesz valamilyen létszámot, de a Menyasszony egy nagyon kicsi csoportból fog állni. A 
gyülekezet lehet nagy létszámú, de a Menyasszony... Hasonlítsd össze a nyolcat az eggyel. 
Nyolcszor kevesebb lesz a Menyasszony, mint a gyülekezet. „Ha még az igaz is alig tartatik 

eg, hol lesz ek a ű ösök és az iste tele ek?” Akik tudják, hogy mit kellene tenniük, és 
égse  azt teszik; akik a felekezet sza ályait kö etik az Ige helyett, hol lesz ek ők? Pedig 

keresztényeknek hívják magukat, és felveszik a Krisztus nevét. 

 Noé tökéletese  a keresztül itt eg e ekültek előképe olt. Ne felejtsük, hogy 
amikor Noé előjött, Khá  ég i dig ele olt. A ű  ég i dig ott olt. A ű  a 
bárkában keresztülment az özönvízen. A hitetlenség és a kételkedés a bárkában 
felüle elkedett az ítélete . De É ók ég a árká ál is agasa ra e elkedett! Ő Iste  
jelenlétébe ment, Noé pedig az özö íze  e t keresztül és ki is jött előle, de ég 

i dig ott olt a ű  - ez az ezeré es királyság ak is az előképe, a ilág állapotát utatja. 

 A törté et e  az ezeré es királysággal ér éget: ég a királyság utá  is lesz idő. 
Az ezeré es királyság az idő egy része - de nem az új világ. Nem bizony! 



 Ezt tartsátok sze  előtt, e sokára erről is szó lesz. Látjátok, a eg áltott föld 
visszakerül az eredeti tulajdo osához. Ő a Sátá tól ette issza a földet. El ette a földet a 
Sátá tól, ahogy téged is el ett a Sátá tól; ahogy a kút ál lé ő kis hölgyet is el ette a 
Sátántól. Ott állt a pap - azt hitte, hogy Istennel van, pedig semmije sem volt. Értitek? Ezt 
szeretném le is rajzolni nektek. (Branham testvér rajzol.) 

 Nagyon világosan kell ezt megértenünk, ezért vagyok én is ennyire részletes ebben 
a ta ítás a . Ez itt a rajzo  Iste . Iste , aki örök. Ni s se ki ás, sak Ő. De Iste e  
vannak az Ő tulajdo ságai, tulajdo részei. Ez itt az Igét jelképezi, Iste  Igéjét, a ely 
testet öltött és közöttünk lakozott Jézus személyében. Ez pedig itt - ez a figura a rajzo , ő 
lesz az asszony a kútnál. Ez a másik pedig egy pap, egy farizeus. Ez a hely pedig itt a táblán 
a kegyelmet és az üdvösséget jelenti. 

 Tehát: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige testté lett és közöttünk lakozott.” A három 
szakasz: ez itt először Iste  tulajdo része olt. A i t Iste  e er ek kigo dolta Ö agát 
és Jézusban emberré lett. Ha te valaha is ott leszel, akkor te már akkor Vele voltál! Mert 
az örök életnek csakis egyetlen formája van: az Isten. Neked pedig már kezdetben Isten 
részé ek kellett le ed! Ne  arról a  szó, a it itt le t álasztottál: Ő álasztott téged! 
„Mindaz, akit az Atya Nekem adott, énhozzám jön.”  

 Most ézzük eg itt ezt a papot. Látjuk az ő rajzá  itt feltü tet e, hogy az ő ele e 
elre delése ű ös. Itt le t a  a pokol. De, itt ez a kis rész jelképezi az ő tisztaságát. 
Hiszen egy pap volt, egy tiszteletreméltó ember. Ez itt azt jelenti. Neki nyilván jó 
embernek is kellett lennie, máskülönben nem lehetett volna pap. De látjátok, hogyan tett 
szert minderre? Az értelme szerinti tanulásból. 

 Itt iszo t ez a kis asszo y, az első életé e  egy paráz a ő olt. Az élete ű ös 
volt, de ott valahol mélyen benne volt egy kis megértés: „Tudom, hogy amikor a Messiás 
eljön...” Ez a megértés ott volt benne.  

 Figyeljük meg, hogy amikor Jézus eljött és bemutatta az Igét, mert az Ige megítéli a 
szív gondolatait - amint azt a Zsid 4:12 mondja... Az Ige volt a szív gondolatainak 

egítélője, és Ő az e er Fiaké t, prófétaké t jött el. Mi törté t? Az a pap, aki e  sak 
az értelmi tanultság volt, azt mondta: - Ez egy ördög. Hiszen a pap felekezete is ördögnek 

o dta Őt. Mihez ezetett ez? Neki e  olt kép iseltsége, ezért ő kitöröltetett. 

 Annak a kis asszonynak pedig nem volt semmije, amit felmutathatott volna; 
annyira szennyes és mocskos volt, amennyire csak lehetett. De figyeljük meg, hogy ott 
belül volt neki képviseltsége! És az a kis képviseltség azt várta, hogy testet ölthessen, 
amikor Jézus azt mondta neki: „Menj el, és a férjeddel együtt jöjj vissza.” Az asszony azt 
mondta: „Uram, nekem nincs férjem.” Jézus azt mondta: „Igazat mondtál, mert öt férjed 
volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Öt férjed volt már, az összesen hat férfi.” 

 Az asszony azt mondta: „Uram... Te nem Belzebub vagy! Látom, hogy próféta vagy! 
Tudjuk, hogy a ikor a Messiás, a Krisztus eljö ; a ikor Ő eljö , akkor Ő ezt fogja 
cselekedni.” 

 Jézus azt mondta: „Én vagyok Az!” 



 Nincs többé kétség! Ezt nem lehet megmagyarázni! Az asszony látta azt. Hitte azt. 
El e t. Miért? Mit tett ele? Meg áltotta őt! 

 Nézzétek eg, hogy Ő azért jött, hogy Meg áltó legye . Így van? Mit jelent az, 
hogy megváltani? Visszahozni. Miért nem a papot váltotta meg? Mert a pap soha nem is 
volt ott fent! A papnak nem volt képviseltsége.  

 Ő azért jött, hogy eg áltsa az el ukottakat. Az el ukás azt az asszo yt is 
e o skolta, de Iste  go dolatai a  ő ár a ilág tere tése előtt e e olt, és Ő eljött 

megtisztítani azt az asszonyt. Neki örök élete volt. Látjátok? 

 A pappal pedig... Látjátok mit tett az a találkozás vele? Visszaküldte a maga 
végállomásához. Nem volt mivel kezdenie sem - csak az értelmi tanultsága. 

 Most figyelj, barátom, ha neked csak értelmi tanultságod van, akkor amellé valami 
mást is szerezzél még! És csakis akkor fogod tudni azt megszerezni, hogyha van 
kép iseltséged. Hisze , hogy ezért jöttök ide keletről, yugatról, északról és délről. Az 
Igéért - ami él, és megnyilvánul. 

 Most figyeljük eg, hogy hogya  teszi Ő is ertté az Ő útját a próféták által ár 
kezdettől fog a. És azt soha e  áltoztatta eg! Üres hely a kazettá  Üd össég: 
Megigazította és egsze telte őt, elküldte a Sze tlelket és a Tüzet. Kiégette előle a ű t 
és lakozást vett benne.  

 Ő a földdel, elyet hasz ál i fog, ugya ezt a eg áltási ter et fogja éghez i i. A 
föld megtért és vízben megkeresztelkedett Noé által. Jézus eljött és megszentelte azáltal, 
hogy a vérét hullatta rá és Sajátjának mondta azt. Az eljö e dő új ilághoz pedig a 
föld ek sze t tűzkeresztséget kell e ie, hogy egtisztuljo  i de  go osztól, i de  
kórokozótól, i de  etegségtől és i de től, a i rajta a ; és hogy egújuljo . „Új 
eget és új földet láttam.” Új emberré lettél! Ámen! Nem a régi ember vagy, aki azzal 
szépíti ki magát, hogy most már gyülekezetbe jár, hanem egy teljesen új emberré lettél! 
Iste  fogja a régi e ert és teljese  kiégeti őt a Sze tlélekkel és a tűzzel. Aztá  Ő Maga 
jön le: leküldi a te képviseltségedet. „Senki sem jöhet énhozzám, hanem ha az Atya 

o zza őt. Mi daz, akit az Atya Neke  adott, Hozzá  jö .” Értitek? Ugyanaz a terv, 
ugyanaz a mód. 

 A Sátá  el lesz é e a földről, ahogy tőled is el lett é e. A Sátá  e  za arhatja... 
Kísérthet, de nem szerezhet meg magának egy újjászületett keresztényt, mivel Isten már 
a ilág tere tése előtt látta azt a sze élyt és elküldte Jézust, hogy eg áltsa őt. A ér 
pedig azért a sze élyért szól. Hogya  is étkezhet e az a sze ély, a ikor a ű  ég sak 
Isten szeme elé sem kerülhet? Ő sak a te ha godat hallja. Látja a kép iseltségedet! 
Ámen! Ez így igaz, uraim. 

 Ugyanilyen eszközökkel - i el a ilág is az Ő egyik tulajdo része éppúgy, ahogy te 
is az Ő egyik tulajdo része agy -, a ilág az Ő tulajdo részé é lesz, ert a ilág már 
kezdet e  is Iste  go dolatai a  olt. Az Ő go dolatai a  olt, hogy legye  egy ilág, 
hogy Ő a tró o  legye , hogy Király legye , hogy Meg áltó legye , hogy Gyógyító legye . 
Ezek az Ő tulajdo ságai - éppúgy, ahogy neked is vannak tulajdonságaid. 



  Nem mondhatom ki a számmal, hogy „oszlop”, hacsak nem gondolok is egy 
oszlopra. Nem mondhatom azt, hogy „ember”, hacsak nem gondolok is egy emberre. És 
amikor én egy emberre gondolok, akkor azt is mondom a számmal, hogy „ember”. A 
gondolkodás az én tulajdonságom, annak a kifejezése pedig a szó, az Ige. Értitek? Mint 
Ézsaiás: hogya  tudta ki o da i azt, hogy egy szűz foga i fog? Mi soda egy go dolat? 

 Soka  töpre gtek azo , hogy hogya  űködik a egítélési ajá dék. El o do  
nektek. Látjátok, egy olyan szó az, amit én mondok ki, de ami nincs benne az én 
gondolkozásomban. Hiszen nem tudom, nem ismerem azt a dolgot, amit kimondok. Nem 
tudok róla semmit. Akkor hogyan tudom megmondani, hogy ki vagy és honnan jössz, 
amikor nem is ismerlek téged? Hogyan tudom azt kimondani, hogy mit tettél tíz évvel 
ezelőtt, a ikor soha az élet e  e  láttalak téged? Hogya  tudo  azt eg o da i, 
hogy tíz é  úl a hol leszel és it fogsz si ál i? Hogya  is ere  é  a jö őt? Ez i d 
azért van, mert  az valaki másnak a gondolata! 

 „A Krisztus gondolatai (Károli: indulata) legyenek bennetek.” „A Krisztus elméje 
legyen bennetek.” Látjátok, akkor ár e  a ti go dolataitokról a  szó; ha e  az Ő 
rajtatok keresztül való gondolatairól, és nem a saját szavaitokat mondjátok ki; hanem az 
Ő szavait. 

 Így van az, hogy sokszor a testvérek összezavarodnak a nyelvek magyarázata meg 
az ilyen dolgok miatt. Látjátok, ezért mondanak olyan dolgokat, amik nem helyesek, és 
nem jönnek rá arra, hogy azt a Sátán csinálja. Azt mondod: - Isten kertjében? Csak 
várjatok, míg odaérünk. Lássátok meg, hogy ott-e vagy sem. 

 A ko koly és a úza ugya azo  a ező  ö ekszik; ugya az a ap és ugya az az 
eső élteti őket. 

 „Ha pedig van közöttetek próféta, én, az Úr fogok hozzá szólni; és ha megtörténik 
az, a it ő o d, akkor az é  agyok, ert ő e  a saját go dolatait, ha e  az é  
gondolataimat mondja ki! Az én tulajdonrészeim azok a dolgok, amelyeknek ki kell 
jönniük - az ő száját hasz álo , hogy ki o dja  azokat! És iutá  ő ki o dta azokat, 
azoknak meg is kell történniük! Az egek és a föld elmúlnak, de az én Igém soha nem téved 
(Károli: el nem múlik).” 

 Ézsaiás azt mondta: „A szűz foga .” Ez le is zárja a dolgot: ő aló a  foga i fog. 
A it Iste  eg o dott, Ő azt eg is selekszi. Óh, az Ő prófétái tegyék is ertté az Ő 

eg yil á ulásait, hisze  az Ő tulajdo ságai, az Ő go dolatai fejeződ ek ki általuk. Nos, 
az a dolog itt olt a a  a kis asszo y a ; ő is Iste  egyik tulajdo része olt, látjátok. 

 És ott volt egy pap, aki pedig a világosságot képviselte: a Bibliából tanulta meg azt. 
Megtanulta, hogy Isten Isten, megtanulta, hogy helyes az istenfélelem. Megtanulta, hogy 
Iste ek tör é ye a . Megta ulta i dezeket az ő értel i felfogása által. És a 

egfelelő ér o al ól szár azott: lé ita olt, de ő az egészet sak az értelmi felfogása 
által is erte! És a ikor a ak az órá ak a ilágossága... Látjátok, ő egta ulta azt 
értel ileg a ól, a i a últ a  törté t és e  pedig a ól, a i éppe  az ő idejé e  olt 
történésben. Megtanulta, ami a múltban történt. És amikor látta azt, hogy az ő idejé e  

i olt törté és e , az ő felekezete se it e  o dott arról, és ezért eki se  olt 



kép iseltsége a a . Pedig a a  az idő e  a Meg áltó olt itt a földö , hogy eg áltsa 
az Isten tulajdonrészeit  - az a kis asszony pedig elfogadta azt.  

 Soha e  kérdőjelezte eg. Azt o dta: „A ikor a Messiás eljö , akkor Ő ezt 
fogja cselekedni” - és ezzel számára le is volt zárva a dolog. A kis asszony meglátta, hogy 
Ő aló a  eg is selekedte ezt, és Jézus azt o dta eki: „Én vagyok a Messiás.” Ezzel 
le is volt zárva a dolog. Nem volt többé kérdés: a kis asszony elment és elmondta 
mindenkinek: „Gyertek, és lássátok meg, kit találtam.” 

 Ezek a folyamatok tisztává tesznek bennünket - egy te plo á, a ely az Ő 
lakóhelye lesz. A megigazulás, a megsze telődés, a Sze tlélekkel és tűzzel aló keresztség 
végzi el a templom megtisztítását. 

 Tehát a régi világ vázát nem pusztította el a nagy víz. A bolygó váza, a por és a többi 
dolog, amit  Isten a földre helyezett - ezek e  lettek elpusztít a az első ilág 
elpusztításakor, pedig a Bi lia o dja, hogy az első ilág elpusztult. A föld ázát azo a  

e  pusztította el az özö íz: sak a rajta lé ő ű  és ű ösök pusztultak el. A föld áza 
megmaradt. 

 De látjátok: ahogy ti baptisták és metodisták akarjátok hinni, hogy a megigazulás, a 
hit és a keresztség i de : az e  elég! Mert ha sak e yi a  eg, az e er egy ől 
visszatalál a világ dolgaihoz, a rövid hajhoz és rövid nadrághoz, és az összes többi ilyen 
dologhoz. Látjátok, azzal még semmi nem történt. Mert a megigazulással és a 
keresztséggel az ember csak visszanéz, és meglátja azt, hogy mit tett rosszul. 

 Mit tett a egigazulás a ilággal? Se it e  tett, i de  sak előről kezdődött, 
ugya a yi ű  olt a földö , i t korá a . Erre képes egy e er, és e nyivel tud 
elő re halad i. A agy e a gélistá ak, Billy Graha - ek is ezt kellett eglát ia. Ő aga 
mondta: - El egyek, és az alkal o  a   egtérő. A ikor egy é  úl a 

isszatérek, akkor ár  si s előlük. Látjátok, e yi el haladtak elő re. Persze, hogy 
megtérnek. Hiszem, hogy megtérnek, hogy a legtöbbjük, vagy legalábbis közülük 
néhányan megtérnek - de ennél többre van szükség. Itt a bizonyíték. 

 Tehát a régi világ vázát nem pusztította el a víz. A víz csak megmosta a világot. A 
világ megkapta a vízkeresztségét, megkeresztelkedett. Ugyanígy meg fog maradni a föld 

áza: e  fogja eléget i a tűz. Ne  a föld fog a tűz iatt elpusztul i, ha e  a rajta lé ő 
ű . 

 Figyeljétek sak ezt eg, a Bi lia ta ul á yozói, főleg a ost rá  éző Dr. Vayle. 
Figyeljük meg, hogy a Péter levelének 3. fejezetében itt az apostol a „világ” szót a görög 

yel ől hasz álja, és a görög „kozmosz” szót írja le, melynek jelentése: világrend. A föld 
elmúlik - az ele ek ég e felol ad ak. Látjátok? Itt e  a földről a  szó, a olygóról, 
hogy az el úl a. A koz oszról a  szó: a politikáról, a ű ösökről, a re dszerről, a 

ű ről, a etegségekről, a kórokozókról és i de  helytele  dologról. Ezek fog ak 
elmúlni. Isten egyszer megrázta az egeket, de ez alkalommal azt mondta, hogy a földet 
fogja megrázni: az egeket és a földet. Illetve akkor a földet rázta meg: ez alkalommal 
azonban az egeket fogja megrázni. Látjátok? Mert mi olyan királyságot fogunk kapni, 



amelyet nem lehet elmozdítani: az örök királyságot. Figyeljétek meg, hogy hogya  égzi Ő 
el mindezt.  

 Figyeljük meg, mit mond Péter: „Égve felolvadnak, és a munkáik felégnek (Károli: a 
rajta lé ő dolgok egég ek ” - e  a olygó, ha e  a rajta lé ő dolgok, az e er 
munkái. A politikusok, a rendszerek, a felekezetek, az embercsinálta szer eződések i d 
el fognak égni. 

 „És... az egek nagy hanggal (Károli: recsegve) elmúlnak.” Látjátok? „Az egek nagy 
hanggal elmúlnak.” Figyeljetek, az egész föld lá gok a  fog áll i, a föld e  lé ő gázok is 
lángra kapnak, és robbanni fognak. Pontosan. 

 A Biblia azt mondja itt, Péter azt mondja: „És az egek és a föld nagy hanggal 
elmúlnak.” Hogy meg fogja a világot rengetni egy akkora robbanás! Mert minden 
betegségnek el kell pusztulnia, minden tövisnek, minden tüskének. És mindez el is lesz 
végezve, mert a tűz fogja ezeket eléget i! És e felejtsétek, hogy itt e  sak a szó 
szeri ti tűzről a  szó, ha e  egy sze t tűzről, a i el fogja e i o a  a Sátá t és az ő 
ördögeit. Az egek és a föld, á e , el úl ak. A kórokozók, a ro arok, a rajta lé ő 
természetes élet el fog pusztulni. Még a víz, a H2O is fel fog robbanni. Gondoljatok csak 
bele! Ezt aztán igazán nevezhetjük nagy hangnak! 

 Azt gondoljátok, hogy az a kis robbanás itt Tucson- a  olt ala i, a ikor Ő 
megnyitotta a hat pecsétet. Az a robbanás megrázta a vidéket, és nagy port vert fel az 
emberek között - de sak árjuk ki, i lesz ajd a föld tűzkeresztségé él! 

 Tudjátok, a ikor egy e er egkapja a tűzkeresztségét, az agy ha ggal jár. 
Sokan azt gondolják, hogy szégyellni való olyankor a hangos kiabálás. De csak várjátok ki, 
hogy i lesz, a ikor a föld egkapja a aga tűzkeresztségét! Bizo y, fel fog ro a i 
még a H2O, a víz is, mert a Biblia azt mondja a Jelenések 21-ben: „... és nem volt többé 
tenger.” Felrobban. 

 Ez teljesen meg fogja változtatni a föld felszínét! A föld darabokra fog robbanni és 
ég i. Kí ülről a földkéreg, és tö  száz lá al az alatta lé ő rétegek is teljes érték e  le 
lesz ek o t a. A légkör, a gázok, a föld e  lé ő gázok is, a rakéták szá ára átjárhatatla  
fönti légkörök is, a fenti szférák, ahol az elmondások szerint mindenféle gázok vannak - az 
is mind égni fog! Isten szent haragja jön el a világra, és megtisztítja a világot: az egész 
felszínét teljesen megváltoztatja. 

 Talán sokan fel akarjátok jegyezni magatoknak a görög „elmúlás” szót. Ez abból a 
szóból származik, hogy... Nekem is meg kellett ezt keresnem. Magamban azt gondoltam: 
„Hogy lehetséges az, hogy ez a világ el fog múlni, mi pedig rajta fogunk élni?” De hogyha 
megjegyzitek ennek a szónak a jelentését... Talán néhányan a görög szót is le akarják írni. 
El etűzö  ektek, de kiejte i e  tudo : parerechomia; nem tudom, hogy kell kiejteni. 

 Ahogy o dta , a ikor egy sze eötlő dolog iatt jö  az ihletés, akkor 
megnézem a szó eredeti jelentését. Ezt a szót nem tudom kiejteni. De az Úr mégis adott 
rá lehetőséget, hogy a szó jele tését egkeresse : és akkor ár értette , iről a  
szó! Akkor már értettem. Látjátok: „Az egek és a föld elmúlnak.” Nos, itt az „elmúlni” szó 
annyit jelent, mint egyik formából a másikba átmenni. Nem a megsemmisülést jelenti. Az 



angol „elmúlni” valóban a megsemmisülést jelenti. De a héber, illetve itt a görög szó 
annyit jelent, hogy: egyik formából a másik formába való átmenetel. Tehát, egyik 
állapotból a másikba való átmenetel.  

 Most figyeljük meg, hogy Pál ezt használta, aki le akarja írni, annak diktálom: a 
Titusz 3:5-ben. Pál itt ugyanazt a szót használja: az ember megújulásáról beszél, hogy az 
e er a ű ös állapot ól át e t a sze t állapot a: e  pedig egse isült. A ikor 
egy ember megváltozik, akkor nem megsemmisül, hanem egy megváltozott személlyé 
lesz. Abból, ami volt, megváltozott azzá, ami lett: nem pedig megsemmisült. 

 Jézus ugyanezt a szót használta a Mt 19:28-ban - most nem a 28:19-ben, hanem a 
19:28-ban. Azt mondta nekik: „Velem fogtok ülni az én Atyám országában. (Károli: ... ti, 
akik kö ettetek e ge , az újjászületéskor, a ikor az e er ek Fia eül az Ő 
di sőségé ek királyi széké e, ti is eültök ajd tizenkét királyi székbe.)” Az 
újjászületéskor, látjátok, a ikor eg áltoztok. Ő ugya ezt a szót hasz álta. És szi té  
ugya ezt a szót hasz álta, a ikor azt o dta a sza ár sikóról és a ak e héről: 
„Oldjátok el és hozzátok ide nekem.” Ugyanezt a dolgot mondta Lázár feltámadásakor: 
„Oldozzátok eg őt és hagyjátok e i!” Változzon meg! Eddig meg volt kötve, most 
hadd menjen! 

 Mit jelent ez? A föld el lesz véve a Sátán markából! El lesz oldozva! El lesz oldozva a 
politikától; el lesz oldozva a felekezeti vallásos re dszerektől, hogy Iste  királyságára 
lehessen használva, hogy a királyság itt a földön állhasson fel. Azonban amíg a Sátán 
kezé e  a  a politika... Mi el a Sátá  e ilág ura, ő irtokolja azt. Hozzá tartozott, de 
most Krisztus kifizette a váltságot érte! 

 Valamikor én is a Sátán tulajdona voltam, de már nem vagyok az. Valamikor az a kis 
asszo y is az ő tulajdo a olt, de ár e  az, ert Jézus eljött, hogy kisza adítsa az ő 

arká ól. Ő ki o totta a Sátá  ű é ek arkolását az é  élete e , a ti életetekben, és 
i ár e  agyu k az ö éi! Ugye, hogy gyakra  halljátok tőle  i ádság köz e , hogy: - 

Vedd le a kezedet Isten tulajdonáról! Ámen! Legyen hitetek, hogy a sajátotoknak 
mondjátok azt, ami a tiétek. Ez a ti jogotok. - Vedd le róla a kezed! - Vedd le róla a kezed! 
Látjátok? Ezt cselekszi meg a hit. 

 Óh! Nem megsemmisíteni kell azt, hanem csak: - Vedd le róla a kezed! Csak 
kioldozni kell, szabadon engedni, hogy elmúlhasson, egyik állapotból a másikba 
átmehessen. Megváltozik: a föld is meg fog változni, a politika is meg fog változni, a 
vallások is meg fognak változni, a felekezetek elmúlnak, a politika is elmúlik - Isten 
királysága fog felépülni. 

 Azt olvastuk a Jelenések 6:14-ben, hogy: „... az ég eltakarodék, mint mikor a 
papírtekercset összegöngyölítik”. A Biblia mondja... János mondta, hogy: „Láttam az eget 
és a földet egy papírtekercsként eltávozni.” Jézus azt mondta: „Az egek és a föld 
elmúlnak”. Más szavakkal kifejezve: az egek és a föld megváltoznak. Itt is ugyanezt a szót, 
nem pedig a „megsemmisülés”-t hasz álta. Késő , a Jel : -24-ben János látta az Új 
Jeruzsále et a földre alászáll i Iste től, az ég ől. Tehát e  a föld egse isüléséről 
van szó. A rendszerek fognak megváltozni. 



 Dá iel ugya ezt a dolgot látta: egy kő ütődött a ilág ak. Egy kő, a elyet e  
emberi kéz faragott, és általa a rendszerek teljes képmása leomlott és olyanná lett, mint a 
poly a a yári sépléskor, a it elfújt a szél. Az a kő pedig egy agy heggyé őtt fel, a ely 

e orította a földet. Tartsuk sze  előtt ezt a hegyet: az a hegy beborította a földet. 

 Aztán, azt is látjuk itt a Jelenésekben, hogy: „Az új föld királyai az ő di sőségüket és 
tisztességüket abba viszik.” A földön ül... Az Új Jeruzsálem ezen a földön ül. Látjátok, a 
föld csak megváltozott.  

 Te a külsődet tekintve ugyanaz a férfi vagy most is, mint aki akkor voltál, amikor 
Isten elhívott; vagy ugyanaz az asszony. De látjátok, mi történt? Újjászületés. A régi élet 
elmúlt, a régi vágyak elmúltak. Régebben szerettél inni, káromkodni, veszekedni, 

érgelőd i, enni mindenfelé, erkölcstelenül... De mindezek a dolgok meghaltak. 
Látjátok? De hát ti régebben... Az akkor volt, amikor még a Sátán eszközei voltatok, nem 
pedig akkor, amikor már meg voltatok váltva. És pontosan ez lesz a világgal is, ugyanilyen 
módon: meg lesz váltva! Új egek és új föld. Éppen úgy, ahogyan ti is új teremtés vagytok. 
A görög szó ott, ahogy azt mindenki tudja, azt mondja, hogy új teremtés vagytok. Ámen! 
Új teremtés ugyanabban a régi templomban! Hallelujah! Most figyeljétek, mi történik. 
Dicsőség az Úr ak! Re d e .  

 Tehát most látjuk azt, hogy ez a föld fogja megtartani a föld királyait, és aztán ismét 
a Mt 5:5-ben Jézus azt mondta: „A szelídek öröklik a földet.” Egyszerűe  az e  egy 
másik föld lesz, hanem ugyanez a föld. Próbálom elétek tárni a megváltás tervét, még ha 

ásról ost e  is hallotok tőle , látjátok. 

 A tűzkeresztség szerepe sak a yi, hogy egtisztítsa a földet, és hogy egfelelő 
hellyé tegye azt a szelídek számára, hogy lakozhassanak rajta. Látjátok? Óh! Ahogy azt 
velünk megtette. Ahhoz, hogy e e  a tere tés e  lakozzo , ielőtt Ő ejöhetett ide, 
Neki tűzzel kellett ezt egkeresztel ie. Utá a jött a Sze tlélek és ett lakozást e e - 
tűzkeresztség. Aztá , a ikor eg olt a tűzkeresztséged, akkor tud ejö i a Sze tlélek. 
Mi törté ik, a ikor Ő ejö ? Mi de t kiéget előled, a i az Igé ek elle t o d. 
Látjátok? Se i ást e  hisz el, sakis az Igét, ert Ő Maga az Ige. 

 Vala elyik ap is erről eszéltü k, a Sze tlélek eglété ek izo yítékáról. A 
Szentlélek meglétének a bizonyítéka az, hogy el tudod fogadni az Igét, hogy nem 
valamilyen rendszert fogadsz el, hanem tiszta értésed van. Hogy lehet felismerni az Ige 
tiszta értését? Figyeld meg, hogy hogyan tesz bizonyságot Magáról. - Hát -, mondod, - 
láttam, hogy az Ige ezt meg azt megcselekedte... Igen, a gaz is így él meg, látjátok? 
Azo a  a ak a teljes Igé ek kell le ie! Ahhoz, hogy Me yasszo y légy, az Ő részé é 
kell le ed: Ő az Ige. Látjátok? És elyik része az Neki? A ai apra egígért Ige, a ikor 
Ő összehí ja a Me yasszo yát. Ti ennek vagytok a részei. Értitek? Most ezt ne veszítsétek 
sze  elől. Figyeljetek. És Ő ezt a földet egfelelő hellyé fogja te i az örökké alóságra. 

 Figyeljétek meg, hogy nem erre utal az ezeréves királyság. Az ezeréves királyság 
még nem az új föld. Az ezeréves királyság egy más fajta uralkodás. Abba megyünk bele, az 
ezeré es királyság a, de az e  az új föld és az új ég. Ne , e : az sak egy pihe őhely, 
egy yugal i időszak. De egyáltalá  e  az új ég és az új föld. Mert látjátok, az ezeré es 
királyságban is vannak olyan dolgok, amelyek nem mehetnek be az új égbe és új földbe. 



Ez az Éde  idejé e  lé ő hetedik ap képe, a hetedik apé, a ely utá  Ő egalkotta a 
ilágot. A hetedik apé, a ikor Ő egpihe t az Éde e . 

 Az ezeréves királyság pedig... Látjátok, a világ most majdnem 6000 éves. Látjátok, 
i de  . é e  átél a ilág egy pusztulást. Látjátok? Az első  é : az özö íz jött, 

és Ő i el keresztelte eg a földet? Vízzel. A kö etkező  é : Jézus jött el, hogy 
megszentelje és Magáénak mondja a földet. A vérét hullatta rá és a Sajátjának mondta 
azt.  

 Rendben. „És újra eljövök”. Most királyké t, az Ő király éjá al. És a har adik  
é él it fog Ő te i a földdel? Eljö , eg yug ást ad eki, felégeti, Sajátjá ak o dja 
és a sajátjait helyezi vissza rá. És figyeljük meg, hogy ez nem a tökéletes világ. Ez az 
ezeréves királyság a hetedik napnak a képe. Ez után jön a fehértrónos ítélet. Látjátok, 

ég i dig előttü k a  az ítélet, ég i dig az ezeré es királyság idejé e  agyu k. Az 
egy nap, ezer é . Ez egy idő-elem. Nem pedig... Ne keverjük össze az ezeréves királyságot 
az új földdel, mert nem az. 

  Talán azt mondjátok nekem... Valaki mondhatja nekem azt, hogy: - Branham 
testvér, most ezzel mihez kezdesz? Itt kifogyott a teljes hetes számod. Mihez kezdesz 
ezzel? Most is a számok híve vagy?  

 Bizony az vagyok, és hiszem, hogy Isten is az. Tehát, ezt mondhatja valaki: - Ez itt 
már nem egy számokat betartó típus, mert hogyha valamit azután a hetedik nap után 
teszünk, akkor hogyan is tudnánk betartani a számok alkalmazását? Mihez kezdünk ezzel? 

 Rendben van, hadd hívjam fel a figyelmet itt valamire. Még mindig nem futottam ki 
abból, hogy a Biblia megtartja a maga matematikáját. Mert egy másik Igevers is van itt. És 
emlékeztek rá, hogy a Biblia teljességének be kell teljesülnie, minden apró részének. 

 Erre azt mondhatjátok: - Na de Branham testvér, most akkor valamit a hetedik nap, 
a szombatnap hetedik napja után akarsz tenni? „Isten hat napon keresztül munkálkodott, 
amikor megalkotta a földet és a hetedik apo  egpihe t az Ő u kájától.” Ez az idő ek 
egy típusa, az időé! A it azo a  é  éppe  az i é t o dta , az e  ás, i t hogy 
mi az örökkévalóságba megyünk át! 

 - Akkor ost hol a  az ehhez tartozó előkép, típus? Te o dtad, hogy tipológus 
vagy, itt azonban elfogytak a típusaid. 

 Nem, nem. Nem fogytak el a típusaim. Nézzük csak meg, mi van itt. 

 Lapozzunk csak a 3Móz 23. fejezetéhez. Szeretném, hogyha megfigyelnétek itt a 
3Móz- e , a iről az el últ asár ap eszéltü k... Ez adta eg a álaszt. A 3Móz 23:26. 
Emlékezzetek rá, hogy hét ünnep van: a kürtök ünnepe, a sátoros ünnep, a kévék 
meglóbálásának ünnepe, és a többi ünnepek. Hét nagy ünnepnap van, ami csak a hét 
gyülekezeti korszaknak a típusa. És emlékeztek-e arra, hogy hány szombatnap volt ezek 
között az ünnepek között? Látjátok, hét szombatnap volt a pünkösd és a kürtök ünnepe 
között, ami hét gyülekezeti korszak volt. És hét ünnepnap van, ami a hét gyülekezeti 
korszakot képviseli. Tartsuk rendben a számainkat. 



 Azt mondjátok: - Nos, Branham testvér, akkor kifogytunk a számokból. Mert ezzel 
megvan a hetes szám... Rendben, akkor vegyük csak az utolsó ünnepet, ami a sátoros 
ünnep volt. Figyeljük meg itt a 36. verset: 

 „Hét apo  áldozzatok az Úr ak tűzáldozatot, a yol adik apo  pedig sze t 
gyülekezéstek legyen agyis egy úja  sze t időszak jö  itt , és újra tűzáldozattal 
áldozzatok az Úrnak. Komoly ünnep Károli: erekesztő ü ep  ez, semmi robot munkát 
ne végezzetek azon.” 

 Tehát itt van nekünk egy nyolcadik napunk. Csak hét napunk van, itt azonban mégis 
egy yol adik api sze t összegyülekezésről a  szó. Figyeljük eg, hogy e  lehet 
dolgoz i azo  a apo . A yol adik ap az i soda? Vissza az első aphoz! Miért? Mert 
itt az örökkévalóságról van szó, ahogy az körbe-körbe halad, megállás nélkül. Ámen! 
Értitek? 

 Figyeljétek meg, hogy a sátoros ünnep nyolcadik napján, utolsó napján volt ez. 
Figyeljük meg, hogy utána, vagyis az utolsó ünnepnap után, azaz az utolsó gyülekezeti 
korszak után, vagyis a földön eltöltött utolsó teljes hét nap után, az ezeréves királyság 
után jön ez a szent összegyülekezés. 

 Emlékezzetek rá, hogy ez a sátoros ünnep. A sátorok gyülekezési helyek. Ámen! Az 
ezeréves királyságról azt mondja a Biblia: „Házakat építe ek, elyek e  ők fog ak 
lakozni.” Az új földdel azonban máshogy a : Ő el e t és elkészítette azt a helyet, az ár 
meg van építve. Nekünk semmit nem kell tennünk az azon való építésben! Ámen! 
Örökkévaló! Óh, mennyire szeretem ezt az Igét! Szent összegyülekezés a nyolcadik 
napon, pedig csak hét nap van. A nyolcadik ap pedig e  ás, i t az első apra aló 

isszatérés, isszatér az első apra. A yol adik apo  a  a sze t összegyülekezés. 

 Figyeljük meg, hogy a hét nap csak a régi teremtésre, a világ idejére vonatkozik. Hét 
nap: a hetedik nap az ezeréves királyság, a megnyugvás ideje. Ahogy Isten hat napon át 
munkálkodott és a hetedik napon megpihent, ugyanúgy a gyülekezet is hat napon át 

u kálkodik, a hetedik apo  pedig egpihe . De itt ég i dig részei agyu k az idő 
té yező ek. Itt ég e  az örökké alóságról van szó. De látjátok, nincs is olyan dolog, 
hogy yol  ap: hisze  sak az első apra lehet issza e i! Látjátok? Az első apra. 

 A szo at ap a régi tör é yről eszél, a ely ek el kellett úl ia: a szo at 
megtartásának el kellett múlnia, vagyis ahogy mondtam, egy másik állapotba kellett 
átmennie. Nem semmisült meg: hanem csak megváltozott abból az állapotból, amikor a 
hét egy bizonyos napját kellett megtartani. Az Ézs 28:10-12-ben ezt mondja: „Mivel 
parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt 
egy ki si, ott egy ki si. Ezért dadogó ajakkal és idege  yelve  fog szól i e éphez Ő, aki 
ezt mondá nekik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a 
pihenés!” Látjátok, ti az életbe léptek be, nem pedig egy nap vagy egy jelkép 
megtartásába. „Ti napokat és jelképeket tartotok meg; én szent vagyok a ti 
tapasztalataitoktól.” Látjátok, mi nem bizonyos napok és rendelések megtartásába 
lépü k e. A halál ól az életre együ k át: e  pedig a apok és időszakok 
megtartásába; hanem az örökkévalóságba. Ez a szent összegyülekezés. 



 Mi is az a hét nap? A hét nap elmúlik, vagyis ahogy mondtam, egy másik állapotba 
kerül át. A yol adik ap az új tere tésről szól. Látjátok, e  a régi tere tésről: a 
nyolcadik nap az új teremtés. Mert a nyolcadik napon volt az, hogy a mi Urunk 
feltámadott a halálból! Itt van a másik szent összegyülekezés, a szentség; ami egyáltalán 
nem a szombatnapok, a sátoros ünnep vagy a pünkösd ünnepének megtartásáért lett. 
Jézus a mi megigazulásunkért támadt fel a nyolcadik napon! A hét nap, vagyis a hét 
gyülekezeti korszak eltelte után támadt fel Jézus a halálból! A nyolcadik nap a Szent 
Összegyülekezés, a i az első ap. Látjátok, az idő ől kiléptü k és újra az 
örökkévalóságba tértünk vissza: nem a napok, a szombatnapok, az újholdak és az ehhez 
hasonló dolgok megtartásához. Ezek számára elmúltunk: nem megsemmisültünk - 
di sőség az Úr ak! -, hanem egy másik állapotba mentünk át. A halálból az örök életbe 
kerültünk! Óh, mit tanít nekünk a Biblia! Látjátok? Egyik állapotból a másikba kerültünk. 

 Rendben, a régi szombatnap elmúlt. Jézus a nyolcadik napon támadt fel. Ez egy 
ko oly, ü epélyes ap olt. Ne  egy ap olt, ert a apok ideje, az idő lejárt. Az 
örökké alóság a e t át. Látjátok, az első aphoz került vissza újra. 

 Az örökké alóság olya , i t egy gyűrű: i s sarka, i s e e egállás, egy 
tökéletes kör. Csak megy tovább és tovább. Nem számít, hogy már milyen messze jutott 
el benne, akkor is csak megy tovább és tovább. Mintha csak elkezdenél menni át a 
padlón, át a földön, túl a földön, és egyfolytában csak mész és mész... (Üres hely a 
szalagon.) ... és megrontotta, nem pedig teremtette azt a Sátán, ami ki fog innen törni, 
amikor az arany harangok megszólalnak és a kürtszó felhangzik. És kezdetben, ahol az a 
póz a állt, a elyhez azt a kis árá yt kötötték, aki kio totta a érét... Az a agy etűs 
Bárá yról eszélt, aki eljö e dő olt, hogy kio tsa az Ő érét. A Golgota fele elte azt a 
keresztet, amely magához kötözte a Bárányt az Ószövetségben azok számára, akik 

egigazultak, akik árták azt. E e  az új idő e  pedig, az Úr eljö etelekor az új földö  
az üd össég kötele a ér. Az a eg áltó erő, a elyről é  eszélek, ugya azo  i ta 
szerint váltotta meg az embert, ahogyan a földet. Az fog ismét felemelkedni az 
örökké alóság a. A tűzzel égő tó pedig eg fog e észte i i de t, a i iste tele  és 
ami nincs eleve elrendelve a megváltásra. Értitek? 

 Figyeljük meg, hogy a nyolcadik napon feltámadt Jézus a mi megigazulásunkra, az 
örök Király az örök királysággal, hogy belekeresztelkedjen az örök életbe. Nem a hét 
napról van szó: ennek semmi köze nem volt a napokhoz. Itt egy másik örökkévalóság 
eljö eteléről a  szó: egy örökké alóságról, arról a ilágról, a iről é  eszélek. 

 És figyeljük meg, hogy az 50 nap, vagyis a hét szombatnap eltelte után ott ismét 
egy sze t összegyülekezési idő olt. Mi törté t? A Sze tlélek lejött pü kösd apjá , a 

yol adik apo . A yol adik apo , az Ő feltá adása utá i hét szo at apot kö etőe  
jött le a Szentlélek, látjátok. Tehát újra hétszer kell e i azt az időt: és akkor éppe  

isszajutu k a hét első apjához. Po tosa , látjátok. 

 Itt van a szent összegyülekezés, aminek semmi köze nincs a szó szerinti dologhoz: 
az túlmegy azon. Az belemegy az Isten királyságába és az örök életbe, azokkal az eleve 
elrendeltekkel, akiknek soha nem is volt kezdetük! Az nem valamilyen napon vett 
kezdetet. Te nem egy bizonyos napon lettél megmentve! Te mindig meg voltál mentve. 



Jézus sak azért jött, hogy eg áltso  téged, de te ár kezdettől fogva meg voltál 
mentve, mert neked már kezdetben is örök életed volt. 

 Egy pisztrá g soha e  lehet keszeg agy e ihal. Lehet elük egy íz e , de ő 
kezdettől fog a pisztrá g olt. A háló sak egfogta őt, de ő i dig is pisztrá g olt. 
Tehát, nem kerültünk ki a Biblia számainak megtartásából, igaz? Pontosan az Igében 

agyu k.  appal késő  jött el a Sze tlélek. 

 Látjátok, a nyolcat nem lehet a héthez számolni. Látjátok, nem lehet nyolc nap egy 
hétben, mert a hétnek csak hét napja van. Akárhogy számolhatu k: a asár ap a hét első 
napja (az amerikai és izraeli naptárak jelölése szerint is). Látjátok? Hétig számoltok, és 
utá a újra kell kezde i a szá olást. Mi túléltük i dezeket az előképeket és típusokat, és 
amikor a nyolcadikhoz elérünk, akkor megyünk be az örökkévalóságba. 

 Nem törvények, szokások, és rendelések szerint lépünk be, hanem eleve elrendelés 
szerint. Ámen! Itt van az igazi szent összegyülekezés. És látjátok, itt a hetedik gyülekezeti 
korszak, a pünkösdi korszak végén vagyunk. Látjátok? Belépünk a szent 
összegyülekezésbe! Belépünk az igazi, tiszta örökkévalóságba, ahol a gyülekezet össze 
van hívva - nem valamilyen állomásra vagy felekezetbe, hanem az örök Királlyal való 
örökkévalóságra. Egyáltalán nem lesz részünk az olyan dolgokban. Nem lesznek ott azok a 
dolgok és idők. Át e tü k az örökké alóság a, aho a  jöttü k. Már a kezdet e  ott 
voltunk. 

 Ha a  örök életed, a ak sakis egy for ája a : Iste , te pedig egy Tőle aló, 
kifejeződést yert tulajdo rész agy. Látjátok? Ha e  agytok az Ő tulajdo részei, akkor 
nem is lesztek azok. „Se ki se  jöhet Hozzá , sak ha az é  Atyá  o zotta Őt.” 
Látjátok, azok a régi dolgok mind elmúlnak, ezek azonban nem: itt az örökkévalóságról 
van szó. 

 A Szentlélek örök. Akkor te az örökkévalóságban vagy, ahol mindig is voltál, csak 
most ismerted fel, hogy mi is történt. Látod, örök célra lettél teremtve, mert annak a 
tulajdonrésznek a megnyilvánulása vagy, amelyre Isten gondolt benned és kifejezésre 
juttatott téged. Megalkotta a földet, hogy o a  elő egye  téged, és hogy emberi lénnyé 
tegye . Aztá  jött a ű  és egro totta ezt az utat. Te így is eljöttél és el esztél a 

ilággal, ezért Ő eljött és eg áltott téged, az Ő kifejeződött tulajdo részét. A földet is 
eg áltotta ugya ilye  ódo . Aztá  az Ő élja egy tovább. Látjátok? Hallalujah! Óh, 

ez a yira jót tesz eke ! Csak go doljatok ele a a, hogy i áll előttü k. 

 Az Efé 1:10, aki le akarja írni, tehát az Efé 1:10... Ez az Igevers nem a számok 
etartásáról és e  a hetedik apról eszél, ha e  az idő Károli: idők  teljességéről. 

Á e . A ikor pedig az idő teljessége eljö , a ikor az idő eteljesül, akkor ár e  lesz 
tö é idő, sak az örökké alóság. A hetedik gyülekezeti korszak lejárt - annak a végén 
vagyunk -, Luther korszaka lejárt, a metodista korszak lejárt, a pünkösdi korszak lejárt, 
akkor mibe lépünk át? Az örökkévalóságba. Nincs több hetes szám, nincs több hármas 
szá , i s tö  ár ilye ... Az örökké alóság a  i se  szá  szeri ti idő, i se ek 
idők és ilye  dolgok. Á e ! Óh! Értitek?  



 Most... Vagyis iutá  az idő eteljesült. Mi de  ű  el lesz é e az ezeré es 
királyságkor, a nagy fehértrónos ítéletkor: a Szentlélek egy típusa. Miután a föld 
lá gok a  áll és egkeresztelkedik az ég ől jö ő tűzkeresztséggel, i de  ű  el étetik, 
minden kórokozó elvétetik, minden gonosz lélek elvétetik, minden kísértés elvétetik, 
minden gonoszság elvétetik. Aztán mit tesz Isten? Lakozást vehet a földön, mert minden 

ű  el étetik i e . 

 Ugya ez a dolog a  akkor, a ikor Ő egadja ektek a tűzzel aló Sze tlélek 
keresztséget. Jöhet és veletek lakozhat, és mi együtt ülhetünk a mennyei helyeken 
Krisztus Jézus a , ert i ár Ő e e agyu k! Ne  Be e leszü k, ha e  ost 
vagyunk benne, Krisztus Jézusban ülve! Hogy kerülünk be oda? A Szentlélek keresztsége 
által. Egy Lélek által keresztelkedtünk Krisztusba, ahol most vagyunk. Nem ahol leszünk, 
ha e  i ost Krisztus a  agyu k! Ő a agy lelki Király a e ü k lé ő Lélek fölött, 

ert i a kezdetkor is Ő e e oltu k. 

 Látjátok, Isten kezdetben, amikor rátok és másokra gondolt, Önmagára is úgy 
go dolt, hogy Ő kézzelfogható legye . Ezek oltak az Ő go dolatai, a iket i által 
juttatott kifejezésre? Azt mondta: „Legyen! Legyen”: és lett. „Legyen!” - és lett. Aztán, 

iköz e  Ő egyre azt o dta: „Legyen”, egészen addig mondta ezt, amíg egy napon az 
emberek azt mondták: - Ne e gedjétek Iste t eszél i. Akkor Ő azt o dta: „Akkor majd 
prófétán keresztül fogok hozzájuk szólni.” Értitek? „Mostantól kezdve prófétán keresztül 
fogok hozzájuk szólni.” És a próféta azt mondta: „Jönni fog! Úgy lesz!” És az úgy lett, és az 
úgy lett, és az úgy lett és az úgy lett! Látjátok? Pontosan úgy! Értitek már? 

 Az idő teljessége eljött, iutá  az idő eteljesült. A ű  el étetik a ilág 
megkeresztelkedése után: a világ keresztségvétele után ez megfelelő hely lesz, ahol i s 
halál, nincs fájdalom, nincs bánat, nincs öregség, semmi sem képviseli a halált, nincs 
rossz, sak jó a , se i se  ter észetes, ha e  i de  örök. Akkor az Ő 
tulajdo része kifejeződést yer, ert az ár a kezdet e  is ott olt. Ő ezt go dolta el.  

 És aztán mi történt? Ádámot és Évát idehelyezte a földre és azt mondta: 
„Szaporodjatok és lakjátok be a földet.” A testeik mind le voltak fektetve, hogy abból 
legye  a ti testetek. Ő ilye  ódo  égezte ezt el. De jött a ű  és félbeszakította ezt a 
ter et. Az idő pedig sak e t to á , ahogy addig is. 

 De mit tett Jézus? Isten lejött és egy ember formájában juttatta kifejezésre Magát, 
egy emberi lényben: az életét adta, ahelyett, hogy itt maradt volna - hisze  Ő olt a Király 
-, Önmagát adta, hogy megváltsa a többieket! Értitek? És amikor mindennek vége lesz, 
akkor fog eteljesülést yer i Iste  élja. Va  egy örök Király az Ő örök épé el, e eri 
test e  kifejezést é e. Po tosa  így törté t. A ű  el étetik. Az ördög el étetik. Minden 
elvégeztetett. Mi fogja ezt véghezvinni? 

 Ez a föld ost e  le e alkal as hely a Me y szá ára. Nézzetek sak rá: ű . 
Meg kell tisztulnia. Egyetlen férfi, személy, asszony, fiú, lány - legye  akárkiről is szó -, 
senki sem méltó arra, hogy a szószékhez álljon, vagy hogy magát kereszténynek mondja, 
ha nincsen betöltekezve a Szentlélekkel! Nincs jogod az úrvacsorához vagy bármilyen 
közösségvállaláshoz vagy a lábmosáshoz, amíg meg nem tisztított téged Isten szent tüze. 



 Egy embernek sincs joga prédikálni, hacsak az az ember ugyanúgy nem találkozott 
Iste el azo  a sze t földö , i t Mózes: a i t ott állt a tűzoszlop, ahol az az e er 

eglátta Őt. 

 Figyeljük ost eg, erre tartu k. A ilág tűzkeresztsége utá  - minden kórokozó 
elvétetik -, egfelelő hely lesz a föld, hogy a Menny lakozást vegyen rajta. Ennek a típusa 

ost a e yei helyeke  ül Krisztus Jézus a . A sze y ől át áltozott, ahhoz a kis 
asszo yhoz haso lóa , az Iste  kifejeződést yert tulajdo részé é. Mi ost agyu k az 
Isten fiai, nem pedig valamikor leszünk azok. Mi vagyunk Isten gondolkodásának a 
tulajdonrészei. Értitek? 

 Azt mondjátok: - De hát, ézzük sak azt a papot: e  olt ő is Iste  fia? 
Be izo yosodott, hogy e , hisze  e  tudta felis er i Őt! Mo dta-e, hogy: - Hiszem a 
Bibliát? Persze, hogy mondta. Azonban mégsem tudta felismerni az arra az órára 
kifejeződést yert Igét. Csak értel i egértése olt ala ilye  soporttól, akikhez ő is 
tartozott. És ez ugyanígy van ma is. Látjátok? Tudom, hogy ez kemény, de ez az igazság. 
Ott volt az Ige, po tosa  arra a apra ki o d a, és az a pap... Bár ő egy tudós olt, egy 
ismert ember volt, mégsem tudta felismerni. Miért? Mert nem számít, hogy mennyire 

ű elt olt, e  szá íta ak i dezek a dolgok, eki e  olt kép iseltsége az ele e 
elrendelés e . Látjátok? Csakis az ele e elre delt e er képes arra. Csakis ő. És te is sak 
azért vagy képes rá... Nézt, ez az eleve elrendeltség bizonyítéka. Mert ha neked örök 
életed a , akkor i dig is Iste  részé ek kellett le ed, ert Ő az egyetle , aki örök. 
Érted? Óh, csak gondoljatok bele! Most figyeljétek meg, hogy mi történik a nagy ezeréves 
királyságban. 

 A ű  el étetik, az ezeré es királyság elérkezett. Eljött az ideje a ak, hogy a 
Szentélek lakozást vegyen a Maga helyén, ahogyan azt velünk is tette. Átmenet a halálból 
az életre. Krisztus a  a e yei helyeke  lakoz a az Ő di sőséges jele lété e  ég a 
testi halál is elmúlik, ahogyan most a lelki halál már elmúlt. Isten megkeresztelkedett 
szentjére nem vár semmiféle lelki halál. „Bár halott olt, Ő mégis él. Aki csak él és hisz 
énbennem, soha nem hal meg.” Minden Igének be kell teljesülnie. Nem tudtok meghalni. 
Örök életetek van. Az egyetlen dolog, hogy a Megváltó láttatta ezt meg veletek. Ti 
azonban mindig is ilyenek voltatok. És ezért értitek azt a napot, amelyben éltek. Hányan 
értitek, emeljétek fel a kezeteket! Köszönöm. Értitek? Azt a napot, amelyben élünk, ti 
felismeritek. 

 A metodisták azt mondták: - Amikor kiabálsz, akkor megkaptad azt a dolgot. Sokan 
kiabáltak már, és mégsem volt meg nekik. A pünkösdiek azt mondták: - Amikor nyelveken 
szólsz, akkor megkaptad azt a dolgot. Sokan szóltak már nyelveken és mégsem volt meg 
nekik. Nézzétek meg, hogy milyen sokféle dolgot állapítottak már meg a farizeusok. 
Mégis, a ikor az Ige yil á ult eg előttük, nem ismerték fel. Látjátok? És ha ti vagytok a 
Menyasszony... A menyasszony része a férjnek. És az egyetlen hely, ahol ti felismerhetitek 
ezt, az a ti Férjeteknek a része: az Ige. Ha felismeritek a ti helyeteket, csakis úgy lehettek 
ti a Menyasszony, akinek felismeritek magatokat. Hányan értik ezt? Látjátok, fel kell 
ismernetek a helyzeteteket. Másvalaki helyzetét nem ismerhetitek fel. 



 Mi lett volna, ha Mózes a Noé üzenetével jön el, és Noé annak a  része lett volna? 
Ne  űködött ol a. Mi lett ol a, hogyha Jézus a Noé üzenetével jön el? Nem 

űködött ol a. Látjátok? Az egy ás korszak olt, és egy ásik prófé ia. Akkor az Ige 
egy másik részének kellett beteljesülnie. Akkor a hétnek még egy másik napjánál 
tartottak. A keddi feladatot nem lehet szerdán elvégezni. A szerdai feladatot szerdán kell 
megcsinálni, látjátok. A szombati feladatot pedig szombaton kell elvégezni, látjátok. És 
a it ők felis ertek: Óh, Mózes - nekünk Mózesünk van. 

 Ő azt o dta: „Ha Mózest ismertétek volna, akkor ismernétek Engem.” Mert 
Mózes Róla beszélt. „Prófétát támaszt neked az Úr, a te Istened; olyat, mint én.” Értitek? 
Óh! Látjátok, utána Jézus azt mondta a János 14-ben: „A ikor eljö  Ő, a Sze tlélek, 
emlékeztetni fog benneteket ezekre a dolgokra, megmutatja nektek, hogy melyik idők e  
éltek. A ásik dolog, a i által egis eritek Őt, hogy Ő egjele ti az eljö e dő 
dolgokat.” Látjátok? Ismét vissza a prófétaisághoz: „A ikor Ő eljö .” Látjátok? 

 Az új földön az új egek soha nem lesznek ismét feketék. Amikor ez az új föld eljön, 
az ördög eg lesz köt e. A Sátá  ost ég sza ad, ő a ádló. Az új föld eljö etelekor 
azo a  ő eg lesz köt e, és a tűzzel égő tó a lesz et e, az Ő sze t tüzé e. Akkor eze  
az új földön... Nézzük csak meg néhány percig ezt. 

 Az új földön az egek soha nem lesznek feketék. Nem, hiszen az egy átok miatt van: 
soha e  lesz ek az egek érges felhőktől feketék! A szelek soha e  fog ak keresztül 
fújni rajta. A szél soha nem fog fákat kicsavarni és házakat lerombolni és dolgokat 
felforgatni. A villámlás és a harag soha nem fog kirobbanni a Sátántól az égen, hogy 
megöljön egy embert, aki éppen az úton megy; vagy hogy lángra gyújtson egy épületet. 
Látjátok? Ne , e ől e  lesz tö . Ne  lesz ek tájfu ok és pusztító tor ádók és agy 
viharok, hogy megöljék a kisgyerekeket és ilye  orzasztó dolgokat tegye ek. Ne , e ől 
nem lesz több. A pusztítás nem lesz jelen. A Sátán kivettetik onnan. 

 Bár sak le e tö  idő k ost; át kell ugra o  éhá y Ige erset, hogy e tartso  
túl sokáig ez az alkalom. Imádkoznom kell a betegekért. 

 Az egek és a föld találkoztak. Isten és ember megbékéltek. Egy helyreállított Éden 
kezdődött el, látjátok. Ni s tö é átok, a i t a ű  átka si s eg, a ikor a Sze tlélek 
elfogadja az e ert. Látjátok, e  ti fogadjátok el Őt, ha e  Ő fogad el benneteket... 
Mert ez Isten egy tulajdonrésze, ha az valóban a Szentlélek, akkor az Isten Lelke, és akkor 
Iste ek ez a tulajdo része, az Ő Lelke fogadott el e eteket, az Iste  go dolata. Azért, 
mert ti eleve erre voltatok elrendelve. 

 Látjátok, bár bű e  születtetek, Iste  égis egalkotta ezt a tulajdo részét, és ti 
kifejeződést yertetek eze  a földö . Ő pedig el fog jö i értetek. Látjátok, újra itt 

agytok, ert ide tartoztok. Látjátok, értitek? A ű  el esztette az erejét. Így van. Amikor 
eljön a Sze tlélek, a ű re aló ágy el a  é e az e er szí é ől. Az e er egy 
helyreállított személy. És amikor a föld is helyre lesz állítva ugyanezen dolog által, akkor 
már nem lesz több átok, nem lesz több vihar, nem lesz több szél, nem lesz több tájfun; 
akkor megbékélés lesz. Ember és Isten találkoznak. 



 Az új föld is ét az ő éde i szépségé e fog tétet i. A tűzkeresztség utá , sak 
gondoljatok bele, lángokban fog állni, égni fog. Az elemek égve megolvadnak, a földön 
lé ő selekedetek ég i fog ak, az összes víz fel fog robbanni, minden lángra fog kapni és 
ég i fog. A ulká ok ki fog ak tör i, és a le egő e  pedig tö  ezer érföld 

agasság a  is az égő, forró lá a fog száll i. Mi de  kórokozó... Iste  Sze tlelke i de  
szeplőt, i de  ű t le fog tisztíta i, i de  go osz lélek eg lesz köt e és a tűzzel égő 
tó a lesz et e: a ege észtő tűz e, Iste  haragjá ak a tüzé e. Se ilye  adállat e  
pusztíthatja el akkor az embert. Amikor a virágos kertekben sétáltok majd, nem lesznek 
ott kígyók, hogy rátok sziszegjenek és megöljenek a mérgükkel. Óh! Hát nem csodálatos? 

 Figyeljetek, az új föld ől egy porsze  se  lesz halo a rak a, hogy sírt állítsa ak a 
meghaltaknak. Nem lesz ilyen. Isten és ember együtt lesznek ott. Menyasszony és 
Vőlegé y, az egek és a föld ölelkeznek össze. Isten lejött, hogy az emberek között 
lakozzo , az Ő sátora elük lesz. Ne  lesz ű , e  lesz tö  fájdalo . Soha e  kell 
majd könnycseppet letörölni a gyermeke fölé hajló anya arcáról. Ámen! Nem lesz ilyen az 
új földön. Nem, mert az meg lesz ált a. Hozzá tartozik és az Ö éihez, akiket Ő eg áltott 
a föld ől. 

 Látjátok, ti a részei vagytok ennek a földnek. Így a ? És a ikor Ő eg ált 
e eteket, Ő ugya úgy áltja eg a földet is, és ti újra együtt lesztek. Óh, e yi el 

lehet még ezt egyszerű e  el o da i? Meg kell, hogy áltassatok, ert a föld részei 
vagytok. Ha a vér nem hullt rátok, akkor nem vagytok megváltva; nem vagytok elhívva. 
Aztá  Ő egtisztítja azt: ugya ezt teszi a tűz e . A ér ár lehullott: a tűzzel aló 
megtisztítás azonban még hátra van, hogy Isten lakozást vehessen a földön. Isten már 
el égezte az Ő letelepedését. Hisze  Iste  országa a első lehetőség szeri t ár ost a 
földö  a , az Ő sze tjei szí é e . Ezek az Ő tulajdo részei, elyeket ég a kezdet e  
kezdett el. Most az Ő tulajdo részei eg a ak ált a. Mire ár Ő? Hogy eg áltsa a 
földet, hogy rá helyezze az Ő tulajdo részeit, hogy po tosa  etöltse az Ő ele e elre delt 
tervét. Látjátok? 

 Figyeljétek meg: nincsenek sírok, nincsenek könnycseppek, soha. Nincs több 
vérontás. Soha nem fog rajta elmaszatolódni könnycsepp vagy vér: nem lesz több háború, 

e  lesz ek téli fellegek, e  lesz hideg hó. Ezek ől se i e  lesz, és a forró ap se  
fogja kiégetni a füvet. Hallelujah! 

 Még a si atag a  is rózsák fog ak yíl i. Az az öreg, tüskés ö é yeket ter ő 
sivatag egy napon rózsát fog teremni - ezt Isten mondta -, amikor a föld megváltatik és 

eszi a aga tűzkeresztségét. Most i de féle kaktuszok eg tüskés ö é yek a ak 
ott, de el fog jö i rá a tűzkeresztség. Ahogy az az e er is olt, aki e  ég ott olt a 
gyűlölség, az irigység és a erse gés i daddig és sakis addig, a íg e  jött a 
tűzkeresztség. Az i de től egtisztította őt. Ni s tö  féltéke ység, i s tö  
ezek ől a dolgokból. Az a hely teljes mértékben Isten lakóhelyévé lett. És emlékezzetek 
rá, hogy ezek az emberek fognak találkozni ott Vele. Ámen! Óh, mennyire... Ez nem csak 
egy ese, ha e  az igazság. Ezt o dta Iste . Ezt ígérte Ő eg. Ez ár a Me yasszo yra. 

 Még a si atag is, ahogy Ő o dta, irágoz i fog, rózsát fog tere i. A Sátá , a ű  
és a ű ösök tö é e  lesz ek ott. Mi dez el égeztetett, az örökké alóságig tart, és 



ami csak romlott volt... A Sátán, az a nagy arkangyal, aki egy napon még ott ült és ezt a 
sok gonoszságot cselekedte, el fog pusztulni. 

 Emlékezzetek rá, hogy a Biblia mondja, hogy ha az a lélek (soul) nem cselekszi meg, 
a it Ő para solt, akkor Ő ég azt a lelket soul  is elpusztítja. Ti értitek ezt. Ő Ö agát 
nem pusztíthatja el úgy, hogy Ő Iste  aradjo . Tehát hogyha az a lélek soul  a ilág ól 
van, akkor annak el kell pusztulnia. De hogyha az egy Istennel örök lélek (soul), akkor 
annak kezdete sem volt, hiszen Istennek a része: soha nem pusztulhat el. Ámen! 
Me yire gyö yörű... Me yire hálásak lehetünk... A gyülekezetnek látnia kellene ezt. 

 E erek, a it sak selekedtetek, itt fekszik előttü k. Ezt pró álo  el o da i 
nektek. Egy részét nem mondom, mert majd újra szeretnék visszatérni rá. 

 Még ezek a dolgok is: a Sátá  és a ű ösök örökre elvétetnek, soha nem lesz 
tö ... Látjátok, a Sátá  e  tud tere te i. Ha tud a, akkor ő Iste  ol a. Értitek? A 
Sátán csak megrontani tudja azt, ami meg lett teremtve. Értitek? És minden romlottság, 
minden megrontás el fog vétetni. És mivel a halál az élet megrontása, halál sem lehet 
többé akkor, amikor minden megrontás el fog vétetni. Az öregség a halál jele, és amikor 
az öregség elvétetik, akkor lép be az élet. A romlottság minden jele és a többi dolog is el 
fog étet i. A tüskék és a tö isek a ű  jelei. A föld meg lesz átkozva velük, és amikor 
azok elvétetnek... A betegség is így lesz, el fog vétetni. A halál is el fog vétetni. A vérontás 
is el fog vétetni. Semmi más nem fogja érinteni ezt a földet, csakis a szentség: a 
megváltottak. Óh! Annyira jól érze  aga  ettől! 

 Iste  és az Ő tere tése és e ek a tere tés ek a tere t é yei az Ő saját ére 
által a ak eg ált a; és az Ő saját tisztítási eljárásá al lesz ek egtisztít a: a 
kórokozókat elpusztító és a ű t elpusztító tisztítási eljárással, a íg minden teljesen 
tiszta, steril nem lesz. A sterilizálás legjobb eszköze, melyet az emberiség valaha is ismert, 

i dig a tűz olt. Vehetsz egy dolgot és eg oshatod azt szappa a  eg i de féle 
egyi a yag a , a ikről a yi sokat hallu k; de az a dolog akkor sem lesz teljesen tiszta. 

De csak égesd meg egyszer azt a dolgot. És amikor Isten szent tüze fogja sterilizálni a 
földet... Ő fele elte az Me yasszo yát, aki a Me y e  lehet Iste el, a íg i dezek a 
dolgok lezajlanak, és utána visszatérnek a földre: egy új égre és egy új földre. 

 A hideg telek nem ártanak neki, a forró nyarak nem ártanak neki, a sivatag 
rózsaké t fog irág a orul i, a ű  és a ű ösök el étet ek, Iste  és az Ő tere t é yei 
tökéletes összhangban lakoznak együtt a teremtésben. 

 Amint az ég és a föld férj és feleség, ugya úgy Krisztus és a Gyülekezet is az. Ők a 
eg áltás hatal as, di sőséges ter é e  találkoz ak, és isszatér ek is ét Iste  ke lére. 

Értitek? 

 Az új földön pedig van egy új város. Most nagyon figyeljetek, ezt ne felejtsétek el! 
Jézus erről o dta a Já os -ben, hogy elmegy és elkészíti azt. „Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, okom van elmenni. Higgyetek Istenben. És higgyetek énbennem.” Nem látták, 
hogy Ő olt Iste . Azt o dta: „Ti hittetek Istenben, akkor most higgyetek Bennem. És én 
helyet készítek nektek. Az én Atyám házában sok lakóhely van.” Az én Atyám 
királyságában sok palota van. Krisztus most építi az Új Jeruzsálemet. 



 Most agyo  figyeljetek, e ozogjatok, ehogy le aradjatok erről! Krisztus ost 
a Mennyben van, és építi az Új Jeruzsálemet. Ahogyan Isten hat nap alatt teremtette a 
földet: tehát hat nap alatt teremtette a földet - vagy 6000 év alatt... Meg lett mondva: 
„Ne legyetek tudatlanok.” Az Igében azt olvastuk, hogy ezer év egy nap. Krisztus elment, 
hogy helyet készítsen nekünk, ezt a helyet építi már sok-sok ezer éve: helyet készít 
nekünk. „Ha pedig elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök értetek, hogy ahol én 
vagyok, ti is ott lehessetek.” Figyeljétek meg: a Megváltó és a megváltottak.  

 Bárcsak le e idő k ost: egjelölte  aga ak Sala o  idézetét arról a 
lá yról, a e yasszo yról. Óh, ost ezt ki kell hagy o , ert túlságosa  későre jár. 
Látjátok? De ajd újra elő fogo  hoz i. 

 Amikor próbálja megkapni azt a lányt, az a lány már egy pásztorfiú jegyese. Talán 
éhá ya  azt go dolták, hogy ez sak egy é ek olt, a it ő é ekelt. De e ! Sala o  

volt Dávid trónjának az örököse a földön. De megmutatta, hogy a királyságnak el kellett 
úl ia. Ez Krisztus ak a egjele ítése, aki az Ő Me yasszo yát szereti. 

 Figyeljétek meg, hogy Jézus azt mondta a Jn 14-ben: „Helyet készítek nektek.” Óh, 
hogy fog az kinézni? Az isteni építész készíti és tervezi azt. Milyen lesz az a város? 

 Pró álok eszél i erről egy pár per ig. Az iste i építész készíti és ter ezi azt. És 
ézzétek eg, hogy szerető kezekkel ter ezi az Ő szeretett Me yasszo ya szá ára. Hogy 

fog a áros ki éz i? El tudtok képzel i egy házasság előtt álló férfit, hogy hogya  építi 
meg az otthonukat, hogy minden dolog kézre essen a felesége számára, hogy pontosan 
olyan legyen minden, amilyennek a felesége szeretné? Ámen! 

 Az iste i építész egter ezett egy új árost, ahol Ő és az Ő Me yasszo ya fog ak 
lakozni, ahol minden kézre esik a feleség számára. Nem csoda, hogy az apostol azt 
mondta: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ami ember szívébe nem jutott (Károli: 
amit ember szíve meg sem gondolt).” Lássuk csak, hogy betekinthetünk-e oda egy 
pillanatra, nézzük meg, hogy hogyan is fog az a város kinézni. Az isteni építész tervezte 
azt az Ő szeretettje szá ára. Látjátok? Óh, micsoda hely az, amit az isteni természet, az 
iste i építész készít az Ő iste i tulajdo része szá ára, akit az iste i Iste , az iste i élet 
szerzője, ele e elre delt... 

 Milyen lesz az a város? Gondoljatok bele. Emlékezzetek, az nem a Menny! János azt 
mondta: „Látta  azt a Me y ől alászáll i.” Annak a földön kell lennie. Látjátok? Nem 
ezen a földön, ami el fog múlni; hanem a megváltott földön. Isten nem azt mondta, hogy 
Ő egy új e zedéket fog fel e el i: Ő eg álta i fogja azt, a elyik itt van. Nem egy új 
nemzedéket fog felnevelni; hanem azokat váltja meg, akik már itt vannak. Nem fog új 

ilágot tere te i; ha e  ez a ilág lesz, a elyik itt a . Ő ezt a ilágot fogja egéget i, 
egtisztíta i, ahogya  azt eletek is el égezte. Az Ő ter ei ek örökké meg kell 

maradniuk. 

 Most nézzétek, olyan lesz... Ne felejtsétek, hogy nem a Mennyben lesz, hanem a 
Me y ől száll alá. Ez egy lakóhely, egy olya  hely, a ely e  lak i kell, a ely e  a 
tartózkodási helyünk lesz. Mint ahogy azt János Pátmosz szigetén látta itt a Jelenések 21-



ben, látta leszállni a várost. János látta, ahogy a város egy galambként ereszkedik alá a 
Me y ől, a i t látta... Itt jö  le Iste  az Ő földi sátorára, Jézus, aki a Me y ől száll alá.  

 Jézus megkeresztelkedett, és ment egyenesen... Amikor a prófétával találkozott: az 
Ige jött a prófétához, és Ő Maga olt az Ige. A próféta ott állt, tagad a a felekezeteket és 

i dezeket a dolgokat, és a ikor ő eglátta az Igét, az Ige azo al odajött hozzá. A 
prófétát annyira megrázta ez, hogy azt mondta: „Nekem kellene Általad 
megkeresztelkednem. Miért Te jössz énhozzám?” 

 Ő azt o dta: „Engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk.” 
Hiszen mindketten ismerjük az üzenetet. „Én vagyok az áldozat és meg kell mosódnom.” 
Ő pedig engedett Neki. 

 A ikor Ő kijött a íz ől, a próféta azt o dta: „Láttam az eget megnyílni.” A 
próféta látta. Látta az eget eg yíl i, a Me y ől pedig egy gala  szállt alá, és egy 
hang azt mondta: „A földnek ez a része az Enyém, amit én megváltottam, és én a földnek 
erről a részéről fogo  eg álta i a föld tö i részét is, ert Ő az é  egjele tett Igé . 
Az egész ilágot é  szólította  elő létezésre az  é  Igé  által Zsid . A Sátá  tartotta 
magánál mindeddig, de eljöttem, hogy megváltsam azt.” Annyira, hogy testet öltött: „És 
én itt fogok lakozni.” 

 János azt mondta: „Látta  a sze t árost, az Új Jeruzsále et a Me y ől alászáll i, 
mint egy férje számára felékesített menyasszonyt.” És hová szállt le? Pontosan oda, 
ahová akkor: a földre. Jézus része volt annak a földnek, amelyre a Szentlélek leszállt, és a 
Sze tlélek örökre Rajta is aradt. Soha e  hagyja el, i dig ott a . Ő és Iste  egy. 
Örökre így kell maradniuk. Így János látta a szent várost, az Új Jeruzsálemet egy 
üstökösként vagy egy galambként alászáll i, lejö i a Me y ől és leszáll i a eg áltott, 
kész földre. Hogy mit tegyen ez a város? Hirdessen minden tulajdonrészt, akik számára 
Isten a földet teremtette: minden férfit, aki az örökkévalóságban képviselve volt, és 
minden asszonyt, akik megváltattak akkor. A föld tűz által lett egéget e: Jézus  apig 
a pusztá a , az Ő tüzes kísértései e . Ez utá , késze  állt a szolgálatra. Csak go doljatok 
bele, ahogy a Szentlélek leszáll a földre, és Jézusra, a szent vérre. Most figyeljetek. 
Remélem, hogy nem megyek túlságosan mélyen bele számotokra. 

 Az a szent vér, amelyet Isten teremtett, a vér, az élet, Isten teremtése: Jézus volt 
Iste  tere tésé ek a kezdete. Értitek? Ő Lélek olt. A Bi lia o dja, hogy Ő az Iste  
teremtésének a kezdete. Hogyan kezdődött Ő? Egy asszo y éhé e , a i i soda? Az 
asszony... Nem úgy... Hogy lehet, hogy azok a vak emberek nem látják ebben a kígyó 

ag át?! Látjátok? É a ide lett helyez e a földre, és ég ielőtt ár i törté t ol a, 
hogy a Sátá  egéri tette ol a őt, Isten azt mondta nekik: „Sokasodjatok, és 
népesítsétek be a földet.” Így van. De bejött a képbe a Sátán, és hogyha az Ádám fia lett 
volna, akkor hol... Ádám közvetlen leszármazottja volt Istennek, és az ember mindig csak 
az ő szülei ter észetét eszi agához. Amikor az ember újjászületik, akkor a mennyei 
szülő ter észetét eszi agára. A te e yei szülőd pedig az Ige tulajdo része, a te 
szülőd tulajdo sága. Hogy lehet ezt egtagad i a felekezetek ked éért? 

 Re éle , hogy e  aradtok le erről. Tudo , hogy ez Iste től a . Jézus... 
Leszállt a Me y ől, és ott olt Jézus, Iste  tulajdo része, Iste  tulajdo sága. Most pedig, 



az asszony... Figyeljetek! Isten azt mondta: „Amiért ezt cselekedtétek, ellenségeskedést 
szerzek a te magod és a kígyó magva között.” Így van? Az asszonynak pedig semmilyen 
magva nincsen. Erre gondoltatok-e ár? Neki ter őföldje a , de e  ag a. Látjátok, a 
kígyó ár odahelyezte az ő ag át. Aztá  pedig, ha az asszo y ak i se  ag a, eki 
maradnia kell, hogy legyen magva. 

 Látjátok, a testi közösülést a Sátán hozta be, a kígyó: ami nem olyan volt, mint a 
ai kígyók. Hisze  a ak a kígyó ak lá ai oltak, hisze  utá a a lá ait esztette el. Ő olt 

a legravaszabb... Az egyetlen állat, amely „együtt űködhetett” az asszonnyal. Állat 
magva ma már képtelen erre, csak a férfi magva képes rá, semmi más. Kísérleteztek vele, 
és e  űködött. A hí e ű állatok élethordozó ag a e  egy e az asszo y a, 
egyszerűe  e  űködik. De az olt a hozzá legközele  álló dolog... 

 Látjátok, nem tudják megtalál i a si pá z és az e er között lé ő fajt. Látjátok, 
i de  faj fejlődése látszik a adarakig, a aj okig és szépe  sor a  to á , egésze  a 

csimpánzig: aztán ott van egy hiányzó láncszem. Az volt a kígyó, nem a mai kígyó. Az a 
kígyó meg lett átkozva, és így el eszítette az akkori egjele ésé ek i de  jelle zőjét. 

 Isten nem átkozta meg Ádámot. Ádám is talán megcselekedte ugyanazt a dolgot, 
de Isten a földet átkozta meg: tövisek és bogáncskórók. Isten nem átkozta meg Évát, 
hanem azt mondta, hogy Ádám uralkodni fog felette. Mostantól kezdve Éva ne próbáljon 
meg prédikálni meg ilyesmi dolgokkal foglalkozni: Ádám uralkodik felette. „Életed minden 
napján verejtékkel...” „És fájdalommal hozol életet a földre.” De Isten azt mondta: 
„Ellenségeskedést szerzek a te magod és annak magva közé.” Az asszonynak nem volt 
magva: soha nem volt neki. Tehát, valamilyen módon kellett neki magot szereznie. Isten 
adott neki magot, nem a testi közösülésen keresztül, hanem a teremtés által! 

 Hát nem látjátok, ti vak emberek, hogy a kígyó magváról van szó!? Óh, a Sátán 
Ádá  előtt ért oda, o a  olt az a ag. De az asszo y kapott egy agot. Mi olt az? 
Maga Iste . Ő olt Iste  tere tésé ek a kezdete! 

 Most ézzük sak eg: a ikor Sét egszületett, agy Á el... Ő igaz e er olt az ő 
atyjától, és Sét is az volt, ugyanúgy. Akkor honnan jött az a gonosz ember? A gyilkos, a 
hazug. Látjátok? Látjátok, hogy ho a  jött? Mag ak kellett le ie, ert ő egy ag olt. 
Káin ember volt. Óh, hol tartanak azok a vak emberek?! E világ istene megvakította őket. 
Micsoda... Nem csoda, hogy Jézus azt mondta: egy ember sem láthatja meg azt. Értitek? 

 Azt mondjátok: - Miért nem látják meg? Jézus egy alkalommal azt mondta az 
apostoloknak: „Nektek adatott meg, hogy megismerjétek az Isten országát, nekik pedig 
nem adatott meg.” És ezért van az, hogy ti 1500 mérföldes távolságokból is eljöttök. 
Látjátok? „Megadatott nektek, hogy megismerjétek az Isten országát.” 

 Nézzétek csak meg, még Dél-Afriká ól is eljö ek eze  a késői órá , a ikor a 
Menyasszony arra készül fel, hogy elépje  az Iste  országá a. Ni s elég idő . 
Figyeljetek, figyeljetek most. Értitek? 

 Látjátok e e  a kígyó ag át? Látjátok, hogya  lett el égez e? Egyszerűe  
tökéletes. Nos, valaki azt mondta, mint a minap Tucson-ban az a fiatalember... Óh, lehet, 
hogy ő is hallgatja a kazettát, ost eki szeret ék o da i ala it. Ő azt kérdezte tőle : 



- Éva miért mondta azt, hogy: „Fiút kaptam az Úrtól, fiam van az Úrtól.” Persze, 
természetesen: Istennek van egy törvénye. 

 Nézzétek, ha vesztek egy magot, azt elültethetitek itt a ező , ahol a  úza . De ti 
akár azzal együtt tüskebokrot is ültethettek oda. Így a , ugya az a ap és ugya az az eső 
kelti életre a magot. Istennek van egy törvénye, és az a törvény megszeghetetlen. Tegyük 
fel, hogy a város legmakacsabb asszonya és legkomiszabb férfiúja között - akik persze 
nem házasok -, viszony van. Együtt élnek és gyermekük születik. Még az a gyermek is 
Isten törvénye által születik, mert ennek nincs más módja. Máskülönben a Sátánt 
te é k eg tere tő é, és azzal őt iste ek o da á k. Óh, e yire akok tud ak 
lenni az emberek! Látjátok? Isten törvénye, természetesen. Ha valaha is világra jön egy 
kis a a, legye  szó akár Ézsauról, akár Jákó ról, agy ár ilye  rossz hír e ű e erről... 
Akár legyen szó Júdásról! A ak a kis a á ak akkor is Iste től kellett le ie. Iste ek a  
egy törvénye. 

 A Biblia azt mondja: „A ap süt az igazra és a ha isra. Az eső esik az igazra...” A 
Zsidó-levél 6. fejezete azt mondja, hogy: „Az eső lejö  a földre, hogy egö tözze azt...”, 
tudjátok, hogy életet hí jo  elő. „De a tüskék és a tövisek is ugyanazon víz és ugyanazon 

ap által él ek Károli: Mert a föld, a ely eissza a gyakorta rá hulló esőt és hasz os 
fü et tere  azok ak, akikért ű eltetik, áldást yer Iste től; a ely pedig töviseket 
terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége a megégetés)”. Azért van ez, mert 
Isten törvénye az, hogy megérleljen minden magot, hogy minden mag szaporodhasson. 
Tehát, ennek kellett létrehoznia a kígyó magvát is. Soha nem akadályozta ez Istent; 
ha e  etöltötte az Ő ter ét, és Meg áltó á tette Őt. Mi de  ak ak lát ia kelle e ezt... 
Ha sak e ilág iste e el e  rejtette ezt a sze ük elől. Ez ugya olya  yil á aló, i t a 
többi dolog, amit mindenki láthat. Itt vagyunk. Itt van a kígyó magva. 

 Most figyeljünk. Jézus volt Isten teremtésének a kezdete. Mit tesz egy asszony? 
Amikor az életet hordozó sejt jön a férfitól... Csak próbáljátok ezt cáfolni. Az asszonyban 
egyáltalá  i s élet. Neki sak egy kis petesejtje a , a i a ező. Olya , i tha vennél 
egy ezőt és aztá  azt teljese  felás ád és i de  életet kiirta ál előle, hogy ég fű se 

őhesse  e e. Aztá  pedig egi t ter éke yé teszed úgy, hogy agot etsz ele. 
Hogyha jön az ellenség és más magot is vet abba a földbe, akkor az Isten törvénye 
mindkét magot meg fogja érlelni. Istennek nem ez volt a célja, de mégis: mi történt? 

 Látjátok, a férfi spermája hordozza magában a hemoglobint, ami a vér. Az élet 
pedig a vérben van. És ha... Ezt én megfigyeltem a szarvasmarhák és más jószágok 
pároztatásánál is. Shakarian testvér is ott volt velem, az orvosok és a kémikusok pedig 
figyelték, hogy hogyan zajlik le az a folyamat. Látjátok? Az asszony ivarsejtje nem más, 
mint azok a kis tojások, a petesejtek. De jön a férfitól való sperma, ami nagyon sok 
élethordozó sejtet jelent. Az asszony ivarsejtje azonban nem hordoz életet magában, 
hiszen az asszony a férfi mellékterméke. Így lett az asszo y tere t e, ezért ő a ező. Ott 
van benne a petesejt: termékeny föld erre az életre. A férfiból származó élet pedig mozog 
és megy... Ez egy titok... Talán azt mondjátok: - Az első sejt ér sak oda, a tö i elpusztul. 

 Nos, ki az, aki ezt meghatározza? 

 - Az első sejte  úlik i de . 



 Akkor té yleg a legelső férfi i arsejtről és a legelső petesejtről le e sak szó? 
Ne , e . Az is lehetséges, hogy egy hátul lé ő petesejtet fog egter éke yíte i az 
egyik középe  elhelyezkedő férfi i arsejt. Ez yil á alóa  utatja azt, hogy ala ilye  
intelligencia határozza meg, hogy a kis utód vörös hajú, fekete hajú, alacsony vagy nagy 
testalkatú, fiú vagy lány lesz-e. Látjátok? Mi e  efolyásolhatjuk ezt. Egyszerűe  e  

űköd e. Persze, lehet őket ke er i. De az se  tesz se it ássá. Ezt a dolgot sakis 
Isten határozza meg. 

 És egy idő eltelté el egy izo yos élethordozó férfi i arsejt fog eljut i arra a 
ezőre, a petesejthez. Mi soda... Egy kis farka a , a i ide-oda ozog, aztá  késő  

abból lesz a kisbaba gerince.  

 Akkor mi az asszony? Az asszonyban nincs mag. Neki mezője a , a i a agot 
árja. Tehát az elle ség ag a is elekerült a föld e. Miköz e  a jó ag ető a aga 
agját etette, az elle ség ögötte a ro lott agokat etette el. De az eső esik az igazra 

és a hamisra egyaránt. A nap... Minden magnak növekednie kell. Jézus azt mondta: „Hadd 
ö ekedje ek együtt, egy apo  a gazt ajd úgyis egy egyűjtik.” Már most gyülekeznek 

a agy szer ezetek e, a i ől a égé  egy agy kazal lesz összegyűjt e: az Egyházak 
Világtanácsa. És mi lesz a vége? Hogy megégettetnek. A gabona azo a  a sűr e lesz 

egyűjt e. Értitek? Pedig i dkette  ugya azo  dolgok, ugya azo  íz és ugya azo  eső 
által élnek.  

 Hogyha egy citromfa ágát oltják be egy narancsfába, akkor végül az a fa citrancsot 
(grépfrút) fog teremni. A narancsfa már nem narancsot fog teremni, hanem vagy 
itro ot, agy itra sot: de ez a gyü öl s a ara sfa által előállított életet e észti fel. 

 A felekezetek e lettek olt a a szőlőtő e, ert hogyha ők kereszté yek ek 
o dják agukat, akkor ők a ól is él ek. Ott a  Kajafás - tudjátok, ki olt ő -, és mégis 

prófétált. Látjátok, abból élnek. Óh, bárcsak lenne egy hetünk arra, hogy ezt a dolgot 
tanulmányozhassuk és annyira világosan lássuk, hogy senki ne legyen, aki ne értené ezt. 
Most azonban ki kell hagynom néhány dolgot. Most figyeljetek! 

 Figyeljetek, azok a kezek az Ő szeretett Me yasszo yá ak ter ezik ezt a árost. 
Gyengéd szeretettel van megtervezve a Menyasszony számára. Emlékezzetek rá, hogy a 
Szentlélek leszállt Jézusra, Jézus pedig a föld egy része volt. Miért? Mert Isten 
élethordozó sejtje, az Isten élete egy asszony méhében lett eltervezve, az asszony méhe 
pedig a föld volt. Így a . Aztá  ejött az Iste  élete, tehát Ő olt az Iste  tere tésé ek a 
kezdete. Látjátok? Aztán Isten vére, ami annak az élethordozó sejtnek köszö hetőe  ott 
volt, amikor az a vér a Golgotán kiontatott, akkor az a vér visszahullott a földre. Miért? 
Hogy eg áltsa a földet. Most, a föld egigazult és egsze telődött, elhí atott és Iste  
tulajdonának mondatott. A földnek most meg kell kapnia a tűzkeresztséget, és eg kell 
tisztul ia Jézus és az Ő Me yasszo ya szá ára. És ti agytok azok a tö i részek, a ik ki 
lettek o a e ől a föld ől: a föld. Ti is a föld részei agytok, a ti testetek az. A lelketek 
(soul) Isten része, Isten tulajdonsága, Isten tulajdonrésze, amely itt a földön testben 
mutatkozik meg. A testet meg kell váltani. Most a lélek (soul) van megváltva, mert 

ű e  olt. Ezért Iste  lejött a egigazítás, a egsze telés és a Sze tlélek 
keresztségének folyamatában, és megváltotta a lelketeket (soul). És mivel ti a föld részei 



vagytok, a föld általatok van megváltva. Most vagytok ebben a folyamatban, ez a 
folya at a  kiteljesedő e .  

 A testetek megigazult Noé keresztsége alatt. Ámen! A testetek, amikor a vér 
ráhullott... A földnek pedig tűz által kell egtisztul ia. A ak a hely ek, ahol éltek, a 
Sze tlélek keresztségé el kell egtisztul ia, hogy lakóhely legye  Krisztus és az Ő 
Menyasszonya számára az Új Jeruzsálemben. Figyeljétek ezt a várost.  

 A föld: a lakóhely a földön lesz. Most tisztá  láthatjátok ezt a áltozást, a iről 
beszéltem. A földnek meg kell változnia: nem maradhat ilyen. 

 A gyülekezet, a világ nem folytatódhatna ugyanígy az ezeréves királyság után: meg 
kell változniuk. Látjátok? Ilyen helyünk van, aminek meg kell változnia. Ugyanúgy, ahogy 

ekü k is eg kell áltoz u k a sze t tűz által, hogy alkal asak legyü k az Ő 
befogadására, vagyis a Szentlélek befogadására. 

 Most figyeljetek. Nagyon sok hely lesz az új földön. Igen, nagyon sok hely. Igaz, 
hogy a tűz fogja azt „újjáépíteni”, de nem lesz rajta többé tenger. 

 Figyeljétek meg, hogy a város maga 1500 négyzetmérföld (kb. 3840 km2  területű. 
Most, nagyon figyeljetek, amíg felvázoljuk ezeket a méreteket. Egy pillanat, csak 
szeretném letörölni a táblát. 

 Itt a  Iste től egy mély kijelentés. A többi dolog... Az Úr akarata szerint a többi 
dologról is beszélek. 

 Figyeljünk csak, tehát a föld... Lapozzunk a Jelenések könyvéhez, ahol látható, hogy 
hogyan lett a város a futamnyi távolság szerint megmérve. Tehát, látjuk, hogy a város 
területe meg lett mérve, 1500 négyzetmérföld. Tudjátok, hogy az meddig érne el innen? 
Ezt ezen a héten mértem le. Maine államtól Florida államig, a keleti parttól pedig a 
Mississippi folyótól 600 mérfölddel (kb. 960 km) nyugatra érne el. Más szavakkal, az 
Egyesült Államok területének felét foglalja el az a város.  

 Azt mondjátok: - Nincs benne elég hely. Azonban amikor a tenger már nem lesz ott, 
akkor ő e  lesz elég hely, hisze  ost k . /  része a  a íz alatt. Így van? A robbanás 
kiszárítja a tengert és megváltoztatja a földet. Óh, csak emlékezzetek: 1500 
négyzetmérföld! Micsoda város! Ne felejtsük, nem lesz tenger. A szélessége és a 
magassága megegyezik. Tehát ebben az irányban is 1500 mérföld, ebben az irányban is 
1500 mérföld: 1500 mérföld a szélessége, a hosszúsága és a magassága! 1500 mérföld! 
Csak gondoljatok bele: átlátszó arany! A város körül pedig fal állt. 

 Most, ez itt e  az egye lő éreteket jele ti: „... a falak és az alap egye lőek 
voltak.” Ez e  szükségszerűe  azt jele ti, hogy ko káról agy égyzetről a  szó. Mert 
van egy másik térbeli forma is, aminek a méretei azonosak: a piramis (gúla). Négyzet 
alapon fekszik, a falak pedig ugyanolyanok. Hadd rajzoljam le. 

 Látjátok? Hosszúság, szélesség, magasság. Nagyon bizonyos dologról van itt szó. 

 Figyeljétek meg, hogy ebben a szögben is megegyeznek a méretek, mindegyik 
ugyanaz. Magasság, hosszúság, szélesség. Egy másik dolog is bizonyítja ezt a piramisról. 
Pontosan ez ad választ a piramisra, Énók jelére Egyiptomban. Így van? 



 Az özö íz általi pusztítás előtt, a ikor a egigazulás ég eljö e dő olt, É ók egy 
jelet hagyott maga mögött. Abban a piramisban hét lép ső ezetett a király szo ájá a. 
Figyeljetek, a hetedik lép ső  - ha valaha is tanulmányoztátok a piramisokat -, kerül sor a 
király bemutatására. Figyeljétek, hogy melyik helyen állunk most, és akkor meglátjátok az 
időt, a ely e  élü k: a pira is a . 

 Isten három Bibliát készített. Ne keverjük ezt össze a piramisról szóló hamis 
tantétellel, aminek semmi értelme nincs. Itt azonban az igazi piramisról van szó. Látjátok? 
Figyeljetek. Iste  első Bi liája... Ő hár at készített: i de ek a háro a  kell 
szerepelnie. Jézus háromszor jön el. Egyszer, hogy megváltsa a Menyasszonyát, utána, 
hogy Magá al igye a Me yasszo yát, har adszor pedig isszatér ide az Ő 
Menyasszonyával. 

 Most figyeljétek meg, hogy ez mennyire csodálatos. Látjátok? Ebben a piramisban 
hét lép ső olt, és utá a kö etkezett a király szo ája. Mi pedig a hetedik gyülekezeti 
korszak a  agyu k, ielőtt a Király elfoglalja az Ő tró ját. És e lékezzetek rá, hogy a 
pira iso  soha e  olt sú skő. 

 Iste  első Bi liája az ége  olt, az állatö i jegyek e . Szépe  elkezdődik, és i de  
kor yo o  kö ethető e e. Az első állatö i jegy a szűz. Így jött Ő először a földre. Az 
állatö  utolsó jegye az oroszlá , az Ő ásodik eljö etele. Éppe  ez előtt a jegy előtt 

a ak a kereszt e  fek ő halak, a i a rák-korszak, amelyben most élünk.  

 Ezutá  kö etkezett a pira is, elyről É ók tett izo yságot. Most i s idő k 
mélyebben belemenni ebbe, de egy napon Isten segítségével ezt is megmutatom nektek. 
A piramisból pontosan látszik az az óra, amelyben élünk. 

 Figyeljétek csak meg, hogy annak a térbeli formának, amelynek a méretei 
egegyez ek, e  szükségszerűe  kell ko ká ak le ie. Figyeljétek eg, hogy ez a 

álasz É ók Egyipto a  lé ő jelére.   

 A a  az idő e , a ikor a föld eg fog tisztul i a tűzkeresztség által, 
ulká kitörések lesz ek. És a i t a föld felro a , egy pira is alakú hegy fog előle 

kiemelkedni. Értitek? Nagyon is elég hely lesz ehhez, hiszen ez a föld teljesen meg fog 
változni, a felszíne teljesen más lesz. Értitek? Egy piramis alakú hegy fog a föld ől 
kiemelkedni. Ezt fogja az Ige elvégezni, pontosan ezt. 

 Most figyeljétek meg, hogy mi áll az Ézs 65:25- e , a it az elő  ol astu k fel: 
„Nem ártanak és nem pusztítanak az én szentségemnek hegyén; így szól az Úr.” Óh, - az 
egész az „én szentségemnek hegye” lesz. Ne felejtsétek, i dig egy hegyről a  szó. 

 Hogyha a falak függőlegese  áll á ak, akkor a árost sak elülről lehet e lát i. A 
tró  sak elülről ol a látható. Figyeljétek eg, hogy a tró  akkor sak elülről ol a 
látható, de most nézzük meg az Ézs 4:5 ígéretét. Olvassuk csak el. 

 Siettek? Most e siessetek. Most egy agyo  is ko krét dologról a  szó, és idő kell 
ennek a megértéséhez. Ezt nagyon világosan szeretném megláttatni veletek, és aztán 
amikor legközelebb visszatérünk erre, a ikor ajd legközele  eszélü k erről... Máskor 
lesz ajd egy úja  ta ul á yozásu k ezzel kap solat a . Óh, di sőség az Úr Jézus ak! 
Nézzétek meg, hogy az Ige mennyire tévedhetetlen. Figyeljétek most az Ézsaiás könyvét. 



Magamnak is felírtam ezt, csak találja  eg. Ézs : . Figyeljetek, ő itt az Úr eljö eteléről 
beszél, hogy az asszonyok mennyire erkölcstelenek lesznek akkor. Óh, ahogy a Próféta 
mondja: „Hét asszony...” Olvassuk csak fel. Nézzétek. 

Ézs 3:28 verssel kezdve: 

„És megragad hét asszony egy férfit azon a napon, mondván: A magunk kenyerét 
esszük és a i ruhá k a öltözködü k, sak hadd eveztessü k a te evedről, és 
vedd le rólunk gyalázatunkat!  

Ez az utolsó idők, a ely e  i élü k. Házasság, el álás, prostitú ió és a tö i dolog.  
És ama napon az Úr ak se etéje ékes és di sőséges lésze  és a föld ek gyü öl se 
nagyságos és díszes Izrael maradékának.  

(Hogy megmenekültek a kárhozattól, látjátok.) 
És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek 
mondatik, minden, valaki Jeruzsále e  az élők közé eiratott. 
Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát (emlékezzetek, hogy ez mindig a 
Menyasszony), és Jeruzsálem vérét  

(ez a zsidók maradéka és a Menyasszony)  
eltisztítá előle az ítélet lelkével, a egégetés lelkével...” 

 Tűz! Megégetés! Ez i dig Iste  ítélete. A ikor Ő az utolsó ítéletet égzi el: elhí , 
egigazít, eg ált téged; utá a pedig jö  az Ő ítélete rád. A Sze tlélek pedig és a tűz 
eg fog tisztíta i a ű től. Akkor agy te az Ö é. Ugya ezt teszi eg a földdel, amikor 
egtisztítja tűzzel és a egégetés lelké el. Most figyeljetek, késze  álltok? 

„Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé 
appal felhőt és ködöt, s lá goló tűz ek fé yességét éjjel; ert az egész di sősége  

oltalma lészen.” 

 Az Úr azo  a apo  a tűz ek fé yességét fogja egtere te i a ak a hegy ek a 
tetején. És aztán tovább folytatva azt mondja, hogy az a hely oltalom és rejtek lesz majd, 
egy menedékhely. Figyeljétek meg, hogy pontosan a Biblia által leírtak történnek meg. Ha 
a falak függőlegese  áll á ak, akkor e  láthat á k ezt; ezért a falak ak iztos, hogy 
valamilyen szögben kell állniuk. „Az én szentségemnek egész hegye...” Ő egtere ti ezt 
a fényességet azon a hegyen, ami oltalmul fog szolgálni. Óh, énekeltük már ezt az éneket: 

  Óh, az a Sion hegyi város 
  Zarándokként mennyire szeretem 
  Minden korszakon át... 
  Mikor elérek e hegyen épült városba.  
  

 Figyeljétek meg, hogy a Sinai-hegy volt az a hely, ahová Isten lejött, amikor a 
Tűzoszlop a  Izrael épé el eszélt. Arra a hegyre szállt Ő le, a Si ai-hegyre. Az 
Átváltozás-hegyére szállt le, amikor kijelentette: „Ez az é  szeretett Fia : Őt 
hallgassátok.” Ő egy fé yoszlop a  szállt ott alá, és a hegy sú sát ilágossággal 
árasztotta el Péter, Jakab és János előtt. Akkor Mózes és Illés is Vele együtt jele t ott 

eg, kép isel e a halál ól feltá adottakat és az el áltozottakat. Di sőség az Úr ak! 



 Az új város és az új föld, az új teremtés, a hegyen épült város, melynek csúcsán a 
trón áll: a trón áll a csúcson, a áros lakói pedig a hegy oldalá  a ak. A árost körül e ő 
fal ak  alapkö e a , és i degyikük ek a ellkasá ... Áro  főpap ell értjé  is kö ek 
voltak, amely Izrael 12 törzsét jelentette. A kapuban pedig... Négy kapu volt, éppen úgy, 
mint a pusztai sátoron, amikor a szent sátor a pusztában volt. Figyeljétek meg, hogy 
minden kapunál három apostol áll, vagyis 12 apostol. És az egész 144 futamnyi magas 
volt. 144 futamnyi táv pontosan 216 lábnak (kb. 71 m) felel meg, azoknak a nagy 
köveknek pedig mindegyike 20 láb (kb. 6,6 m) magas volt... A kapuban ez a mellvért tábla, 
amely a város körüli falat alkotta. 

 A város nem a falakon áll, mert egy 1500 mérföld (kb. 2400 km) hosszú város nem 
is állhat meg a falakon. A falak ott állnak, ahol az ember belép a városba, mint a régi 
Jeruzsálem kapui. A falakon keresztül lehet belépni a városba, és mindegyiknek megvan a 

aga  alapkö e. És ott a ak a külö öző drágakö ek, elyek Izrael  törzsét 
jelentik. Az apostolok pedig valamennyien... A nagy, drágagyöngy kapuk fölött egy-egy 
apostol neve áll. És nem azt mondta-e Jézus: „Trónokon fogtok ülni, hogy Izrael 12 törzsét 
megítéljétek?” Ki ül a kapuk ál ítéletet o da i, a ikor ők elép ek a áros a? Óh, ők 
vannak ott! A föld királyai, akik belépnek a városba, az apostolok által lesznek megítélve, 
ahogy azt Jézus ígérte. 

 Óh! Azon a trónon, 2400 km magasságban, az egész világ látni fogja a világ 
ilágosságát, Jézust, aki a ilág sú sá  lé ő tró o  fog ül i, a gyülekezet sú sá , a Sio -

hegyének csúcsán, amely 2400 km magasságban lesz - ami az Egyesült Államok hosszának 
fele -, és az egész ilágról lát i lehet Őt, a i t  k  agasság a  fog ül i. A földö  
pedig mindenütt a megváltottak fognak élni. 

 A házak tiszta aranyból épülnek. Lesznek utcák, parkok, kertek, és az élet folyója 
ered majd a trónnál és az fog kis patakokban végigfolyni a teraszokon. Az élet fája pedig 
virágozni fog, és évenként 12-szer meghozza a maga gyümölcsét: minden hónapban más-
más gyümölcsöt. Aztán a föld királyai jönnek be oda, és tisztességet tesznek... A fa levelei 
pedig a nemzetek (Károli: pogányok) gyógyulására lesznek. Amikor a királyok 

ékesség e  fog ak él i egy ással, akkor ők is úgy tesz ek ajd, i t az a gala , 
amely egy falevéllel tért vissza a bárkához, mutatva, hogy Isten haragja elmúlt. Tehát 
a ikor egy király di sőséget hoz ajd és tisztességet tesz a Me yasszo y szo ájá a  
abban a városban, az a király is egy falevelet fog vinni a másik királynak, azzal mutatva, 
hogy közöttük örökre béke van. A nemzetek gyógyulására. Így fog mi de  elre deződ i.  

 Volt idő, test ér, a ikor egy ás érét o tottuk, há orúztu k, kia áltu k, 
gyerekeket égettünk el és tettük mindezeket a dolgokat: de most béke van! A gyógyulás - 
és itt nem a betegségek gyógyulásáról van szó, hiszen az már elvégzett dolog -, a 
nemzetek gyógyulása! Ámen! 

 Város, melynek csúcsán a trón áll. Jelenések 21:23: „És a városnak nincs szüksége a 
apra, se  a holdra, hogy világítsa ak e e; ert az Iste  di sősége egvilágosította 

azt, és annak szövétneke a Bárány.” 

 Az Úr Isten az a Tűzoszlop, a ely Izrael gyer ekeit kö ette égig a pusztaság a . Ő 
az, aki a trónra ült a tökéletes királyságban, abban a királyságban, amelyben Jézus 



alá ettetik az Ő Atyjá ak, hogy Iste  legye  i de  és i de ek e . Jézus úgy ül az Ő 
trónján, mint a mi Józsefünk. Akkor a Király lesz az a világosság amely a Sion-hegyén 
fé ylik, és az Ő sze t ilágossága fogja eragyog i az egész árost. Hallelujah! 

 2400 km magas és 2400 km hosszú, Isten minden csodadolga bele van építve abba 
a városba. Utcák, sugárutak... Olvassátok el a Jel 21. fejezetét, és nézzétek meg, hogy így 
van-e! Nem kell nekik világítás, mert a Bárány a világosság. A trónon pedig, amely 2400 
k  agasság a  a ... Ne  függőlegesek a falai, ha e  úgy zár ak e szöget, i t a 
piramis oldalai. Látjátok, a város egyik oldalától a másikig. Ide most beszúrhatok valamit, 
ha akarjátok.  

 Észrevettétek-e az itteni kis csoportot? Szinte pontosan akkora távolságokból 
jöttetek: Georgia és Califor ia álla ok ól, a Saskat he a  területéről, Ka sas és Mai e 
államokból. Innen jöttetek. És az így körberajzolt terület szinte pontosan 2400 km-nyi 
távolságoknak felel meg. 

  Óh, ők keletről és yugatról jö ek 
  A távoli tájakról érkeznek,  
  Hogy Királyunkkal lakomázzanak 
  És vendégeiként vacsorázzanak.  
  Milyen áldottak ezek a zarándokok. 
  Látják az Ő ragyogó ar át 
  A ely Iste  szeretetétől fé yes. 
  Az Ő kegyel é ek áldott részesei 
  A koronájában gyémántokként ragyognak. 
  Óh, Jézus hamar eljön 
  A gondjaink elvétetnek akkor. 
  Óh, milyen lenne 
  Ha a mi Urunk most jönne el. 
 

 Már e  sok idő a  hátra. Mi de  tökéletese , földrajzilag is tökéletese  áll: 
Sodoma, a hírnökök, minden pontosan úgy van. Mit jelent ez? Csak gondoljatok bele: egy 

 k  oldalhosszúságú égyzet területéről jöttetek el e e a kis gyülekezeti épületbe.  

 Miért van az, hogy Isten annyira sokat gondolt és annyira sokat foglalkozott 
Palesztína kis területével? Pedig az tényleg csak egy picike hely? De ott, azon a picike 
területen fog a templom felépülni. Ott lesz az Új Jeruzsálem. Az Olajfák-hegye ketté fog 
válni, jobbra és balra, amikor az Új Jeruzsálem kiemelkedik alulról. Így fog felemelkedni 
o a , azo  a apo  a ikor Ő az Ő sze t lá ait ráhelyezi a hegyre. 

 Figyeljétek, a trónja 2400 km magasságban áll. Emlékezzetek, hogy a Sátán meg 
akarta kísérte i Őt egy hegy tetejé . Látjátok? Az új áros ak  alapkö e a , ahogy azt 
végigvettük. A 12 hitatya, a 12 gyöngykapu, a 12 apostol neve, és Áron mellvérttáblája. 
Jézus a sú skő a tró o , a ikor az Ő sze tjei Királyok Királyá á koro ázzák Őt, Urak 
Urá á, és Ő a Csú skő. 



 Nincs itt nálam a pénztárcám, de hogyha nálatok van 1 dolláros bankjegy, akkor 
nézzétek meg azt. Ott van rajta az Egyesült Államok címere, egyik végén egy sas, aztán a 
lándzsák, a fegyverek. A másik oldalán pedig egy piramis áll, tetején egy mindent látó 
szemmel. Látjátok, ezek az emberek nem is tudták, hogy mit rajzolnak le. Latinul pedig a 
kö etkező felirat áll ott: Ez a Nagy Pe sét. Ne  tudták, it rajzol ak. Kajafás se  tudta, 
hogy prófétál. Itt van a Nagy Pecsét. Itt van. Látjátok? A város nem egy lapos kocka, 
ha e  dőlt falai a ak. És erre a sze t hegyre fog leszáll i az Úr, a hegy sú sára. Itt 

a . Ezért a  az, hogy É ók se  rakta oda a sú skö et. Látjátok? Mert a Csú skő ek 
most kell alászállnia. A hegy pedig ki fog a föld ől e elked i. Az Úr hegye lesz az, és a 
megváltottak fognak rajta lakozni. 

 Sugárutak, tágas utcák, parkok és az élet folyója fogják keresztülszelni a várost. 
Mi de  ház áttetsző ara y ól épül, az ut ák is szí ara y ól lesz ek, az élet fái pedig 12-
féle gyü öl söt fog ak tere i. A királyok és a ilág tisztelt e erei pedig di sőséget és 
tisztességet hoznak a kapukhoz, a kapuk pedig nem lesznek csukva éjszaka, mert ott nem 
lesz éjszaka! 

  Abban a városban, ahol a Bárány a világosság, 
  Abban a városban, ahol nem lesz éjszaka, 
  Ott van nekem lakóhelyem, 
  Ahol nincs baj és gond. 
  Óh, odamegyek én, ahol a Bárány a világosság. 
 

 Látjátok-e a városokat, a nagyvárosokat, a házakat és a lakóhelyeket, amik most 
éppe  erről eszél ek. Ezek a osta i ter észetes dolgok a ak az eljö e dő ek az 
előképei. Nézzetek sak eg tá ola ról egy ár yékot, o djuk olya  tá olság ól, i t 
a kezem. Mielőtt pozití  agy egatí  ár ykép jele het eg, először egy pozití  kép ek 
kell le ie. És figyeljétek eg, hogy iselkedik a keze  ár yéka. Először az összes ujja  
látszik, de aztán ahogy közelítek az árnyékhoz, már csak egy ujj van a középpontban, és 
aztán az árnykép eggyé lesz a kézzel. Így van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy 
három vagy négy Isten van. Ilyenkor túlságosan visszatekintenek a korai reformáció 
idejére. Látjátok? Tovább kell menni, és látni azt, hogy az egész csak egyre összpontosul. 
Pontosan. 

 Egy Menyasszony van, nem pedig egy tucatnyi felekezet. Egy Menyasszony van, aki 
ele e elre delés szeri t ki lett álaszt a a föld ől. Akik felis erik az ő helyüket az Iste  
országában. 

 Ezen a trónon, abban a nagy magasságban, az új városban, melynek 12 alapköve 
a : Jézus a sú skő, az apostolok pedig a  törzset ítélik eg. É ók pira isa a ap 

egyetle  időszaká a  se  et ár yékot. Volta  Egyipto a  és látta  a pira isokat. 
Földrajzilag annyira tökéletesen vannak elhelyezve és olyan méretei vannak azoknak a 
térbeli formáknak, hogy a nap állásától függetlenül sohasem vetnek a piramisok 
ár yékot. Látjátok, hogya  lehetséges ez? És ott soha e  lesz éjszaka. Ő lesz a hegy 
sú sá , és a di sőségé el árasztja el a hegyet. Az Ő di sfé ye örökké ott lesz. Nem lesz 

éjszaka. Jézus a sú skő. 



 Figyeljetek: tehát a megváltottak a világosságban fognak járni. Azt énekeljük ma is: 
„A világosságban fogunk járni, abban a csodálatos világosságban.” Van valami bennünk, 
ami szeretné szertekürtölni az egész világban, hogy átmentünk a halálból az életre. Ez 
azért van, mert már nagyon várjuk. Látjátok? Ez a tulajdonrész az, amit érzünk. 

 Valójában ez az a város, melyet Ábrahám is keresett. Mivel próféta volt, tudta, 
hogy az a város ott van valahol: hiszen az Ige eszélt erről. Ő ár életé e  is előre 
kereste azt a várost, és lássuk csak meg, hogy keresése során hová jutott el: pontosan 
oda, ahol az a város állni fog. Látjátok? Ábrahám kereste azt a várost, melynek az alkotója 
és az építője Iste , ert Á rahá  próféta volt. 

 Jézus elment, hogy isteni kezével egy isteni várost készítsen. Az isteni építész az 
istenien visszavásárolt emberek, az eleve elrendelt emberek számára építi a várost. 
Elment, hogy helyet készítsen. 

 Ábrahám kereste azt a várost, és vallást tett arról, hogy ő itt a földö  e  ás, 
i t egy zará dok, egy jö e é y: ert ő azt a árost kereste, a ely ek az alkotója és az 

építője Iste . Az a próféta tudta, hogy a áros ott a  alahol. Já os látta a árost 
alászállni, de Ábrahám már akkor úgy gondolta, hogy a város biztosan a földön van. 
Miért? Mert találkozott Melkisédekkel, a város királyával, akinek tizedet is adott. 
Melkisédekkel, akinek sem apja, sem anyja nem volt. Életének nem volt kezdete, sem 
vége. Ábrahám találkozott Melkisédekkel, és együtt vettek úrvacsorát pontosan azon a 
helyen, ahol az a város állni fog: az Úr szent hegyén, ahol a megváltottak fognak élni. 

 Óh! A ak az idő ek soha e  lesz ége! Most ég az idő e  agyu k: de 
nemsokára az örökkévalóságba lépünk át! 

 Óh, a szent hegy... Színaranyból lesznek az utcák, a sugárutak, a házak és a parkok. 
A Jel 21:18- a  ol ashattok erről. Az élet fája lesz ott, ely -féle gyümölcsöt fog 
teremni, minden hónapban mást. Minden hónapban más-más étrendjük lesz azoknak, 
akik ezt a gyümölcsöt fogják e i: sak a győztesek ehet ek előle. Tudtátok ezt? Ne  a 
felekezetek. Azt mondod: - Ezt komolyan gondolod, Branham testvér? Lapozzunk csak a 
Jel 2. fejezetéhez, és keressük meg a Jel 2:7-et. Nézzük meg, hogy így igaz-e. Olvassuk el a 
Jel 2:7-et: 

„Aki ek va  füle, hallja, it o d a Lélek a gyülekezetek ek. A győzedel es ek 
enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomának közepette van.” 

 Csak a győzteseké: akik győztek a fe e ad fölött és e  ették fel az ő élyegét, 
ami a katolicizmus, a protesta tiz us, a felekezetiség. Akik győztek a fe e ad, az ő 

élyege, és az ő e é ek szá a fölött. Nekik lesz joguk e i az élet fájáról, ekik lesz 
joguk belépni a kapun, ahová semmilyen beszennyezett dolog nem kerülhet be. Látjátok? 
Csak gondoljatok bele! Egy pillanat, és mindjárt tovább haladunk. Az élet fája tehát csak a 
győzteseké. 

 A falevelek a nemzetek gyógyulására vannak, azoknak a királyoknak a számára, akik 
ott fognak élni, és tisztességüket fogják elhozni. Amikor tisztességet tesznek Isten trónja 
előtt - ahhoz hasonlóan, ahogyan a 11 törzs elhozta a maga tizedét a léviták elé -, akkor 
azok a királyok szakíta i fog ak az élet fájá ak le elé ől, és együtt fog ak tá oz i az Iste  



trónjától. Nem lesz több háború, minden békességben lesz. A falevelek emlékeztetnek a 
nemzetek gyógyulására. 

 Ugya az a fa... Ádá  idejé e  is olt egy élet fája az Éde kert e , elyről ehetett 
ol a Ádá , ha e  ukik el. Az élet fája e lékeztette őt i dig arra, hogy a fiatalsága 

örökké tart. Látjátok? A nemzetekkel ugyanígy lesz. A levelek a nemzetek gyógyulására 
vannak. Nem a betegségek gyógyulásáról van szó. A királyoknak olyan joguk lesz, mint 
Ádámnak volt és mint annak a galambnak, aki egy falevéllel tért vissza a bárkához. 
Mi de  király ehet a fa le elé ől. 

 Az élet folyója talán több kis patakból is állhat. Nemsokára befejezem a 
prédikációt, bár még 30 oldalnyi jegyzetem van. Ebben az életben semmi sem fog meg 
annyira, mint amikor valamelyik hegyen egy-egy felbuzgó forrást láthatok. Mert élet 
forrásai azok: az ember fáradt és szo jas, és egyszerűe  leroskadhat egy ilye  forrás 

ellé. Olya  agy élység ől, aho á a aktériu ok e  tud ak lejut i, felfakad a tiszta, 
életet adó víz. Nagyon hálásak vagyunk azokért a forrásokét, pedig milyen apróságnak 
tű ek. 

 Tehát a földö  is sok frissítő izű patak folyik. A ikor az e er szo jazik, jó hideg 
izet ihat előlük: és élet e  arad. De figyeljük eg, hogy ez a folyó itt ho a  ered: a 

tróntól. Onnan kapja az életet adó vizét. Isten trónja alól ered, ahol Isten ül. 

 Ezen a földön minden embernek - legye  szó kereszté yről agy ás allásúról -, 
a  te plo a. Go dolkoztatok ár erről? Mi de ki ek a  te plo a. E e  a 

városban meg nem lesz templom. A Biblia azt mondja: „Nem volt benne templom, hanem 
az Úr Isten és a Bárány volt annak temploma.” A Bárány a világosság, az Oroszlán a 
te plo . A Bárá y a tró , a Bárá y az élet. Ő az a te plo . Látjátok, ezek a földi 
te plo ok i d ala ilye  dolgot i ád ak. A a  a áros a  Ő az a dolog. És Ő az Ő 
népével van. 

 Az Ő Lélek-világossága elárasztja a piramis-várost. Ugyanúgy, mint amikor Péter és 
Já os ott oltak fe t a hegye , a ikor a hegytetőt fé y árasztotta el és egy ha g szólt: 
„Ez az én szeretett Fiam.” A Jel 21:3-4 ezt mondja: „Az Isten sátora az emberekkel van.” 
Az Isten együtt sátorozik az emberrel, akit megváltott, ezen a három folyamaton 
keresztül. 

 Iste  eg fogja álta i a földet és a földö  fog sátoroz i az Ő földi e erei el, 
akiket a föld ől ett. És ár eleestek a ű e... Neki azt eg kellett e ged ie. Elküldte 
Jézust, hogy megváltsa az elesett földet, amelynek részei vagyunk. Egy hajszálad sem fog 
elveszni, ezt mondta Jézus. Azt mondta: „Az utolsó napon visszaállítom azt.” Látjátok? 
Miért? Mert a föld részei vagytok. 

 Egy kicsit megvicceltem a feleségemet a minap, amikor azt mondta, hogy 
elveszítem a hajamat. Azt mondtam neki, hogy egyetlen hajszálam sem hiányzik. 

 Azt mondta: - Hát akkor hol vannak? 

 Feleltem: - Ahol oltak, ielőtt egkapta  őket. Mi de ütt a yagi részek ost is, 
bárhol is legyenek, és rám várnak! Így a . Egy apo  ajd egi t egkapo  őket. 



 Ez az öreg test, ami már ráncosodik és hanyatlóban van, aminek fájnak a vállai és a 
térdei, és aminek kapar a torka... Nincs azzal baj. Még a tengerbe is lehet vetni, a 
tro ita sza ára úgyis elő fog jö i. Ige , uraim. El fogunk változni egy napon. Én is része 
vagyok ennek a megváltott világnak. Ti is részei vagytok a világnak, de semmi részetek 
nincsen a kozmoszban. Ti egy másik rendszerbe, a megváltott rendszerbe tartoztok. 
Figyeljétek meg, hogy az Isten sátora az emberekkel lesz. 

 A régi dolgok elmúltak. Ez a dolog elmúlt. Ez azt jelenti, hogy leszállt a Menny, hogy 
az emberekkel lakozzon. Az ég és a föld összeölelkeztek, amikor a galamb rászállt a 
föld ek arra a részére, a i Jézus olt. Ő is a por ól étetett, ember volt. Isten jött el 
a ól a kis élethordozó sejt ől, tere tő erő el. Az az élet pedig, a i a a  a kis ér e  
volt, újra felemelkedett Istenhez. De az a vér a földre is hullott, hogy Magáénak 
mondhassa a földet. Ennek így kellett történnie amiatt a ér iatt, a i a Kái t e ző 
élethordozó sejtben volt. 

 Most Ő ugya azzal a tere tő hatalo al jö  issza, a i el Ádá ot tere tette. Itt 
van a második Ádám. Káin megölte az igaz vérsejtet. Látjátok? Megölte Ábelt, aki 
közösülés révén született. A második Ádám azonban már Isten teremtése volt, Isten 
teremtésének a kezdete, és nem közösülés útján született. A második Ádám megváltotta 
a földet: a kálciumot, lúgkövet, az olajat, a fényt és mindazokat a dolgokat, amelyek a 
saját testeinket építik fel. Még egy hajszálunkat sem éri bántódás. „Az utolsó napon újra 
helyreállítom azt.” És mi lesz azután? 

 Isten lejön, hogy a földön lakozzon, amelynek - az Ő saját teste iatt -, Ő is része. 
Testét a mi megigazulásunkért támasztotta föl, és mi az ebben való hitünk és 
elfogadásunk szerint igazulunk meg. Jézus ember-Iste é lett, ert az Ő ele e elre delt 
helye az volt, hogy megváltson bennünket: hogy minden dolgot lehetségessé tegyen. 

 Figyeljük sak eg, i a  a gyö yörű árost körül e ő falako  kí ül. Látjátok ár 
agatok előtt azt a árost? Egy sze t hegyről a  szó. „Semmi sem fog kárt okozni vagy 

pusztítani az én szent hegyemen, így szól az Úr.” A város nem egy kocka, hanem egy hegy. 
A szélessége, a hosszúsága és a magassága megegyezik. Értitek? 2400 km széles, 2400 km 
hosszú és 2400 km magas. Egy piramis alakú nagy hegy, amelyen a város felépült. 
Di sőség az Úr ak! Ez az Iste  paradi so a. A ilág ilágossága. A tökéletes ország. Ne  
a hetedik nap, hanem az örökkévalóság. Nem az ezeréves királyság, hanem az új föld. 

 Miközben a föld az ezeréves királyság idején keresztülmegy, a saját 
egsze telődési folya atá a  esz részt: de ég ezutá  is kell, hogy egégje . A ér 
eg áltotta az e ereket, az ár a a  az ezer é e  a  kifizet e. Aztá  a tűz ek kell 

megtisztíta ia ezt a ilágot, ahogya  titeket is, akik e ek a áros ak a lee dő lakói 
vagytok. Mi különbség van hát, ha éltek vagy meghaltok? Akár ma jön el az Úr, akár száz 
év vagy ezer év múlva: úgyis csak akkor pihenek meg, amikor az elváltozásom pillanata 
elérkezik. 

 Tehát, idős férfi -, és őtest érek, e szo orkodjatok. Ha Iste  tulajdo részei 
vagytok, ha van képviseltségetek, akkor ti már benne vagytok az örökkévalóságban. És 
amikor átmegyünk a hetedik napról a nyolcadikba - amikor a Szentlélek keresztsége által 
belépünk az örökkévalóságba -, akkor ti is ott lesztek. Ha csak abban tudtok bízni, hogy 



volt már valamilyen megtapasztalásotok, amikor kiabáltatok vagy ugráltatok; vagy ha 
csak annyit tudtok mondani, hogy megtartottátok a szombatnapokat és nem ettetek 
húst: a végén ezek a dolgok csak el fognak veszni. Az örökkévalóságról van szó! Az 
örökké alóságról, a sátoros ü epet kö ető ü epről. Most a sátoros ü ep kereté  
belül imádjuk Istent, a hetedik gyülekezeti korszakban. 

 Az ezeréves királyság idején is a sátoros ünnep idején belül maradunk, a hetedik 
apo . A hetedik apot kö etőe  azo a  eljö  a sze t összegyülekezés ideje. 

Visszatérünk az örökkévalóságba. Hogyan? Az Örökkévaló által, aki eljött megváltani és 
Magához visszavenni bennünket, aki segített nekü k felis er i azt, hogy az Ő részei 
vagyunk. 

 Ho a  tudhatod azt, hogy a része agy? O a , hogy a osta i időre szóló Igét, a 
ára szóló ígéretet... Mi az? Az első ap helyreállítása: „Ő a fiak szí ét az atyák szí éhez 

fordítja.” A tiszta pünkösd visszaállításáról a  szó, e  az érzésekről és 
megtapasztalásokról. És felragyog az esti világosság, ugyanaz a nap, ami a hajnali 
világosodáskor felragyogott. Ez a mi mára szóló ígéretünk. Ámen, ámen! 

 Hol tartunk, barátaim? Hol tartunk? Csak arra várunk, hogy elvétessünk az útból, és 
hogy a Jelenések 11-et a zsidók is megismerhessék. Bizony így van, jön az elragadtatás. 

 Figyeljétek, a falak kapuin kívül szerte az új földön a nemzetek örök békességben 
élnek majd egymással. Figyeljétek meg, hogy a nagy királyok di sőséget és tisztességet 
hoz ak e ajd a áros a: ű  e  kerülhet e oda. Tö  le yírt hajú ő e  fog 
bemenni oda, ezt garantálom nektek. Nem lesz több rövidnadrág, nem lesz több 
dohá yzás, e  lesz tö  kerítő és paráz a, e  lesz tö  hazug és álványimádó: senki 
ilye  e  fog elép i a a a áros a. Mi dezek ek égük lesz: a ű  el étetik. Se i 
olya  e  fog a áros a kerül i, a i esze yez é a áros sze tségét. Ezt Ő o dta. A 
régiek örökre elmúltak. 

 Nézzétek sak eg a ezőket, és a kapuk körüli területeket: 

  ... a medve szelíd lesz, 
  ... a farkas játékos; 
  És az oroszlán együtt hever a báránnyal. 
  Egy gyermek vezeti majd 
  A vadon állatait, 
  És én más leszek 
  Mint ez a mostani teremtmény. 
 

 Halandó testemben, ahogy öregszem, a halál munkálkodik: de ez meg fog változni. 
Hallottátok az éneket? „A medve szelíd lesz, a farkas játékos.” A farkas nem fog ráugrani 
az emberre és széttépni valakit, hanem velünk együtt fog sétálni az utakon. Ki örökli 
mindezt? A megváltottak. Kik lesznek azok? 

 Figyeljetek, csakis a típusaimat taníthatom most. Lee testvér, ki lépett ki az új 
földre Noéval, a prófétával? Azok, akik bementek vele a bárkába. Azok az emberek léptek 
ki az új földre. Értitek? Azok, akik az akkori üzenet szerint bementek Noéval a bárkába. 



Csak ők léptek ki a földre a föld ízkeresztsége utá . Aki ost elép Jézussal... Hogy lehet 
elép i Jézus a? Egy Lélek által. Ő az Ige: így áltok az Ő részé é. Melyik része agy Neki? 

Az az Ige, amelyik ebben az órában él, amelyet felismersz. Vele együtt fogsz kilépni az 
ezeréves királyságba. 

 Ne  egy új e zedékről a  szó, ha e  egy áltozásról. Ha Iste  fel tudta e el i 
Illést, és  é el ezelőtt fel tudta őt e i, hogy aztá  újra isszahelyezze ajd a 
földre, hogy a zsidók prófétája legyen; akkor mennyivel inkább meg tudja ugyanezt tenni 
a Menyasszonnyal! 

 Mit mondott Isten Noénak, amikor Noé kijött a bárkából? Az özönvíz után ugyanazt 
mondta neki az Úr, amit Ádámnak is mondott korábban... Mikor Noé kilépett az új földre, 
ezt hallotta: „Sokasodjatok és népesítsétek be a földet!” Noé ak, ahogya  először 
Ádámnak is, szaporodnia kellett és benépesítenie a földet. 

 Most nagyon figyeljetek! Ádámnak sokasodnia kellett és benépesítenie a földet, 
igaz? Noénak, a régi világ elpusztulása után, szintén sokasodnia kellett és benépesítenie a 
földet. Értitek? Akkor hát nem látjátok, hogy mi a kígyó magva? Mi népesítette be a 
földet? Értitek? 

 Mostmár látjátok, hogy a Sátán hogyan jutott el Évához. Ezért uralkodhat a halál 
azóta is ezen a földön. Isten ezért átkozta eg az egeket, a földet, az állatokat, a le egőt 
és mindent. Jézus azért jött, hogy mindezeket megváltsa, visszaváltsa az Atya számára. E 
világ részévé lett ahhoz, hogy mindezt véghezvigye. Mivel Jézus Maga is a por részévé lett 
és a porból váltatott eg, Őáltala Iste  i de  tulajdo  része is eg áltatik a földdel 
együtt. 

 Jézus olt a ki o dott Ige. Mi pedig, a eg áltottak, az Ő részei agyu k. Ha fel 
tudjátok is er i... Értitek? A farizeusok is azt állították agukról, hogy az Ő részei. 
Emlékeztek a rajzomra. De nekik csak értelmi ismeretük volt. Nem tudták felismerni az 
Igét, a ikor Ő éppe  előttük utatta eg Magát. Azt o dták: - Ebben az emberben 
gonosz lélek van. Ma hamis prófétáknak mondanak bennünket. A vallásos emberek 
minden szennynek és mocsoknak elmondanak minket, és ugyanezt teszik a híres, tudós 
emberek is. Ez azért van, mert nem értik a dolgokat. 

 A föld vízkeresztsége nem volt elég a föld megtisztulásához, a mai emberek 
ízkeresztsége se  elég. A ér általi egsze telődés a földet ismét Isten tulajdonának 
o dta ki, azo a  sakis a tűz általi keresztség fogja a földet egtisztíta i. Ez ugya így 

igaz a Me yasszo yról is: a egigazulás, egsze telődés és Sze tlélek keresztség 
folyamatán keresztül. 

 Isten soha nem azt ígérte, hogy egy új e eriséget fog egtere te i: Ő az 
elesettek megváltására tett ígéretet. Az eleve elrendeltek ezt az ígéretet öröklik. És mi 
tudjuk, hogy Ő a áltozhatatla  Iste . 

 Emlékezzünk rá, hogy Isten Illést is visszahelyezi a földre az elragadtatás után, hogy 
saját népe prófétája legyen. Az Úr hamarosan el fogja ezt végezni. Isten az elmúlt 2500 
éven keresztül életben tartotta Illést, és Illés valóban meg fog újra jelenni. 



 Ő Mózest is feltá asztotta a halál ól. Hol a  Mózes sírja? Meg tudja-e bárki 
találni? Olvassátok el Júdás le elét. Látjátok? A ikor Mihály arka gyal Mózes testéről 
vitázott a Sátánnal, azt mondta neki: „Dorgáljon meg téged az Úr!” Péter, János és Jakab 
pedig látta Mózest az Átváltozás-hegyén, pontosan azon a helyen, ahol a szent város 
hegye fog majd kiemelkedni.  

 Az Átváltozás-hegyén ott volt az elragadtatott Gyülekezet és ott voltak azok is, akik 
korábban meghaltak. Hol? A szent város helyén, a hegy tetején. Péter, Jakab és János 
hárman voltak, hogy tanúk lehessenek. Illés, Mózes és Jézus pedig a mennyei tanúk 
voltak. Ott volt Mózes: a feltámadott halottak. Ott volt Illés: az elragadottak, akik még 
most is élnek. Mindkét csoport képviselve volt ezen a szent hegyen. És ott volt Jézus, a 
Meg áltó, felülről az Atya által eár yékol a: „Ez az én szeretett Fiam.” 

 Jézus az Átváltozás-hegye előtt egy appal azt o dta: „Bizony mondom néktek, 
hogy néhányan az itt állók közül nem halnak meg addig, amíg meg nem látják az Isten 
országát annak teljes hatalmában eljönni.” Mit jelentett ez? Az elragadott szentek és a 
feltá adt sze tek együtt találkoz ak Jézussal a le egő e , a i t Iste  eár yékolja 
Jézust és azt mondja: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” Ez az Isten 
országának rendje.  

 Testvérek, a halál nem változtat meg benneteket. A halál csak a lakóhelyeteket 
áltoztatja eg. A ikor Sá uel eghalt és ár két é e el olt te et e, akkor ő a 

Paradi so a  olt. Az e dori asszo y előhí ta őt: Saul és az asszo y felis erték 
Sámuelt, és az endori varázslóasszony arcra borult. Sámuel semmit nem változott. 
Ugyanaz a Sámuel volt. Pedig már két éve halott volt akkor. Még mindig próféta volt. Azt 
mondta: „Holnap a fiaddal együtt veszel el a csatában, és holnap este ilyenkorra már 
velem leszel.” És minden pontosan így történt. Amikor a Jel 11-et betöltve Mózes és Illés 

isszajö ek ide, ők ég akkor is próféták lesz ek! Hallelujah! 

 Abban a városban, ahol a Bárány a világosság, ismerni foglak téged, McKinney 
testvér. Mindnyájatokat ismerni foglak, ti lesztek a drágakövek a koronámon. Ahogyan 
keletről és nyugatról eljönnek ebbe a városba, úgy fog a Menyasszony 1500 

égyzet érföldö  a a  a áros a  ül i. A ikor Ő ott fog ül i a sze t hegye ... Iste  ül 
a hegyen, Jézus a trónon, és megszólalnak az aranytrombiták. Amikor József felkel, hogy 
végigsétáljon a Paradicsomon, Isten gyermekei térdre borulnak és imádják Istent, mert 
tudják, hogy megváltattak. Ámen! Hallelujah! 

  Néha úgy vágyódom a Mennybe, 
  És a di sőségre, a it ott fogok lát i. 
  Micsoda öröm lesz 
  Megváltómat meglátni 
  A a  a gyö yörű aranyvárosban. 
  Vágyódo  a a a gyö yörű áros a, 
  Melyet az Úr készített el. 
 
 (Üres hely a szalagon.) Az Ézs 9:6-ban ezt mondja Ézsaiás: „Uralma növekedésének 
és ékéjé ek e  lesz ége. Az uralo  az Ő állá  lesz, és e ezik az Ő e ét 



Tanácsosnak, Békesség Fejedel é ek, Erős Iste ek, Örökké aló Atyá ak. Az uralo  az 
Ő állá  lesz, és e  ér éget az Ő ural a ö ekedése és ékéje.” Ez még az ottani 
állatokra is igaz. 

  A medve szelíd lesz, 
  A farkas játékos. 
  Az oroszlán együtt hever a báránnyal, 
  Egy gyermek vezeti majd 
  A vadon állatait 
  És én elváltozom abból  
  A tere t é y ől, a i ost agyok. 
 
 Már a yira ágyódo  a a a gyö yörű áros a. Most a teljes szí e e  érze  
azt a eg áltó erőt. Ha i dez e  igaz, akkor az élete  hiá a aló olt, és másoknak 
ha is dolgokat ta ította . Azo a  szerte ézek, és láto , hogy Ő izo yságot tesz a 
mai napra szóló ígérete mellett. Látom ezt az 1500 négyzetmérföldnyi távolságról 
érkezett gyülekezetet: a kiválasztottakat, akik ki lettek hívva a felekezetek ől és a 
különféle hitvallásokból. Látom az Igét bizonyságot tenni önmagáról. És ilyenkor a 
leghalványabb kétséget is kizáróan tudom, hogy a szolgálatom koronái mindennél 
fényesebben fognak ragyogni azon a napon. 

 Meg fogjuk látni, hogy nem volt hiábavaló a mostani összegyülekezésünk. Alig 
árjuk azt a apot! Most ár agyo , agyo  késő a . Jézus agyo , agyo  közel a . 

Az Ő di sősége sodálatos. És e ezik az Ő e ét Ta á sos ak. A a  a áros a  fog 
lakoz i a Vőlegé y és a Me yasszo y. 

 Azt gondoljátok, hogy milyen csodálatos ideautózni nagy távolságokból, hogy 
együtt táplálkozhassu k az Ő Igéjé ől. Ez sak ár yéka az eljö e dő ek. Go doljatok 
bele, hogy milyen lesz majd, amikor Vele együtt fogunk élni abban a városban! Egymás 
szomszédságában fogunk lakni. Gondoljatok bele, hogy milyen lesz enni azoknak a fáknak 
a gyü öl sé ől, hogy ilye  lesz i i a ól a forrás ól, hogy ilye  lesz az ara y 
utcákon járni, milyen lesz az angyalokat látni és milyen lesz a dicséreteket énekelni! 
Micsoda nagy nap lesz az! 

 Mi de t egér. Néha úgy tű ik, hogy ehéz utat kell jár u k. De ez olya  
apróság ak fog tű i, a ikor egláto  Őt. Ne  is fog szá íta i i daz a rossz, a it 
róla  itt el o dtak, a ikor egláto  Őt a a  a sodálatos, gyö yörű áros a ! 
Hajtsuk meg a fejeinket. 

  Vágyo  a a a gyö yörű áros a, 
  Melyet Uram a népének készített el, 
  Hol i de  idők eg áltottai 
  Di sérik Őt a fehér tró  körül. 
  Néha vágyom a Mennybe 
  És a di sőségre, elyet eglátok ajd. 
  Micsoda öröm lesz 
  Mikor Megváltómat meglátom 



  A a  a gyö yörű ara y áros a . 
 Pátmosz szigetén János látta. 

 Drága Jézus, a reménységem semmi másra nem épül... Ez az én szívem táplálója: az 
a város, a Nagy Király. Istenem, senkit ne engedj itt elveszni. Hadd vizsgáljuk meg újra az 
életünket, Urunk, míg várjuk a Te eljöveteledet. Abban a hatalmas római Kolosszeumban, 
ahol a keresztényeket oroszlánok tépték szét, egy napon életre fog kelni a por. Nem 
lesznek sírkertek, nem lesznek temetések, nem fog könny hullani, nem lesznek viharok, 

e  lesz ek sírhal ok: i de  di sőséges lesz. 

 Segíts nekünk, Urunk. Talán van köztünk olyan, aki hivatalos a Bárány 
e yegzőjére, erre az ezeréves uralomra és aztán a szent városba. Az ezeréves uralom 

sak a ézeshetek ideje. Utá a a Vőlegé y az ő ottho uk a fogja i i a Me yasszo yt. 
Mert az a áros az Ö é, az Ő Me yasszo yáé. Ő ár az eljegyzése óta azo  az ottho o  
munkálkodik. Hadd legyü k hűek ahhoz, aki Maga az Ige. Mert Ő az Ige. Bárhogy is 
próbálnak mások eltéríteni bennünket, vonjál minket közelebb Magadhoz, Urunk. 

  Néha vágyom a Mennybe, 
  És a di sőségre, a it ott eglátok ajd. 
  Micsoda öröm lesz  
  Megváltómat látnom 
  A a  a gyö yörű ara y áros a . 
 

 A Vőlegé y és a Me yasszo y eljö e dő ottho a. Ő isszajö . Üres hely.  ... a 
e yegzőig, háro  és fél ap. Aztá  újra isszatérü k a ézeshetek idejére az ezeré es 

királyság a, és utá a Ő le fogja hoz i a sze t árost, i t ahogy a őlegé y eglepetést 
ad az ő e yasszo yá ak. Me yire el fog á ul i az a kis Me yasszo y, a ikor eglátja 
az ő eljö e dő ottho át! Uru k, hit által ost is látjuk agu k előtt. Itt lesz a földö . 
Megígérted. Egy napon a Gyülekezeted meg lesz váltva, és aztán ez a világ is meg lesz 

ált a, i de  apró részé el együtt. De Te először a épedet áltod eg: a testeket, 
melyek e világ porából vétettek. 

 Segíts nekünk, Istenünk. Ha van itt bárki, aki nem biztos a dolgában, Te adj neki 
bizonyosságot. Tudom, hogy hosszú volt az alkalom és nagyon meleg volt itt: de mi nem 
fogunk mindig itt állni és nem mindig én leszek a pásztor. Legyünk bizonyosak ebben. - 
Hát lehetséges ez, Branham testvér? Igen, csak legyetek az Ige részévé, a mára szóló Ige 
részévé. Nem lehettek a Mózes idejére szóló Ige részei. Az a rész már elkészült, az volt a 
láb. Mi most a fejnél járunk. Ez Krisztus. Nem a karok ideje van Luther napjaiból. Most a 
fej ideje a  itt. Krisztus, a sú skő száll alá a testre. 

 Aki valahogy mégsem bizonyos a dolgában, emelje fel a kezét. A többiek tartsák a 
fejüket lehajtva. Isten áldjon meg benneteket. Mondjátok azt, hogy: - Branham testvér, 
emlékezzél meg rólam az imádságaidban. Annyira szeretnék én is ott lenni, nem akarok 
lemaradni. Vizsgálom magam, megteszem, amit csak tudok, de kérlek, hogy imádkozz 
értem most... Isten áldjon meg. Amíg ezen gondolkoztok, csak imádkozzatok. Ott van a 
saját szívetekben. Ha valami megmozdult a szívetekben, akkor az az. Az a tulajdonrész, 
ami próbálja kifejezésre juttatni magát. 



  A yira ágyo  a a a gyö yörű áros a, 
  Melyet Ura  az Ő épé ek készített el, 
  Ahol i de  idők eg áltottai 
  Di sérik Őt a fehér tró  körül. 
  Néha vágyom a Mennybe, 
  És a di sőségre a it ott látok ajd. 
  Micsoda öröm lesz 
  Megváltómat meglátni 
  A a  a gyö yörű ara y áros a ! 
 

 Mennyei Atyánk, fogadj Magadhoz bennünket. Hadd vegyen Magához bennünket a 
Nagy Pásztor, a Meg áltó Pásztor. Ő tudta, hogy éhá y tulajdo része el eszett a ű  
nagy völgyeiben, ahol a farkasok és a vadállatok széttépik a juhokat. De Ő elhagyta az 
aranyfolyosókat, lejött a földre és közülünk valóvá lett, hogy hirdethesse számunkra Isten 
szeretetét. Megtalálta az elveszett tulajdonrészeket: néhányat a felekezetekben, 
néhányat rossz társaságokban, néhányat vakon az utcákon, néhányat az út mentén. 
Mi dazokat eg áltotta, akiket az Atya eg áltásra re delt el. És Ő azt para solta 
nekünk, hogy éljük meg a mi korunkra szóló Igét. Látjuk Luther reformációját, Wesley és a 
pünkösdiek idejét. Most a város csúcskövét várjuk. 

 Istenünk, ismerjük ezt a kort és a mostanra szóló ígéretet: hogy hogyan fog minden 
ismét helyreállni. Az esti világosság megérleli ennek a gyümölcsét. Meglesz, hogy eljön 
egy nap, amit nem lehet sem éjjelnek sem nappalnak mondani: de az esti órában 

ilágosság gyúlik. Iste  di sőséges Fia e eri test e  jele tette ki Magát itt a földö  és 
életre keltette az ígéretet. Megvakította a farizeusok, a szadduceusok és a Heródes-
pártiak sze ét. Ma ugya ez is étlődik eg. Az Ige ugya úgy eg yil á ul, int akkor. 
Az Ige, a szívek titkának ismerete, ugyanúgy megnyilvánul. Az Ige mondja így, és ennek 
semmi nem állhat útjába. Segíts, Istenünk, hogy erre rádöbbenjünk. Segítsd azokat, akik 
felemelték a kezüket. Hadd tudjanak még jobban igyekezni, hadd tudjanak elmerülni a 
békesség evangéliumában, hadd tudják teljesen felöltözni Isten fegyverzetét. Hadd tudják 
felvenni az üdvösség sisakját, a hit pajzsát és tudjanak tovább menetelni. Add meg ezt, 
Urunk. 

 Még egy kis idő és összegyűlü k, aztá  jö  az elragadtatás. Csak egy picinyke 
csoport, mint Énók: ennyien lesznek felvéve. Utána az asszony magvának maradéka, akik 
a parancsolatokat tartják meg - a zsidók -, és akiknél van a Jézus Krisztusról szóló 
bizonyságtétel - a pogányok -, üldöztetve lesznek, és életüket fogják adni a 
bizonyságtételükért. Aztán egy napon felvirrad a mézeshetek kezdete, az ezeréves 
királyság első apja. Aztá  az ezeré es uralo  égéig e  él a tö i halott. Az ezeré es 
uralom végén jön az ítélet, mutatva, hogy Khám is benne volt a bárkában. És Khám még 
most is ott van a maradék között. Akik egyszer hallották és aztán elutasították ezt, meg 
lesznek ítélve. Add meg Urunk, hogy mi ne számítsunk közéjük. Hadd legyünk 

eghí ottak a e yegzői a sorára, ert felis erjük Jézust agu k között. Vele járunk, 
a világból kifelé, és bele Jézusba. Hadd mehessünk be abba a városba. Hadd jöjjünk ki 
Vele együtt. 



 Már öregszem, Uram. Nem sok prédikációm lesz már. Nagyon bízom Benned. Azt a 
várost keresem, melyet atyám, Ábrahám is keresett. Valami itt bennem azt mondja, hogy 
az a város már jön. Mindenütt próbálkozom, Uram, a világosság terjesztésével, mert... 
Ura , ezek közül egy se... Milye  gyö yörűe  jele tetted ezt ki eke . Éppe  egy  

égyzet érföld yi területről jöttek, akik a itt ül ek: i e  is egy, onnan is egy. Erre a 
kis helyre gyűltek össze ala e yie , hogy árják a ak a áros ak a egjele ését. 
Megvalljuk azt, hogy zarándokok és jövevények vagyunk: kivetettek. Nevet rajtunk a világ, 
gúnyolnak minket a hitetlenek: a vallásos felekezetek kinevetnek. De ezek a dolgok nem 
tántorítanak el bennünket. Add, hogy részei legyünk az Igének, Urunk, és hogy soha ne 
mozduljunk el. És úgy lesz az utolsó napokban... Hadd legyünk mi azok Urunk, hadd 
legyünk mi is közöttük. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.  

( A gyülekezet énekel.) 

 

 

*** 


