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A végső idők felkentjei 
(The Anointed Ones At The End Time) 

1965.07.25. de. Jeffersonville, IN 

 

1   Reggeli közösség. Hadd beszéljünk a mi Urunkhoz most. Nagy Isten, egek és föld 

Tere tője, Aki Felségese  kijelölted ezt az időt ekü k a reggel, imádni Téged. És lehet 

mi, Uram, és a mi szíveinkben átadjuk magunkat teljesen a Te Isteni akaratodnak, és a 

Sze tszelle  űködésé ek e ü k, hogy a it előhoz, azt Te akartad ol a ekü k, 
hogy tudjuk. A mi vágyunk az, hogy jobb Keresztények és jo  kép iselőid legyü k Neked. 
Ezt Te megadod nekünk ezen a reggelen, mivel mi várunk Rád, Jézus Krisztus Nevében. 

Ámen.  

Üljetek le. (Valaki mondja: „Te akarod, hogy el együk az i ake dőket?”-A szerkesztő.  
Igen.  

2  Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy itt ezen a reggelen ismét a nagy Királynak a 

szolgálatában vagyunk. És mi sajnáljuk, újból, hogy i s férőhely az e erek ek, de i 
sak… Mi fogu k pró ál i és elkészíte i a legjo at, amit tudunk, az adott körülmények 

között.  

3   Most, sok zse ke dő a  itt és kérések itt fent, hogy imádkozzunk fölöttük. És nem 

akarom, hogy csak feküdjenek itt az egyik oldalon; nem mintha figyelmen kívül hagynánk 

őket, de i ádkozo  értük, elsősor a  azutá … akarok, és ma este. Én fogok ma reggel, 

és azután este újra, amikor… É  árok Iste  gyógyító Szelle ére és akkor fogok 
imádkozni, és az, amikor én szeretnék imádkozni a-a zse ke dők felett, és dolgok.  

4   És különleges kérések vannak, Billy ideadta az egészet nekem. Körülbelül háromszáz 

van, és éppen elhagytam a szobát akkor. Látjátok, sak ost kezde  őket olya  gyorsa  
i degyiket, ahogy tudok. És esze  őket olya  gyorsa , a i t azt tudo . É  e  

leszek képes mind azokért. Csak kinyúlok és veszek egyet, mondva, „Uram, legyen ez az 

egy, és legyen ez az egy?” Csak így, ert ők, i de ki rászoruló, alódi kérések; valami 

e  kétséges, hogy eszél ü k kelle e együtt arról. És é … Ki sit, ti tudjátok, néha a 

Szentszellem lehet, mond egy bizonyos embert, hogy én olvasok, hogy megtartja az én 

szívem felé; és megyek vissza újra, és keresem egyenesen ott, amíg megtalálom. 

Külö e , sak alkalo szerűe  eszi őket.  

5   Most, mi szintén szeretnénk mondani, ma reggel, és köszönteni azokat, akik kint 

a ak az ország külö öző részei . Akarjuk köszö te i az e ereket eze  a reggele  
távol a telefon összeköttetésben, New York városban; Beaumont, Texas; Prescott, 
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Arizona; Tucson, Arizona; San Jose, Kalifornia; Connecticut; Gainesville, Georgia; és New 

Albany, Indiana; az egész nemzetben. Köszöntünk titeket az Úr Jézus Nevében.  

6   Ma reggel, ez egy szép reggel, I dia a a . Volt egy eső teg ap este, a i lehűtötte az 
időjárást. És i agyu k… A tere  zsúfol a, és i de ki várja, nagy várakozással, a 

vasárnapi iskolai leckét. És bízom benne, hogy az Isten leggazdagabb áldása lesz rajtatok 

odakint.  

7   És reméljük, hogy mihamarabb találunk egy-egy utat, hogy mindannyian 

beférhessetek, talán egy nagy sátor alatt, én magam igazi határozott vezetést érzek, ahol 

prédikálhatok az utolsó hét pohárról a Bibliában.  

   Tehát, ost, hogy i e  leszü k túl hossza , egy agy le két kaptuk a reggel… 
Kerestem az Urat, gondolkoztam, „Mit tudnék mondani?” Tudva, hogy ez lehetne az 

utolsó szolgálat, ami valaha is volt. Az Úr eljövetele olyan közel van! 

9   Látom, miután azt a jövendölést tettem, Kaliforniában, a házak ott, és helyek, 

süllyednek, a mérték hetvenhat centi egy óra alatt, a gerendák megrepednek és eltörnek. 

És ők e  tudják, hogy i teszi ezt. Mi a végén vagyunk. Százezer dolláros otthonok 

süllyednek. Megvan nekem az újság szalagcímek és képek, remélem, ma este 

elhozhatom, mert szeretnék beszélni valamit arról ma este.  

10   És, akkor, ma este imádkozunk a betegekért. Jöjjetek ma este öt, hat órakor, vagy 

bármikor. Korábban kezdünk, gondolom, így az emberek hamarabb megkapják az 

imakártyákat. És mi imádkozunk a betegekért ma este, ha az Úr is úgy akarja.  

11Most, miután ájtatosan gondolkoztam, „Mit kell tennem?” Tudván, hogy egyszer majd 

kell felel e  azért, a it itt o dok… És é  úgy döntöttem, vagy úgy éreztem, vezetve a 

Szentszellem által ma reggel a próféciákról beszéljek, hogy tájékoztasson minket. 

Látjátok? Ez olyas i, a it… Ha tájékozatlanok vagyunk, és bármi történik csak véletlenül, 

ekü k tud u k kell erről. A Sze tszelle  adja ezt ekü k, hogy figyel eztesse az 
embereket, amik jönnek. Tudjátok a Biblia azt mondta, hogy „Isten nem cselekszik 

se it, ki é e először eg utatja azt az Ő szolgái ak, a próféták ak.” És-és hogyan, 

hogy Jézus figyelmeztette az embereket, hogy mi fog történni; hogy a próféták 

figyelmeztették a népet, amire sor kerül. És ez illik hozzánk most, ebben a nagy órában, 

amiben élünk, hogy milyen korban élünk, és mi történik, mi fog történni ebben a korban. 

Tehát, egy ilyen furcsa téma, talán többször olvastuk ezt, szívemben van beszélni az 

embereknek róla ma reggel.  

12   Most, lapozzunk a Bibliánkbana Máté 24. fejezetéhez, és olvassuk el az Ige egy részét. 

[Branham testvér megköszörüli a torkát-Szerk.] Bocsánat. Mert így kapunk egy 

szövegösszefüggést a mi tárgyunk és szövegünk számára.  
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13   Most, ne felejtsétek el, mi tanítani fogjuk ezt, mint egy Bibliai órát, lassan. Vegyetek 

papírt és ceruzát. Van sok Szentírás leírva itt, hogy-hogy képesek lehettek ezeket le 

jegyez i. Azutá  haza e tek és ta ul á yozzátok őket, ert ez olya , i t egy 
vasárnapi iskolában, hogy mi megismerjük és figyelmeztetve legyünk, és felkészüljünk az 

órára, amelyben mi élünk.  

14   A Sze t Máté kö y é ől. [Bra ha  test ér egköszörüli a torkát-Szerk.] Bocsánat. 

. ers… Vagy . rész, i ká , kezd e a . ersel, szeret ék ol as i egy részét az Ő 
Igéjé ől.  

És a ikor azért látjátok a pusztító utálatosságot, a elyről Dá iel próféta szólott, 

ott állni a szent helyen (aki olvassa, értse meg:)  

Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekre;  

Aki a háztető -háztető  va , e jöjjö  le, hogy ár i dolgot a házá ól kivigye :  

Se , aki a ező  va , vissza e térje , hogy az ő ruháját elvigye.  

Jaj, pedig a terheseknek és szoptatóknak, azokban a napokban!  

De, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon:  

Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanig, 

és nem is lesz soha.  

És ha azok a napok nem rövidülnének meg, akkor nem lenne test megmenekülve; 

de a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.  

Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek.  

Mert fellépnek hamis Krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat 

tesznek, olyannyira, hogyha lehetséges megtévesszék magukat a választottakat is.  

Í e, előre eg o dta  ektek.  

Azért, ha azt o dják ektek ajd: Í e, a pusztá a  va ; e e jetek ki, í e, Ő a 
titkos kamrákban van, ne higgyétek.  

Mert, ahogy a villámlás keleten jön ki, és fénylik nyugatig; így jön el az Emberfia is.  

Mert ahol a tete , oda fog ak gyűl i a sasok…  

15   Most, egy témának szeretném a 24. verset, hangsúlyozni ezt a verset a mi vasárnapi 

iskolai leckénknek ma reggel. Figyeljetek, míg felolvasom újra ezt.  

 Mert fellépnek hamis Krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat 

tesznek, olyannyira, hogyha lehetséges megtévesszék magukat a választottakat is.  
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16   Most, egy téma ma reggel, vagy inkább egy szöveget szeretnék, hogy: A végső idők 
felkentjei. Ez a té a, a iről szeret ék eszél i, agy a szö eg: A végső idők felke tjei.  

17   É  hisze , hogy i a égső idő e  élü k. Hisze , a legtö  alaki, aki… A Szentírás 

olvasó, vagy akár egy-egy hí ő, tudja, hogy ost a ilágtörté ele  égé  agyu k. Ni s 
értel e leír i, ert e  lesz se ki, aki elol assa. Ez a égső idő. Éppen mikor történik, 

nem tudom. Éppen milyen hosszú lesz, még a Mennyei Angyalok sem tudják az órát vagy 

a percet. De azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor látjuk ezeket a dolgokat, hogy kezdenek 

meglenni, akkor emeljük fel a fejünket, a mi megváltásunk közeledik. Most, mit jelent 

„közeledik”, e  tudo . Lehet, jele ti…  

18   Ahogy a tudósok azt mondták a minap a televízióban, beszélt a nagy ezer 

mérföldekről a föld hasadásban, hogy el fog süllyedni. Azt kérdezték: „Az, lehet, lesüllyed 

ott?” Az Los Angeles a nyugati parton. És sokan közületek látták, hogyan követte a radar, 

és fel e t keresztül… elhasadt San Jose alatt, haladt keresztül át Alaszkán, ki át az Aleut 

szigeteken, mintegy kétszáz mérföldre a tengerbe, és jött vissza le San Diegoba, 

megkerülte Los Angeles városát, és egy nagy katlan lett.  

És mind ezek a földrengések, amelyek voltak a ulká ikus te éke ység ől fakad és 
isszaüt ek a agy ede ékre. Ne  tudo  a e ét, ahogy ők-ők hí ták azt. Azo a  

ezek ől a rázkódások ól fakad ak a földre gések, a elyek é ek óta a ak a yugati 
parton. Most ez reped egészen körbe. És a kutatók szerint, egy…  

19   A férfi azt mondta a másiknak, „Az, bele eshet abba?”  

A másik azt mondta, „Nem ’lehet’, de az lesz.”  

Azt mondta, „De nem a mi generációnkban, talán?”  

Azt mondta, „A kö etkező öt per e , agy a kö etkező öt é e . Ne  tudjuk, éppe  
mikor.” 

20   Ezen a héten címsorokat közöltek az újságok, nagy százezer dolláros otthonok 

repednek és töredeznek, az emberek elköltöztek. És nem tudják, hogyan lehet 

megállítani. Nincs rá mód, hogy megállítsák. Nézzétek, az Isten megtehet, amit akar, és 

senki sem mondhatja, hogyan tegye meg.  

21   Építhettek házakat, tudományos dolgokkal foglalkozhattok, és Isten a tudomány 

Tere tője. Hogya  fogjátok Őt egállíta i? Ma reggel el tud á pusztíta i a földet 
bolhákkal, ha azt akarná. Tudatá a  agytok, Ő képes olhákat létezésre szólítani, és 

azok lennének negyven mérföld mélységben egy fél óra múlva, látjátok, i s… és 
felfal ák az e ereket a földö . Ő Iste . Ő úgy tesz, ahogy akar. Ő szu eré  Ö agá a .  

22   Most, látva minezt a felhalmozott bizonyítékokat, az órában, amelyben mi élünk, 

gondolom ez egy jó dolog tö ször el o da i ezeket a dolgokat, és kirajzol i őket, i el 
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a Pe sétek fel o tása óta, egtudtuk az igazságot ezekről a dolgokról, a i t Iste  az Ő 
kegyel é ől olya  hűséges hozzá k, hogy eg utatta ekünk ezeket a dolgokat.  

23   Azt akarom, hogy vegyétek észre itt a Máté 24-ben, Jézus használja ezt a kifejezést, 

„Krisztusok,” „Krisztusok,” „Krisztusok.” Nem Krisztus, de „Krisztusok,” többes számban, 

és nem egyes számban. „Krisztusok.” Tehát, az a szó Krisztus azt jelenti, „a felkent Egy.” 

És azután, ha ez „felkent,” nem lesz csak egy, hanem több felkent, „a felkentek.” 

Látjátok?  

   Egyé ké t, ha Ő akarta le o ta i azt, így mi szeretnénk többé-kevésbé jobban 

egérte i azt, Ő akarta o da i, „Az utolsó napokban ott fognak felkelni hamis 

felkentek.” Most az szi te lehetetle ek tű ik, a kifejezés ód ól „felkent.” De figyeljétek 

eg ár a kö etkező sza akat, „és hamis próféták,” próféták, többes számban.  

25   Most, egy felkent, az „egy, akinél egy üzenet van.” És az egyetlen módja, hogy az 

üzenetet ki lehet hozni, egy, a felkent, és az lenne egy próféta, felkent. „Ott fognak 

felkelni hamis felkent tanítók.” Egy próféta azt ta ítja, a i az ő üze ete. Felkent tanítók, 

azonban felkent emberek hamis tanítással. Felkentek, „Krisztusok,” többesszámban; 

„próféták,” többes számban. És ha van olyan dolog, mint egy-egy Krisztus, egyes szám, 

akkor ezeknek kellene lenniük „felkentek,” hogy az ő prófétálásuk ak, a it ők ta ítottak 
az különbözik, a felke ttől, ert ők felke tek.  

26   Most ez egy vasárnapi iskolai lecke, szeretnénk megpróbálni hozni ezt egy valódi 

leszámolásra a Szentírás szerint, nem az, amit valaki más mondott róla, de csak olvasni a 

Szentírást.  

          Mondhatjátok, „Hogyan lehet ez? Vajon a felke tek…”  

   Mik oltak ők? „Krisztusok, Krisztusok, felkent. „Krisztusok, és hamis próféták.” 

Felkentek, de hamis próféták!  

          Jézus azt mondta, hogy, „Az eső esik az igazakra és a ha isakra.”  

28   Most, valaki mondhatná nekem, „Hiszed, hogy az a kenet azok felett az emberek 

felett, hogy ez a Szentszellem kenete?” Ige , ura , az alódi Sze tszelle  Iste től azoko  
a személyeken, és mégis hamisak.  

       Most, figyeljetek agyo  és lássátok, a it Ő o dott. „És ők jeleket és sodákat 
tesznek, olyannyira, hogy az becsapná magukat a választottakat is, ha lehetséges lenne.” 

És ők föl a ak ke e a alódi Sze tszelle el. Tudo , hogy ez agyo  utá  ha gzik, 
de időt szakítu k, és eg agyarázzuk az Ige által, hogy ez teljese  ÍGY SZÓL AZ ÚR, az 
IGAZSÁG 

29   Most, lapozzunk a mi Bibliánkban csak egy percre a Máté 5. fejezetéhez, és kezdjük a-

a . erstől, és ost látjuk, a i t ol assuk éhá y pilla atig ezeket az Írásokat. És 
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azutá  eljutu k ide, iért, i kapu k… Így ti, ha nem olvassuk el mindet, utána veszitek a 

Bibliátokat; és-és el tudjátok olvasni azokat azután, mikor elmegyünk innen haza, és 

olvashatjátok, amit a Biblia mond arról.  

   Most, időt szakítok, egy-egy alap ető té yekre, ert teszek itt egy eghökke tő 
kijelentést. Hogyan tud a Szentszellem felkenni egy hamis tanítót? De ez az, amit Jézus 

mondott, hogy fog történni.  

       Most, Máté, az 5. fejezet, a 45. vers, olvassuk most. Menjünk, kezdjük egy-egy kicsit 

elő , a .-től.  

De Én mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak 

titeket, jót tegyetek azokkal, akik gyűlöl ek titeket,… i ádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és üldöznek titeket;  

Hogy legyetek a ti e yei Atyátok fiai; ert Ő felkelti apját go oszokra és… és 
jókra, és esőt ad i d az igazakra és… a ha isakra. Az eső jö  a gonoszra 

ugyanúgy, mint a jóra.)  

31  Most, kövesse ezt egy másik prófécia, ami kapcsolatos ehhez, forduljunk most a 

Zsidók 6. fejezethez, a kö etkező ers e  yo o  kö ethessük ezt, ahol Pál isszahozza 
emlékezetünkbe ugyanazt a dolgot, amit Jézus mondott. Most Pál beszél. Amíg keresitek 

ezt… és kikeresitek a Bi liátok a , ha közel e  a , és egy dara  papírra, és keressük ki 

ezt most. Zsidók 6. fejezet, Pál írása a zsidóknak, megmutatta nekik az árnyékokat és a 

típusokat, kihozta őket a Judaizmusból a Kereszténységbe, megmutatva nekik, hogy a régi 

dolgok előre etítették a dolgokat, a ik ost jö ek. Pál eszél most, Zsidók 6.  

Ezért elhagyjuk a Krisztus tanításának az alapelveit (Krisztus, egyesszám), menjünk 

tová  a tökéletességre; e  rakosgatva le újra az alapját a… holt selekedet ől 
való megbánásnak, és az Isten felé való hitnek.  

A… keresztség ek a ta ításáról, és a kezek rátevéséről, és a halottak 
feltá adásáról, és az örök ítéletről.  

És ezt fogjuk tenni, ha az Isten megengedi.  

Mert lehetetlen, hogy azok, akik egyszer megvilágosodtak, és megízlelték a 

mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentszellemnek,  

       Szeretném felhívni a ti figyelmeteket csak egy percre. Észrevettétek, hogy az 

„ajándék”; és nem „ajándék,” részeseinek „az mennyei ajándék”? De, „a mennyei 

ajándék,” egyesszám; „Krisztus,” egyesszám; „ajándék,” egyesszám.  

 … Me yei ajá dékot, és… részeseivé a Sze tszelle ek,  
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És egízlelték az… Iste  Szavát,… ízlelte, it? … Az Isten Szavát, és az erejét a 

világba jönni, 

Ha eles ek, hogy újra egújítsák agukat ű á atra; hisze  ők újra keresztre 
feszítik ö aguk ak az Iste  Fiát, és eggyalázzák Őt.  

Mert, (figyeljetek) a föld… eissza az esőt, a i gyakran jön rá, hogy teremjen 

gyógy övé yeket, egfelel azok ak, akikért űvelik, áldást yer Iste től:  

De, az, a elyik töviseket… tüske okrokat az visszautasított, és közel hozzá az átok; 

annak vége elégetés.  

32   Most hasonlítsuk össze azt Máté 5:24 (45) újra. Figyeljetek, Jézus azt o dta, az eső 
és a nap jön a földre, hogy Isten elküldi azt készíteni az ételt és dolgokat a népeknek a 

földö . Az eső küld e a  az élele ért és gyógy ö é yekért. De a gaz ö é yek és 
gyomok, ugya azo  a földö  a , egkapja ugya azt a dolgot. Ugya az az eső, a i 
növeszti a búzát, ugyanaz növeszti a gyomokat is.  

33   Mennyire volt egy ilye  ta ulságo  az egyik alkalo al, a ikor először találkoztam 

a Pünkösdi emberekkel! És ez olt egy agy le ke eke . Látta  két férfit, egyik… Azelőtt 
soha nem hallottam nyelveken szólást. Az egyik beszélt nyelveken, a másik magyarázta, 

és fordítva. És az igazság volt, mondták, hogy „Sokan vannak itt ma este, akiknek 

ű á atot kelle e tarta i. Férfiak és ők, i dkette .” És az emberek felkeltek és az 

oltárhoz mentek.  

       Azt gondoltam, „Milye  agyszerű!”  

34   És aztán a kis ajándékkal a Szentszelle től, eszélte  azokkal az e erekkel, sak 
tudjátok hogyan, a megkülönböztetéssel, csak egy kis módon, hogy kikutassam. És az 

egyikük alódi Kereszté y olt, és ő egy igazi szolgája olt Krisztus ak, és a ásik egy 
képmutató volt. És az egyikük, az egyik az egy képmutató volt, egy fekete hajú asszonnyal 

élt, és szaladgált egy szőké el, és gyer ekei oltak tőle. Nos, ez olt ott igazi láto ás a ; 
e  tagadható. És eszélte  ele erről. Rá  ézett, és egkerülte a házat.  

35   Most össze voltam zavarod a, persze eglehetőse . Azt go dolta  a gyalok közzé 
jötte , aztá  azo  tű ődte , e  ördögök között olta . Hogy lehet ez? Ne  tudta  
megérteni. É ekig tartott, e  erte  foglalkoz i ele, a íg egy ap, a ikor…  

       George Smith, a fiú, aki jár a lányommal, elmentünk tegnap a régi malomhoz, ahova 

én megyek imádkozni.  

       És miután eltöltöttem ott egy pár napot, a Szentszellem hozta ezt a Szentírás vissza 

hozzám. „Az eső jö  gyakra  a földre, hogy ápolja azt a gyógynövényeket, de a tövisek és 

ogá sok ugya attól az esőtől él ek, és a ak a ége egégetés.” Élnek ugyanaz az 
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élet-adó forrás ól, Iste ől. Azutá  egértette  azt. „Által…” Jézus azt mondta, „Az ő 
gyü öl seik által is eritek eg őket.”  

36   Most tehát, az eső esik le a ter észetes ö é yzetére a föld ek, egy típusa a 
Szelle i eső ek, a ely Örök Életet ad, esik le a Gyülekezetre, mert mi hívjuk azt a korai 

eső ek és késői eső ek. És ez az eső ö lik ki Iste  Szelle étől az Ő Gyülekezetére.  

37   Figyeljetek, ez egy nagyon furcsa dolog itt. Látjátok? Amikor ezek a magok mentek a 

föld e, azo a  ők ott oltak tö isek a kezdettől. De ott a úza, a i e t a föld e, és a 
gyógy ö é yek, gyógy ö é yek oltak a kezdettől. És mindegyik gyógynövény termi 

e utatja  ö agát újra, az utatja, hogy az eredeti olt a kezdettől.  

38   „És ők elhitetnék a Választottakat, ha az lehetséges lenne,” ert ők kapják ugya azt 
az esőt, ugya azt az áldást, utatják ugya azokat a jeleket és csodákat. Látjátok? „Ők 
megtévesztenék, vagy elhitetnék a Választottakat, ha az lehetséges volna.” Most egy 

tövis nem tehet róla, hogy egy tövis, és sem a búza nem tehet róla, hogy egy búza; ez az, 

a i ek a Tere tő i degyiket a kezdet e  elhatározta. Ez az elválasztás. Ugyanaz az 

eső!  

39   Felkel a nap reggel és szétterjed az egész földre, ahogy volt ez a földön és napon, 

amiben mi élünk. És a nap, ugyanaz a nap, ami felkel keleten, ugyanaz a nap, ami 

lenyugszik nyugaton. És ez a nap küldve van érlelni a ga o át a földö , a ely ől a i 
testünk készült.  

40   Mi élünk halott anyagokból. Ez az egyetlen módja, hogy élhetünk. És ha valami 

meghal minden nap, így élhetü k ter észetileg, akkor e  igaz az, hogy ha a ti… A ti 
testetek él halott anyagokból természetes életre, akkor menyivel inkább szellemileg 

Valami meghalt, hogy megmentse a mi szellemi életünket. És Isten lett anyagi test, és 

meghalt, hogy mi élhessünk. Nincs gyülekezet, nincs más dolog a világon, ami 

megmenthet titeket, csak Isten. Ez az egyetlen dolog, ami által az emberek élhetnek.  

41   Most megyünk a Szentírásba. Jézus az Ige. „Kezdetben volt az Ige. És az Ige testé lett 

és közöttünk lakott. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt. És az Ige testé lett, Aki 

élt, lakott közöttünk.” „És az ember nem fog csak kenyérrel élni,” a fizikaiért, „de minden 

Igével, ami kijött Isten szájából.” Tehát, látjátok, mi élünk az Ige által, és az Isten.  

42   Most a nap keresztül jön és érleli a gabonaszemet. Most ez nem érik meg egyszerre. 

Ahogy az halad az érlelési folyamaton, folyamatosan érik, amíg az jön egy teljes kalászba.  

       Így a  ez a a Gyülekezettel. Az kezdődött az ő se se ő korá a , rége  a sötét 
korban, ahol ez volt a föld alatt. Ez növekszik most az érettségre. És mi látjuk azt 

tökéletese , hogy az Iste  i dig a ter észete  keresztül…  
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43   Ti nem tudjátok za ar a hoz i a ter észetet. Ez az, a i a aj a. Va ak repülő 
bombák, és kint ott az óceánban, törések, repedések körül atombombával. Ti csak törtök 

e ől tö  piszkot i de  alkalo al, süllyedtek ele. Ti ki ágjátok a fákat; a ihar 
elvisz titeket. Gátak a folyókon; lesz áradás.  

Meg kell találni az Isten módszerét, ahogy teszi a dolgokat, és maradjatok abban. Nekünk 

vannak emberek megnevezések a gyülekezetekben és szervezetekben; nézzétek mit 

kaptunk! Maradjatok az Isten által szerzett úton.  

44   De, látjátok, „Ő küldi az esőt,” vissza a mi témánkhoz, „az igazságosokra és az 

igazságtalanokra.” Jézus azt mondta most itt a Máté 24,- e , ez lesz egy jel a égső 
idők e .  

Most, ha ez a jel sak a ég idő e  lesz is ert, akkor az lesz azoknak a Pecséteknek 

felnyitása után. Látjátok? Ez egy jele a végnek. Ez lesz, amikor ezek a dolgok történnek, ez 

lesz a ég idő e . És ez lesz egy jel ost, így a Választottakat nem fogják összezavarni 

ezek e  a dolgok a . Látjátok? Akkor ez eg utatkozik, lelepleződik.  

45   Figyeljetek, i dkettő, a úza és a ko koly, ugya az a Me y ől aló Megke és által 
élnek. Mindketten ujjonganak rajta.  

       Emlékszem ez, hivatkozva vissza erre az esetre fent ott azon a napon Green’s Millben. 

(Zöld malomban) Én-én láttam, hogy a látomás jött. És ott volt egy nagy föld, és az már 

teljesen fel volt tárcsázva. És előjött egy ag ető, először. Ezt eg akaro  tarta i ti 
előttetek. Nézzétek, i jött ki először, aztá  i kö ette azt. És a i t ez az Férfi előjött 
fehér ruhában a föld körül magot vetett, majd mögötte jött egy férfi, sötét ruhában, 

látszott nagyon lopakodik, bújva végig Mögötte, vetett gyomokat. És amint ez 

megtörtént, akkor láttam mindkét növény feljött. És amint jöttek fel, az egyik búza volt, a 

másik gyomok.  

       És jött egy szárasság, hogy, a ikor látszott, i tha i dkette  lehajtották az ő 
fejüket, sak sírtak eső iatt. Aztá  jött egy agy felhő a föld fölé és esett az eső. És a 

búza felemelkedett és azt mondta, „Di sőség az Úr ak! Di sőség az Úr ak!” És a gyomok 

felemelkedtek és kiabáltak, „Di sőség az Úr ak! Di sőség az Úr ak!” Ugyanaz az 

ered é y. Mi dkettő ele yészik, i dkettő eltá olodik. És akkor a úza följö  és 
kitikkad. És mivel ez volt ugyanazon a területen, ugyanabban a kertben, ugyanazon a 

helyen, ugyanaz a vízsugár alatt, feljött a búza, feljöttek a gaznövények teljesen ugyan 

annál a dolognál. Figyeljetek, ugyanaz a víz megkenés kihozza a búzát és kihozza a 

gyomot.  

46   Ugyanaz a Szentszellem, ami megkeni a Gyülekezetet, az ad neki vágyat, hogy 

lelkeket e tse , az ad eki erőt, hogy egtegye  sodákat, az esik igazságtalanra 

ugyanúgy, mint az igazságosra. Az teljesen ugyanaz a Szellem! Most, nem tudjátok azt 
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más módon megérteni a Máté 24:24-et. Ő azt o dta, „Ott fel fognak kelni hamis 

Krisztusok,” hamis felkentek. Felkentek a valódi Dologtól, de hamis próféták és hamis 

tanítók. Miért akar egy ember kívánni egy hamis tanítást, valamit az Igazságból? Most, 

fogunk lejutni a fenevad jeléhez egy néhány perc múlva, és látni fogjátok, hogy ez a 

felekezet. Látjátok? Hamis tanítók; hamis felkent. Felkent Krisztusok, de hamis tanítók. Ez 

az egyetlen módja, hogy tudjátok látni azt.  

47   Mi t itt éhá y é el ezelőtt ár idéztem ezt. Lehet, hogy idéztem, mert mi 

felakasztottuk az egész nemzetek keresztül. Egy nap beszélgettem egy barátommal, 

ahova ez jön be ma reggel, Arizonába. És neki volt egy-egy citrus farm. És neki volt egy fa 

ott, egy narancsfa, ami termett grépfrútot és citromot, mandarint, tangelost. És 

elfelejtette , hogy há y külö öző gyü öl s olt ott az egyik fá . És azt o dta  az-az-

az embernek, azt mondtam, „Hogy van ez? Miféle egy fa ez?”  

       Azt mondta, „A fa önmagában egy narancsfa.”  

       Azt mondtam, „Miért van rajta grépfrút? Miért van rajta citrom?”  

       Azt mondta, „Ők eleoltották azt.”  

       Azt mondtam, „Értem. Nos, most,” mondtam, „Most a kö etkező é e , a ikor a fa 
kihajt, hoz ki egy másik termést, gyümölcsöt,” amely mind érik körülbelül ugyanabban az 

idő e , azt o dta , „Akkor az teremni fog egészen narancsot. Ha ez egy narancsfa 

elül, akkor az előhozza elülről a ara sot, ugye, ura ?”  

       Azt mondta, „Nem, uram. Minden beoltott ág termi a maga fajtáját.”  

       Azt mondtam, „Úgy érti, hogy itro  ág előhoz itro ot a ól a ara sfá ól?”  

       Azt mondta, „Igen, uram.”  

       „A grépfrút teremni fog egy grépfrútot a narancsfából?”   

       Azt mondta, „Igen, uram. Ez a természete az ágnak, amit bele oltottak.”  

       Azt mondtam, „Hála Istennek!”  

       Azt mondta, „Mit jelent?”  

       Azt mondtam, „Még egy kérdés, most, fog ez a narancsfa teremni valaha újra 

narancsot?”  

       Azt mondta, „A ikor az előhoz egy másik ágat.” A ikor előhoz egy ásik ágat, e  
akkor, a ikor egyet olta ak ele. De ezek i d itrusfélék, és ők él ek a itrus élet ől, 
ami a citrus fában van.  

48   Azt mondtam, „Na, tessék! A Metodisták előhoz ak Metodistákat i de  
alkalommal. A Baptisták előhoz ak Baptistákat i de  alkalo al. A Katolikusok 



 

11 
 

előhoz ak Katolikusokat i de  alkalo al. De az élő Iste  Gyülekezete fogja 

produkál i tere i  Krisztust a gyökér ől, az Igét, i de  alkalo al, ha alaha is 
előhoz ég egy saját ágat.”  

49   Most, tudtok beoltani oda, látjátok. Minden grépfrút, citrom, tangeló, mandarin, 

akármilyen citrusféle, mindegyik tud élni azon a fán; de a termésük hamis tanúi a fának, 

élve a fa által. Látjátok? Ők él ek és irágoz ak a alódi élettől, a i a fá a  a .  

       Most ott a  Máté : , él ek ugya az az élet által, de ők e  oltak jók a 
kezdet e . Ők ha is ta úi a fá ak. Ez egy narancsfa, mégis ez egy citrus fa. És azt 

mondják, „Ez a gyülekezet, ez a felekezet tanulságot tesz Krisztusról,” és van egy hamis 

keresztségük, és hamis tanúi az Igének, próbálják mondani, hogy az Isten ereje csak a 

tanítványoknak volt.  

       Jézus Maga mondta, „Menjetek az egész világba, prédikáljátok az Evangéliumot 

i de  ág ak, a i alaha is… a fá , a it alaha is előhoz, alaha ág lesz a fában. És ezek 

a jelek követik a valódi ágakat.” Hol? Mindaddig, amíg ez egy fa, mindaddig, amíg ez 

előhoz ágakat, a ilág égéig. „Az É  Ne e e  ördögöket fog ak kiűz i, új yel eke  
szólnak, kígyókat vesznek fel, halálos dolgokat isznak; betegekre teszik kezüket és azok 

meggyógyulnak.” Látjátok az órát, amiben mi élünk? Látjátok, amit Jézus mondott?  

50   Ne felejtsétek el, ez olt a ég idő e , e  jött issza Wesley alatt és issza oda. 
Most, a ég idő e , ez olt, amire sor kerül.  

       Most figyeljétek a Sze tírást; hadd Ők ta úskodja ak, Jézus o dta, „Kutassátok a 

Szentírásokat, mert Bennünk gondoljátok, vagy hiszitek (vélitek), hogy van Örökkévaló 

Életetek, és Azok bizonyságot tesznek Rólam.” Más szóval, ha ez a fa alaha hoz elő egy 
ágat… „É  agyok a Szőlőtő, a Fa; ti a szőlő esszők. Aki hisz Én bennem, amit Én 

seleksze , ő szi té  te i fogja.” Szent János 14:12.  

51   Most, „Aki É  e e  arad, aki… aki az É  gyökere e  olt a kezdet e .”  

       Ez az oka, Jézus i dkettő olt, a Dá id Gyökere és Sarja. Ő olt Dá id előtt, 
Dávidban, és Dávid után, mind Dávid Gyökere és Sarja; a Hajnalcsillag, a Sáron Rózsája, a 

Völgynek Lilioma, Alfa és Omega; Atya, Fiú, és Szentszellem. „Benne lakozik az Istenség 

teljessége testileg.” Mi dkettő, Dá id Gyökere és Sarja.  

       „Aki van a kiválasztott Életben, az eleve elrendelt (predesztinált) Életben, ez az, aki 

Bennem van,” és Ő az Ige, „a kezdettől; a ikor jö  elő, fogja tere i az Ő gyü öl seit.” 

Szent János 14:12.  

De, mások is fognak élni ugyanazon dolog által, magukat Keresztényeknek hívják és 

hí ők ek. „Nem minden, aki mondja, ’Uram, Uram,’ fog belépni.”  



 

12 
 

       Most, és ez az, amire sor kerül és megnyilvánul az utolsó napokban, „amikor Istennek 

a titkait kell befejezni,” a i t fogjuk azt e i egy ki sit késő .  

   Ezek a fák az igazi szőlőtő és ha is szőlőtő. Hallottatok e ge  prédikál i arról 
néhány é el ezelőtt, hogya  ők ö eked ek fel együtt. Hoztuk őket egyé ek e  és 
ki utattuk Kái ól és Á el ől, a két szőlőtő, hogy találkozott egy oltár ál; i dkette  

allásosak, i dkettőjük felke t, mindketten kívánták az életet, és imádták ugyanazt az 

Istent. És az egyik el volt utasítva, és a másik elfogadva.  

       És az egyetlen oka, hogy az egyik el volt fogadva, semmi különbség az ő test érétől, 
az ő kijele tése olt. Mert a Bi lia azt o dja, „Hit által…” Zsidók, 11. fejezet, „Hit által 

ajánlott fel egy tökéletesebb áldozatot Istennek Ábel, mint Káin, melyet Isten bizonyított, 

hogy igaz volt.”  

       Jézus azt o dta, a szelle i ki yilatkoztatásról, Aki Ő olt! „Kinek mondanak az 

emberek Engem az embernek Fiát?”  

       Azt mondta, Péter mondta, „Te agy a Krisztus, az élő Iste ek Fia.”  

       „Áldott vagy te Simon-Simon, Jónásnak fia, test és vér soha nem nyilatkoztatta ezt ki 

neked. Az Én Atyám, amely a Mennyben van, nyilatkoztatta ki ezt. Erre a sziklára fogom 

építeni az Én Gyülekezetemet,” (mire?) A valódi kinyilatkoztatása az Igének. Ott van az 

igazi szőlőtő újra. „Ábel hit által!”  

       Ti azt mondjátok, „Az nem volt egy kinyilatkoztatás.”  

53   Mi a hit? A hit valami, ami kinyilatkozott neked; ami még nincs, de hiszitek, hogy 

lenni fog. A hit egy kinyilatkoztatása az Isten akaratának. Tehát kinyilatkoztatás által.  

54   És a mai gyülekezetek nem hisznek még a szellemi kinyilatkoztatásban sem. Hisznek 

valami rendszer egy dogmatikus tanításában. „A kinyilatkoztatás által ajánlott fel Ábel egy 

tökéletesebb áldozatot Istennek, mint Káin, a it Iste  izo yított, hogy ő igaz olt.” 

Ámen. Remélem, látjátok azt. Látjátok, hol élünk? Látjátok az órát?  

       Beszélgettem egy-egy úriemberrel nem is olyan régen, egy Keresztény tudós 

úriemberrel. Azt mondta, „Mr. Branham, mi elutasítunk minden kinyilatkoztatásokat.”  

55   Azt mondtam, „Akkor ti elutasítjátok Jézus Krisztust, ert Ő Iste  ki yilatkoztatása, 
Isten megmutatkozott emberi testben.” Ha nem látjátok ezt, elvesztek.  

       Jézus azt mondta, „Ha e  hiszitek, hogy É  agyok Ő, eghaltok ű eitek e .” Ő 
volt Istennek a kinyilatkoztatása, az Isten Szellemének a kinyilatkoztatása ember 

formában. Ha ne  tudjátok elhi i azt, el agytok esz e. Teszitek Őt egy har adik 
személlyé, második személlyé, vagy bármely más személlyé Isten mellett, el vagytok 
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veszve. „Ha e  hiszitek, hogy É  agyok Ő, eghaltok ű eitek e .” Egy 

kinyilatkoztatás!  

56   Nem csoda, hogy e  látták Őt. „Senki sem jöhet Én hozzám, hacsak nem az Én 

Atyá  o zza őt. És mindent az Atya Nekem adott,” a gyökérben, „Hozzám fog jönni.” 

Látjátok? Értitek ezt? Ó, hogya  kell szeret ü k Őt, i ád i Őt, di sőíte i Őt; hogy lássuk 
a Szellem gyümölcsét az utolsó napokban, és a Me yasszo yi Fa érését az idő e , a 
fedélben (csúcsban)!  

   Az igazi szőlőtő és a ha is szőlőtő, i dkettő  ugya az a egke és. A víz esett 

i dkettőre. Ne  soda, hogy Ő figyel eztetett i ket, „Az megtévesztené az igazi 

Kiválasztottakat, ha lehetséges volna.”  

   Figyeljetek, ők ugya úgy éz ek ki. Ők ugya úgy felke tek. De, figyeljetek, 

„Gyü öl seikről…” Hogyan tudjátok azt?  

       Hogya  tudjátok, hogy az e  egy ara s? Mi el az isel egy grépfrútot. Az a szőlő 
re d e  a , ez él a fá a , de ez isel egy grépfrútot. Ez e  olya , i t az első.  

És ha egy gyülekezet azt mondja, „hiszem Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és 

mindörökké,” és tagadja az Ő erejét, az Ő u káit, az Ő Igéjét; ha-ha… A Gyülekezet az 
hisz Jézus Krisztusban, fogja tenni Jézus Krisztusnak munkáit, birtokolni fogja Jézus 

Krisztusnak az Életét. És ha nem, nem számít, ha az Élet bele van öntve abba; ha az nem 

predeszti ált ele e elre delt , a gyökér ől, akkor az grépfrútot fog isel i i de  
alkalo al, agy ala i eltérőt. De, ha az ele e elre delt Élet, a gyökérben, az viselni 

fogja Jézus Krisztust ugyanúgy tegnap, ma és mindörökké, ha ez az Ige feljött egyenesen a 

gyökér ől. Az, Ő a gyökér, az idő ek kezdete. 

59   Figyeljetek, de ez az, a it ők produkál ak tere ek , a ely el o dja ektek a 
különbséget. „Az ő gyü öl sük által,” Jézus azt mondta, „ti is er i fogjátok őket.” „Az 

e er e  szed szőlőt le egy bogáncsról,” ár akár a ogá s igazá  a szőlőtöké e  a . 
Az lehetséges lenne, de a gyümölcs el fogja mondani azt.  

       Mi a gyü öl s? Az Ige, ert az gyü öl s arra az időre. Ez az, a iért a  az ő ta ítása. 
A ta ítás ak, it? Az időszak ak a ta ítása, a i az az idő. E eri doktrí a, felekezeti 
doktrí a, sak, agy Iste  Igéje arra az időre?  

Most, az idő olya  gyorsan múlik, tudnánk maradni annál hosszú ideig. De biztos vagyok 

e e, hogy az itt jele  le ők, és az egész e zet láthatja, it akarok o da i, ert 
nem tudunk túl sokáig maradni azon.  

60   De láthatjátok, hogy a kenet lesz az igazságtalan, a hamis tanítókon, és azt okozza, 

hogy po tosa  azt tegyék, a it Iste  o dott, hogy e tegye ek; de ők fogják te i azt 
mindenképpen. Miért? Ők e  tehet ek arról. Hogya  lehet egy ogá s ár i ás, 
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i t egy ogá s? Ne  szá ít e yire jó eső ö tözte azt, ő egy ogá s kell, hogy 
legyen. Ez az oka, hogy Jézus azt mondta, „Ők olya  közel lesz ek, hogy e sap ák az 
igazi Kiválasztottakat,” amely a gyökérben van, „ha az lehetséges lenne,” de az nem 

lehetséges. Egy búza nem tud semmit teremni csak búzát, az minden, amit tud teremni.  

   Figyeljetek. E lékezzetek, Iste  e  a szer ezet ek a szerzője. Az ördög a 
szer ezet ek a szerzője. Azt ár e izo yította  az Ige által, oda-vissza, újra és újra; 

nem kell belemenni ebbe ma reggel. Tudjuk, hogy Isten soha nem szervezi az embereket 

együvé, mint azt teszi egy szervezet. Több száz évvel az utolsó tanítvány halála után, 

előjött ala ikor az első szer ezet. Ez i dig hi ás ak izo yult. Ha e , iért e  
vagyunk ma együtt szeretetben Metodista, Baptista, Református, Katolikus, és az összes? 

Miért nem követnek minket Istennek a tettei, akkor, minden gyülekezetnél ugyanazok a 

dolgok, az Ige? Azok a dolgok, a elyek el álasztják az e ereket, a test ériséget… Mi 
tá ola  agyu k Iste től, i t alaha oltu k, a gyülekezetek, eszél ek.  

62   Most azt mondják, hogy „Minden régi dolgok példáért történtek, a mi tanításunkra, 

feddésünkre, intésünkre.” Az összes dolgok régen az Ószövetségben történtek, 

előre etítette, hogy lássuk, a i le i fog az Újszö etség e , a i apjai k a .  

       Pont, mintha soha nem láttátok volna a kezeteket, és felnéztek és láttok egy árnyékot 

a falo , i tha a keze  a fé ytől ol a, ha itt van öt ujj az árnyékban, amikor a negatív; 

és mozgatjátok a kezeteket a pozitív felé, felé a-felé a egatí ot, akkor előjö  öt ujj. 

Mivel a Biblia azt mondja nekünk, hogy „Az Ószövetség egy árnyéka, típusa az új 

dolgoknak, vagy a dolgok, amik voltak, hogy jönnek; nem a valódi dolgok, amik voltak, de 

az egy árnyéka, egy típusa a dolgoknak, amik jönnek.”  

63   Menjünk vissza, és nézzük meg, hogy ez a dolog volt-e valaha bármely más korban. 

Akarjátok? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Tehát tudni fogjuk, hogy bizonyítsuk ezt 

oda-vissza az Ige által; nem valami ember elképzelése által, valami teória által.  

       Ne  érdekel ki soda ő; valaki más, én magam, vagy bárki más, „Ha ő e  arról 
beszél, ami egyezik a törvénnyel és a prófétákkal, nincs világosság benne.” Látjátok? Ez 

az, amit a Biblia mond. „Legyen minden ember szava hazugság, és az Enyém az igazság,” 

függetlenül attól, hogy ki az.  

64   Most menjünk vissza, és keressük ki, ha ez valaha megtörtént, hogy mutasson nekünk 

egy példát.  

       Visszamehetnénk most a Mózes második könyvéhez, és beszélhetnénk egy Mózes 

e ű karakterről, aki egy felke t próféta olt Iste től küld e, az Isten Igéjével, és az Isten 

akaratá ól az ő ge erá iójáért. Mi el Iste  Igéje i dig folyto osság a  halad, Ő azt 
mondta, „Se it e  tesz, a íg kijele ti azt először a próféták ak.” Azutá  Ő selekszi 
azt. Látjátok?  
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       Most, Ő e  tud hazud i. Ő e  tud hazudni és Isten lenni. Nem, uraim. Neki 

igaz ak kell arad i. Ni s egy hazugság se  Ő e e. Ő a …  

       És Ő e  tud áltoz i. Ha ige , akkor Ő e  Iste . Ő te e egy hi át. Ő égtele . És 
a végtelen nem tud egy hibát tenni. Látjátok? Ezért amit Isten valaha mondott, az Örökké 

igazság. Látjátok? És Ő egígérte azt. Így nézzétek, sehol nincs a Bibliában, hogy nem 

következik folyamata az igazságnak.  

   Most, Iste  egígérte Á rahá ak, hogy az ő agja egy idege e  lesz, egy-egy 

idegen földön égyszáz é ig, azutá  Ő hozza ki őt egy agy, hatal as kézzel és erő el, Ő 
utat jeleket és sodákat a ép között, ahol ők lak ak. Az ígéretnek az ideje elközelgett. 

Az emberek már megfeledkeztek róla. Nekik voltak farizeusok és szadduceusok, és így 

tovább, felekezetek. De hírtelen ott jött Isten egyedül, és kihúzta őket tá ol i de től.  

       Iste  soha, se ilye  ap a , agy se elyik idő e , soha nem hívott ki egy prófétát 

egy felekezet ől. Ne , urai . Ő olya  ki sa art, e  tudja te i azt; ő arad a a 

felekezetével.  

66   Mózes egy Iste től küldött férfi, az Iste  Igéjé el, és úto  Izraellel elfoglal i az ígéret 
földjét, pontosan az Isten parancsolatjából, találkozott egy másik prófétával, egy másik 

felkenttel, akin volt egy valódi kenete ugyanannak a Szentszellemnek, aki volt Mózesen. 

Úgy van. Ő egy próféta olt. A Sze tszelle  olt azo  az e ere . Az ő e e Bálá  olt. 
Mi i da yia  is erjük őt. Nos, azok alódi dolgok, az ugyanazok a dolgok, a dolgok, 

amit a férfi mondott, még mindig megálja a helyét, mintegy kétezernyolcszáz éve. „Te, 

mint egy egyszarvú Ó, Izrael. Aki áld téged, áldott lesz. Aki átkoz téged, átkozott lesz. A te 

erősséged és hatal ad, e yire igazságosak a te sátraid Ó, Jákó !” Látjátok, nem 

tudott segíteni magán. Ő odajött egy szá dékkal az ő szí é e , hogy egátkozza a épet.  

67   Ó, ti hamis tanítók hallgattátok ezeket a szalagokat mindezen évek alatt, és láttátok, 

hogy Iste  egerősítette po tosa , a it o dott, és megállapítottátok a ti 

tanulmányozásotokban, és tudjátok, hogy ez az Igazság; és mert a ti felekezeti 

nézeteltérésetek, vitatjátok azokat, és mondjátok a ti népeteknek, hogy nem így van. Jaj, 

ektek! A ti időtök ár a égé él a .  

   Bálá  ugya attól a Szelle től olt felke e, i t Mózes. Mi olt a külö ség? A 
tanításban, Mózes tökéletes volt. A Biblia azt mondja itt a második Péterben, hogy ez volt 

„a Bálám tanítása,” amit Izrael elfogadott, hogy Isten soha nem bocsájtotta meg. 

Meg o sáthatatla  ű ! Egy azok ól e  e ekült eg, ár kijöttek az Iste  áldása 
alatt, és látták Isten kezét mozdulni e hatalmas próféta által, és látták igazolni pontosan 

Isten által. És mivel a másik próféta bejött egy ellentétes tanítással, és vitatkozott 

Mózessel, megpróbálta bebizonyítani az embereknek, hogy Mózes volt a téves. Dátán, 

Kóré és sokan egytértettek vele, és tanították Izrael fiat paráznaságot elkövetni, hogy 

e je ek utá uk az ő szer ezetükbe, hogy „Mi mindannyian ugyanazok vagyunk.”  



 

16 
 

       „Akár Metodisták, Baptisták, Reformátusok, vagy Pünkösdiek, és mi több, mi 

mindnyájan ugyanazok vagyunk.”  

69   Mi nem vagyunk mind ugyanazok! Ti egy elválasztott nép vagytok, az Úrnak 

sze tel e, az Igé ek sze tel e, az Iste ek Szelle étől, hogy teremjétekaz Ő ígéreté ek, 
ennek a napnak gyümöl sét. És ti e  agytok közülük! Tudo , hogy orzasztóa  erős, 
de ez az Igazság, pontosan ugyanúgy. Felszentelve egy szolgálatra ezekben az utolsó 

napokban! „Jöjjetek ki közülük.”  

70   Most, „a Bálám tanítása,” nem a Bálám próféciája. Azzal minden rendben volt. Az 

Isten volt. Hányan hiszitek ezt? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] A Bálám próféciája 

pontosan igaz volt, mert nem tudott szólni semmi mást. Az Isten kenete nem beszélt 

semmi mást, és Isten igazolta azt, bebizonyítva az által, hogy az az Igazság volt. De az volt 

„a Bálám tanítása.”  

71   Most, hasonlítsátok össze azt Máté 24:24-el. Felkentek, de hamis tanítók. A 

háromság, és minden ilyesmi; téves, antikrisztus!  

       Remélem, nem sértem meg a ti érzéseiteket. És nem fordultok, hogy kikapcsoljátok a 

telefonokat. És nem keltek fel és mentek el. Csak üljetek tovább, és hadd lássuk, ha a 

Szentszellem nem mutatja-e azt nekünk, és bizonyítja azt nekünk. Azt mondjátok, „De 

az…” Csak higgyetek bárhogyan, csak üljetek tovább és figyeljetek. És kérjük Istent, hogy 

nyissa meg a ti szíveteket, és aztán kitaláljátok vajon egy tüskebokor, vagy egy bogáncs 

vagytok, vagy bárhol álltok. Látjátok?  

72   Most még Júdás, „ő olt előre elrendeltetett a kárhozatra,” ott ült Jézus előtt. És 
Jézus azt mondta neki, „Te vagy az egyetlen. Bármit csinálsz, és amit muszáj csinálnod, 

menj, csináld gyorsan.” Ő tudta it tesz ő, supá  har i  ezüstér és épszerűségért 
eladta az Úr Jézus Krisztust. Az Ő egyik ta ít á ya, pé ztáros a gyülekezet e , Jézus 

e ezte Ő „barátjának.” Látjátok? A Biblia azt mondta, hogy „ő született a eszedele  
(kárhozat) fiának, pontosan ugyanúgy, ahogy Jézus született az Isten Fiának. 

„Megtévessze az igazi Kiválasztottakat, ha az lehetséges volna.”  

73   Figyeljetek nagyon, amint mi tanulmányozzuk tovább. Fogunk venni egy másik esetet 

a Királyok kö y é ől. Volt ott egy-egy próféta, és az ő e e Mikeás olt. Ő Je la fia olt, 
és egy próféta. Ő olt.  

       És volt ott egy másik próféta, egy szervezetnek, a prófétáknak a felkenteknek feje. A 

Bi lia azt o dja ők „próféták” voltak, ugya úgy, i t Ő o dta Bálá  egy próféta olt, 
felkentek.  

       És olt ott egy közöttük a e e Mikeás, aki felke t olt Iste től, és Iste  által küld e, 
az Isten Igéjével.  
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       Volt ott egy Sedékiás, aki azt hitte, hogy ő olt elküld e Iste  által. Ő fel olt ke e 
Iste től, de az ő ta ítása elle tétes olt az Isten Igéjével. „Felkelnek hamis Krisztusok, 

mutatnak nagy jeleket, becsapnák a Választottakat, ha lehetne.”  

74   Figyeljetek, mindketten, mindketten felkentek. Most, hogyan lehet megmondani 

melyik volt helyes és téves? Figyeljetek, mit ígért az Ige Akhá ak. A próféta, a i ő előtte 
volt, aki Illés volt, egyike a legnagyobb prófétáknak a korában, aki egy igazolt próféta volt. 

Az igazolt próféta azt mondta, hogy „Mivel Akháb ezt a gonoszt tette, hogy a kutyák 

fogják fel yal i az ő érét; el ette Ná ót életét. És hogy a kutyák fogják megenni 

Jéza elt, és az… ő teste ga é lesz a földö .” Most, hogyan tudjátok megáldani, amit Isten 

megátkozott? Vagy hogyan tudjátok megátkozni, amint Bálám mondta, amit Isten 

megáldott? Látjátok?  

       De ezek a próféták őszinték voltak. Ne  olt kétséges, hogy ők jó e erek oltak, 
tisztességes emberek. Mert, hogy Izraelben egy próféta legyen, becsületesnek kellett 

le ie, agy, hogy ég egy Izraelita is legye . Ha e , egkö ezték őket. Ők e sületes 
e erek oltak. Ők okos e erek oltak. Ők képzett e erek oltak. Ezek oltak Akhá  
ki álasztott e erei a e zet ől. Látod azt Wright ő ér?  A ki álasztottak a 

e zet ől, jól felszerel e a részt-…  

   És ost, a ikor Mikeás látta az ő láto ását, tudta a szí é e , amit az Ige mondott, 

de ő akarta lát i, a it a Szelle  akar e e o da i.  

       Ezért ők o dták eki, azt o dták, „Te mond ugyanazt a dolgot, amit ezek a többi 

próféták mondtak. És ha te teszed, nos, te fogsz, mi fogunk elfogadni a közösségben, nem 

kétséges újra. Látjátok? Mi teszünk téged egynek közülünk. Mi, visszafogadunk a mi 

felekezetü k e. Te agy… Tudjuk, hogy te egy próféta agy, de folyto  o dod az átok 
dolgokat. Folyto  átkozod Akhá ot. Most, Sedékiás a ezető férfi, a pápa, agy a…” bármi 

ő volt. „Most ő áldotta Akhá ot, és azt o dta, ’Menj, tedd azt.’ Most mond ugyanazt a 

dolgot, Jemla. Nos, te csak egy szegény ember vagy. Nincs gyülekezeted, aligha, 

egyáltalán. És ezek a fickók több millióan vannak. Az egész nemzetség náluk van. Most, 

mond ugya azt, a it ők tesz ek, látod, amit fogsz tenni. Te fogsz-te eszed a földnek 

gazdagságát.” A beszédjüket rossz emberhez intézték!  

76   Mi van, ha azt mondják, „Tudsz találni bármilyen vétséget Sedékiásban, Mikeás?” 

„Nem.” „Elkaptad alaha ű e ?” „Dehogy.” „Hallottad őt alaha átkoz i árkit?” 

„Dehogy.” „Elkaptad valaha részegen?” „Dehogy.” „Tudod te itat i az ő ű eltségét?” 

„Dehogy.” „Hiszed, hogy az ő doktori fokozata ha is?” „Dehogy.” „Hiszed, hogy az ő 
filozófiai doktori fokozata (Ph. D.) rendben van?”  

       „Persze. A Szanhedrin tanács által; úgy vélem az összes tanács által, azt hiszem, ez 

rendben van.”  
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       „Nos, akkor miért nem csatlakozol hozzá?”  

       „Mert ő az Igé  kí ül a !”  

   Nos, i le fogu k szá ol i azzal, ajd, i t Illés próféta azelőtt. És ha Iste  
gyermeke vagy, akkor te maradni fogsz ezzel a Bibliával, a prófétával. Ez az Ige. Figyeljük 

meg az órát, a szezont.  

78   Nos, mi lenne, ha Sedékiás mondaná, „Ó, tudom, hogy a próféta azt mondta, hogy, 

de az egy jö ő ge erá ióra. Ez hosszú idő úl a lesz”?  

     Mikeás azt mondta, „Várjatok, a íg látok egy láto ást Iste től, és ajd el o dom 

nektek.”  

       Azt mondta, „Azután ti mondjátok ugyanazt a dolgot?”  

       Ő o dta, „Azt fogom csak mondani, amit Isten mondott; semmi mást, semmi 

többet. Nem tudok hozzáadni egy szót Ahhoz, vagy elvenni egy Igét Abból.”  

       Azon az éjszakán imádságban, az Úr jött hozzá egy látomásban. Kiment másnap 

reggel és azt o dta…  

       Van ott két próféta!  

79   A legnagyobb ember a nemzetben, a legnagyobb látvány a hadseregben Sedékiás 

olt. Ő a próféták ezetője olt a király ál. Ő olt a ezetője i de  ás próféták ak a 
szer ezet él. Ő olt té e az ő szer ezetük él ezető ek az összes felett; talán a 

legol asotta , a legjo a  képzett, jo a  alkal as a u kára. És ő fel olt ke e a 
Sze tszelle től, ert egy „prófétának” hívták. Persze, nem csak egy közönséges próféta, 

ő egy Hé er próféta olt. Most ézzétek őt.  

80   Sedékiás azt mondta, „Az Úr szólt hozzám,” ’Csináljam ezeket a két szarvakat vasból,’ 
egy szimbólumnak.” Egy próféta általában használ szimbólumokat. „Azt mondta, 

’Csináljam ezeket a szarvakat vasból.’ A Szentszellem azt mondta nekem, ’Vedd ezeket,’ 
Felkent és megáldott engem.” Nem gondolom azt, hogy egy áldozat, de szeretnék eljutni 

egy pontra. „A Szentszellem, aki nyelveken szól rajtam keresztül, az Egyetlen, aki igazol 

engem, Ő o dta, ’Vegyed ezeket a szarvakat, és, ezzel, mond a királynak, hogy ki fogja 

taszítja a Szíriaiakat teljesen az országából. És én visszaadom nekik a földet, ami jogosan 

az Izrael tulajdona, a gyülekezeté.’”  

       Test érei , ez eléggé alap ető (fundamentális), épp úgy, mint Bálámnak itt volt. 

Bálá ról el o dható, hogy ugya olya  alap ető fu da e tális , int Mózes. Mózes… 
A egfelelő szá a , Iste  a  hét en. És Bálám azt mondta, „Építs nekem hét oltárt; 

hét tiszta áldozatot, bikákat (ökör), és hét kost.” Az beszélt az Isten Fiának az 

eljö eteléről. Alap etőe  fu da e tálisa , ő éppe  olya  igaz, i t ár elyikük.  
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81   És itt a  Sedékiás, alap etőe  éppen olyan igaz, „Mert ez a föld a miénk. Miért, ezek 

a Szírek és Filiszteusok ott töltsék a hasukat, a gyermekeiknek és így tovább, a mi 

elle ségü k, a i gyer ekei ket teszik étel élkülöző é! A ikor Iste  adta ekü k ezt a 
földet!”  

       Testvérek, ez egy jó érv. Azt gondolom ő tudta kisikíta i azt Izrael előtt, és ők 
kiáltoztak olyan keményen, ahogy tudtak. Hát, én beszélek a mai napról most. Remélem 

követtek engem. Az összes sikoltozás, ordítozás!  

82   Emlékeztek múlt vasárnap Dávidra? Látjátok? Ti kint ott vidéken a rádióban, vagy a 

telefon összeköttetésben; ha nem vettétek a múlt vasárnapi Üzenetet, biztos, hogy 

veszitek azt. Akarni Istent Szolgálni Anélkül, Hogy Felszentelt Tenni Azt, nem számít 

e yire őszi te, jó, ez egyáltalá  e  elfogadott Iste től. Látjátok?  

       Most, itt volt Sedékiás, gondolva, hogy igaza van.  

83   Mikeás azt mondta, „Hadd, kérdezzem meg Istent.” Így ő jött le ás ap reggel az ÍGY 
SZÓL AZ ÚRRAL. Ő elle őrizte az ő láto ását az Igé el.  

84   Most, ha azt mondta volna, hogy Sedékiás, „Tudod mit mondott a próféta itt a 

Bibliában, mi fog történni ezzel a fickóval?”  

85   „De e  e e  az idő e , ert ez az e er egy e sületes e er. Ő 
próbálkozik.”Ne mulasszátok ezt el. „Ő pró álja isszaad i a gyülekezet ek a dolgokat, 
a i a gyülekezethez tartozik. Ő pró álja isszaad i az ő tulajdo ukat,” nem a Szellemi 

dolgokat; ha az le e, ő egráz á az egész e zetet e zetséget , i t Illés tette. De 
próbál nekik adni anyagi dolgokat, „A mi saját tulajdonunkat. Mi egy nagy szervezet 

vagyunk. Mi ahhoz tartozunk. Mindnyájan, az összes népek, ti Protestánsok, 

mindnyájatoknak kellene csatlakozni hozzánk.” Hát, bizony.  

       Mi jövünk ahhoz egy kis részben. „Ez i d test érek és test ér ők, külö e  is.” Az 

nem! Soha nem volt és nem is lesz soha az Isten valódi eredeti Gyülekezetével. Az nem 

lehet! 

   Figyeljetek, ő látta a láto ást. És így szólt, „Isten szólt hozzám.” Hát, nézzétek, az az 

e er őszi te olt. Azt mondta, „ő o dta, ’Csináljam ezeket a szarvakat, és menj oda a 

király elé, és taszíts nyugat felé,’” vagy bármely terület felé, ahol ők állo ásoztak. 
’”Nyo ulj, és ez lesz ÍGY SZÓL AZ ÚR, hogy ő győzel et yer és issza jö , egy győzele  a 
gyülekezet számára.’ Kiűzzük őket!” Ez elég közeli, nem igaz? Mi volt a baj?  

       Itt jött Mikeás lefelé. Azt mondta, „Most, átadom nektek a próféciát.”  

87   Azt mondta, „Menj fel! De láttam szétszóródva Izraelt, mint juhokat, mivel nincs 

pásztoruk.” Ejha! Pontosan fordítva.  
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88   Most, ti vagytok a gyülekezet. Hát, melyik az igaz? Mindketten próféták. Az egyetlen 

mód, hogy meg tudjátok mondani a különbséget bennük, átvizsgálni az Ige által.  

       Azt mondták, „Hogyan kaptad ezt?”  

       Ő o dta, „Láttam Istent ülni egy Trónon.” Azt mondta, „Látta  az egész ta á sot Ő 
körülötte.”  

89   Most, e felejtsétek, hogy Sedékiás po t azt o dta, ő látta Iste t szintén, ugyanaz a 

Szellem által. „Látta  Iste t. Ő o dta eke , hogy si álja  ezeket a szar akat as ól. 
Menj oda és taszítsad ki a nemzetet innen, mert ez a miénk. A többieknek nincs joga 

arra.” Ha ők igazak aradtak ol a Iste el. Az kellett ol a, de ők eltá olodtak Iste től.  

       Ezen az úton van a szervezet, a gyülekezet. Joguk van ezekre a dolgokra, de becsapták 

agukat, ert eltá olodtak Iste  Igéjétől, és Iste  Szelle é ek felkenésétől, hogy 

igazolja az időszak ak az Igéjét. Ne ulasszátok egérte i ezt az Üze etet.  

90   Figyeljétek meg, mi történik most. Azt mondta, „Én láttam Istent,” Mikeás volt, „ülni 

a Me y e  a Tró o . Összegyűlt a ta á s Ő köré. Ő o dta, ’Ki tudna lemenni és 

elhitetni Akhábot, hogy Illés szava valóra váljon; az Én prófétám, aki igazolva volt. Én 

mondtam, hogy eljön. És Illésnél volt az Én Igém. És ég és föld el fognak múlni, de az Én 

Igé  e  fog kudar ot alla i. Ne  érdekel, hogy ilye  oder ek ők agy, hogy jók 

agy, hogy ű eltek agy, hogy agyok, az É  Igé  soha e  fog kudar ot alla i.’”  

       „És egy hazug szelle  jött fel a pokol ól, leesett az ő térdére és azt o dta, ’Ha Te 

csak megengeded nekem, én tudom adni nekik az én kenetemet, teszek nekik mindenféle 

jelet agy sodát, sak, a íg elfordul ak az Igétől. Ők ég e  is fogják tudni, hogy Az a 

Te Igéd. Ők figyel e  kí ül fogják hagy i Azt, a épszerűség iatt.’” Test érek, az idő 
nem változott. Neville testvér, ez igaz. Te emlékszel, hogy ez igaz. „’Én leszek rajtuk, 

teszem ugyanazokat a dolgokat, amit a többiek tesznek. Én teszek róla, hogy prófétáljon 

és mondjon egy hazugságot.’” Hogyan lehetett az egy hazugság? Mert az ellentétes volt 

az Igével.  

91   Ti veszitek bármelyiket ezek ől a ha is keresztségek ől, ha is ez-meg-ez-és ez-meg-

az, engem nem érdekel, hogy milyen valósnak hangzik, hogy mennyire próbálják utánozni 

(megszemélyesíteni), az egy hazugság, ha az ellentétes Istennek Igéjével erre az órára. Ez 

az, pontosan.  

       Azt mondjátok, „Nos, a miénk, nos, mi ezt tettük, és mi ezt tesszük, és a mi 

gyülekezetünk ezen és azon a módon van.”  

       Nem érdekel, hogy mi az. Ha az ellentétes az írott Igével erre az órára, az egy 

hazugság. Istennek nem lesz semmi köze hozzá, e  szá ít, e yire őszi te, e yire 
ű elt, e yire okos, e yire igaz ak ha gzik, e yire ésszerű ek ha gzik, ha az 
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ellentétes ennek az órának az Igéjével. Mi fogunk belemenni abba egy kicsit mélyebben 

egy éhá y per re, ha az idő ege gedi ekü k. Ha nem, akkor felvesszük azt ma este 

újra.  

92   Figyeljetek, e  kétséges, ő egy őszi te és jó e er olt. És ő o dta… Aztá  
egyé ké t, Mikeás azt o dta eki, hogy e  igaz az ő sze élye, de ás sza akkal, „Te 

fel agy ke e egy hazug szelle től.” Nem lenne borzasztó azt mondani egy püspöknek? 

De ő egtette azt.  

93   És így ez a püspök felsétált és azt mondta, „Te nem fog közösségben maradni velünk 

soha többé,” és az ő ar á a sapott. Azt o dta, „Tudod, hogy én egy igazolt ember 

vagyok. Az én gyülekezetem tett ezeknek a dolgoknak a fejévé. A népszavazáson Isten 

népe tett engem ennek. Az én szervezetem tett engem ennek. És az Isten adta nekünk ezt 

a földet, és abból a szándékból, hogy hozzánk tartozik. És nálam van az ÍGY SZÓL AZ ÚR.” 

Megpofozta őt és azt mondta, „Melyik úton jár az Isten Szelleme, amikor elhagyott?”  

94   Mikeás azt mondta, „Majd megtudod egyikben, ezekben a napokban,” amikor 

Kalifornia a tenger alá merül, és mind ezek a dolgok. Látjátok? „Majd meglátod melyik 

úton ment, amikor a börtönök belsejében ülsz.”  

95   Most, Akháb mit fogsz mondani? Azt mondta, Én hiszek az én prófétámnak.” Mi van, 

ha kutatta ol a az Igét? Látjátok, ő e  akarta agát átkoz a lát i. Hallgassatok e ge ! 
Ő e  akarta agát átkoz a látni. Senki nem akarja.  

       És az é  szer ezet… Szer ezeti test érek, ez az, a i törté t eletek. Úgy gondoljátok, 

hogy igazak vagytok, mialatt a ti szívetek mélyében tudjátok, mikor kereszteltek névnek 

használva „Atya, Fiú, Szentszellem,” hogy hazudtok. Tudjátok, amikor prédi-… o djátok, 
hogy azok a dolgok, amiket tesztek, és eredeti bizonyítéknak veszitek, és minden ilyesmi, 

tévesek vagytok. Hogyan lehet eredeti bizonyíték a nyelveken szólás, és azután 

ellentétesen beszéltek Isten ígéreteivel ebben az órában? Hogyan lehet az? Nem 

akarjátok az átkot, ugye? De ide ez van írva, úgy lesz. Ez a fenevad bélyege, olyan közel, 

hogy becsapná a Választottakat, ha lehetséges volna.  

96   Minden jel, minden csoda, felkent ember, prófécia, mindenféle dolgok oda mennek; 

mindenféle jelek, mindenféle csodák, hogyan tudjátok megmondani a különbséget? 

Figyeljétek az Igét erre az órára. Így fogjátok…  

97   Figyeljétek Mózest, hogyan tudottmondani Bálámról. Figyeljétek Mikeást, itt, honnan 

tudjuk, hogy igaza olt? Az Ige előtte egjö e dölte azt Akhá ról.  

       És az Ige előttü k egjö e dölte ezeket a szer ezeteket ezekre a apokra, és ezt az 

átkot rájuk. És a dolgokat, a i fog törté i az Ő aló a  felke t gyülekezete által, fog 
lenni az Ige által, egy Ige Menyasszony. Itt vagyunk. Itt van ez ma, pontosan, mint az 

akkor volt.  
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98   A Biblia azt mondja, „Két vagy három tanú szája által legyen megalapozott minden 

szó.” Beszélte  Bálá ról, eszélte  Bálá ról és Mózesről. És eszélte  ost Mikeásról 
és Sedékiásról. Most fogok adni még egyet. Mert, van több száz azokból, de még egy, 

hogy legyen három tanú. Van egy egész sor azokból leírva ide; de, hogy egó juk az időt.  

99   Jeremiás, aki egy igazolt volt, számkivetett (kiközösített), de Istennek egy igazolt 

prófétája. Gyűlölték az e erek. Ők do áltak éret-… túlérett gyü öl söt rá, és i de  
ást. És ő ki o dta az átkot rájuk. És a dolgokat, a i t ő tette, és feküdt ott égig az ő 

oldalán, és a dolgok, és adott jeleket, hogy Izrael helytelen volt.  

       Minden próféta, igaz próféta, aki valaha eljött a világba, elátkozta azokat a 

megszervezett felekezeti gyülekezeteket. Hogyan változhat a változhatatlan Isten?  

100   A Szentszellem a próféta ebben az órában; Ő egy igazolás az Ő Igéjé e , 
bebizonyítva azt. A Szentszellem volt a próféta Mózesnek az órájában. A Szentszellem 

olt a próféta Mikeás ak az órájá a . A Sze tszelle , a ely írta az Igét, jö  és egerősíti 
az Igét.  

101   Most, mi történt Mikeásnak az idejében? Akhábot megölték, és a kutyák nyalták az 

ő érét, az Iste  Igéje szeri t.  

Ezért mondja Isten, ti összes hamis tanítók, az egyik napon lefogjátok aratni, amit 

etettetek, ti akok ezetői a akok ak! É  e  haragszo . Csak egy Igazságot mondok 

nektek. Én nem mondtam volna ezt, ha fen itt ebben a szobában, hogy a Szentszellem 

nem mondja, „Mond azt azon a módon.” Mondtam nektek valaha bármi tévest, csak amit 

Iste  izo yított, hogy igazság? É redjetek fel test érei , ielőtt túl késő le e!  

102   De hadd mondjam ezt. Hogyan tud egy tüske felébredni, és egy bogáncs, amikor 

eleve elrendel arra? Hogyan lehetne a választottat elállítani attól, hogy ne lássa az? Mert 

ők álasztottak, hogy lássák azt. „Minden, amit az Atya adott nekem, hozzám fog jönni,” 

mondta Jézus, „de se ki se  jöhet, ha sak Ő Neke  adta azt a ilág tere tése előtt, 
amikor a nevük bekerült a Bárány Élet Könyvébe,” nem egy rektornál, de a Könyvbe, a 

Bárány Élet Könyvébe.  

103   Figyeljetek, Jeremiás felállt, igazol a a ép előtt, égis gyűlölték.  

104   És így ők ki e tek, és si ált egy jár ot, és tette azt az ő yakára, e t a ép előtt. 

Azt mondták, „Ó, mi vagyunk Istennek nagy népe. Amiért mi Izrael vagyunk. Mi annyira 

őszi ték agyu k a i zsi agógá k a ! Mi részt veszünk minden vasárnap, mi, mi 

felkínálunk áldozatot, és befizetjük a mi pénzünket. Hogyan tarthatja valaha 

Nabukodonozor az Isten szent dolgait?” Ah! A ti ű eitek tette azt.  
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       Isten azt mondta, „Ha megtartjátok az Én parancsolataimat, nem fogom ezt tenni. De 

ha nem, ez jön rátok.” Ez po tosa  igaz. Még i dig ugya az. Tartsátok az Ő 
para solatait, az Ő Igéjét erre az órára, a it Ő egígért.  

105   Most figyeljetek. Most, Jeremiás Istennek akaratából igazolt próféta, habár 

gyűlölték… Mi degyikük gyűlöl e oltak az ő apjaik a . Ők tettek olya  fur sa dolgokat, 
elle tét e  a felekezetekkel azo  a apo , i de ki utálta őt, ég a királyok is és 
minden más. Tehát tett egy jármot a nyakába és azt mondta, „ÍGY SZÓL AZ ÚR. Ti 

lementek oda hetven évre,” ert eki olt egy egértése az Iste ek Igéjé ől. „Hetven 

évre!”  

106   Majd Hanániás, Hanániás, azt hiszem ti így ejtitek azt, Hanániás. Hanániás egy 

próféta az emberek között, odajött, levette a jármot Jeremiás nyakáról és eltörte. És azt 

o dta, hogy egy agy durra ás az e erek között, látjátok, a ikor ő elle tétese  
beszélte az Isten Igéjét. És azt mondta, „Két é  úl a ők issza jönnek. ÍGY SZÓL AZ ÚR.”  

       Két felkent próféták. Mi volt a különbség bennük? Az egyik beszélte az Igét, és a 

másik nem. Jeremiás azt mondta, „Ámen.”  

   A gyülekezet összes é ek előtt, az egész Izrael előtt, látjátok, ő eg akarta utat i, 
hogy tud pontosan olyan nagy lenni, mint Jeremiás. „Tudod, hogy nem szeretnek tégedet, 

különben is. Úgyhogy én vagyok egy próféta szintén. Én egy nagyobb próféta vagyok, 

mint te, mert te egy hazugságot prófétálsz. Azt mondod, hogy Isten népe ilyen és ilyen 

dologba lesz?”  

       Ez az, amit mondanak ma, de ott lesztek pontosan ugyanúgy, mint egy gyülekezet. Ti 

átkozottak vagytok egy átokkal. Az összes gyülekezetek, felekezetek ragaszkodnak 

(tartják) az embereknek hagyományához, az Istennek az Igéje helyett, átkozottak vagytok 

Iste től.  

108   Most figyeljetek, itt jö  ő. Ha á iás lerá totta ezt a jár ot a yakáról, egy 
szi ólu  Iste től, eltörte és azt o dta, „ÍGY SZÓL AZ ÚR. Két é  úl a ők issza 
jönnek.” Csak egy hencegésért, „én vagyok ez és ez.” Mert ott állt, iköz e  ő egy 
szervezeti próféta volt.  

   Jere iás egy pusztaság e ere olt, aki egyedül élt. Ő rosszat prófétált ellenük 

egész idő alatt, ert ők rosszak oltak.  

       És ez az ember azt mondta nekik, „Ó, ti rendben vagytok mindaddig, amíg tartoztok. 

Mindaddig, amíg Izrael vagytok, ennyi szükséges. Látjátok, ti, i… Iste  e  fogja 
megtenni azt. Tudom, egy kis valami történik itt, de ne ijedjetek meg, nem kell félni.”  

       Ó, test érek, ők a is él ek. „Ne aggódjatok, minden rendben van. Mi mindent 

elle őrzés alatt tartu k. Mi agyu k a Gyülekezet.” Nem gondoljátok azt. Igen.  
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   Így ő o dta, „Mi de  re d e  a . Ők isszajö ek két é e  elül. Ez az egy kis 

dolog történt. Ez nem szokatlan. Mi vagyunk az. Igaz Nabukodonozor feljön ide, de a mi 

Istenünk fog go doskod i i dezekről.”  

       De az Ige azt o dta, hogy ők ott lesz ek het e  é ig; a íg ez a ge erá ió el úlik és 
egy másik generáció. Negyven év egy generáció. „Ez majdnem két generáció lesz 

odalent.” És Jeremiás azt mondta az Isten Igéje szerint.  

111   Hanániás félbeszakította azt! Jeremiás azt mondta, „Rendben. Ámen. De Hanániás 

ezt ne felejtsük el, mindketten próféták vagyunk. Mi szolgálók vagyunk.” 

       És ezt mondom nektek testvéreim. E lékezzü k arra oltak ott próféták előttü k, és 
prófétáltak királyságok ellen, és bizonyos dolgok ellen. De ne feledjétek, amikor a próféta 

o dott ár it, ő uszáj, prófétáljo  az Ige szeri t. Mi t Mikeás, és Mózes, és az összes 

többi. Muszáj az Ige szerint lenni. Ha nem, akkor emlékezzetek, hogy mi történt.  

112   Akkor Hanániás felemelte jogos felháborodását. „Én vagyok Hanániás” (nem 

kétséges), „az Úrnak prófétája, és azt mondom, ’Két év.’” Más szavakkal, „Nem érdekel, 

hogy mit mond az Ige.” Az ő ke ete, „Azt mondta, ’Két é  és ők isszajö ek.’”  

   Jere iás kisétált előle, ki e t és azt o dta, „Uram, nem érdekel, hogy mit 

mondott, én mégis hiszem és tudom, hogy az Igéd így mondta. Hű aradok Hozzád. Ne  
leszek megtévesztve általa.”  

114   Isten azt mondta, „Menj, beszélj Hanániással, ’É  fogo  si ál i as ól a kö etkező 
jármot.’” És ert ő tette azt, el esze  a föld szí éről, Ha á iás e t, ugya a a  az 
évben.  

       Ott vannak a mi példáink, mindketten próféták. Így sokkal többet lehetne mondani és 

beszélni e e  az idő e .  

115   De figyeljetek. Jézus azt o dta, hogy e e  az utolsó idő e , új ól, a két szelle  
igazán közel lesz újra egymáshoz. Igaz ez? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Most 

figyeljetek. Ez közele  lesz, i t az olt. Ez a égső idő. Ó, gyerekek! Isten könyörülj 

rajtunk! Amíg, „Az lesz annyira valóságos, amíg becsapná az igazi Választottakat, ha 

lehetséges volna.” Most, hogyan mentek, hogyan tudjuk megkülönböztet i őket ezek e  
a napokban? Hogyan fogjátok megkülönböztetni ma? Ugyanazon a módon, maradni az 

Igével, „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké.”  

       Most törődjetek i d ezekkel az Üze etekkel. És a ikor hallgatjátok a szalagokat, 
talán elmegyek egy napon, amikor az Úr befejezte velem itt a földön, ti vissza fogtok 

utal i erre. Figyeljetek a ha go ra, a it o dok ektek. Ha e ge et el isz az Ő 
eljö etele előtt, sak e feledjétek, é  az Úr ak a Ne é e  szólta , az Úrtól az Ige által. 
Igen.  
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116   Figyeljetek, „Olyan közel egymáshoz, hogy az megtévesztené a Választottakat, ha 

lehetséges lenne,” tenné ugyanazokat a jeleket, ugyanazokat a csodákat, ugyanaz a 

Szellem által. Igaz ez? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Csakúgy, mint a prófétáknál 

volt, amint mi most beszéltünk a prófétákról. Most, szi té  eg a  ír a…  

117  Térjünk rá erre az egyre, ha akarjátok, második Timóteus 3. Ne hagyjátok elmenni 

ezt az egyet. És e  akaro , hogy…  

   Néze  az órát ott, és ki kelle e egy so ót hagy o  előle, nem gondolom, hogy 

eg tudjuk si ál i ost. Látjátok? Figyeljetek. Most… Bár itt állok, ahogy izzadok, 

látjátok, de boldog vagyok. És én tudom, hogy ez igaz. Második Timóteus 3:8.  

119   Pál a férfi, aki azt mondta, „Ha egy A gyal jö  a Me y ől és eszél ár i ás szót 
nektek, mint, amit én mondtam, átkozott legyen,” most, egy Angyal jön le. Ez második 

Thesszalo ika… Ó, saj álo .  

   Figyeljetek, a ásodik Ti óteus : . Nézzétek, Pál eszél ost. Kezdjük e él… 
Kezdjük az első ers él, és figyeljetek ost igazá  alaposa . Hogyha a  Bi liátok, 
olvassatok velem. Hogyha nincs Bibliátok figyeljetek alaposan. A…  

 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban…  

       Kiemelném, hogy, „az utolsó napokban.” Ez az, amikor az meg fog történni.  

 …Nehéz idők jö ek. (Mi abban vagyunk.)  

Mert az e erek szerel esek lesz ek a saját lé yük e, telhetetle ek, kérkedők, 
büszkék, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,  

121   Nézzetek erre a társaságra, ami van ma, romlott. Még az emberek kint az utcán, 

fiatal férfiak, homlokukra nyúló hajjal, frufruval, mint egy asszony. Perverzió! 

Szodomiták!  

122   Olvastátok ebben az évben, ebben a hónapban, a Reader’s Digest? Azt mondták, 

„Az Amerikai emberek ebben a korban,” ami azt hiszem ez volt, „húsz és huszonöt év 

között, már középkorú állapotban van.” Ők kész a ak! Ők egro lottak! A tudo á y 
azt o dja, hogy azok a férfiak középkor a  a ak, és az asszo yok, a ikor ők a húszas 
éveik elején vannak. A testük úgy megromlott, és átadták minden erkölcstelenségre.  

123   Ó, Amerika, hányszor akart Isten lebegni feletted, de most a ti órátok jön! Ti 

vezetitek a világot a mocsokban.  

 …Káro kodók, szüleik irá t e gedetle ek, háládatlanok, tisztátalanok,  

 Ter észetes hajla  élkül,…  



 

26 
 

Nincs igazi szeretet, egészen egymás felé, férj az asszonyhoz, asszony a férjéhez. „Még a 

természetes vonzalom sincs.” Erkölcstelenek, szexuálisan!  

 …Bajkeverők, ha is vádlók, értéktele ek, erőszakosak, egvetői azok ak, a i jó,  

       Más szavakkal azt mondják, „Ti agytok egy rakás sze t görgők.” Valaki megkérdezte 

a minap, jön ide a gyülekezetbe. Azt mondta, „Ne menj oda. Van egy nagycsomó zaj és 

minden szokatlan viselkedés.”  

       Látjátok, „Meg etői azok ak.”  

Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, i ká  a gyö yör szórakozás  szerel esei, 
mint Istennek szerelmesei.  

       Azt mondjátok, „Branham testvér, az a kommunisták.” Mit o d a kö etkező ers?  

 Mivel egy formája a kegyességnek, de (mi?) megtagadják annak erejét: (Az Igét, 

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, szemmellátható a mai napra tett 

ígéret …  

       Csak pontosan, mint Hanániás, csak pontosan, mint Sedékiás, csak pontosan, mint 

Bálám, régen, a többi hamis próféták.  

 Mivel egy formája a kegyességnek, felke tek… Látjátok?  

 Mivel egy formája, felke tek, felsze telt szolgálók…  

 Mivel egy formája a kegyességnek, de megtagadják, hogy Ő ugya az teg ap, a… 
Tagadják áfolják  az Ő Igéjét!  

       Hogyan tagadták Jézust abban a napban? Kit tagadtak, amikor megtagadták Jézust? 

Az Igét. Ők allásosak oltak. Ők ta ítottak az ő Bi liájuk ól, de egtagadták a ai Igét.  

       Mik ezek ma? Ugyanaz a dolog, felkentek, pünkösdnek az Evangéliumát hirdetik, de 

tagadói a mai napra megígért igazolt létező Igének, „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és 

mindörökké.” Látjátok azt? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

Mert ez a fajta, amelyek belopódznak a házakba, és vezetik… a buta asszonyokat 

ű el egterhelve, elvezetve külö féle testi vágyak által,  

       „Varró partik, és ez és ez.” Valaki jön körbe, megpróbálja félremagyarázni az Igét, és 

ezt mondja, „Az re d e  a  test ér ő, ha rö id hajad a . Ne fordíts figyel et arra a 
félkegyel űre. Látjátok? Vagy, hogy viselitek ezt; ez nem az, ’ez az, ami kijön az ember 

szí é ől, az sze yezi e őt.’” Látjátok? És felfogjátok, hogy felkenve vagytokegy gonosz, 

paráz a, o skos szelle től? Lehet é ekeltek a kórus a  rö id hajjal, de egy go osz 
szellemetek van. Ez ellentétes az Igével. Úgy van. Ez az, amit a Biblia mond. És azt 

mondjátok, „Nos, én rövidnadrágot viselek. Az nem ítél el engem.”  
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       „Ha bármelyik asszony visel egy ruhadarabot, ami a férfihez tartozik, az egy utálat 

Isten szemében.” Ezt mondja a változatlan Isten.  

124   Ó, olya  sok dolog a , hogya  tud ák ost át e i rajta; a i idő k el e e. De 
ti eléggé tudjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogyan lehet azokat csinálni? Hogyan 

lehet tenni azt? Mondják, „Nos, mit kiabálsz arról?” Én egy tanú vagyok ellenetek. Egy 

nap, az ítélet napján egy búvóhelyet sem találtok, hogy belemenjetek.  

125  Hogy tudta Mikeás megállítani azt? Hogyan tudta Mózes; sikoltozva megpróbálta 

egállíta i, és Józsué, és azok futottak az e erek közzé, és Lé i kihúzta az ő kardját, és 

legyilkolta őket, ég akkor is? Ők e tek po tosa  ugya úgy  

       Ezt egjósolta, hogy ők fogják si ál i. És ők fogják te i azt, ert ez ÍGY SZÓL AZ 
ÚR, ők fogják te i azt. Azt go doljátok, azok alaha szakíta i fog ak az ő felekezetükkel 
és isszajö ek az Igéhez? Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR, ők e  fog ak! Ők fog ak e i az 
a tikrisztus a. Po tosa . Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR, ők fog ak! „Szóval, mit mondatok arról?” Én 

egy tanú vagyok és te is, i de  hí ő. Figyeljetek.  

 … uta asszo yok, egterhelve… külö féle kívá ságoktól,  

126   „Nos, az összes többi asszony teszi.” Hamis próféták! Most figyeljetek. A hamis 

próféták, én beszélek arról. Mit fognak tenni az utolsó napokban?  

 …vezetik a uta asszo yokat… elvezetik külö féle kívá ságok miatt,  

       „Nos, tudo  az összes tö i asszo y…” Re d e , haladjatok előre.  

   Mit o dhat ék, éppe  ielőtt ez a agy törté ik itt Kalifor iá a ? „Ti emberek itt 

Los Angelesben, mikor valamelyik évben visszajövök, van több rövidre vágott hajú 

asszo y, és puhá y őies  férfi, i t olt ott azelőtt, több prédikátorok mennek bele a 

szervezetbe. Nincs mentség számotokra! Ha a csodák Szodomában és Gomorában 

történtek volna, ami benned történt, még ma is állna. Ó, Kapernaum, te, aki angyaloknak 

nevével nevezed magadat, Los Angeles!” Látjátok, i törté ik? Ő egy egye ese  a 
tenger fenekére. Mikor? Nem tudom mikor fog, de meglesz. Ti fiatalok, ha én nem látom 

meg az én napomban, ti figyeljétek meg. Neki vége!  

 Mi dig ta ul ak,… soha e  jut ak az igazság is eretére.  

       Most itt van a sokkoló, itt a sokkoló része. Figyeljetek erre.  

Most, mint Jannesz és Jambresz ellenálltak Mózesnek, akként ezek is ellenálnak az 

igazság ak: egro lott el éjű, a hitet illetőleg haszo tala ok, ami egyszer volt a 

szenteknek adva, természetesen.  

       „A hitet illetőleg.” „És ő fogja fordíta i az atyák ak a Hitét, vagy a gyerekeknek, vissza 

az atyákhoz.”  
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128   „A hitet illetőleg haszo tala ok.” Juj! Tudjátok mit jelent haszontalan (elkárhozott)? 

Ha van nektek egy Scofield Bibliátok, ott van egy „h”. Igaz, ott azt mondja, „hitehagyás.” 

Egy hitehagyás, ez az, ami az.  

129   Most, csak egy perc. Azt akarom, hogy figyeljetek fel valamire itt. Azt hiszem ezt 

írtam le pontosan. Nem vagyok benne biztos, de azt akarom mondani, és keressük ki, 

ielőtt o da á  azt. Most, csak egy perc. [Üres hely a szalagon-Szerk.] „Az Igazságot 

illetőleg haszo tala ok, a Hitet illetőleg.” „A hit,” ott csak egy Hit van. Úgy van. 

„Haszo tala ok a Hitet illetőleg!”  

       Most, akarom, hogy olvassuk a Lukács 18. Csak egy percre. Ti e … letehetitek azt; 
nem kell olvasnotok.  

És Ő példázatot o dott ekik i d e él ól, hogy az e er ek i dig i ádkoz i 
kell, és e … ellankadni;  

Mondván-mondván, volt egy városban egy bíró, amely Istent nem félte és embert 

nem becsülte:  

És volt egy özvegyasszony ugyanabban a városban; és eljött hozzá, mondván, Állj 

bosszút értem az én ellenségemen.  

És ő-ő e  akará egy ideig; de azutá  azt o dta agá a , Bár Iste t e  féle , 
sem embert nem becsülök;  

Mégis, ivel ez az özvegyasszo y zavar e ge , eg fogo  osszul i őt, ehogy… 
ő jöjjö , gyötörjön engem.  

És az Úr azt mondta, Halljátok, mit mond e hamis bíró.  

És az Iste  e  fog osszút áll i az Ő… választottjaiért, akik kiáltanak Hozzá éjjel-

appal, ár hosszútűrő velük?  

Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazonáltal, mikor az embernek 

Fia eljö , fog Ő talál i hitet a földö ?  

130   Most az a kérdés. Itt van, ahová én el akartam jutni, a Jelenések 10-be. Mi fogunk 

eljutni abba egy pár perc, és további Szentírás vers. Azt mondta, „A hetedik angyal 

Üzenetének a napjaiban, az Iste ek titká ak uszáj e égződ i.” Itt az a kérdés van, ha 

ebben az órában ebben a sorban követitek, e fog az égződ i? „Fogok találni hitet?” Fog 

a Malakiás  eteljesed i e e  az idő e , „Visszaállítja a gyermekek Hitét az atyák 

Hitéhez, az eredetihez, az Igéhez?” Látjátok?  

131   „Haszo tala ok, Ja resz és Ja esz, ert ők elleálltak.” Most, szintén, figyeljétek, 

második Timóteus 3:8. „Mint Jan-… elle álltak Mózes ek, szi túgy e e  az utolsó 
napokban, ugyan ezek a haszontalan emberek jönnek,” most, látjátok, ahol itt azt 
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mondják, „mivel egy formája a kegyességnek,” felkentek. Most, sak hadd… e jü k 
vissza és-és olvassátok el, amikor hazamentek, így be tudom fejezni ezt ma reggel, ha 

tudom. „Haszo tala ok ala it illetőleg…” Nem haszontalanságba  élők; ők kitű ő, 
ű elt e erek.  

132   Most, figyeljétek meg, amikor Mózes lement Egyiptomba egy üzenettel, ÍGY SZÓL AZ 

ÚR, és igazolva volt; kihívta Izraelt, amelyik egy nép volt, nem egy gyülekezet. Izrael egy 

nép volt; soha nem egy gyülekezet. Ok, a gyülekezet szó azt jelenti, „kihívottak.” Ők 
oltak az Iste ek a épe. Aztá , a ikor a felke t Ige alatt és kihí ottak lettek, ők áltak 

az Iste ek gyülekezeté é. És ők elpártoltak, ert e  hitték az Iste ek az Igéjét, és 

hallgattak egy hamis prófétára. Remélem, hogy megértitek.  

       Izrael Iste ek egy épe, kijöttek Iste ek a keze alatt, felke e az Igé el… Iste ek 
az Erejével, látták Istennek a jeleit és csodáit. És akkor, amikor Isten mozdult velük, és 

bejött egy felkent hamis próféta, és tanított valami ellentéteset az Istennek eredeti 

Igéjé el, a it ők ár hallottak; és i degyikük elpusztultak a pusztá a , háro  e ere  
kívül. Most tartsátok azt.  

133   „Amint az Noé napjaiban volt, ahol nyolc lélek menekedett meg víz által, úgy lesz az 

ember Fiának eljövetelében.” „Amint az Lót napjaiban volt, ahol hárman jöttek ki 

Szodo á ól, úgy lesz a a  az idő e , a ikor az e er ek Fia nyilvánvalóvá lesz.” Én 

csak idéztem a Szentírást, az Úr Igéjét, amely, „Ég és föld elmúlik…” Ez lesz egy kisebbség!  

134   Figyeljetek ide. Mózes lement Áronhoz. Mózes volt Isten feléje. Isten mondta, hogy 

ő Iste  feléje, azt o dta, „Te vagy Isten, és Áron a te atyádfia, a te prófétád. Tedd a 

sza akat az ő szájá a, ha te e  tudsz szépe  eszél i.” Azt mondta, „De ki teszi az 

embert némá á? Ki teszi az e ert eszélő é?” Az Úr tette.  

       És ő le e t oda. Mit si ált? Ő égrehajtott egy egésze  valódi csodát, amit Isten 

mondott neki, hogy tegyen. Isten azt mondta neki, hogy „Dobd a te botodat le.” Felvette 

és az egy kígyó volt. Felvette és visszaváltozott egy botnak. Azt mondta, „Menj a Fáraó 

elé, és mondjad, ’ÍGY SZÓL AZ ÚR.’”  

135   És amikor a Fáraó látta ezt, azt mondta, „Lá , ilye  egy ol só ű ész trükk.” Azt 

mondta, „Nincs semmi abban. Ez mentális telepátia, vagy valami, tudjátok. A mi 

embereink a mi szervezetünkben képesek tenni ugyanazt a dolgot. ’Gyere ide püspök, 

Mr. x. y. És te, te gyere ki ide.’ Mi megtudjuk tenni ugyanazokat a dolgokat.” Az Sátán 

volt, beszélve a Fáraón keresztül.  

       Az Isten volt, beszélve Mózesen keresztül.  

136   De figyeljetek, ez a fickó kijött. Jannesz és Jambresz kijött Mózes elé, és nyilvánosan 

az emberek elé, és végrehajtottak minden csodát, amit Mózes tudott tenni. „Ők 
becsapnák magukat a Választottakat is, ha ez lehetséges lenne.” Igaz ez? Véghez vitték 
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ugyanazt a dolgot, amit Mózes tett. Értitek? Ne felejtsétek, ez ÍGY SZÓL A SZENTÍRÁS, 

hogy ez fog egis étlőd i újra az utolsó apok a .  

       Mi volt a különbség Mózes és Jambresz között?  

       Mózes azt mondta, „Jöjjön vér a vizekbe.”  

       És ezek a hamis próféták mondták, „Bizony, mi is tudunk tenni vért a vízbe, szintén.” 

És az történt.  

137   Aztán Mózes azt mondta, „Jöjjenek oda bolhák.” Miké t kapta ő azt? Egyenesen 

Iste től. Látjátok?  

       És it si ált ő? Azt o dta, „Nos, kétségtelen, mi tudunk hozni bolhákat, szintén.” 

És ők egtettét azt. Bár ilye  soda, a it Mózes tudott te i, ők tudták te i szi té !  

       Ne felejtsük el, tartsuk sze  előtt, mi jövünk ahhoz egy idő utá . Ők tud ak te i 
bármit, azok a többiek tudnak tenni, de nem tudnak maradni az Igével. Ők e  tud ak 
maradni az Igével.  

   Most figyeljetek, ők teszik azt. De Mózes az igazi Iste től küldött-próféta, Isten 

megbízásából, sohasem akadékoskodott velük, mondva, „Itt nem tehetitek azt! Ti nem 

tehetitek!” Csak egyedül hagyta őket, sak had e je ek to á . Ők szer ezeti próféták, 
de e ek előre.  

       Mózes csak ment egyenesen, hallgatott Istenre. Amit Isten mondott, „Most tedd ezt,” 

Mózes e t és tette azt. Ő tett egy új dolgot. A ikor ők tették, azoknak mindegyiknek 

egy sze zá ió, agy ala i, itt jö ek ők. Tették azt, szi té , sak po tosa , i t Mózes 
tette.  

139   Most figyeljetek. Ezek a fi kók egjele ek… Ó, e erek, e hi ázzátok el ezt! Ezek 
szélhá osok, utá zók, azutá  jele ek eg, a ikor először az igazi eli dult. Látjátok? Ők 
jönnek megszemélyesíteni. Látjátok, muszáj nekik. Az ördög nem tud teremteni semmit; 

ő sak egy egro tója az eredeti ek.  

       És i a ű ? Tisztesség egro t a. Mi a házasságtörés? Az igaz cselekedet 

megrontva. Mi egy hazugság? Az igazság hamis színben tüntetve fel. Egy elferdítés!  

       Nézzetek Hanániásra, az eredeti Igének egy elferdítője. Nézzetek Bálá ra, az eredeti 
Igé ek egy elferdítője. Nézzetek Sedékiásra, az eredeti Igé ek egy elferdítője.  

       És a Bi lia azt o dta, hogy ezek a fi kók jö é ek ki, iutá  a ki sa ar… agy 
kiforgatni az eredeti igazolt Igét, és bebizonyított Igazságot.  

140   „Tedd egy evangélista munkáját,” amott, abban a sarokban, „teljes bizonyíték a te 

szolgálatodról. Mert eljö  az idő, a ikor e  fogják el isel i az egészséges Ta ítást, 
hanem a saját kívánságaik szerint fog ak gyűjte i maguknak tanítókat, mert viszket a 
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fülük; és e ek előre, és si ál ak, ár it akar ak, és ’Minden rendben, nekünk 

megvannak ugyanazok a jelek és csodák.’ És elfordulnak az Igazságtól, és hoznak 

meséket, dogmákat.” 

141   Ó, a Szentszellem tudatossága áthatja az emberi lelket és le yűgözi, a ikor egáll 
go dolkod i, e yire alódi és egyszerű ez előttü k! Ássátok ki a sarokkövet itt, és 

ol assátok el a dara  papírt, a i oda lett helyez e har i háro  é el ezelőtt. Látjátok, 

it o dott Ő ott a hetedik utcánál azon a reggelen, amikor ezt a sarokkövet lefektettük. 

Most figyeljétek azt. Nézzétek, lent itt a folyónál, amikor az Úrnak Angyala lejött egy 

Tűzoszlop ak a for ájá a , tö  száz gyülekezetek, agy e erek a gyülekezet ől álltak 
körbe a parton; amit Ő o dott, látjátok, ha ez egtörté ik. Nézzétek i törté t.  

       Ez olya  ke é y. É  tudo , hogy ez ehéz ek tű ik test érek, odaki t. De ez… A 
Biblia azt mondta, Jézus Maga mondta, „Az megtévesztené magukat a Választottakat, ha 

lehetséges lenne.” Nem lehet kikerülni. Ők soha e  lesz ek képesek lát i azt. Ha az 
lehetséges volna, megtévesztené magukat a Választottakat az által.  

142   Figyeljetek, ezek a fickók megjelentek Iste  igaz küldött felke tje utá ; az Ő igaz 
prófétájá , Mózese  keresztül. És a ikor Mózes te e ár it, ők egsze élyesíte ék 
(utánoznák) azt.  

   Most test érek és test ér ők, é … Ez az é  saját gyülekezete . Jogo  a  
prédikálni, amit akarok, mindaddig, a íg ez Iste ek Igéjé ől a . É  e  ítéllek el 
titeket, emberek, de sak hadd kutassuk az időt és az órát, a ely e  i ost élü k.  

       Üd özlet Ruddell test ér ek és Ju ior Ja kso  test ér ek, és ők itt a i test ér 
gyülekezetei k ől. Elfelejtette  őket ezelőtt egy dara ig. Azt hisze  ők kap solódtak 
ebbe ma reggel, szintén, mert nincs- i s férőhely a gyülekezet e .  

144   Go dolju k sak ele ost, sak egy per re. Ők tették ugya azokat a sodákat, a it 
Mózes tett. Mózes előhozta a olhákat; ők utá ozták egsze élyesítették  azt és 

olhákat hoztak elő. Látjátok?  

       Isten azt mondta, „Amely napon eszel róla, azon a napon meghalsz.”  

145   Sátán közel jött és azt mondta, „Biztosan nem fogtok meghalni. Ti csak bölcsebbek 

lesztek. Egy jo  szer ezetet kaptok, egy jo …” Felismeritek. „Megtapasztaljátok, 

minden jobb lesz számotokra, több világosságot kaptok.” Látjátok, csak egy elferdítés. 

Kelle e…  

       És ne felejtsétek el, ÍGY SZÓL AZ ÚR, a második Timóteus 3:18 szerint, hogy, „Az 

utolsó napokban, hogy ez a Jannesz és Jambresz a földön lesznek.” Most, én akarom, 

hogy megfigyeljétek, azok ketten voltak, látjátok, utánzók.  
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146   Most, menjünk vissza Szodomához, egy rö id időre, azok hár a , egtaláljuk őket, 
három Angyal jött le, és látjátok a megtestesülést, és így tovább, látjátok, látjátok, melyik 

jó és rossz. Látjátok? Látjátok?  

   Figyeljétek eg, ők tették ugya azokat a sodákat. De, figyeljétek eg, ők 
megszemélyesítették azután az igazi Igének felkentjét, aki az egy igaz Isten által volt 

elküldve; másodlagosan követték.  

       Azo  tű ődö , hogy tud ák i e lékez i egy per re. Megfogva az emberek kezét, 

e  olya  rége , körül elül húsz é el ezelőtt, és egy jel eg utatkozott. Fiú, ott oltak 
tö  jelek i de  dolgoko  keresztül, és i de ki ek… Egyik ek olt a jo kezé e ; a 

másiknak a bal kezében; a másik szagolta azt. Látjátok, i de félék a ól… És 
sodálkozta … Iste  e  e gedi eke , hogy el o dja  ektek e e  az idő e , i 

volt valójában az igazság, de egy nap meg fogjátok tudni. Ez csak azért volt létrehozva, 

hogy az osto aságuk lelepleződjö . Ez e  olt igazságos a kezdetben. Én meg fogom 

mondani egy nap, ha az Úr megengedi.  

148   Figyeljetek meg, tették ugyanazokat a sodákat, de ők e … Figyeljétek eg, ők 
e  tették azt i daddig, sak azutá , hogy az eredeti Ige ki e t először. Ezen a 

módon tett Sátán az Édenkertbe . Eze  a ódo  tesz ő i de  idő e . Ki prófétált 
először? Mózes. Ki lépett a szí re először, Mózes agy Bálá ? Mózes. Ki lépett a szí re 
először, Jere iás agy Ha á iás? Látjátok, ire go dolok? [Gyülekezet azt o dja, 
„Ámen.”-Szerk.]  

149   Figyeljétek eg, ők ásolók. Testi érzéki  utá zók, őszi ték, azt go dolták, 
„tesznek Istennek egy szolgálatot,” mint Dávid tett, a múlt héten, de testi alakítás. Csak 

egy percet várok. Azt akarom, hogy gondolkodjatok ezeken. Ha én nem mondom ki azt, 

biztosan a Szentszellem fel fogja tárni, különösen a Választottaknak. Látjátok?  

150   A fáraó felekezete azt mondta, „Nekünk van emberünk, aki megteheti ugyanazokat 

a dolgokat,” és ők tették azt. Látjátok? Miért tette a fáraó ezt? Isten miért engedte meg? 

Miért küldene Isten egy igaz felkent prófétát oda le, hogy véghez vigyen egy jelet a fáraó 

előtt, aztá  hagyja, hogy egy felekezet jöjjö  körülötte ásol a, és ásolja utá ozza  azt 
az emberek előtt? Miért hagyta, hogy egy imitátor (utánzó) felkeljen tenni azt, és teszi 

ugyanazokat a dolgokat pontosan, amit Istennek valódi Szelleme tett? Látjátok, a 

Szentírásnak muszáj teljesülni.  

   Figyeljetek ost, Ő tette ezt így, hogy egke é yítse a fáraónak a szívét, és az 

Egyiptomiakat, bizonyítani, hogy Mózes nem az egyetlen, akinél az Ige volt. Ők tehettek 
mindent pontosan ugyanúgy, mint Mózes tehetett.  

       És miért Isten engedte megtörténni ezeket a dolgokat az utolsó napokban? Tehát, 

ugyanaz a dolog, mint a hazug szellem mondta Sedékiásnak, „Hogyan mi rávesszük 
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Akhábot, hogy kimenjen oda, hogy csináljuk ezeket a dolgokat, hogy megtörténjenek?” 

Hogya  fogja Ő rá e i ezeket az e ereket, hogy ízza ak az ő gyülekezetük e, 

efejeződik itt ez a dolog, egtörté ik, a it Ő egjö e dölt? Ők e e  a Laodi eai 
gyülekezeti korban, „Mert azt mondod, te vagy ’gazdag, és semmire nincs szükségem. 

Ülök, i t egy király ő.’ Nincs semmid! Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavalyás, 

vak? És Én tanácsolo , hogy jöjj ásárol i Tőle ,” Ő o dta, „olajat és aranyat.” Miért Ő 
tette ezt?  

152   Miért e gedte Ő ezt a egsze élyesítést utá zást  feljö i ezek e  az utolsó 
napokban, amikor ezek a dolgok megtörténnek az igaz Isten Igéjével; és hagyja, hogy 

utá zók feljöjje ek, és tegyék ugya azt a dolgot, és tagadják az igaz Iste  Igéjét? Ő tette 
azt Mózesnél. És fáraó tette Mózes ellen; és azok, Jannesz és Jambresz tették Mózes 

elle . És a Bi lia azt o dta, hogy az fog egis étlőd i újra az utolsó napokban. Itt 

vagyunk. Most, ha ez nem a Szentírás teljesülése, ahol van abban?  

153   Veszekedett Mózes azokkal, és mondta, „Itt! Itt! Ti nem tehetitek azt. Én vagyok az 

egyetlen felszentel erre. Itt! Hagyjátok abba, most azonnal?” Hagyta őket e ni.  

       Hagyta őket to á e i. Ne felejtsük el, a Biblia azt mondta, „A i t az ő 
ostobaságuk nyilvánvaló volt, úgy lesznek ezek az utolsó napokban nyilvánvalókká,” 

amikor a menyasszony elragadtatott, és elvétetett az égbe. Figyeljetek most.  

154   Mózes az igazi szemmellátható Ige, soha nem szólt semmit, csak hagyta azt menni. 

De Ő egtette azt, így Ő megtudta keményíteni a fáraó szívét, és becsapni a fáraót.  

       Ő tudta te i ugya azt a dolgot, így tudta e sap i Akhá ot. És az a kis srá , aki 

egyedül áll ott, kis Mikeás, mondta nekik, „ÍGY SZÓL AZ ÚR.” Itt állt egy másik felkent, 

„ÍGY SZÓL AZ ÚR.” És ellentétes egyik a másikkal.  

155   Mi is ma állunk az ÍGY SZÓL AZ ÚRRAL, hogy a vízkeresztség az utolsó napokban 

legyen a Jézus Krisztus Nevében. És egy másik ember feláll és csodákat visz véghez, és egy 

szentháromságos.  

       Mutassátok meg nekem a szót, szentháromság, a Bibliában. Mutassátok meg nekem, 

hol van ott három Isten. Mutassátok meg nekem, hol van olyan dolog, mint az. Az nincs 

az Isten Igéjében. Ott nincs olyan dolog, hogy bárki valaha is megkeresztelkedett „az 

Atya, Fiú, Szentszellem” nevében, használva ezeket a címeket. Mind ezek a dolgok, „Ó, az 

re d e  a  test ér ő. Az re d e  a , sak régóta… rö id a hajatok. Az re d e  a , 
nem kell tennetek ezt, azt, vagy mást. Ó, az ostobaság, néhány régimódi.”  

       De a Bi lia azt o dta! És Ő egígérte, „Az utolsó apok a , Ő el fogja küldeni az 

Illés Szellemét, és hívja az embereket, az Istennek gyermekeit, vissza az eredeti Hitre, 

mint az volt a kezdetben, az Igében.” A it egerősített az Ige, az e er ek Fia az utolsó 



 

34 
 

napokban, az ugyanaz, mint volt Szodomában; tegnap, ma és i dörökké. Ő egígérte, 
hogy teszi azt. Ez Isten ígérete. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR.  

156   Figyeljétek eg, ők tették ugya azt a dolgot, éppe  úgy, i t Mózes tette, a íg 
Isten megelégelte azt.  

       Most ne felejtsétek, ez ÍGY SZÓL AZ ÚR, az jönni fog ezekben a napokban. Most 

kutassátok át a világot; vegyetek minden kultuszt, minden nemzetséget, minden embert, 

minden gyülekezetet! Megbízlak titeket Krisztus Nevében, hogy tegyétek ezt ti 

prédikátorok. Megbízlak titeket, hogy olvassátok az újságokat, vagy vegyétek figyelembe, 

bárhová akartok menni, és lássátok, hogy vajon nem ez az igazság most a földön. 

Látjátok?  

       Aztán Máté 24:24 pontosan igaz. „Hamis felkentek fognak felemelkedni az utolsó 

napokban, és lesznek hamis próféták, és sokakat megtévesztenek.” Nézzétek azt a 

típusokban ost, a i t ő jö  ost, látjátok, „Sokakat megtévesztenek.” „Próféták,” 

többes számban; Krisztusok,” felke tek, tö es szá a ; sok külö öző egyesek, a 
Metodisták tudjátok, és Baptisták, és Pünkösdiek, és így tovább. Látjátok?  

       De ott van egy igazi Krisztus Szelleme, és az az Ige testé lett, a i t Ő egígérte, hogy 
teszi azt.  

       Most megyünk tovább, csak egy kicsit tovább, hogy menjünk néhány Szentírásba.  

157   A íg Iste ek elég azok ól, akkor eki ége. Az ő esztele ségük yil á aló olt. 

158   Figyeljetek meg. Ne felejtsétek el, a hüvely pontosan úgy néz ki, mint a búzaszem. 

Látjátok? Most nem mondhatjátok, régen ott a Lutheránus korban, „a szár volt a búza,” 

mégis az Élet volt abban. A szár rendben van, az Élet a szárban rendben volt, de ne 

felejtsétek el, az Élet tovább haladt; Illésről Elizeusra haladt. Az Élet folya atosa  halad 
to á . De e felejtsétek el, az egy ásik stádiu a  fejlődési fokozat a . Az e  
marad abban a stádiumban. Mi nem tudunk enni egy dögöt valami másik korból. Mi nem 

tudunk enni egy Pünkösdi dögöt, Metodistát, vagy Baptistát. Látjátok, az egy döggé vált. 

Nekünk van friss élelem, az Ige ebben az órában, stb.  

159   Ne felejtsétek el, a hüvely pontosan olyan, mint a búzaszem. Ti e  tudjátok… Az 
nem úgy nézett ki, mint a levélben, nem úgy nézett ki, mint a címerben, de az biztosan 

megszemélyesítette a hüvelyben. Ne  éz ki, i t a a … Jézus Krisztus ugya az teg ap 
Lutherben; nem néz ki, mint az Wesleyben; de biztos, hogy teszi azt Pünkösdben, egy 

„Becsapná magukat a Választottakat, ha az lehetséges lenne.” Látjátok? Ott van a ti 

korotok.  

160   De ne felejtsétek, a Pünkösdi gyülekezet az utolsó napokban, Laodiceában volt; és 

Krisztus kimunkálta a magot, a búzát, Magát. A ikor Ő egpró álta… Emlékezzetek, 
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a ikor Ő egpró álta eg yil á íta i sze ellátható á tenni) Önmagát a 

gyülekezet e , Ő ki olt et e. Az égis egy gyülekezet olt, állította, hogy; felkent.  

       De itt van az Ige, Krisztus Önmaga, az a felkent Ige, a ely el fog jö i az Ő egész 
testéért, a Me yasszo yért. A felke t, ugya attól a íztől, a i ö tözi a úzát, a i t 
beszéltünk arról, ugyanúgy öntözi a gaz növényeket, felkentek. Csak a Választottak, vagy 

eleve elrendeltek, lesznek képesek felismerni a külö séget a kettő között. Most Efézus 

5:1 mondja úgy nektek, és arról, hogyan volt.  

161   Ezek felkentek. Mindenki azt mondja, „Di sőség Iste ek! Mi sza adságot kaptu k 
itt le t. Halleluja! Mi… Ó, halleluja! Mi yel eke  eszélü k, és ugrálu k. Mi szabadságot 

kaptunk az asszonyoknak; az e erek egpró álják őket alá et i az összes ilye  
dolgoknak.” Látjátok? Menjetek tovább. Nincs semmi, amit tehetünk. Azt mondják, „Nos, 

mi beszéltünk nyelveken. Kiabáltunk. Táncoltunk a Szellemben. Prédikáltuk az Igét.” 

Abszolút. Nem lehet egy dolgot mondani az ellen. Így cselekedtek ezek a férfiak régen itt 

a Bibliában.  

       Jézus azt mondta, „Ez becsapná magukat a Választottakat, ha az lehetséges lenne, 

magukat a Választottakat.”  

162   Most figyeljétek meg a hüvelyt. Az eredeti Magból, az a Mag a földbe ment, az nem 

volt egyetlen szervezet sem. Az egy Mag volt Önmagában. De, amikor feljött, az nem volt 

egy gabona; az egy szervezet volt, látjátok, levelek, búza.  

Azután bement egy másik stádiumba, ami egy címer volt (virágzott). Az még nem volt, 

mint a kezdetben. Az egy szervezet volt.  

       Az bement a hüvelybe, sok levelek, Pünkösd, ajd e  kifejlődött ost. Nézzétek 
meg. Ez formálódik folyamatosan, csaknem pontosan ugyanolyan, pontosan ugyanúgy 

néz ki, mint egy búzaszem, amikor megnézitek azt a kis hüvelyt ott.  

       De égül Ő megnyilvánult, és nem egy szervezet. Nincs többé a hordozókban. A 

szervezet csak egy hordozó. Nincsenek többé hordozók; a szárnak muszáj meghalni, a 

hüvelynek muszáj meghalni, minden másnak muszáj meghalni, de a búza él tovább. Ez a 

test ek a feltá asztása, jö  po tosa  le, és fel eszi őket. „Azok, amelyek utolsók lesznek 

elsők, és azok, a elyek elsők lesz ek utolsók.” Látjátok, fel eszi őket egye ese  a 
feltámadásban. Követitek ezt? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Rendben. Figyeljetek 

eg, a ag a …  

163   A hüvely pontosan úgy néz ki, mint a mag. És egy férfi nevel egy búza farmot, vagy 

valami mást, nézné és mondaná, „Hála Istennek, van egy búza terményem,” amikor neki 

nincs egy szem búzája. Az úgy néz ki pontosan, mint a búza, de az a hüvely.  
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164   Most arátai , gyertek issza ele . Hol jött az első é redés, iutá  a halál  a 
napok, amikor a búzaszemnek a földbe kellett esni, a Testnek, a Krisztus 

Me yasszo yá ak? Krisztus egszer ezte az Ő Me yasszo yát, az igaz Gyülekezetét? Ő 
soha nem szervezte azt; Ő sak elhelyezett apostolokat, és prófétákat, és így to á  a 
Gyülekezetben, hogy tisztán tartsa Azt. De Niceában, Rómában, háromszázhat évvel 

késő , ők egszer ezték azt, és si áltak előle egy szer ezetet. Igaz ez? És az eghalt. 
Minden, ami nem értett egyet azzal a gyülekezettel, halálra volt vetve. És az ott feküdt 

csendben több száz évig a talajban.  

       De egy idő utá  ő feljött Luther e . Az első kis hajtások ól feljött a úza. A második 

kisarjadt o a . Ők e tek to á , olt Z i gli és így to á , és a tö i szer ezetek, és 
így to á . Aztá , egy idő utá  jött az A gliká  előre.  

       És azután mi történt? Itt jött Wesley egy új ébredéssel, a címer, az egy kicsit jobban 

úgy néz ki, mint a búza. Azután mi történt azzal? Szervezett és kiszáradt és meghalt. Az 

Élet e t egye ese  egy hü ely e, és a hü ely előjött, szi te tökéletese , i t a úza. 
De végül az ostobaságuk nyilvánvaló volt az elmúlt nyolc-tíz évben, különösen az elmúlt 

három évben. Most mit csinál az? Elhúzódik a búzától.  

   Most iért e  keletkezett egy szer ezet e e  az utolsó húsz é e  e ől a agy 
é redés ől; ezek felke t próféták, felke t ta ítók, st ., de iért i s ott? Semmi nincs a 

Gabonaszemen túl. Látjátok, ez visszaforgat, egy szervezet nélkül. Ó, én, egy vak ember is 

képes látni azt. Ez nem lehet szervezet; ez annyira határozottan ellenzi azt. Ez a Búzaszem 

Maga. Az embernek Fia nyilvánvalóvá lesz. A Búzaszem vissza fog térni Önmagához újra, 

az embernek Fia az utolsó napokban.  

       „És jö i fog ak ha is egsze élyesítők előle az utolsó apok a , hogy majdnem 

félrevezetné a Választottakat, ha lehetséges lenne.” Nézzétek meg azokban a 

megszervezett hüvelyekben, elhúzódnak most.  

166Ez sak lehető é teszi a Búzá ak felis er i, a Választottaknak, elyik rész előle. 
Figyeljétek eg, hogy ilye  szépe  hozta ezt ide e ost. Csak a… Figyeljétek eg, a 
felkentek képesek; az igazi Választottak, eleve elrendeltek, Efézus 5:1, vagy 1:5, inkább, 

lesznek elrendelve, választva. Ők az egyetle ek, akiket az e  fog e sap i.  

       Figyeljétek meg, a felkent próféták hamisak lesznek, és ott közöttük lesz igazi felkent. 

Hogyan fogjátok megmondani azt? Az Ige által. Mint mi ezekben az árnyékokban. Látjátok 

ezt? Mondjátok, Ámen. [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Látjátok?  

167   Figyeljétek eg, a felke teket, sak az Ige fogja el álaszta i őket, e  a jelek. Ó, 
e . Ők egteszik ugya azokat a jeleket, de az Ige, a i el álassza őket egy ástól. 

Biztos. Ők i da yia  prófétáltak. Ők i d tették ezt, azt, és mást, biztos, pontosan 
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ugyanúgy. Jézus azt mondta, hogy fogják tenni ugyanazt a dolgot. De az Ige, ami 

szét álasztotta őket, figyeljétek eg, e  a jelek.  

168   Észrevettétek? Jézus azt mondta itt a Máté 24- e . Ő e  o dta, „Ott fognak 

felemelkedni hamis Jézusok, az utolsó napokban.” Ó, nem, ők soha e  fog ak feláll i 
azért. Nem, ti nem fogtok egy Pünkösdit, ha az egy igazi Pünkösdi, mondani magáról, 

hogy ő „Jézus”? Látjátok? Ti nem fogtok egy hamis Metodistát, vagy Baptistát, vagy 

alakit, i t az, agy az egyik szer ezet ől, o da i, „Mi vagyunk Jézus”? Ők jo a  
tudják a ál. Ők e  fogják te i azt. De a Bi lia azt o dja, ők lesz ek „hamis 

Krisztusok,” nem Jézusok, de „hamis Krisztusok.” Ők e  is er ék el, o da i, „Én 

vagyok Jézus.” Ó, nem.  

169   De ők „hamis Krisztusok,” és nem tudják azt, ert ők elle tét e  a ak az Igé el. 
És Isten igazolja ugyanezt. Akkor én csak hoztam ezt le igazán egy leszámolásra most, 

mert ti láttátok tenni ugyanazokat a dolgokat ezek az emberek által, amit az igazakban. És 

Jézus mondta így.  

170   Most, amint már mondtam, most nektek, embereknek ott kint a telefonoknál ott 

vidéken, én-én nem ítéllek el titeket, de ez az én gyülekezetem, és-és az én csoportom, 

amely fölé a Szentszellem helyezett engem, és nekem el kellett mondani nekik az 

Igazságot. Az óra későre jár.  

171   Most, ők e  akar ak áll i arra, de „hamis Krisztusok,” hamis felkentek, majdnem 

i de  jellel, és i de  etű el az Igé ől. „Ők hisz ek a Sze tszelle ek a 
keresztségében?” Teljesen. „Hisznek mind ebben?” Igen. „Hisznek a nyelveken 

szólásban?” Igen. „Hisz ek a jelek és sodák kö etésé e , jelek fogják kö et i őket?” 

Igen. Ezek nem Metodisták, nem Baptisták. Nem, nem. Ezek Pünkösdiek. Látjátok, ezek az 

utolsó napok.  

       Most az első gyülekezeti kor a  soha nem vették észre azt. A Metodista gyülekezeti 

kor a  soha e  ették észre azt; Baptista gyülekezeti kor, ők soha e  ették észre azt; 
Refor átus gyülekezeti kor, ők soha e  ették észre azt. De a Pü kösdi, olya  közeli, 
mint az igazi Dolog! Ez az, ahol a Búza, a hü ely ajd e  olya , i t a Búza. Ők soha 

e  ették észre azt. Látjátok? Ők e . De ez az utolsó napok, ez a nap. Igen uraim.  

172   Figyeljétek meg, pont, mint az elején volt, úgy lesz a végén is. Mint Éva csak 

félreértelmezett egy Igét, Sátá  tette É á ak, és ő elhitte azt. Ő ő e ű , nem ő 
(hímnemű ; a gyülekezet, e  Ő Hí e , Látjátok? A gyülekezet olt az egyetle , aki 
vett hamis Igét. Látjátok? Nem Ádám; Éva. Nem Krisztus; a gyülekezet, a menyasszony, a 

felkent, feltételezi, hívja magát a Menyasszonynak, látjátok, ő ette a ha is Igét.  

       Nem látjátok ti azt? Nos, mint ipőfűző a ipőfűzőhöz egy ás felé, i t a sze pillák 
a szemre. Amiért, ti fogtok fordulni a Bibliához, az pontosan a szempillák igazán együtt. 
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Éva, nem Ádám; Éva hitte el azt, nem Ádám. A menyasszony ma, az úgynevezett, elhitte 

azt; nem a Krisztus. A menyasszony, mindenfélék, az úgynevezett menyasszony; 

ugyanazok a jelek, ugyanazok a csodák, ugyanaz minden; de nem az Egyetlen igazi. 

Látjátok? „Megtévesztené a Választottakat, ha az lehetséges lenne.”  

       Most, gyorsan, ha mi tudnánk megkapni ezt, befejeznénk tizenöt percben, mi leszünk 

idő e . Figyeljétek eg, igazá  közelről ost, így ti e  fogjátok-nem fogjátok 

félreérteni magatokba.  

   Most, e , ők e  áll á ak fel, hogy hí ják „hamis Jézusnak.” ők e  áll á ak, 
hívni „Jézusnak.” Biztosa  e . Ez túl egyszerű. Bárki tud á azt. Bárki tud á, ők e  
Jézus. E ge  e  érdekel, ha olaj a  a hátuko , és ér a kezükö , és fel és le az ő 
sze ük, ők tudják égis ez… Bárki, aki ek a  jó értel e, tudja, az e  olt Jézus. 
Látjátok? Ők e  tá ogatják, hogy az. De saját agukat „a felkentnek” hívják. És tesznek 

jeleket és csodákat, „majdnem megtéveszteni a Választottakat.” „De hamis Krisztusok, 

felkentek fognak támadni, és elhitetnék a Választottakat, ha az lehetséges volna.”  

174   Most figyeljetek alaposan. Nehogy elhibázzátok ezt a kijelentést, mert ez méltó, 

hogy figyeljétek.  

Ő a  elhelyez e éhány szalagon, ez a mikrofon itt felteszi arra. Már izzadok; csepeg a 

szalagon, látjátok.  

175   És az így lesz pontosan, úgy, amint a Biblia mondta, hogy lesz. Látjátok?  

176   Figyeljétek meg, nem hamis Jézusok. „Hamis Krisztusok!” Azt hiszik, hogy ők 
felke tek, de tudják, hogy ők e  Jézus. Látjátok, az túl egyszerű. Ha feljö  egy e er 
ma és mondaná, „Nézzétek a hegeket a kezemen. Nézzetek az én homlokomra. Én vagyok 

Jézus.” Nos, most mi tudnák, hogy ez helytelen. És ne felejtsétek el, Jézus soha nem 

o dta, azok a fi kók úgy fog ak feltű i. Ő azt o dta, megjelennek „hamis 

Krisztusok.” „Krisztusok,” többes számban, felekezetek, és így tovább, felkentek; felkenve 

egy felekezeti szellemmel, és nem az Igével. Követitek ezt? Nem hamis Jézus. „Hamis 

Krisztusok,” hamis felkentek. Látjátok? Ó, men yire yil á aló! Hogy i… Biztosa  e  
fogjátok elhibázni azt!  

177   Most, ne felejtsétek el, mindig mondtam nektek, ott van három osztálya az 

embereknek. Van három fajta ember; Hám, Sém és Jáfet, három fajta. Három osztály, és 

azt o dta , hogy a  a hí ő, a si ált-hí ő, és a hitetle . Ez i dig így olt, i dig így 
lesz. Látjátok? Ott olt Mózes, a hí ő; ott olt Ja esz és Ja resz; a hitetle ek. Látjátok? 
Ott olt Bálá ; Mózes… Mi dig az háro  osztálya az e erek ek, háro  osztály; hí ő, 
csinált-hí ő, és hitetle .  

178   Most ne felejtsétek el, a hitetlen, a felekezeti gyülekezet, nem hisznek semmilyen 

jelekben egyáltalán; hideg, formális, merev, a gyülekezet a világban, a felekezetben. De a 
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csinált-hí ő, az a hüvely. Ez a fickó, aki csinált-hí ő. És utá a ott a  egy igazi hí ő, az 
aló a  igazi. Most ézzük eg őket, ahogy e ek égig ost, sak egy per re.  

179   És figyeljétek meg, hogy ezek a hitetlenek arcátlanok, vagy ezek a csinált-hí ők és 
hitetlenek. Tyű! Ők erészek sze tele ek , látjátok, éppe  úgy, i t Sátá  előállt az 
igaz Igének a Jelenlétében, és azt mondta, „Ez van írva!” Igaz ez?  

       Miért tette Sátá  ezt? Mert e  is ert az Igére, hogy… Ő is erte az Igét arra az 
órára, de ő kételkedett e e  a kis szeré y E er e , hogy az Ige. „Ha Te vagy az 

Iste ek Fia. É  tudo , az Iste ek Fia jö , ert Azt o dta, Ő fogja te i azt. És ez van 

írva, ’Ő para solt Felőled az Ő A gyalai ak.’ Látjátok? Bizonyítsad be nekem! Tegyél egy 

csodát! Hadd lássam, hogyan csinálod.” Látjátok? Látjátok?  

       Látjátok, a hitetlen, csinált-hí ő, utá zó. Nézzétek, Júdás a , po tosa  közöttük, 
ugyanakkor csinált-hí ő! Látjátok? Figyeljétek meg és ott volt az igazi Ige.  

   Me yire sze tele ek ők! „Most, ne figyeljetek arra, az ostobaság. Nincs semmi 

Abban. Ne menjetek oda. Ez csak egy csomó lárma. Nincs semmi Abban. Ez csak 

mindenféle képzelgés (kitaláció). Ez a ti értelmetekben van.” Látjátok, látjátok, amit én 

gondolok? Álljatok egyenesen az Igének a Jelenlétében, és mondjátok azt.  

181   Sátán egyenesen abba ment. Amint a Biblia mondta itt Júdásban, „Éppen az 

Arkangyal, amikor vitatkozott Sátánnal, azt mondta, ’Dorgáljon meg téged az Úr.’” Ellene 

volt Magának az Igének!  

       És itt van az antikrisztus, a felkent, egyenesen szemben áll itt a napnak valódi Igéjével, 

Jézus Krisztussal, és mondja, „Ez van írva.”  

182   Nézzétek meg az elmúlt napokban. „Ez olyan közel lesz, hogy becsapná magukat a 

Választottakat, ha az lehetséges volna.” Ó, nekem! Az ok a Választottakat nem lehet 

e sap i, tudjátok iért? Mi el ők az Ige. Látjátok? Po tosa , i t az Élet a gyökér e , 
egy rö id idő el ezelőtt o dta , Az nem tagadhatja meg Önmagát. Látjátok, Az az Ige, 

és az időszak ak az Igéje. Úgy a .  

   Po t, i t Jere iás, ő tudta. Ne  szá ít, a it Ha á iás o dott, tudta ahol ő 
volt. És ez pontosan úgy, mint Mózes tett, és-és a tö iek. És ők tudták, e  szá ít, amit 

a hamis próféták mondtak, ott volt az Istennek Igéje. Meg volt írva.  

       Ez az oka, Mikeás tudta mondani, „Rendben, ti csak várjatok és meglátjátok.”  

       Akháb azt mondta, „Én hiszek az én prófétáimnak. Az én szervezetem helyes. Amikor 

é  jö ök issza ékesség e … Tegyétek ezt a fickót vissza oda a börtönbe. Majd én 

go doskodo  róla! Adjátok eki a á at ak ke yerét. Forduljatok el tőle, e legyetek 
semmilyen közösségben vele egyáltalán. Amikor békében visszatérek, mi elintézzük azt a 

fickót.”  
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184   Mikeás azt mondta, „Ha egyáltalán visszatérsz, az Úr nem szólt általam.” Ő tudta, 
hogy ő olt az ÍGY SZÓL AZ ÚR, és az ő láto ása po tosa  az ÍGY SZÓL AZ ÚR-tól volt; nem 

ala ilye  ás időszakra, ha e  arra az időszakra. Á e ! Halleluja! Az időszak!  

185   Arcátlan, felállt és vitatkozott egy Arkangyallal! Azt mondták, hogy „a bolondok ott 

tapos ak szöges ipő el, ahol az A gyalok fél ek jár i.” Úgy van.  

   Az oka, hogy a álasztottakat, Jézus azt o dta, e  lehet egté eszte i, ert ők 
az Ige. Ők e  tud ak se i ást. Ők e  hallgat ak se i ást. Ők e  is er ek 
semmi mást. Úgy van.  

       Ne felejtsétek el, Mózest nem tudták elragadni mind ezek a egsze élyesítők. Volt 
ő? Mózes azt o dta, „Most várj egy percet fáraó. Tudod mit? Az Úr mondta nekem, 

hogy tegye  ezt, de, di sősség Iste ek, én látom, hogy a te fiaid tudják tenni ugyanazt a 

dolgot. Ezért megmondom mit fogunk csinálni, én csatlakozom hozzátok.” Huh! Az nem 

hangzik, mint egy Istennek prófétája. Nem, egyáltalán nem! Csak állt olyan szilárdan, 

ahogy sak tudott. Ő tudta po tosa , Iste  törődik ele alahogy, ert Ő egígérte eki. 
„Én leszek veled. Nem foglak elhagyni.”  

   Ő tudta, úgyhogy e  satlakozott hozzájuk. Ó, e . Ő aradt az igazsággal ekik. 
Ő e  akarta egyiket se  az ő felekezetük ől. Ő aradt egye ese  Iste el. Ne  olt 
elragad a az összes dolgok által, a it tudtak te i. A ikor ők tettek egy dolgot… Ő 
előhozott tet eket; ők előhoztak tet eket. Ő előhozott ért; ők előhoztak ért. Ő 
előhozott mindent; ők egsze élyesítették őt i de  ódo  égig. Csak állt 
mozdulatlanul. Tudta pontosan micsoda. Isten munkája volt.  

       Most értitek? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Kétszer kettő-négy? [’Ámen.”] 

Nem akartok túl kemény perzselést. Így tehát ti-ti megértitek, látjátok.  

   Miért? Őket e  lehetett e sap i az által. Az igazi hí ők, ők ele e elre delt Mag, 
hogy megálljanak a napjukban.  

189   Éppen, ugyancsak Jézus mondta ezt, „Sokan fognak jönni azon a napon az Én 

Nevemben, és mondják, ’Ura , e  a Te Ne ed e  űzte  ki az ördögöket?’” Jézus azt 

mondta, „A égső apok a , az idő ek a égé , és a agy feltá adás jö , hogy soka  
fognak jönni, és letelepednek a Királyságban.” Az Istennek Királysága ti bennetek van.  

Sokaság, a gyomok fognak jönni, és letelepszik egyenesen a Búzával, mondja, „Most várj 

egy per et, Ura ! É  eszélte  yel eke , kia álta , tá olta  a Szelle e . Kiűzte  
ördögöket. Beszéltem nyelveken. Én csináltam mindezeket a dolgokat.”  

       Mit fog Ő o da i? Figyeljétek eg. „Ti gonoszságnak munkásai, Én soha nem is 

tudtam rólatok.”  
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190   Mi a gonoszság? Kérdezi valaki. Ez „valami, amit tudod, hogy tenni kellene, és nem 

teszed.” Ők is erik az Igét. Hallgatják azt. Ti hallgatjátok ezt a szalagot. Ti hallgatjátok ezt 

az Üzenetet. Látjátok az Úr Iste t így szól i; látjátok Őt egerősíte i, hogy ez igaz. És 
tudjátok, hogy Ez éppen olyan világos, mint a nap ragyogása kint, de ti ragaszkodtok a 

felekezethez, ragaszkodtok azokhoz a hamis dolgokhoz; gonoszságnak munkásai!  

       „Ó, igen, nekem volt nagy kampányom. Ezt tettem. Azt tettem.  

       Azt mondta, „Tá ozzatok Tőle , go oszság ak u kásai, soha e  is ertelek 
titeket.”  

191   „Nos, a Szentszellem rám hullott.” Én nem kétlem azt egy kicsit sem. „Beszéltem 

yel eke , é ekelte  a Szelle e . É  tette …” Én nem kétlem azt egy kicsit sem. Nem 

o o  kérdőre azt. Ó, test érek, test ér ők, ilye  egy fajta állapot!  

       Ez egy re egő idő. Hol tartu k? Ez az Ige jö  Életre ost. Figyeljétek eg.  

192   Ige , Ő azt o dta, ők fogják te i azt. Figyeljétek eg, „Ti gonoszságnak 

munkásai.” Leírtam ide egy Szentírás helyet. Nem tudom pontosan, hol volt az. Én 

régebben vettem ezt. Megyek kikeresni azt, csak egy percre, és meglátjuk mi volt. 

Megvan-megvan, Máté 7:21. Én-én csak nem tudtam hol van. Én néha nem jegyzek le 

valamit, nos, én-én prédikálom, mint ezt, én-én elfelejtem, ami volt hivatkozni a 

Szentírásra. Máté 7:21.  

Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek 

országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 

Sokan mondják majd Nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben 

prófétáltunk-é,…  

       Próféták, felkentek! Igaz ez? „Nem voltunk egy próféta? Nem voltunk felkent, 

felke tek? Ne  prófétálta  a Te Ne ed e ? És a Te Ne ed e  e  űzte  ki 
ördögöket?” Hogyan tehetitek ezt, és megtagadni, megkeresztelkedni a Jézus Nevében? 

Látjátok? Ó, nekem! Látjátok, hogyan megtéveszt? Egészen fel, ahhoz a valódi ponthoz, 

aztá  isszaes ek. Ők e ek fel egésze  az Igéhez, azutá  isszaes ek. Most figyeljétek 
meg ezt. Mi fogjuk ez venni csak egy percre.  

 Sokan mondják majd Néke … Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk, mi 

próféták voltunk?...  

       Igen, Én mondtam azt Máté 24:24-ben.  

…És a Te Neved e … kiűztü k ördögöket? És a Te Neved e  tettü k sok csod-… sok 
munkákat?  
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És akkor vallást teszek ajd ékik: Sohase  is ertelek titeket; távozzatok tőle , ti 
go osztevők. 

„Amikor Az elétek volt helyezve és láttátok, és láttátok Azt mozdulni, és láttátok, hogy az 

volt az Ige; és a ti felekezetetek kedvéért, megmaradtatok abban. Én még sohasem 

is ertelek titeket. Ne  érdekel, hogy há y ördögöt űztetek ki, hogy há y ezt és azt 

tettetek; Én semmit nem tudok rólatok.”  

       Bálám azt mondta, „Én igazat prófétáltam a Te Nevedben. Az bekövetkezett.”  

193   „Ez pontosan így van, de, amikor az jött az Igéhez, te visszautasítottad azt.”  

       Ó, test érek, látjátok a egté esztő részét? Nem „próféta,” pontosan; de az Igével, 

igaz Ige, igazolt Ige téve szemmel láthatóvá. „Ti gonoszságnak munkásai!”  

194   Sátán megpróbálta minden korban megszemélyesíteni (utánozni) az igaz Igét. 

Tudjuk, hogy mi nem?  

195   Figyeljétek meg, feljönnek a határig és feladják. Nézzétek itt, Ő o dja a Zsidókhoz 
írt le él . fejezet e , ost, i ol astuk egy rö id idő el ezelőtt. Mo dta  nektek, 

isszautalok arra, és fogjuk azutá  éhá y per re. Ő o dta:  

 …de töviset és ogá sot… a i közel van a visszautasításhoz; annak vége 

megégetés.  

       (Határvonal!)  

 …Ti, akik egízleltétek… a e yei ajá dékot,…  

       „Megízlelés,” más szóval, láttátok! Ti nem tudjátok [Branham testvér ízlel az ajkaival-

Szerk.] csak ízlelitek azt a ti szátokkal. De láttátok és tudtátok, hogy Az volt az Igazság. 

Megismertétek, hogy Az volt az Igazság. „Megízleltétek a mennyei ajándékot.”  

 …és részeseivé lettetek a Szentszellemnek, amint az rátok hullott,  

 …megízlelni az Istennek jó ígéretét,…  

       „Megízlelni,” láttátok, hogy az igazság volt. „És a Szentszellem esik rátok,” a gaz 

földön.  

 …és azutá  elfordultatok… 

       „Megtagadjátok az igazi Krisztust, Aki megszentelt titeket, és hívott titeket, és 

felkent.”  

 …akkor i s tö é ű ért való áldozat azért.  

       Ez megbocsáthatatlan! „Lehetetlen nekik valaha is visszajönni az Igazság 

megismerésére.”  
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 Mert lehetetle  azok szá ára, akik… részeseivé lettek a Sze tszelle ek,  

       Lehullott a gazokra, látjátok, „Mialatt elkezdte Jézussal, és, ’Uram, én megyek végig,’” 

de amikor beleütköztek az Igébe, visszafordultak. „Részeseivé lettek a Szentszellemnek, 

és még ízlelte is, vagy látta az Igét Magát megnyilvánultan.” És aztán elfordult tőle, „az 

teljesen lehetetlen számukra, hogy valaha is lássák, vagy jöjjenek Ahhoz.”  

       Ez ÍGY SZÓL A SZENTÍRÁS. Most, ti… „Ég és föld elmúlnak, de Az nem.” Látjátok? 

„Teljesen lehetetlen.” A Biblia mondja így, és a Szellem tanúskodik arról.  

196   Figyeljétek meg, had adjak nektek egy kis példát. Nézzétek meg azokat az 

e ereket, akik kijöttek Mózes prófé iái alatt, kijöttek a szer ezet ől, és kijöttek 
i de ől, a prófé iák alatt, látták a agy ű eit és sodákat, és hasonló dolgokat, és 

feljöttek a határig, haladva abba.  

       Most Lee, ott jön a te „neved a Könyvön.” Látjátok? Te kijavítottad.És te, az nincs itt, 

és kint abban, fent a horgon, ez Doktor Lee Vayle helyreállítása itt. Ő yel ta ilag 
javította ezt a könyvet, a Hét Gyülekezeti Kor. És felmerült egy probléma, vagy egy 

kérdés, azokról „a e ekről, akiket kitöröltek a Bárá y Élet Kö y é ől.” Látjátok, ez 

zavarba hoz egy csomó prédikátort. De várjatok, amíg megkapjátok a könyvet, és meg 

fogjátok érteni, ha csak van valami Világosság bennetek. Látjátok?  

197   Figyeljétek meg, most, elfordíthatjátok a ti fejeteket, és még nem is néztek arra, ha 

nem akarjátok látni. Mint az anyám szokta mondani, „Te nem tudsz vért venni egy 

fehérrépából, mert nincs vér benne.”  

198   Figyeljétek meg, a Világosságnak kell jönni; ez nem a sötétségbe. A Világoság a 

sötétségbe jött, és a sötétség nem ismerte fel Azt. Figyeljétek meg most a felkenteket 

ezekben a napokban.  

       Ahogy Mózes kihozta Izrael fiait; és ők figyeltek, és kaptak i de  összeza arodást 
attól a agy e zettől ott fe t. Most Izrael felekezetközi olt. Ne  olt földjük, e  olt 
otthonuk. Haladtak otthonuk felé.  

       Nekü k i s gyülekezetü k. Mi e  agyu k… i agyu k-mi haladunk egy 

Gyülekezet felé, az Elsőszülöttek ek a Gyülekezete, a Gyülekezet a Di sősség e ; e  a 
gyülekezet a földö  egy e er által. A Gyülekezet a Di sősség e , a kihí ottak, ele e 
elre deltek az Örökké aló Életre, látjátok, halad ak az ő Ottho uk felé.  

És amikor ők feljöttek arra a helyre átkel i, ők kételkedtek az Igé e  és isszafordultak. 
Miután Józsué és Káleb, és közülük átment, és isszahozott egy fürt szőlőt, hogy 
bebizonyítsa nekik a föld ott volt, az Isten Igéjének ígérete, „Ez egy jó föld, tej és méz.” És 

isszahozták erre az oldalra, hogy e izo yítsák ekik. És ők egízlelték azt és o dták, 
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„Ó, ó, mi nem tehetjük mégsem.” Mi törté t? Elpusztultak a pusztá a . Ők egye ese  
megálltak ott és megszervezték magukat, és meghaltak, mindegyikük.  

       De azok, akik odamentek és visszahozták, Józsué és Káleb; Mózes volt áthelyezve. Egy 

típus a várakozó Gyülekezetre; és a feltámadásra, az Ó és Új Szö etség ől; és az 
elragadtatott Testre. Látjátok ott a hármat? Kell tartani azokat a hármasokat a vonalban, 

látjátok, így, a hí ő e  és hitetle e . Látjátok?  

199   Figyeljétek meg, miként ez volt „teljesen.” Ne felejtsétek el, Isten soha nem 

o sájtotta eg azt a ű t. Most, hogya  fog ak ők ejö i? Ha az tö is a kezdet él, az 
tövis a végén is. Csak az eleve elrendeltek fogják látni azt.  

200   Figyeljétek meg alaposan most. Csak, mint a Szent Márton napjaiban, a sötét 

korszak előtt; egy já or kis e er. Há ya  ol astátok valamikor Szent Martinról az 

írásokat? Sokan közületek. Lementünk, hogy megkapjuk Szent Martinról az írásokat; a 

pap azt mondta, „De nem kanonizált (hitelesnek elismert).” Persze nem volt; nem volt 

azok által, de volt Isten által. A Szentszellem azt mo dta ekü k, hogy helyezzük őt oda a 
harmadik gyülekezeti korba. Látjátok?  

   Nézzétek, hogy ilye  egy já or kis e er olt; elhí a, ele e elre del e. Az ő 
szülei pogányok voltak. Apja egy kato a. Ő kö ette a sor a , hogy egy kato a legye . És 
amikor tette, és mindig úgy gondolta, hogy volt egy Isten valahol; egy ember az erdők-

ől, és láthatta Istent. Egy nap elhaladt egy város mellett, és ott volt egy öreg koldus, 

feküdt ott, haldokolt, kér e alakit… Hideg volt az éjszaka. „Ó,” mondta, „adj valamit, 

hogy befedezzen engem; én meg fogok halni ma éjjel.”  

202   Se ki se  akart ad i eki. És Marti  ki t aradt az egyik oldalo , és ézte őt egy 
darabig. Senki sem akart adni neki. Neki csak egy kabátja volt. Megfagyassza ö agát, ő 
szolgálatban volt, ha ő-ő odaadja eki a ka átját. Így go dolkodott, „Mi dkettő k ek a  
esélye élni, ha megosztom vele.” Így ő ette a saját ka átját, és kettéhasította az ő 
kardjával, és e urkolta az öreg koldust a a. Ő e urkolta a saját ka átjá al kör e.  

       Mindenki azt mondta, „Nézzétek, milyen egy furcsa-ki ézetű őr. Nézzétek, ilye  egy 
furcsa-ki ézetű kato a, egy fél ka áttal e urkol a kör e!” 

203   A kö etkező éjjel, a ikor e  olt szolgálat a  és feküdt az ágyá a , ő felé redt. 
Nézett, ott állt a szobában, és ott állt Jézus Krisztus beburkolva abba az öreg darab 

ruhá a, a it ő helyezett kör e rá. Ő tudta akkor, „Amit tettetek az Én egy 

legkisebbemmel, azt Velem tettétek, az Én felkentemmel,” feküdt ott.  

       Ő egy agy szolgája olt Iste ek. A gyülekezet tréfát si ált előle, üldözték, kirúgták 
és i de  ást, de ő Iste ek egy prófétája olt. A it o dott eteljesedett. Soka  
hittek neki abban a korban is.  
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204   Meg akaro  utat i ektek, e yire saló az ördög. Egyik ap ült az ő 
dolgozószo ájá a . Odajött egy hatal as a gyal, koro á al a fejé , ara y ipő e , arany 

övvel körül övezve, és azt mondta, „Martin, ismersz engem?” Azt mondta, „Én vagyok a 

te Urad és Megváltód. Én vagyok az Egy, aki megmentett téged. Imádj engem Martin.” De 

az a próféta, tud a, hogy olt ott egy ki sit fur sa ala i, egsze lélte őt. Azt o dta, 
„Martin, Én vagyok a te megváltód, Jézus Krisztus. Imádj engem! Nem ismersz engem, 

Martin?”  

   Marti  egsze lélte őt, a Szentírás futott át az agyán. Azt mondta, „Sátán, távozz 

tőle .” Azt mondta, „Egy korona van a fejeden. És az Istennek Igéje azt mondja, hogy az 

Ő ’sze tjei fogják egkoro áz i Őt’ az idők ek égé .”  

       Ne  ol a az Pü kösdi sali? Nézzetek az Igére, test érek. Ez az, ahol az kifizetődik. 

206   Egy nap újból, egy kolostorban, volt egy öreg szent odalent, fiatal szerzeteseknek 

csapata. Az egyikük érzékeny féle volt. Figyeljétek ezt meg, itt van egy jó-egy jó példázat 

ára. Ő akart ala i el a tö iek fölött le i. Meg akarta mutatni önmagát, tekintélyét, 

nagyobb valamivel, jobb valamivel, az egész osztályban, tudjátok, és hatalmas nagy 

valami. Neki kitű ő ek kellett le i. Mi dig is e  akarta a tö i test éreket… Tudjátok, 
ő külö öző olt. Látjátok? Ő, e  szá ít i olt az, ő agyo  arrogá s olt. Ő olt az 
egyetlen kavics a parton. Senki nem tudott felérni hozzá. Most nézzük, mi történt. Ő 

ala i agy akart le i. Őt kellett összehaso líta i a agy társasággal. Kö ettek e ge ? 
Látjátok? Így azt o dta, ő prófétált. Azt o dta, „Az Úr tett engem egy prófétának. Én 

egy próféta vagyok.”  

    Most, ott volt egy azonosított-próféta a földön, és az Szent Martin volt; egy született 

próféta. 

207   De ez a fiú azt mondta, a fiatalember azt mondta, fiatal szerzetet, körülbelül 

huszonöt éves. Azt mondta, „Az Úr engem egy prófétának tett, és be fogom ezt 

bizonyítani nektek.” Azt mondta, „Ma este az Úr fog adni nekem egy nagy, szép ruhát, 

rám helyez egy fehér palástot, és közöttetek ülök. Akkor minannyian jöjjetek fel hozzám, 

megnézni, és ti fogjátok elfogad i tőle  a para sokat.”  

208   Most hasonlítsátok össze a mai nappal, látjátok, „É  leszek a ezetője a 
szervezetnek. Majd én gondoskodom rólatok, ti szerzetesek.”  

       És valóban, „Azon az éjszakán fények jöttek az épületbe,” így mondják a Szent 

Martinnak írásai. Olvassátok el. És ez igaz. Ez történelem. És a fények jöttek, és mindenki, 

a tö iek ézték, és itt jött… Rajta olt a fehér palást, egállt közöttük. Azt o dta, 
„Látjátok, mit mondtam nektek?” De az ellentétes volt az Igével.  

209   És a ikor el e t, és ették az öreg kolostori déká t, ő sétált fel-alá, egy kicsit, azt 

mondta, „Fiam, az nem hangzik jól.” Azt mondta, „Csak egy mód van.” Itt van az! „Csak 
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egy mód van nekünk megtudni. Az természetfelettinek látszik.” Fiú, a Pünkösdiek 

egragadták ol a azt, gyökér, érőó , o al, horog, és i de  ás! Azt mondta, „A 

soda az összes igaz ak tű het, de e  tű ik igaz ak az Igéhez. Most, ekü k a  egy 

ilyen ember, egy felkent próféta, a neve Martin. Gyere, menj fel elé.”  

       A fickó azt mondta, „Nem, nem! Martinnak semmi köze ehhez.”  

210   És azt mondta, „Te mész mindenképpen.” És ők egragadták a karját, hogy Marti  
elé igyék, és a palást elhagyta őt.  

211   Látjátok, „Megtévesztené a Választottakat, ha az lehetséges volna.” Látjátok, ők 
ismerik azokat. Jézus azt mondta, „Az Én juhaim felismerik az Én Szavam (Igém).”  

       „Ó,” ti mondjátok, „hallják az Én ’Hangomat.’”  

       Ez az Ő Igéje. „Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden Igével.” Látjátok? Az 

eleve elrendeltek ismerik ezt. „Egy idegen szót, vagy egy idegen hangot, nem fognak 

követni.”  

       Ez a ód azokkal a társakkal ott rége ; e  kö ették. Ők tudták, hogy Martin ott 

volt, egy prófétája annak a kornak, azonosítva Isten által, az Ige által, ismerve az Igét. És 

az az e er e  akart Az előtt áll i.  

   Ő azt is o dta, „Ahol a Tetem van,” vagy az Ige, „a szezonjában, ott fognak 

gyülekezni a sasok.” Most az Mát-… Ti akarjátok lejegyez i azt, az Máté : . Csak egy 

ki sit előré , Máté : ; égy ersel alatta, látjátok, ha szeret étek egérte i azt. 
„Ahol a Tetem van,” a Manna, az Ige, „ott fognak gyülekezni a sasok.”  

213   Most sietnem kell. Fel ézte  oda és látta  e yi az idő… Ez-ez hét vagy nyolc 

per el últ tize kettő. Siet i fogok igazá  gyorsa , agy e tudjuk fejez i azt a este, 
vagy egyszer, amikor akarjátok azt. Ma reggel, vagy este? Hogy? Hányan vannak, hogy ma 

menjünk haza a szolgálat után, hadd lássuk a kezeteket, lássuk. Ó, nekem, jobb, ha 

tovább megyünk!  

Sajnálom, hogy feltartom azokat az embereket, ott kint a telefonoknál, de én sietni fogok. 

Ez többet ér, mint a ti pénzetek. Úgy vélem, számomra, látjátok. A pénzetek el fog veszni. 

Ez nem; ez az Ige. Látjátok?  

214   „Ahol a Tetem van, ott fognak gyülekezni a sasok.” Ahol a Tetem, ahol a-a-a ölés 

van, ott fognak gyülekezni a sasok. Ahol a friss Hús van, a szezonnak az Igéje, ott fognak 

gyülekezni a sasok.  

De iutá  ez egro lik, akkor a keselyűk fog ak rajza i ahhoz. Ige . Látjátok, mire 

gondolok? Ahol az ölés történik, ide jönnek a sasok; de miután az ott fekszik, és 

egrothad, akkor ide jö ek a keselyűk. A sas ak em lesz semmi köze hozzá. Látjátok?  
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       Jézus mondta, „Ahol a Tetem van,” ahová a Manna hullott, az éjszaka a Manna frissen 

esett, „oda fognak a sasok gyülekezni Arra.” Ez a Manna erre a napra. Látjátok? 

Figyeljétek meg.  

215   De miután ez rothadt lesz, és kuka ok lesz ek a a , akkor ide jö ek a keselyűk. 
Nem érzik a szagát, amíg az rothadt nem lesz. Nem csoda, hogy Jézus felált ott és azt 

mondta, „Jeruzsálem, te, aki megkövezted minden prófétát!” Figyeljétek meg a 

személyes névmást, látjátok, „Jeruzsále , Jeruzsále , há yszor akarta …” Ki olt Ő? 
„Há yszor akartalak egy egyűjte i titeket, i t egy tyúk az ő fészekalját, te, aki 
megkövezed minden prófétát, akit valaha küldtem hozzád,” a nagy gyülekezet, 

Jeruzsálem.  

216   A Jeruzsálem, amelyik nem itt a földön, „de mi vagyunk a Fenti Jeruzsálem,” 

ahonnan az Ige származik, ele e elre deléstől, látjátok. Ne  a régi Jeruzsále , a i 
elpusztul; az Új Jeruzsálem, ami nem tud elpusztulni. Nem a régi Jeruzsálem, ember által 

volt építve; de az Új Jeruzsálem, Isten által építve, látjátok, az Ige emelkedik ott most, 

téve szemmel láthatóvá. „Az Én Atyámnak házában sok lakóhely van. Megyek és 

felkészíte  őket a ti szá otokra,” a Tere tő, si álja az ut ákat ara y ól, és így to á . 

Ez az Egyetlen, ami nem vész el.  

217   „Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam,” az idő kezdetétől; e  egy har adik 
Személy, valaki más, de „É  akarta  le eg i feletted, i t egy tyúk az ő fészekaljá , de ti 
nem akartátok. De most a ti órátok elérkezett.” Látjátok?  

       „Ahol a Tetem van, ott fognak gyülekezni a sasok.” De miután a tetem rothadt, akkor 

összegyűl ek az öly ek. Látjátok?  

218   Figyeljétek meg. Mózes, aki soha e  adja az Iste  gyer ekei ek… Mózes egy sas 

olt, és soha e  adta az Iste  gyer ekei ek a Noé aradékát. Ő olt az Istennek friss 

Igéje. „Az Úr Iste  találkozott ele  a pusztá a , és egerősítette az Ő Igéjét, és 
leküldött ide, kihívni titeket.” Aztán ott jöttek köré az utánzók, megszemélyesíteni 

utá oz i  azt. Látjátok? De ő olt az Ige arra az órára.  

       Ok, Isten azt mondta Ábrahámnak, az egyetlen, akié volt az ígéret, „A te magod egy 

idege  földö  fog tartózkod i égyszáz eszte deig, de É  eglátogat őket, de ki isze  
őket egy erős kézzel.”  

219   Mózes azt mondta, „Most az Úr Isten beszélt velem, és elmondta nekem, hogy mit 

kell tenni, és én elmondom nektek.” Azt mondta, „ÉN VAGYOK” küldött engem.  

       „ÉN VAGYOK!” Nem „Én voltam, vagy leszek.” „ÉN VAGYOK,” jele  idő, az Ige ost. 
Nem az Ige, ami volt, vagy az Ige, ami fog jönni; az Ige, ami most. Látjátok? Értitek? „ÉN 

VAGYOK!” „ÉN VAGYOK” az Ige. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt.” Igaz ez? 
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„ÉN VAGYOK.” „Iste  e ge  küldött, az Ő prófétáját, hogy igazolja ezt, hogy igaz. É  
vagyok a válasz erre az Igére, mondta nekem, hogy jöjjek le ide és tegyem ezt.”  

220   És a ikor ő tette azt, a fáraó azt o dta, „Nos, a ak ő e  fiúk a i 
csoportunkban, akik képesek tenni azt, szintén,” utánzók.  

       Jézus azt mondta, „Most, hogy eg fog is étlőd i újra az utolsó apok a ,” látjátok, 

állítják ugya azt a dolgot. Nézzétek, ki jött le először. Nézzétek, ki állt az Igé el. Ez az. Így 
ismeritek, így ti látjátok.  

221   Figyeljük meg, Mózes soha nem adta nekik, ami Noé idejében volt, „Mi most fogunk 

építeni egy bárkát, mert ez az Ige. Noé épített egy bárkát az egyik napon.” Ne , keselyűk 
esznek azon. Nem, nem. Nem.  

   Ez egy egígért Ige. Figyeljetek az ő üze etére, ő Iste től olt, ő olt a alódi ele e 
elrendelt Istennek Igéje arra az órára.  

       Jézus sem szolgálta fel neki Mózes maradékát. Mózes volt az Ige arra az órára, 

azo a  Mózes egy próféta olt. Itt Maga Iste  olt, látjátok, Ő soha e  szolgálta fel 
nekik Mózes-Mózes maradékát.  

       De ézzétek sak eg a keselyűket ott a szer ezet e , torkoskodnak rajta. „Mi 

tudjuk! Nekünk van Mózes! Nekünk Te nem kellesz.”  

   Ő azt o dta, „Ha megismertétek volna Mózest, megismertetek volna Engem, mert 

Mózes Rólam beszélt.” Ó, nekem! Látjátok?  

       „Ahol a Tetem van, ott fognak gyülekezni a sasok.” Sasok! A frissen levágott Ige, az 

Ige, ami felemelkedett és meghízott, szemmel láthatóvá volt téve, és kiadatott a 

gyermekeknek, Tápláléknak.  

       Most az öreg tetem, ami feküdt ott több száz évig, ott lesz.  

       Ugya az ost! Luther ek egy ű bánatnak üzenete volt; de ti csomó Lutheránus 

ölyvek! A Baptistáknak volt egy üzenetük; de ti Baptista ölyvek! Látjátok? A 

Pünkösdieknek volt egy üzenetük; gyertek haza most, Pünkösdi ölyvek!  

       „De, ahol a Tetem van, ott fognak gyülekezni a sasok.”  

224   Ne felejtsétek el, nem tudtok etetni egy Lutheránust, régen azokban a napokban 

ost ti tudjátok , egy Katolikus tete el. Ne , ura . Ő friss hús olt. Az olt a a  a 
gyülekezeti korban.  

       Ne  tudtok etet i egy Metodistát Lutherá us üze ettel. Ó, e , ő e  akarja azt a 
tetemet. Az rothadt. Látjátok, az Élet elhagyta azt és bement valami másba. Az a régi szár 

meghalt ott hátul. Az Élet halad tovább.  
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       Sem nem etethetitek Jézus Krisztusnak a Menyasszonyát Pünkösdizmussal. Nem, 

tényleg! Kukacos-felfújt szervezetek; szó sem lehet róla! Nem, nem!  

       Mert az ígéret van, „És ielőtt a agy és rette etes ap eljö , É  küldö  ektek Illés 
prófétát. Ő fogja helyreállítani a gyermekek szívét, vissza az atyának Hitéhez újra.” Mind 

ezek az ígéretek voltak téve a Bibliában, Én meg fogom tenni azt, és ott a sasok fognak 

gyülekezni.” „Minden, amit az Atya adott Nekem, Hozzám fog jönni.” Látjátok?  

225   Jézus soha nem próbálta azt. De amikor Jézus eljött, keselyűk ek sokaságára talált, 
„Nekünk van Mózesünk és a törvény.” Látjátok? Nos, ez jó táplálék olt ezelőtt rége , 
amikor megölve volt és adva nekik. Látjátok, hogy minden rendben volt akkor.  

       De ez az, ami volt megjövendölve Mózesnek, maga, aki megölte az áldozatot és azt 

mondta, „Az Úr a ti Iste etek fog fele el i közöttetek a ti saját test éreitek ől, egy 
Prófétát. Az fog le i, hogy i de ki, aki e  fog ragaszkod i a Prófétához, és a it Ő 
mond, ki lesz vágva a nép közül.” És az volt.  

   Nézzétek, hogy körül elül hatszáz külö öző prófé iák teljesültek pontosan ott az 

Ószö etség ől, Jézus Krisztus a . „Ők átlukasztották az É  kezei et és lá ai at.” Én 

elfelejtette , hogy körül elül há y teljesült az Ő életé ek utolsó hét agy yol  órájá a , 
mindazok a próféták tökéletesen szóltak.  

227   Ha én megjövendölném ma, hogy egy bizonyos dolog fog történni egy éven belül, 

talán lenne húsz százalék esélye, hogy az megtörténjen, akár ez jó vagy rossz. És ha 

egjö e dölő , hogy az fog törté i, és e  o do  ikor, é  kapok egy kise  
százalékot. Ha egjö e dölő , hogy az ikor fog megtörténni, ad nekem egy kisebb 

határt. Ha egjö e dölő  a helyet, ahol törté ik, ez ad egy ég kise  határt. Ha 
egjö e dölő  a… ki él le e az, akkor még kaptam körülbelül 100/1000-nek egy 

határát, hogy valaha is megtörténjen, ha ez nem igaz.  

       És i de  Ige, halleluja, a i le olt ír a a Messiásról, eteljesedett etűre. Amikor 

egy ap a Sze tírást felol asta, Ő egállt egye ese  a o dat ak a közepé , és azt 
mondta, „Az Isten Szelleme van Én rajtam, hogy hirdessem az Evangéliumot, és átadjam 

a…” És egállt ott a o dat közepé , ert a tö i az az Ő ásodik eljö etele. Á e ! „Ég 

és föld elmúlnak; az Én Igéim nem.” Látjátok?  

   Ő olt az Ige akkor, a i táplálta őket. Mózes el o dta ekik az Igazságot; de 

látjátok, ők i dig si áltak egy felekezetet előle, a keselyűk részére…  

       Van ott valami otthagyva, miután a sasok elvégezték az evést és hazamentek. Aztán 

ők ár ak, látjátok, ala i ásra. „Az Igére,” ők o dják, „itt kellett volna jönni. Nekünk 

volt rénszarvas tegnap; mi kapunk juhot holnap.” Látjátok, mire gondolok? „Van ott öreg 

ré szar as tete  ott le t, kárör e dő, de i kaptu k juhot jö i a. Hol a  akkor?” 

Látjátok, mire gondolok? Angyalok Eledele! Az emberek, akik mannát ettek az egyik nap, 
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ha ők egkísérelték egőriz i azt a kö etkező apra, sze yezett lett. Ne  látjátok az 
összes mintaképet (típust), milyen tökéletes? Ugyanaz most!  

229   Figyeljétek eg, Jézus apjai a  a keselyűk is ördögöket űztek ki; felke tek az öreg 
tete él. Igaz ez? Ők kiűztek ördögöket. Jézus ondta így.  

És e felejtsétek el, ők próféták oltak azok a  a apok a . Kajafás, a főpap jö e dölt. 
Hányan tudjátok ezt? Kajafás jövendölt. Figyeljétek meg a helyzetet a gyomnak a 

területén; az öntözve volt ugyanaz a kenet által. Miért mondja a Biblia, hogy ő jö e dölt? 
„Mert ő olt a főpap a a  az é e .” A rothadt döge ő, egy gyo  és ogá s a úza 
között; a Szellem azonban rajta volt, Istennek valódi Szentszelleme. Istennek valódi 

Szentszelleme volt rajta, hogy prédikáljon, prófétáljon, és megjövendölte, hogy mi fog 

megtörténni; és visszautasította, és megfeszítette annak az órának a valódi igazolt Igéjét.  

       Ó, irgalom, testvér! Mennyi ideig kell még mondani ezeket a dolgokat, látjátok, 

mennyivel többet a Szentíráson át? Majd sietek. Itt körülbelül tíz oldal van a Szentírásból, 

arról, hogy mindent bizonyítsunk. „A nap az igazon és igazságtalanon ugyanaz.”  

230   Jézus mondta ezt bizonyítani. „Ha É  Iste  ujja által űzö  ki az ördögöket, a 
gyer ekeitek ki által űzik ki?” Most ők hogya  űzték ki az ördögöket. Ők próféták oltak. 
Igaz ez? De e  is erték fel Őt, a ak az órá ak Igéjét iért? , ert e  satlakozott 
hozzájuk.  

       Most vegyük Máté 24:24, „Hamis Krisztusok,” felkentek, „fognak felkelni, és hamis 

próféták lesznek prófétálva,” látjátok, „és elhitetnék a valódi választottakat, ha az 

lehetséges volna.” Most megértettétek?  

231   Figyeljétek meg a gyerekeket. „Kik a gyerekek… Ha É  Iste ek Igéje által űzö  ki az 
ördögöket,” a ely Ő olt, az Iste ek Igéje, „ki által űzik ki őket a ti felekezeti 
gyermekeitek?” Most, és sak Iste  tud kiűz i egy ördögöt, i tudjuk azt, Iste  egyedül. 
Mert az erős e er ek erőse ek kell le i, i t az e er ek az ő házá a . Nekik 
hatalmuk volt tenni azt.  

       Tudjátok a Jele ések e  ott, azt o dja… hogy az antikrisztus, aki felemelkedik az 

utolsó napokban, „Jeleket és csodákat tesz, amelyekkel megtévesztette még azokat, akik 

a föld színén laknak, és mindegyiküket megtévesztette, Keresztényeket és mindet, akinek 

neve nem volt beírva a Bárány Élet Könyvébe,” megfelel Máté 24:24-nek, akinek neve 

nem volt beírva a Bárány élet könyvébe a világ alapításától.  

Az az igazi gyökér e  lé ő Élet, a ól a valódi narancsfából, ami feljött mindezeken a 

citrus féléken, és minden máson keresztül, és tovább haladt, és helyezte a gyümölcsöt a 

fa tetejére, mindezeken a felekezeti oltványokon és ágakon túl. Megértettétek? Sietni 

fogok. Az erős e er…  
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   E lékezzetek ost Dá idra, ő e sületes és őszi te olt, egpró álta te i Iste  
munkáját, és nem volt elrendelve, hogy tegy azt.  

       „Ők,” a felkentek. De Jézus azt mondta, „Ők ta tételekre ta íta ak, a Szentírásnak) 

emberi értelmezését, látjátok, e  az Iste ek Igéjét, e  az Ő igazolt Igéjét; egy 

történelmi Krisztust tanítanak, látjátok, valamit, ami volt.  

       És a Biblia azt mondja, „Ő a .” „ÉN VAGYOK,” nem „Én voltam vagy leszek.” „ÉN 

VAGYOK, éppen most.” Ő az Ige, a ely folya atosa  él.  

       Ő olt a kezdet e , Ő olt a… Ő olt a-a le él e ; Ő olt a í er e ; Ő olt a 
hü ely e ; de ost Ő a ga o aszemben van.  

233   Most ti visszamentek és próbáltok újra élni? Mi van, ha az Élet visszahúzódik, azt 

hiszitek, hogy (hátrahagy), beszélne valaha is az Élet, visszamegyazután az öreg 

hüvelyhez, ami ki van száradva, valaha is visszamegy és él újra abban? Sohasem. „Mert 

lehetetlen azok számára, akik egyszer megvilágosodtak,” és nem mentek tovább az 

Igével, ahogy az történt, „ eghaltak, eltű tek; és tö isek és ogá sok, a elyek közel 
vannak az visszautasításhoz, kiknek a vége elégetés.” Igaz ez? Most sietek, amilyen 

gyorsan csak tudok.  

234   Figyeljetek a Szentírásra most. Egy történelmi Istent tanítanak, látjátok, próbálnak 

élni a múltban, mint például, „Nos, Wesley ezt és ezt mondta. Vagy így és úgy, így és úgy 

mondta.” Visszautasítják a mai napra megígért Igét, a Mannát, amely világosan 

azonosított a napra. Ők egpró álják elhelyez i az öreg E a gélikus, Baptista, 
Pü kösdista oraikat a i új pala kjai k a. Ez e  űködik. És a i új oru k az ő régi 
pala kjaik a  e  fog űköd i. Ha ők egpró álják ezt az újbort betenni a felekezetbe, 

akkor az ostobaságuk nyilvánvalóvá válik. Ők e  tudják egte i. Felro a tja őket.  

235   „Most, testvér, én láttam az Istennek Igéjét tökéletesen az Igén keresztül.” 

       „Most, ézz ide doktor, ha… Mi-mi nem tudjuk Azt.” Ned, azt hiszem neked volt 

ala i az utó i idő e . „Mi, mi csak nem tudjuk, hogy Az itt van most. Én szeretném, ha 

te talán csak folytatnád.” Tudjátok. Látjátok, az e  fog űköd i. Felro a .  

       „Ne tegyetek egy új foltot egy régi ruhára, mert az egész szétszakad.” Látjátok? Nem 

Jézus o dta azt? Ne  tölthettek új ort régi tö lők e. Az felro a tja őket. Az 
újborban Élet van. Rendben.  

236   Figyeljetek itt valamire, most tényleg gyorsan, a íg efejezzük a… i eszédü ket. 
Figyeljétek meg a Jelenések 16:13, 14- e , ha szeret étek lejegyez i. Ne  lesz idő  arra, 
hogy menjek ahhoz. Azt akarom, hogy ti biztosak legyetek benne, és lássátok azt. Most 

figyeljétek meg ezt a hangot a hatodik és a hetedik pohár között.  
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237   Most mi fogunk zárni csak egy percben, ha ti csak tudtok elviselni egy néhány 

perccel hosszabban. Most zárunk.  

238   Figyeljétek meg Jelenések 16:13, 14, a hatodik és a hetedik pohár között. „Három 

tisztátalan szellem, mint békák,” (észrevettétek?) „kiment valakinek a szájából.” Most 

figyeljetek gyorsan. Készen álltok rá? Mondjátok, „Ámen.” [Gyülekezet azt mondja, 

„Ámen”-szerk.] A szellemeknek háromsága!  

239   Most felekezeti testvérem, állj nyugodtan csak egy percre. Ne kelj fel, hogy kisétálj a 

szobából, el a rádiótól, telefonos csatlakozástól. Ne kapcsoljátok ki a ti magnótokat. Állj 

yugodta  sak egy per re és figyelj. Ha te Iste től születtél így fogsz.  

240   A békáknak háromsága! A béka egy olyan állat, amely mindig hátrafelé néz. Soha 

e  látja, aho á ő megy; nézi, ahonnan jön. Látjátok? Nem látjátok? Hol született a 

szentháromság? Ne felejtsétek el, „három tisztátalan szellem,” egyéni szellemek. 

Megértettétek? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen”-szerk.]  

   Figyeljétek eg, ők isszateki te ek a Ni eai ta ácsra, ahol a szentháromság tana 

született, e  a Bi liá a. Ott i s egy ilye  dolog. Ők isszateki te ek a Ni eai ta á sra, 
Niceára, Rómára, ahol a szentháromság született.  

       Figyeljétek eg, hogy ők ho a  jö ek. Figyeljetek. És a békák hármassága egy régi 

hár asság ól jött ki, született egy új hár asság, az ő a yjuk. Mi jött ki? Egy háro ság, „a 

sárkány,” látjátok, „a fenevad,” és a „hamis próféta.” Egy új háromság. Mikor jöttek ki 

ezek a békák? Mikor volt az? Figyeljétek eg, ők i dig ott oltak, de a hatodik és a 

hetedik pohár között, ielőtt a Pe sét fel yitotta, hogy felfedje azt.  

       „Mert a hetedik angyal Üzenetében, az Istennek titkai ismertek lesznek,” mind ezek a 

szentháromsági dolgok, és hamis keresztségek, és mindent meg kellett nyilvánítani. Isten 

segítsen nekünk, hogy lássuk mi az Igazság! És ne gondoljátok, hogy valaki megpróbál 

ala it o da i…  

242   Úgy érzem, hogy a Szellem neheztel Azért, látjátok. Én nem beszélek magamról 

testvér. É  eszélek a tá or a  lé ő Úrnak Angyaláról. Ez pontosan így van.  

243   Figyeljétek meg, egy háromság! „A sárkány,” hányan tudják mi volt a sárkány? Róma 

volt. „És a sárkány az asszony elé állt, hogy felfalja gyermekét, amint megszületett. Ez 

igaz? Mit jelent a „fenevad” a Bi liá a ? Erő. Re d e . „Hamis próféta, egy hamis 

próféta,” egy hamis felkent. Látjátok?  

   Hol kezdődött? Ez „hamis próféta,” egyes számban. „Hamis próféta,” az első pápa; 
és onnan jön ki a-a szajha, és a paráznák anyja,” az egész dolog.  

       Felemelkedett egy hamis háromság; nem a kezdeti napokban, nem nyilvánulhatott 

meg a korai napokban, egyenesen átment azon. De, amikor a hét Pecsétek eljöttek, és 
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eg yitották azokat a rejtélyeket, és ki yilatkoztatták őket; az a ikor „a békák, három 

tisztátalan szellem, mint békák kijöttek, hogy megnyilvánuljanak,” egy háromság 

doktrínája az Igazság ellen. Látjátok? Ah!  

       Látjátok, ho a  jö ? Látjátok ho á egy issza? Az Öku e ikus ta á s a. Ők 
mindnyájan testvérek, mindenesetre; ugyanaz a szellem, ugyanaz a dolog.  

És figyeljetek. Így téveszt meg, csodákat tesz! És ezek ördögök, amelyek elmennek 

előjö ek  a föld i de  iste ei e, sodákat ű el ek, hogy egté esszék őket az 
utolsó napon, és sikerrel járnak. Mit o dott Iste  a go osz szelle ről?  

       Azt mondta, „Le fogok e i, és ejutok a próféták szájá a, és előidéze , hogy ők 
jövendöljenek egy hazugságot, hogy Akháb kijöjjön oda, hogy elpusztuljon.”  

245   Isten azt mondta, „Menj. Te sikeres leszel. Te el fogod hitet i őket. Ők kezdettől 
fogva nem az Igével vannak.” Látjátok? „Me j, ert eg fogod győz i őt. Te leszel az, aki 
megteszed, amikor bemész a hamis prófétákba, mert rájuk tá aszkod ak. És ők e  
tud ak se it az Igéről, se e  fogják egpró ál i egta ul i Azt. Ő e  teheti, ert 
kezdettől egy ogá s.” Látjátok? Látjátok? „Neked fog sikerül.”  

246   Nézzétek meg ezeket a hamis békákat, visszatekintenek, „Miért, ti tudjátok, mint 

o dtak ott ezelőtt Ni eá a ?”  

       Nem érdekel, hogy mit mondtak ott Niceában. Azt mondom, amit itt mondtak az 

Istennek Tró já ; i lesz, e  i olt; i lesz, ert Ő „ÉN VAGYOK.” Látjátok?  

       „Hamis.” Látjátok akkor. Ah! Figyeljétek eg őket, hogy ho a  jö ek.  

247   Most alaposan figyeljetek. Mi világosan látjuk a Hét Pecsét megnyitása után ez a 

rejtély feltárul. Mi a szentháromság? Látjátok? Hol hívták valaha szentháromságnak? 

Látjátok? Hol beszéltek a Bibliában a szentháromságról? Hol lehetnek három istenek, 

hogy három isteneket imádjunk, és ne legyünk pogányok?  

       Hogya  lehet e külö álló, a ikor Ő azt o dta, „Én és az Atyám Egy 

vagyunk”?„Ha sak e  hiszitek, hogy É  agyok Ő, el fogtok esz i ű eitek e , látjátok, 
a ti hitetlenségetek.” Bű  az hitetle ség. „El fogtok veszni a ti hitetlenségetekben.” 

 Ó, kinek mondtok, hogy Én vagyok, mit mondtok, honnan jöttem Én,  

 Ó, ti is eritek az É  Atyá at, agy tudjátok eg o da i az Ő Ne ét?  

 ÉN VAGYOK a Sáron Rózsája, a Fényes Hajnalcsillag.  

  Meg tudjátok o da i eke , hogy Ki Ő?  

 ÉN VAGYOK az, Aki eszélt Mózeshez a Tűz e  égő okor ól.  

 ÉN VAGYOK Ábrahámnak Istene, a Fényes Hajnalcsillag.  
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 ÉN VAGYOK a Sáron Rózsája, ó, mit mondtok, honnan jöttem Én;  

 Ó, ti is eritek az É  Atyá at, agy tudjátok eg o da i az Ő Ne ét? Á e !   

 ÉN VAGYOK Alfa, Omega, a Kezdet és a Vég;  

 ÉN VAGYOK a teljes egész  tere tés, és Jézus az Ő Ne e.  

248   Ez így van. Nem szentháromság! Nem, uram. Ez egy hamis dolog.  

       A Hét Pecsét felnyitotta azokat a titkokat, amelyek „kész legyen,” megjelenni. A 

Pecsét felnyitja; megmutatja, felmutatja, világossá teszi azokat az elrejtett Igazságokat, 

amelyeket a Pecsétek mindezen évek alatt elrejtettek az összes gyülekezeteken és 

felekezeteken át.  

       „A nagy parázna,” a Jele ések hét… Ki olt ő? De ő olt „A PARÁZNÁK ANYJA,” is. 

Látjátok?  

249   „Most azt o djátok, te hí od őket ’keselyüknek, Branham testvér.’” Ez igaz.  

       De e felejtsétek el, a keselyű egy adár. Ő fel a  ke e, hogy repüljö , szi té . „A 

két szellem olyan közel van, hogy becsapná a Választottakat…” A keselyű olya  agy, int 

egy- i t egy sas. Ő tud repül i, i t ahogy egy sas; és felke t, hogy repüljö , agy 
prédikáljon, vagy prófétáljon, tapasztaljon (megfigyeljen), ugyanúgy, mint a sas. De nem 

tudja követni a sast a magasságban. Nem, nem. Ha megpróbálja követni a sast, akkor az ő 
esztele sége yil á aló á álik. Ige , ura . Ő e  tudja kö et i a sast.  

       Ó, ő tudja o da i, „Én hiszek Jézus Krisztusban, hogy az Isten Fia. Én hiszek 

Iste e , az Atyá a , Mi de ható a , e yek ek és föld ek Tere tőjé e ; Jézus 
Krisztus a , az Ő Fiá a , és így to á .” Ó, persze, ő tudja te i azt. De i a  azzal, 
hogy Ő ugya az teg ap, a, és i dörökké? Látjátok?  

250   A sas egy külö leges felépítésű adár. Ni s se i haso ló, i t ő a földö . 
Látjátok? Ő, ő… Ha egy egerészöly  egpró álja kö et i őt, agy ár ilye  ás adár, ő 
szétesik. Az ő esztele sége yil á aló á álik, egésze  iztosa . Ő felro a , a ikor 

egpró álja az új ort egy régi tö lő e te i. Látjátok, ő felro a a. Ő szétes e. Ne  
tere tetett, ő e … Az ő teste e  illik össze azzal a felépítéssel, hogy őt ott tartsa. 
A ikor ő oda fel a agy szférák a jut a, ha ő e  tere tetett, rendelt, eleve elrendelt, 

született sas, ő dara okra hullik. Látjátok? A tollai kihulla á ak a szár yai ól és ő lees e a 
földre. Biztosan. Ő e  tudja kö et i a sast a agasság a. Ha egpró álja, esztele sége 
nyilvánvalóvá válik. Ez igaz. Ti nem tudjátok.  

   Miért? Ő e  lát, i t a sas. Mi jót tesz az egpró ál i igazá  agasra ugra i, és 
nem látjátok, hogy hol vagytok, amikor ott vagytok? És ha ő egpró ál a, ég pró álja 

utánozni (megszemélyesíteni) ezt a sast, a magasságban olyan vak lesz, hogy nem tudja 
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erre járt. Ez igaz. Ő sikoltozik és kia ál, és folytatja; de sak o djad eki az Igét, fiú, 
ott az ő esztele sége (bolondsága) ismerté válik.  

       Beszélj ele a Jézus Krisztus Ne é e  aló keresztségről, agy, hogy Ő ugya az 
tegnap, ma, és örökké, mind-mind, mint az és mond el neki. „Miért, ó, most várj csak egy 

percet!” Látjátok? Ó, ige , ott az ő tollai kihulla ak. Látjátok, ők mindannyian ugrálnak és 

prófétálnak, és ördögöket űz ek ki, yel eke  eszél ek, kia ál ak, és szaladgál ak fel és 
le a padló . De pró áljátok kö et i fel Oda; iért, ő iztosa  is erté fog ál i.  

       Mégis ő el a  re del e. Ő felke t. Tud repül i. Képes egyensúlyba hozni magát, oda 

fel, de e … sak eddig. Látjátok, tud e i egy dögöt, de e  tud e i friss Húst, a i jö  
a Tróntól.  

       Ő ak. Ő egésze  feljár, de e  tudja minél járt fent. Látjátok, hogy ugyanaz a 

Szelle , a i őrá esett, i t az eső, ő egy úzá ak a  si ál a; ő e  egy úza 
kezdettől. Ő felro a . „Ó, nem tudok többre menni… Ó, nem uram! Tudom doktor 

Jo es azt o dta…” Re d e , e j előre. Látjátok? Me jetek előre, ha akartok.  

   Ne , figyeljétek eg, ő e  született, agy tere tetett, vagy eleve elrendeltetett, 

hogy ez a fajta adár legye . Ő tud… Ő egy… talá  egy itro  ő egy ara sfá , de soha 
e  szár azik a gyökér ől. Ő ala i, a i hozzá lett ad a. És a ikor ők ilye  agasak 
ke élyek  az ő felekezetük e , hogy e  látják, az Istennek eleve elrendel Igéjét 

igazolva, akkor az ő olo dságuk is erté álik. „Ó, ez a dolog, a Dicsfény a feje fölött, és 

minden, ó, ez ostobaság.” Látjátok? Ismerté lett.  

   Ő e  tere tetett, hogy ilye  esszire lásso . Csak a yit lát, amennyire a 

felekezeti sze ü egük ege gedi, hogy lásso . De azutá  ő ak, i t egy de e ér. És 
akkor az ő olo dságuk is erté álik. Látjátok? Ez az, ahol az igazi sas leül e i. Ige , 
uram. Ez az, ahol az igazi választott sasok látják ik ők. A ikor ő e  tudja elfogad i az 
Igét, ők po tosa  tudják, hogy ő egy felekezeti keselyű.  

   Miért, iért e  tud ő repül i? Oka, ézzétek, it e ett. Ő e ett rothadt felekezeti 
dögöt. Az nem fogja-az e  fogja egtisztíta i az ő testét, e  fogja szelle i e  
alkalmassá (fitté) tenni, más szóval, hogy felemelje a felekezeti különbségek fölé. 

Látjátok? Látjátok, rothad dolgokat etet; a teste abból készül. Nem mehet fel oda, ahol a 

friss Húst viszi a sas. Ő sak e  tudja egte i. Látjátok?  

255   Az megfelel Máté 24:24-nek. Repül, felugrik a le egő e, leroskadtak az ő szár yai, 
de csak nem tud elég magasra jutni. Látjátok? Ez igaz. Látjátok, nem tud menni, nem 

érhet el elég magasra, hogy megkapja azt a friss Ma át. Ő tudja e i a régi a át, a i 
itt a  le t a földö , az öreg halott yulak, a it elgázoltak egy héttel ezelőtt, és egy 
hó appal ezelőtt, agy egy e  é el ezelőtt, esze yeződött. Ő azt tudja e i, és sak 
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üvöltözni rajta, és rikoltozni, és kiabálni, és tovább csinálni, felugrani és repülni, mint egy 

ásik sas. Ő felke t, i t egy ásik adár.  

       És ő egy sas típusú, egy öly . Mi tudjuk. Ő iztos az, de nem tudja követni a valódi 

sast. Látjátok? Csak nem tudja megtenni. Nem, ura . A teste e  úgy a  épít e; ő eszik 
külö öző dögöt, látjátok, és az e  lesz… e  fog-nem lesz friss Hús, a friss Manna. Ez 

valami olyasmi, amit Luther mondott, Wesley mondta, vagy doktor ez és ez mondta. Nem 

arról szól, amit Jézus mondott erre az órára.  

256   Menjünk most zárásként. Felkentek, „Krisztusok,” az utolsó napokban, de „hamis 

tanítók és hamis próféta.” Figyeljétek eg, hogya  tű ik fel! Most azt akaro , hogy 
összehasonlítsuk ezt; i s idő k ol as i a ól, Máté : -től Második Ti óteus :8.  

       Máté 24:24 mondta, az utolsó napokban, látjátok, „Fognak jönni hamis Krisztusok,” 

hamis felkentek, „hamis próféták, és jeleket és csodákat mutatnak,” pontosan olyanok, 

mint az valódi Egy-valódi Egy, és majdnem becsapnák az igazi Választottakat.” Most 

figyeljetek, ezt Jézus mondta.  

   Itt jött Pál, köz etle ül Ő ögötte, és azt o dta, „Most az utolsó napokban 

vallásos emberek fognak jönni, látjátok, hogy az Istenfélelem formájában vannak. És 

vezetnek ostoba asszonyokat, elvezetik mindenféle világi vágyakba.”  

       És ők sodálkoz ak, azt o dják, „miért piszkálod azokat az asszonyokat?” Ó, 

Iste félele  for a… Ők ég sak e  is látják Azt.  

       „Vezetik az ostoba asszonyokat, megterhelve különféle kívánságoktól,” el a dolgoktól, 

i t az… a ól… Látjátok, „És mint Jannesz és Jambresz…”  

       Máté 24:24, „hamis Krisztusok,” hamis, felkentek, jeleket és csodákat tesznek, hogy 

becsapják a Választottakat.  

       „Most, mint Jannesz és Jambresz ellenálltak Mózesnek, úgy fognak ezek az 

elvetemültek; a Hitet illetőe  haszo tala  el éjűek.” Nem „egy” hit. „A Hit!” 

       „Egy Hit, egy Úr, egy kereszt-…” Nem lehet „egy Hit” „egy Úr” nélküli hitben. Nem 

lehet két keresztség, és nem egy az Atyának, és Fiúnak, és Szentszellemnek. „Egy 

keresztség,” Jézus Krisztus. Ez igaz. Látjátok, hamis keresztség!  

258   Figyeljétek meg, hasonlítsátok össze azokat most, amikor hazaértek. Figyeljétek 

meg Máté 24:24-et, Jézus beszél; Pál 2. Timóteus 3:8-al, és sok egyéb. És most 

hasonlítsuk össze azt.  

259   És tegyünk utána további Szentírást, Lukács 17:30, Malakiás 4-et.  
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       „Ahogy Jannesz és Jambresz ellenálltak Mózesnek,” a felkent Igének arra az órára, 

„így fognak ezek az emberek,” nem ember, „emberek” felkentek, „ellenállnak az 

Igazságnak.”  

260   „Azon a napon, amikor az Emberfia megjelenik.” Jelenések 10:1-7, olvassátok el azt, 

amikor hazamentek, „a hetedik angyal Üzenete felnyitja a Pecséteket.” Mi ez? Nem az 

angyal az Emberfia; de a hírnök felfedi (leleplezi) az Emberfiát. Most ti el tudjátok ezt 

választani? Ez az, ahol olyan nehéznek látszik nektek látni. Nem az Emberfia, Önmaga; de 

a hetedik angyal, a hetedik hírnök, felfedi (leleplezi, megmutatja, szem elé tárja) a 

nyilvánosságnak az E erfiát, ert elhagyta a hü elyt. Ő e  tudja egszer ez i Azt. Ez 
a Gabona Önmaga, újra.  

       „És azon a napon, Jannesz és Jambresz ellenállni fognak,” felkentek si ált hí ők és 
hitetlenek, a formális gyülekezet, és a Pünkösdisták) feláll az igazi Gabonával szemben, 

„de hagyjátok őket agukra; az ő olo dságuk yil á aló á álik, i t az ö éké olt. 
Látjátok? Ti megértettétek most? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

261   Jelenések 10 azt mondja, „A hetedin angyal hangjának napjaiban.” Ne felejtsétek el, 

hetedik, Laodiceai gyülekezeti kor. „Az angyal hangjának,” amikor a gyülekezeti kor meg 

lett szervezve, és egy gyülekezeti korrá vált, a ikor ezt tették az ő Pü kösdi 
szer ezetük e ; a ikor a hír öke a ak…  

       Mi volt mindegyik hírnök? Mi volt Luther Márton? Egy szemrehányás (megdorgálás) a 

Katolikusoknak. Mi volt Wesley? Egy szemrehányás azoknak a Lutheránusoknak. Mik 

voltak Pünkösdisták? Egy szemrehányás azoknak a többieknek. Hová ment az Élet most? 

Távol a szer ezettől. Ni s tö é hü ely; ez a Ga o asze . Mi az? Egy sze rehá yás a 
Pünkösdieknek, látjátok, ennek az órának a Szentírása beteljesedik. Látjátok?  

262   Figyeljétek meg, azo  a apo , a ikor ez a hír ök… Ne , a ikor elkezdi, de, 
amikor megkezdi kihirdet i az ő Üze etét. Látjátok? Az első Húzás, a gyógyítás; ásodik 
Húzás, prófétálás; harmadik Húzás, az Ige megnyitása, a titkok feltárása. Nincs több, nincs 

magasabb megbízás az Ige felfedésénél, mint a próféták. De az egyetlen módja annak, 

hogy a próféta igazolva van az Ige által. És ne felejtsétek el, a harmadik Húzás azok a Hét 

Pecsét megnyitása volt, hogy feltárja a rejtett igazságokat, ami le volt pecsételve az 

Igében. Látjátok ti ezt? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

       És akkor, abban a napban, amikor ez a dolog megtörténik, akkor Jannesz és Jambresz, 

az utánzók újból megjelennek. Pontosan úgy, mint amikor Mózes megjelent az eredeti 

Igé el, hogy szólja Azt; ők egjele tek, hogy utá ozzák egsze élyesítsék  Azt. 
Pontosan így van. Most látjátok mi Máté 24:24? Látjátok, felkentek!  
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   Most háro  dologról akarok szól i, ielőtt záru k. Ez az. Azt akaro , hogy igazá  
figyeljetek, most zárunk, amint mi zárunk. Három dolog, emlékeztek, három dolog 

teljesült. Háro  dolog fekszik előttetek most.  

264   Először. A világ egy Szodomai állapotban van. Jézus azt mondta, hogy ez fog 

történni. Látjátok a perverziót; a mi asszonyaink megpróbálnak úgy cselekedni, mint a 

férfiak; a i férfijai k egpró ál ak úgy iselked i, i t az asszo yok, őiesek, 

puhányok; megromlott, erkölcstelen, aljas, ördög megszállta, és nem tudják azt. A Biblia 

azt mondta, hogy ez megtörténik, és ez az, aminél vagyunk.  

265   Másodszor. Ebben az órában az Írások szerint Jannesz és Jambresz megjelennek. 

Másodszor.  

266   Harmadszor. Ez ugyanaz az óra, amelyben az Emberfia kinyilatkoztatásra kerül.  

   Ott a  a ti hí őtök, si ált hí őtök és hitetle etek. Ott van egy valódi (eredeti) Ige 

kiáll a, igazol a; ott a  a si ált hí ő utá oz a Azt; és ott a  a hitetle  elutasítva az 

egész dolgot.  

 De Világosság lesz az esti idő e , 

 Az utat a Di sősség e iztosa  egtaláljátok. Ez igaz?   

 Nemzetek összetörnek, Izráel felébred,  

 A jelek, amit a Bibliánk megjövendölt;  

 És a pogányok napjai megszámlálva (Szodoma), borzalmaktól terhelt;  

 Térjetek vissza, Ó, szétszórtak a ti tulajdonotokba. 

 A megváltásnak napja közel van,  

 Az emberek szíve kihagy ebben a félelemben;  

Legyetek megtelve Istennek Szellemével, a ti lámpásotok megtisztított és rendezett 

legyen, (így tudjátok látni az órának az Igéjét,)  

 Nézzetek fel, a ti megváltásotok közel van!  

A ha is próféták hazud ak, azt o dják, ők le é ek itt; felke tek , Iste ek 
Igazságát ők tagadják, 

 Hogy Jézus Krisztus a mi Istenünk. 

       Ők e  tudják hi i Azt. A Biblia azt mondta, hogy itt lesz az a dolog. Ez Itt van!  

 De mi fogunk járni, ahol az apostolok jártak. (Ugyanaz a Világosság! „Ez helyreállítja 

az atyáknak Hitét a gyerekekhez.) 
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 A megváltás napja közel van, annyira közel,  

 Az emberek szíve kihagy a félele től, a földre jö ; 

Ó, legyetek megtelve Istennek Szellemével, a ti lámpásotok megtisztított és 

rendezett legyen, 

 Nézzetek fel, a ti megváltásotok közel van. 

       Ti hiszitek azt? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Hajtsuk meg a mi fejünket 

akkor.  

268   Ki a földre, ahová ez az Üzenet elmegy, keleti parttól nyugati partig, New Yorktól 

Kaliforniáig, északról délre, ki a missziókba, és bárhova is Ez megy, és ebben az 

imaházban. Mi gyengék (rászorulók, szegények) vagyunk. Nekünk nincsenek ezek a nagy, 

hatal as, irágos dolgok, és tele íziós előadás. Csak pró áljuk te i a legjo at, a it i 
tudunk. „De mindaz, akit az Atya Nekem adott, jönni fog.”  

269   Most azt akarom, hogy ti ezt biztosan tudjátok, és ti, akik hallgatjátok ezt a 

hangszalagot. Ti lehet azt gondoljátok, hogy ma ezt próbáltam magamról mondani, hogy 

én vagyok becsomagolva ebbe az Üzenetbe. Nincs több közöm Hozzá, mint semmi, nem 

több mint csak egy hang vagyok.És az én hangom szemben áll az én döntésemmel; én egy 

vadász szerettem volna lenni. De ez az én Atyám akarata, hogy én kihirdessem, és 

elszántam tenni.  

       Nem én voltam az az Egy, Aki megjelent a folyó ál; é  sak állta  ott, a ikor Ő 
megjelent. Nem én vagyok az az Egy, Aki elvégzi ezeket a dolgokat, és megjövendöli 

ezeket a dolgokat, amik megtörténnek tökéletesen; én csak az egyik vagyok közel, amikor 

Ő teszi azt. Én csak egy hang vagyok, amit Ő használ mondani Azt. Az nem az volt, amit én 

tudta ; ez az a i, sak átadta  aga at, hogy Ő eszéljen rajtam keresztül. Ez nem én 

vagyok, nem a hetedik angyal (hírnök), ó, nem; ez volt az Emberfiának a megnyilvánulása. 

Az nem volt az angyal (hírnök), ő üze ete; ez volt a titok, amit Isten kinyitott. Ez nem egy 

ember; ez Isten. Az angyal (hírnök) ne  az E erfia olt; ő olt a hír ök futár  az 
Emberfiától. Az Emberfia az Krisztus; Ő az Egyetle , Aki táplál titeket. Ne  egy e er 
táplál titeket; egy e er, az ő sza a hi ázik. De ti etet e agytok a salhatatla  
(kimeríthetetlen) Ige-Test ől, az E erfiából.  

270   Ha ég e  táplálkoztatok aradéktala ul i de  Igé , hogy adjo  ektek erőt 
(szilárdságot), hogy felrepítsen mind ezek a felekezetek, és világnak dolgai fölé, fogjátok 

tenni ebben a pillanatban, mialatt mi imádkozunk?  

271  Drága Atyám, ez egy ehéz dolog. Ezt e  kö yű egy hala dó ak te i. Te 
mindent tudsz. És imádkozom Hozzád, drága Istenem, hogy az ne legyen félreértve. De az 

Igédnek Világosságában az emberek járhatnak.  
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272   És Atya Isten, én nem tudom ki a Választott; Te tudod. Nem tudom, mikor van a Te 

Eljöveteled. De csak tudom, hogy Te azt mondtad, amikor ez megtörténik, ezek a hamis 

felke tek; e  azo al, a ikor ők elkezdték.  

       Mózes sak éké  hagyta őket, ert e  tehetett tö et. Ő sak a yit tudott 
mondani, amit Te mondtál. Te mondtad neki, hogy hívjon bolhákat, utá a ők hí ták 

azokat. Te o dtad eki, hogy áltoztassa a izet érré; utá a ők tették azt. Mózes sak 
végrehajtotta az Igét azÜzenet által, amint Te mondtad, de azután Te voltál az Egy, Aki az 

ostobaságot tette szemmelláthatóvá.  

273   Most, Atyám, Te Isten vagy, még. Ugyanaz az Ige azt mondta, hogy ez meg fog 

történni az utolsó napokban. Sok becsületes ember, amint mi azt elmondtuk az elmúlt 

vasárnap, tették a kezüket a Frigyládára, egy új szekérre, és nem a Lévitáknak a vállaira, 

meghalt, „halott a ű e  és étkek e ,” ér el ek az ő saját lelkiis eretük elle .  

274   Sok szolgáló, aki tanulmányozásban áll, olvassa ezt az Igét, és gyorsan kicseréli az 

oldalt; mivel tart attól, hogy kirobban, tudja, el eszítheti az ő szo iális állását a 
yil á osság előtt, az ő gyülekezeté él, és az ő felekezeté él. Isten segíts nekünk, hogy 

soha ne tegyükazt! 

   Tisztítsad eg a i szí ü ket, Ura , a ilág ak i de  sze yétől. Ura , késze  
állok a tisztogatásra. Készen állok ezzel a gyülekezettel, és mindenkivel a hallgatóságban, 

és bárki meg fogja hallgatni ezt a szalagot. Állok Uram, és megkérlek a tisztogatásra. 

Uram, vigyél engem a Fazekas házába, és törj össze engem, formálj engem egy szolgának, 

amit Te akarsz.  

Mert Úr Jézus, „én egy tisztátalan ajkú ember vagyok,” ahogy kiáltotta Ézsaiás, 

„tisztátalan ajkú néppel lakom; és jaj nekem, mert Istennek kinyilatkoztatását láttam 

szemmelláthatóvá téve,” mint Ézsaiás látta az Angyalokat a Templomban. Látom a vég 

időt, Ura , és jaj eke  és az é  saládo ak; jaj eke  és az é  épe ek. Ó, 
Örökkévaló Isten, könyörülj rajtunk. Könyörgök magamért, és az emberekért. Ne 

esszü k el azokkal, akik e  hisz ek, de élhessü k a hí őkkel.  

276   Minden felekezet, Uram, i de  férfi agy asszo y… e  kére , hogy Te áldj eg 
egy felekezetet, amikor tudom, hogy Te ellene vagy annak. De csak annyit mondhatok, 

Ura , ha a  árki a Te juhaid ól azok között, hallhassák ezt a szalagot. Ők hallhassák 
Ezt, Uram, és megértsék Ezt azzal a megértéssel, amit Te adsz nekik, és kijöjjenek és 

elfogadja ak Téged. Őket e  lehet e sap i e ek a ap ak a aksága és a 
hagyo á ya által. Lehet, ők e  pró ál ak e i ala it, a i… agy az egy ásik ap a  

olt tete . Lehet, ők eszik az Igét.  

Eze  a ódo  a farizeusok keresztre feszítettek téged, Ura . Ők ették a tete et a 
Mózes napjaiból, és próbáltak dicsekedni vele; miután Te megadtad a típusát a 
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pusztában, friss mannát minden éjjel, azaz minden generációnak. Ez az, ahol ők 
megbuktak. Az meg érgezte őket. Az egölte őket, hogy eszik azt a sze yezett ételt.  

       És szelle ileg ugya az a dolog a; egöli őket, szelle ileg, egy felekezet él 

       Segíts nekünk, drága Istenem. Ez mind a Te kezedben van most. Jézus Krisztus 

Nevében.  

277   A mi fejeink meghajtva, fogunk énekelni, amíg ti megteszitek a döntéseteket. 

Egészen végig foktok menni az úton?  

 Hallo  az é  Meg e tő … Ő az Ige  hí ását, hallo …  

       „Ó, ár olyo gta  hosszú ideig, de aló a , ost igazá  hallo  Őt, ’jöjjetek 

Hozzám, mindazok, akik csak tapogatódznak.’ Halljátok, ’Vedd fel a keresztet, és kövess 

Engem minden nap.’ ’Igen, bár a halál árnyékának völgyében járok, nem fogok félni a 

go osztól; ár yékos zöld legelőkö  át, és se des izeke  keresztül.’”  

 És aho á Ő ezet e ge …  

       „Uram, látom, ezt a szentháromság hí ő olo dságot. Láto  az egész ilágot e et e 
abban; mindenütt növekszik a gaz. De, ahová Te vezetsz engem most, Uram, olyan leszek, 

mint azok az Apostolokcselekedetei 19-ben. ’A ikor ők eghallották Ezt, újra 
megkeresztelkedtek a Jézus Krisztus Nevében.’”  

 …kö ete , „Mentem az útnak egy részén, Uram, elég ahhoz, hogy befogadjalak 

Téged.”) 

 Most megyek Veled az egész úton.  

       [Bra ha  test ér elkezdi dúdol i, A erre Ő ezet e ge -Szerk.]  

   Drága Iste e , ízo  a a , hogy ez a szí e ől származik. Bízom benne, hogy ez 

i de ki szí é ől szár azik, ez az é ek e e  az idő e , lehet soka , akik hallgat i 
fogják ezt a szalagot, akik nincsenek jelen, vagy nem hallják most. Legyünk mi készen, 

Uram, függetlenül attól mi az ára. Azt mondta, „Olyan, mint egy ember, találkozik egy 

másik hadsereggel, egy harcossal, egy király; először leül és szá ítást tesz, képes arra, 
hogy feladja a világnak dolgait? Fel tudjátok adni, összekapcsolódni (illeszkedni) Istennek 

írott Igéjé e ; e etel i az Ő har osai al, repül i az Ő sasai al?” Add meg azt, Uram, a 

Jézus Nevében.  

   Hisztek? Elfogadjátok Őt? Re d e . Mi találkoz i fogu k itt újra, a este, ha az Úr 
akarja. Hiszitek, hogy ez az Igazság? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Elég világos 

ez? [Ámen.]  

 Akkor vidd a Jézus Nevét magaddal,  
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 Bánatnak és jajnak gyermeke; 

 Ez örömöt és vigasztalást fog adni,  

 Vedd azt i de …  

       Most fogjatok kezet valakivel mellettetek 

 Drága Név, ó, milyen édes!  

 A föld reménye, a föld reménye, a Menny öröme; 

 Drága Név, ó, milyen édes! 

 A föld reménye, a Menny öröme,  

 A Jézus Nevében meghajolva, 

 Lees e az Ő lá ai ál,  

 Királyok Királya, a Me y e  fogjuk egkoro áz i… Ő Iste  akkor  

 Ha az utu k efejeződött. 

 Drága Név, drága Név, ó, milyen édes! 

 A föld reménye, a Menny öröme; 

 Drága Név, ó, milyen édes! 

 A föld reménye, a Menny öröme.  

280   Azt feltételezem, hogy minden szolgálóknak ismerté vált ez ma reggel, felismerték.  

Amikor egy ember egész héten imádkozott, és azon töprengett, vajon mit láttatnak ezek 

a Sze tírások, a ikor azok egye ese  előttetek áll ak. „Jaj nekem,” mondta Pál, „Ha nem 

hirdetem az Evangéliumot.” Az útjának végén azt mondta, „Nem vonakodtam, hogy 

kijelentsem nektek, az Istennek teljes Tanácsát, amint Az volt átadva nekem.”  

281   Elfelejtem néha, hogy felismerjem a dolgokat, Istennek ajánlani a babát.  

       Billy azt mondta a múltkor, egy ember jött, azt mondta, „Én jöttem ide két évig, az én 

babámat Istennek ajánlani.”  

       Billy azt mondta, „Ne érezd magadat rosszul. Egyé es kis a á  a , és ő ég e  
olt Iste ek ajá l a. Úgyhogy é  sak ár i fogok addig, a íg elég idős lesz ahhoz, hogy 

maga felmenjen, én azt hiszem.” 

282   Így i keressük test érek és test ér ők, az e -az e , látjátok, é … Egy dolog, 
nekünk kellene Istennek szentelni a mi gyerekeinket.  
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       Nekünk kellene megkeresztelni minden egyest. Van egy medence; itt van a víz. Ha 

még nem voltál, mi akadályoz téged? Itt van a víz. Gyere most azonnal. Ne várj ma estig; 

gyere most azonnal. Ott áll egy ember, aki fog megkeresztelni bárkit, aki megtért és 

allo ást tett. Ha ti egy tu atszor oltatok egkeresztel e, ők fog ak egkeresztel i 
titeket a Jézus Krisztus Ne é e , a ű ek o sá atára. Látjátok? Nekünk van az.  

283   De látjátok, az Üzenet van az én szívembe. Muszáj Azt megszerezni. Ez az egyetlen 

célom, függetlenül attól, mit mond az én feleségem, az én gyermekem, az én pásztorom, 

az én bárkim. Ez az én Uram. Nekem muszáj Azt megszereznem. Ez az én egyetlen célom.  

284   És most sokszor elfelejtem felis er i a szolgálókat. Azt hisze , talá … a i 
testvérünk, Neville testvér egy értékes ember. Ezek a többi testvérek, boldogok vagyunk, 

hogy itt vagytok.  

285   Nem az, hogy ellenkezzünk veletek, testvérek, hogy különbözzünk. Sokan itt 

lehetnek szentháromság hí ő prédikátorok. Ne  akaru k haragud i rátok. Szeretü k 
titeket. Ha mi nem, ha én nem hiszem azt, én soha nem hagynám el ezt a gyülekezetet 

addig, amíg lemennék az én térdeimre, és mondanám, „Istenem tegyél engem igazzá.”  

       Nem akarom, hogy az arrogáns, ö ző szelle  összeke eredje  az e yé el. Azt 

akaro , hogy az é  szelle e  szeplőtle  és tiszta legye , test éri szeretettel, sze t a 
Szentszellemmel. Most, ha valaki tesz bármi rosszat nekem, az rendben van. És bár lehet, 

hogy nekem jogom van visszavágni nekik, nem akarom azt az én életemben. Nem, én-én 

akarok szeretni. Szeretnék készen állni szeretettel kijavítani, szeretettel, az tökéletesen 

válasz arra.  

   É  e  akarok eltérő le i. Metodista, Baptista, Katolikus, Refor átus, árkik is 
vagytok, nem mondom ezeket a dolgokat, hogy különbözzek, hogy arrogáns legyek 

veletek. Ha igen, akkor én egy képmutató vagyok, és kellene lemennem ide ehhez az 

oltárhoz, imádkozni egyenesen Istenhez.  

       De o do  ezt, ert ez szeretet ől a , és egláto  erre e tek. Most ezt e  
mondom magam miatt, és azt mondom, hogy feltételezem. Így adom át nektek, ÍGY SZÓL 

AZ ÚR. Ez az Igazság. És én, szeretlek titeket ezekért a dolgokért. Isten áldjon titeket.  

287   Most, a i t i é ekeljük egy ásik ersét e ek az é ek ek, ielőtt el együ k. 
Szeretnénk, ha itt lennétek ma este, ha tudtok. Ha nem tudtok, Isten legyen veletek, amíg 

találkozunk. Csak azért imádkozunk, hogy Isten áldjon meg titeket, és legjobbat adja 

ektek az Ő földjé , látjátok.  

 Vegyük a Jézus Ne ét…  

 

*** 
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