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1 Természetesen egy nagy kiváltság itt lenni, hallani ezeket a szép bizonyságtételeket 

ezektől a testvérektől, akik szeretik az Úr Jézusunkat. Nos, én még mindig abból élek… 

Mit is mondhatnék? Az ihletésből, amit kaptam ebből az üzenetből, az egyikből a múlt 

este. Természetesen mindegyikből, de ez inspirált engem, ez a testvér itt, belegondolva a 

próbájába, ahogy Ő megpróbálta Jóbot és… de a végén meg lett duplázva. És azt 

gondolom, hogy csodálatos dolog itt ülni és hallgatni valakinek a bizonyságtételét, azután 

össze tudod hasonlítani az életükkel.  

2 Prédikáltam erről mostanában Phoenixben: „azonosítani magunkat Krisztussal”, és 

azonosítani magunkat Ővele a Bibliában. Ha azokban a napokban éltünk volna, melyik 

csoporttal lettünk volna azonosítva? 

3 Aztán múlt este, amikor Crow testvér, – azt hiszem, így hívják, – hozta számunkra 

ennek a bizonyságtételnek a csodálatos üzenetét. Ott ültünk pár pillanattal ezelőtt 

összehasonlítva egymással az életünket. És mind a ketten baptisták voltunk, és korábban 

bokszoltunk, és ilyenek, és az utolsó összecsapásunk, ami történt… És aztán 

természetesen élveztem. Örülök, hogy felvették ezt.  

4 És most, ma reggel, úgy tudom, hogy van egy kis bankett, vagy egy ebéd itt a 

szolgálóknak nem sokára. És… [Egy testvér azt mondja: „Nem. Minden embernek, ma 

délelőtt.” – a szerk.] Mit mondasz? [„Minden férfi.”] A férfiaknak. Igen. És aztán ma este 

azt hiszem a bankett… [„A szolgálóknak, bárki, aki szeretne, bárkinek, aki szeretne jönni.”] 

Igen. Minden ember, szolgáló vagy laikus. [Demos Shakarian testvér azt mondja: „Az ebéd 

12.30-tól”] 12:30 [„Így ez két óra, két és fél óra mostantól számítva. Érted?”] Szívélyes 

ember ez a Shakarian testvér, és a felesége. 

5 Williams testvérnő, mondani akartam valamit, de nem teszem. Carl testvér, a 

bizonysága nemrég kiváló volt. Így én… Ez az első alkalom, hogy megtudtam ezt, mióta 

ismerlek, de nagyon jó volt. Mindenből tanulok egy leckét. Mindannyian, ugye? Rendben.  

6 Így aztán a téma, amiről beszélni fogok ma este, ha az Úr akarja: „Ott 

megfeszítették Őt.” 

7 És most, ma, csak, hogy változtassuk a pozíciónkat egy kicsit, mielőtt beszélünk egy 

kis témáról. Tegnap jöttem a városotokba, először, második alkalom lesz, hogy 

felszólalok. Volt egy… Új-Mexikóban volt egyszer egy összejövetelem, lent Carlsbad-ban 



néhány este. De korábban soha nem volt kiváltságom eljönni ide, erre a kedves helyre. 

Szeretek korán eljönni és egy kicsit megérezni és meglátni… hogy mi a városnak a 

szüksége. Tehát, nekünk soha nem kellene szolgálóként azért jönni egy városba… 

8 Na most, üzletemberek, ez egy összejövetel. Itt vagytok, hogy beszélgessetek az 

üzleteitekről, a veszteségekről és az áldásokról, hogy megosszátok ezeket egymással. És 

ez nagyon jó. 

9 De mint Krisztusnak egy szolgálója, mi azért jövünk, hogy megértsük a szellemi 

állapotot. És aztán nem azért jövünk, hogy minket halljanak vagy lássanak, hanem azért 

jövünk ide, hogy tegyünk valamit, ami Istent dicsőíti, hogy Istennek egy jobb megértésére 

jussunk. És tehát én megváltoztattam a témámat ma reggel.  

10 És most mielőtt olvasnánk a Szentírást, gondolom, hogy felállhatnánk, csak hogy 

egy kicsit változtassunk a testtartásunkon egy pár pillanatra, egy imádság erejéig. És most 

mielőtt imádkozunk, ha van itt bárki, aki szeretné, hogy megemlékezzünk róla az 

imádságban, csak felemelnéd a kezedet? Nem számít, bármi is az, Ő tudja, hogy mi van a 

kezed alatt. És én mindkettőt felemelem.  

 Hajtsuk meg a fejünket, ahogy megközelítjük Őt! 

11 Mennyei Atyánk, nagyon kiváltságos emberek vagyunk, hogy együtt ülhetünk ma 

mennyei helyeken, Krisztus Jézusban, egy Szellem által, mindannyian belekeresztelve egy 

Testbe, és lehet az a kiváltságunk, hogy itt ülünk együtt, és megoszthatjuk ezen 

gyermekeid bizonyságtételeinek áldását. 

12 És most, amint az idő kezd későre járni, nem szeretnénk idegesen belépni ebbe a 

fontos időbe, részemről, az emberekhez szólva, vagy azt gondolva, hogy sietnünk kell. De 

imádkozunk, hogy Te csendesítsd le a gondolatainkat egy pár pillanatra, hogy hallgassuk 

tovább a bátorításaidat és figyelmeztetéseidet számunkra. Én ezekben Terád fogok várni, 

Atyám.  

13 És most imádkozunk, hogy áldd meg az üzletembereknek ezt a csoportját, ezeket a 

Teljes Evangéliumi keresztény embereket, hogy a bizonyságtételük terjedjen még széles 

körben és messzire, az Urunk dicsőségére és tiszteletére. 

14 És most örülünk, hogy tudjuk, hogy jön egy idő, amikor ennek a világnak a 

királyságai, az Urunknak és az Ő Krisztusának a királyságaivá válnak, hogy kormányozzunk 

és uralkodjunk a földön Vele együtt ezer évig. Várjuk ezt az időt. És hallottuk az 

embereket szólni a kísértéseikről, és ahogyan Sátán felvitte a mi Urunkat egy hegy 

tetejére, és egy pillanat alatt megmutatta neki a világ összes kormányzását és királyságát 

és felajánlotta azokat Neki, de Ő nyíltan visszautasította, mert tudta, hogy egy nap 

mindezeket örökölni fogja. És mi nem ezekre a dolgokra nézünk, amik annyira 

ideiglenesen történnek, hanem nézünk az út végére, ahol a jutalom vár. 



15 Atyánk, imádkozunk ezen a reggelen, hogy tedd szíveinket ünnepélyessé Előtted, 

ahogy figyelünk. Imádkozom, hogy szólj hozzánk Urunk, halandó ajkak által. Hadd 

halljunk Téged halandó fülek által! És aztán viszonzásul hadd engedelmeskedjünk 

mindannak, amit Te parancsolsz nekünk. Rád várunk most, ahogy olvassuk a szent Igédet, 

ahol a mi hitünknek az alapja fekszik, az írott Igében. Kérjük ezt Jézus Krisztus Nevében. 

Ámen. 

 Helyet foglalhattok.  

16 És most az Igében szeretném, ha fellapoznátok néhány Igeverset, hogy elolvassuk, 

különösen két helyet, amint egy pár jegyzetet, amit leírtam ide, szeretnék megemlíteni 

néhány pillanatra, mint egy vasárnapi iskolai leckét, ha megtennétek. V Mózes 4. Először 

V Mózes 4:10 és 11. Ezeket a verseket szeretném elolvasni. 

El ne felejtkezzél a napról, amelyen az Úr előtt, a te Istened előtt állottál a 

Hóreben, amikor azt mondta nékem az Úr: Gyűjtsd egybe nékem a népet, 

hogy hallassam véle beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem, minden 

időben, amíg e földön élnek, és tanítsák meg fiaikat is. 

És előjárulátok, és megállátok a hegy alatt; a hegy pedig tűzben ég vala 

mind az ég közepéig, mindamellett sötétség, köd és homályosság vala. 

17 És aztán a Zsidókhoz írt levél 12:25. Ezeket a Szavakat olvassuk a Zsidókhoz írt levél 

12:25-ből:  

Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem 

menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha 

elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon. 

18 Na most, ezek furcsa Ige-versek, hogy egy üzletemberek reggelijén felolvassuk, de 

az Úr áldja meg Azokat a szíveink számára. És most szeretném venni ezt a kis témát, amit 

én… Ma reggel az volt a szívemen, hogy beszéljek egy témáról: Vér az Üzeneten. És csak 

kihagyom ezt, valami oknál fogva, nem tudva miért. De szeretném venni ezt a témát itt 

ezen a reggelen, egy kicsit furcsa, de azzal a címmel, hogy A világ szétesőben. Ez egy 

furcsa téma, de vezetést érezek arra, hogy erről beszéljek: A világ szétesőben van. 

19 Most ebben vagyunk, amit úgy hívunk, hogy „nagypéntek”, vagy „Isten péntekje”. 

Nem tudom, hogy miért hívjuk ezt „nagypénteknek”. De épp a kezdetén vagyunk egy 

ünnepsorozatnak, szent napoknak, amit a világ elkülönít, a keresztény világ, hogy 

megünnepeljen megemlékezésben nagyszerű Igei eseményeket, amik a múltban 

történtek, nagy dolgokat, amik megtörténtek. És mi ezeket használjuk, hogy legyen egy 

ünnepi idő azokra a dolgokra, amik történtek. Ha Isten… Ha Isten itt lenne ebben a 

keresztény világban, ebben az időben, amit keresztény világnak hívnak, azon tűnődöm, 

hogy mi lenne az Ő hozzáállása az ünneplési szokásainkhoz, ahogyan ezekről a nagyszerű 

napokról és időkről megemlékezünk, amik voltak. 



20 És az emberek összejönnek abban a reményben, hogy valamit kitalálnak. Szeretnék 

ismerni, megtalálni a megoldást vagy valamilyen rendszert, egy időnek egy pontját, a 

világunkat összetartani. Ezen a reggelen mi is ezzel a céllal gyűltünk össze. 

21 Az emberek összegyűlnek különböző körökben, hogy megértsék, hogy valami baj 

van. Mindannyian tudjuk, hogy baj van. Valami baj van a világgal és nekünk meg kell 

próbálnunk ezt megérteni. És az emberek azért jönnek össze ezekben a körökben, hogy 

rájöjjenek, mi a megoldás. Ez sokszor megtörtént már a világunkban az, amit úgy 

nevezünk, hogy „szétesés”. Olyan időben élünk, amikor nem csak a nemzetünk, de az 

egész világunk darabokra hullik. Úgy tűnik, semminek nincs alapja, hogy meg tudna állni.  

22 Olyan sok különböző dolgot próbáltunk. Próbáltuk oktatni a világot arra, hogy 

megértsék egymást. Mi… És nekünk különböző rendszereink vannak, mint a Nemzetek 

Ligája és az Egyesült Nemzetek és ilyenek, hogy próbálják az embereket egy megértésre 

hozni. A keresztény világ megpróbálta megértésre tanítani az embereket. Próbáltuk egy 

megértésre felekezetiesíteni őket. És úgy tűnik, hogy pontosan ugyanahhoz térünk vissza, 

ami mindig is történt, az egész rendszer darabokra hullik. Valami baj van.  

23 Szeretnénk komolyan elgondolkodni erről a következő néhány percben. Ne úgy 

menjünk ebbe bele, hogy csak azt mondjuk: „Nos, eljöttünk és leültünk. Reggeliztünk, 

hallottunk bizonyságtételeket és így tovább.” De teljes szívünkből menjünk bele ebbe, és 

gondolkodjunk erről!  

24 Emlékezzetek, ez a mi életünk, és nincs semmi fontosabb, mint az életünk. Nincs 

semmi fontosabb, nem számít, mennyit nyerünk a világból, vagy milyen nagyokká válunk 

itt, de nekünk el kell jutnunk az út végére. És akkor a… Ez egy sokatmondó idő, és nekünk 

ezt teljes őszinteséggel kell megközelítenünk, amennyire csak tudjuk.  

25 Amikor az emberek más időkben, amikor az emberek próbáltak valami túlélési 

módot találni, rendszerekbe jutottak. És az egyetlen módja, hogy bármilyen más 

rendszerbe menjenek, azon kívül, amit Isten lefektetett, az, hogy elhagyják az Ő Igéjét. Az 

emberek más korokban ezt tették, a múltban. Mindannyian próbáltak eltávolodni és 

próbálták irányítani a világot és készíteni egy politikai rendszert és különböző dolgokat, 

hogy próbálják irányítani és összetartani a világot. És ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, 

nekik el kell távolodni Isten tervétől, ahogy Ő teszi azt. Értitek? Ők… Istennek megvan a 

módszere, hogy hogyan tartsa össze ezt a dolgot. És az egyetlen módja, hogy az ember be 

tudjon vezetni valami más módszert, az, hogyha elhagyja az eredeti módszert. 

26 Látod, mielőtt lehetne egy hazugság, lennie kell egy igazságnak, amiből a hazugság 

jön, mert a hazugság az az igazság megrontva. Minden bűn az igazságosság megrontva. 

Ennyi a bűn, hogy… Értitek? Az ördög semmit sem tud teremteni. Megrontja azt, amit 

Isten teremtett. Egyetlen Teremtő van és az Isten. Egy hazugság, az egy igazság 



elferdítése. A házasságtörés, az a helyes cselekedet megrontva. És mindaz, ami helytelen, 

az a helyes dolog megrontva. 

27 Így aztán, venni bármilyen rendszert, hogy összetartsa a világot, ami más, mint 

Istennek a rendszere, az egy megrontás. Így bárminek, ami meg van rontva, kell, hogy 

egyszer vége legyen, mert minden, aminek van kezdete, annak van vége is. Azok a dolgok, 

amiknek nincs kezdete, azok soha nem halnak meg, azoknak soha nincs vége. 

28 És csak egyetlen dolog van, aminek soha nem volt kezdete, és az Isten. Ezért az 

egyetlen módja, hogy örökké éljünk, az, hogy Isten Saját Élete legyen bennünk, és ez az 

Örök Élet. És mi… Isten szétosztotta Magát közöttünk, és az Ő Szellemét adta, mint ahogy 

Pünkösdkor tette, és ezt a tűz jelképeiként látták, a Tűzoszlopból, ami szétosztotta Magát 

az emberek között, hogy a Saját Életét adja az embereknek. És ezen keresztül Krisztus 

értelme kellene, hogy munkálkodjon közöttünk. 

29 És Isten az Ige. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennel volt, és az Ige Isten volt.” 

És Az még mindig Isten, így igaz, az Ige. És amikor eltávolodunk az Igétől, akkor 

eltávolodunk Istentől. Jézus azt mondta: „ha Bennem maradtok…”. Itt van a rejtély. Itt 

van a titok. „Ha Bennem maradtok és az Én Igém tibennetek, akkor kérjetek, amit csak 

akartok.” Értitek? Ez a gondolat az első. Isten Igéjének itt kell lakoznia. 

30 Nem vehetsz hitvallásokat és izmusokat és ilyesmiket, és nem kalapálhatod azokat 

magadba, és nem vehetsz valami tantételt, és nem keverheted azt össze Isten Igéjével, 

hogy aztán Isten tisztelje azt. Ennek teljes mértékben tisztán, hamisítatlanul Isten 

Igéjének kell lennie és ez minden. Ez minden. Isten nem fog keveredni semmivel, ami 

meg van rontva. Ő teljes mértékben Isten, mindvégig. 

31 Na most, mindig, minden időben megvoltak nekünk ezek a dolgok, olyan 

emberektől, akik próbálták elferdíteni Isten Igéjét és venni másfajta rendszereket. És 

mindig rájöttek, hosszú idő után azt találták, pontosan, ahogy mi látjuk manapság itt, 

1963-ban, úgy találjuk, hogy a világ szétesőben van. Természetesen így van. Mert ez nem 

tart ki, nem jobban, mint ahogy Dániel mondta a látomásában, a királynak a 

magyarázatában; amennyire nem keveredik össze a vas és az agyag, annyira nem 

keveredik össze Isten Igéje sem semmi mással. Egyszerűen nem fog. Annak az Igének kell 

lennie. Ennyi az egész. 

32 És megértjük, hogy az a politika azokban a napokban, amikor Noé élt, átvette az 

irányítást. És az oktatási program és a nagy üzleti világ azokban a eljutott a csillogásban 

egy olyan pontra, hogy olyan épületeket építettek, mint a piramisok és a szfinxek és 

olyanok, amiket mi semmiképp nem tudnánk megépíteni ma. 

33 És bárki, aki valaha volt Egyiptomban, és látta a piramisokat, és efféléket, nekünk 

most semmink sincs, amivel tudnánk ilyet építeni. Nem. De ők magasabb szinten voltak 

tőlünk a tanultságban, magasabb szinten voltak tudományban.  



34 És aztán eljutottak oda, hogy rájöttek, hogy a világ kezd szétesni. És Isten küldött 

nekik egy üzenetet, de elutasították azt. És az egy egyszerű, nagyon egyszerű üzenet volt 

egy nagyon egyszerű földműves által, de elutasították és visszautasították azt. És a világuk 

darabokra hullott. Pontosan. 

35 Ugyanez a dolog történt Szodomában, Szodoma idejében, amikor az 

erkölcstelenség felnövekvőben volt. És városokat építettek, és így tovább. De megértjük, 

hogy Isten elküldte az Ő rendszerét oda, aztán ők elutasították, és darabokra hullott. 

Mindig így van.  

36 Na most, ugyanez van ma is. Mi ugyanolyan időben élünk, mint akkor volt. Jézus azt 

mondta: „Ahogy Noé napjaiban volt, ahogy Szodoma napjaiban volt, úgy lesz az ember 

Fiának eljövetelekor.” Az egész dolog összeomlik és darabokra hullik. A… Ez homokra van 

építve, és kell, hogy el legyen mosva. Úgy találjuk, hogy az a különleges idő, mint ami 

akkor volt, ma is úgy van. 

37 És a mi Úr Jézusunk eljövetelének idejében, a korai időkben, amikor Ő 

megszületett, azt találjuk, hogy az a világ azokban a napokban szétesőben volt, amikor Ő 

megszületett a világra. Úgy találjuk, hogy a vallásos világ… Amiről szeretnék beszélni ma 

este, a keresztrefeszítésről, valamiről azzal kapcsolatban. Ők… Úgy találjuk, hogy a zsidók 

egyszerűen annyira beszennyezték a rendszert, amit Isten adott nekik az Igéjében, hogy 

már nem volt többé őszinteség, habár betű szerint végezték az áldozataikat. És hozták az 

áldozataikat. Amikor az a zsidó… 

38 Nincs semmi édesebb, mint az, hogy Isten elfogad egy helyettesítőt. Amikor az 

ember vétkezett és Isten elfogadta a helyettesítést. Ő telve volt kegyelemmel, hogy ezt 

tette. Amikor egy zsidó eljött az úton az ökrével, vagy a bárányával, hogy felajánlja 

áldozatnak és ő azt a szíve mélyéről tette, az nagyszerű dolog volt. De egy idő után ez egy 

családi hagyománnyá vált. Csak lementek és felajánlották azt az ökröt, és: „Na most, jön 

az idő az áldozatra, ezért megyünk és felajánljuk ezt a bizonyos ökröt.” 

39 Ez egy hagyománnyá vált. Szinte meg vagyok győződve, hogy úgy higgyem, hogy ez 

az, ami történt a mi keresztény rendszerünkkel. Hogy a különböző felekezeteinkben és 

klánjainkban, amik kereszténynek nevezik magukat, eljutottunk arra a helyre, ahol… És 

még mi pünkösdiek is. Na most, emlékezzetek, a gyógyszer az egész család számára van. 

És mi, pünkösdiek, abba a dologba visszük bele magunkat. És nem értettük. 

40 Az egész pünkösdi világ ma szétesőben van. Az egész rendszer, a metodistáké, a 

baptistáké, a presbiteriánusoké, az egész vallásos rendszer szétesőben van. Látjuk ezt. 

Tudjuk, hogy ez az igazság. A nemzeti, politikai világunk szétesőben van. Az egész dolog a 

végénél van. Ahogy Ézsaiás mondta: „betelt fekélyes sebekkel.” Ez egyszerűen… Az egész 

test megromlott.  



41 Valaminek történnie kell. És ez túlmegy majd minden ember alkotta rendszeren 

vagy megértésen, aminek vissza kell majd hoznia ezt a helyes állapotába újra.  

42 Tudom, hogy ez egy csúnya kép, de ez az igazság. Nekünk a dolgokat úgy kell 

látnunk, ahogy vannak, és nem szükséges mondogatni, vagyis inkább takargatni, de csak 

álljunk elő és mondjuk el az igazságot arról. A helyes az helyes és a helytelen az helytelen. 

Értitek? Nekünk ezt meg kell néznünk.  

43 És látjuk a nemzetet manapság. A politikai és nemzeti életünk a velejéig rothadt. Ez 

tele van olyan dolgokkal, mint a televízió romlottsága és mindenféle szennyes, mocskos 

viccek és viccelődések a fiataljaink előtt.  

44 És az iskolánk annyira romlottak! Jó ég! Én Arizonából vagyok. Nemrég ott voltam 

az egyik legnagyobb iskolában, és láttam, hogy a fiatal hölgyek és férfiak, fiúk kint az 

egyetemen, ott fetrengtek mindenfelé. Azt mondtam: „Remélem, soha nem kell 

elküldenem egy gyerekemet sem ilyen helyre, mint ez”.  

45 És ez egy ilyen romlottság, mégis Amerikának hívják. Az egyik legrosszabb, amit 

láttam, az az amerikaiak viselkedése az ország különböző részein. Mindig más országokról 

beszélünk. Jobb lenne a saját ajtónk előtt söpörni, mielőtt bármit is mondunk valaki 

másról. 

46 És nekünk, pünkösdieknek is a saját ajtónk előtt kellene söprögetnünk egy kicsit, 

mielőtt mennénk és kiabálnánk a presbiteriánusokról és baptistákról. Mert a mi 

rendszerünk pont ugyanolyan romlott és széteső, mint az övék. Értitek? Mi pont abban az 

időben élünk. 

47 És most szeretnénk emlékezni erre, hogy azokban a napokban, amikor Jézus 

megszületett, úgy találjuk, hogy nekik ugyanez a fajta rendszerük volt. Nem volt 

őszinteségük. Csak lementek és zsidóvá lettek és körül lettek metélve a nyolcadik napon. 

És ő valóban zsidóvá vált. 

48 Nos, nekünk ugyanez van manapság. Elviszik őket a gyülekezetbe és megkeresztelik 

a kisbabákat. És aztán az első dolog, tudjátok, nos, ahhoz a gyülekezethez tartoznak. 

Megkérdezed őket, hogy keresztények-e. „Természetesen, keresztény vagyok. Amerikai 

vagyok.”  

 Egy alkalommal az imasorban megkérdeztem egy hölgyet egyszer: „Ön 

keresztény?” 

49 Azt mondta: „Nos, én tudtára akarom adni, hogy minden este gyertyát gyújtok.” 

Nos, mintha ennek bármi köze lenne a kereszténységhez. 

50 Az egyik azt mondta: „Nos, én egy… ilyen-és-ilyen vagyok. A presbiteriánusokhoz 

tartozom. Én ez vagyok.” Az még mindig nem jelent semmit. 



51 Ez nem több annál, mint hogy jelölést rakhatsz egy tehénre. Rakhatnál egy 

Hereford [A világon a legelterjedtebb marhafajta – a ford.] jelölést egy dögevőre. Az 

egyáltalán semmit sem számít. Az nem változtatja meg annak a személynek a belsőjét. Az 

vagy, ami vagy, a születésed által, és az Krisztusban van. Nekünk vannak ilyen jelöléseink 

és így tovább. Ez a mi… Nekünk az egész dolog egy rendszerben van és egy zűrzavarban 

van. 

52 És így találjuk ezt az Úr Jézus eljövetelének az idejében. Azt gondoltam, hogy 

hoznánk az Ő életét, a születéséhez és a szolgálatához, aztán ma este a keresztre 

feszítését. Az egész dolog elkezdett romlottá válni. Isten Igéjét hatástalanná tették a 

hagyományaikkal, így az egész világ kezdett szétesni. Minden nemzet várt valakire, vagy 

valami rendszerre, ami kihozhatja őket abból, ami összetarthatja őket. Annyira romlottak 

voltak, tudták, hogy nem tudnak kitartani azon a módon, ahogy vannak, és kerestek 

valamit, ami összetartja őket. 

53 Ha nem ez a képe a mi világunknak ma, akkor én nem ismerem a világot. Igen. Ez 

egy kép a mi világunkról ma. Minden egy rendszert keres vagy valamit, ami összetart 

bennünket. Ez egy kép a máról. Várt valamilyen rendszerre, vagy valamire, ami 

visszatartaná attól, hogy szétessen. Ahogy akkor volt, úgy van most is újra. Ez újra 

megismétlődött.  

54 A vallásos világ, akkor várt egy megígért Messiást. A zsidók, nagyon rendíthetetlen 

hívők, mindannyian azt mondták volna neked: „Természetesen, mi 4000 éve várjuk a 

Messiást. És hisszük, hogy Ő eljön. Természetesen, mi hisszük ezt.” A politikai világ 

azokban a napokban várt egy Messiást. És a többi nemzet mind várta a Messiást. És 

amikor Ő eljött, éppen azt tették vele, amit más időkben tettek.  

55 Noé napjaiban vártak valamire, ami összetartja őket. És amikor Isten küldött nekik 

egy hírnököt, mi történt? Visszautasították.  

56 És várták azt, minden korszakban. Így szokott történni. Ők csak… Isten elküldi azt 

hozzájuk. És aztán ők egyszerűen… Elutasítják. Miért? Mert nem találkozik az ízlésükkel. 

Látjátok? Nem azon a módon akarják, ahogyan Isten akarja azt küldeni. Ők azt úgy 

akarják, ahogy ők akarják. Már kitalálták teljesen a módját, hogy hogyan kell lennie, és ha 

az nem azon a módon jön, akkor „ez nem Istentől van”. Látjátok? Ez mindig így volt. 

57 Ugyanez van ma is. Ez nem a teológiai ízlésünk szerint jön. De ez Istennek erre a 

korszakra tett ígérete megmutatkozásának, megnyilvánulásának ereje szerint jön. 

Pontosan. De mégis, ahogyan akkor is volt, visszautasítják. Akkor visszautasították. Ma is 

visszautasították, mert ez nem töltötte be annak a napnak az elvárását, aszerint, ahogyan 

az emberek várják. 

58 Istennek van egy elvárása. Isten tudja, hogy mi fog történni, mert Ő végtelen, így 

semmi nem megy rosszul. Ez mind csak pontosan jól megy, mert Ő végtelen. És Ő meg 



tudja mondani a végét a kezdettől, mert Ő Isten. Ne gondold, hogy Sátán valamit 

rákényszerít Istenre! Ó, nem. Ó nem. Ez mind együtt csak azt munkálja ki, hogy 

bemutassa az Ő tulajdonságait. Ennyi az egész. Hogy lehetne a hatalmas, végtelen Isten, 

Aki tudott mindent, és hagy mindent… Ezek csak Istennek a tulajdonságai, ahogyan 

megnyilvánulnak.  

 És te bemutatod az életedet vagy az egyik, vagy a másik irányba.  

59 És ez az oka, hogy a rendszereink bejönnek, és ők el tudnak fogadni bármit, ez a 

rendszernek a módszere. Ez egyszerűen azért van, mert eltávolodnak az eredetileg 

megalkotott úttól, amit Istent készített számukra. Az, ahogyan Ő küld dolgokat, néha nem 

találkozik a mi ízlésünkkel. Azon tűnődöm, hogy manapság, ha Isten meghallgatná a 

kiáltásunkat a Messiásunkért, akiért kiáltunk manapság, azon tűnődöm, hogy nem 

tennénk-e ugyanazt a dolgot, amit ők tettek ott akkor. 

60 Na most, mindannyian várunk valamit. Tudjuk ezt, mindig. Mindenki vár valamit. 

Figyeltem, ebben a csoportban. Figyelem az üzletembereket. Elmegyek szolgálókhoz. 

Elmegyek különféle felekezetekhez. Mindenki vár valamit. A nemzet, a politikai 

beszélgetéseket hallva, vár valamit, ami jönni fog. Mi az? Hallom a Keresztény 

Üzletemberek között. Hallom ezt az összejöveteleken. „Ó, az a nagy idő eljön! Az a nagy 

idő eljön!” Na most, csak emlékezzetek, az teljességgel más módon fog eljönni, mint 

ahogy gondoljátok, hogy jön. Értitek? Ez egyáltalán nem úgy lesz, ahogy ti gondoljátok. 

Soha nem volt úgy. Értitek?  

61 És a politikai világunk manapság, és a vallásos köreink, pontosan úgy van, mint 

ahogy a Messiás első eljövetelének napjaiban volt. Be van szennyezve. Az egész rendszer 

rothadt. A politikánk nem lehet már rosszabb. És a vallásunk, nem látom, hogyan lehetne 

annál rosszabb, mint amilyen most. Az egész dolog meg lett rontva. A politikai körök, 

ember-alkotta rendszerek és a szokások. Mi csak… 

62 Mi mindent egyszerűen csak könnyen szeretnénk és nyugdíjba menni és legyen egy 

könnyű életünk. De az élet nem úgy van szánva, hogy könnyű legyen. Az élet küzdelem. 

Bármi, aminek élete van, az küzd. Nézd meg a fákat, hogyan küzdenek! Nézz meg bármit, 

aminek élete van, az küzd! És amikor próbálunk egyfajta rendszert kapni, ami könnyűvé 

teszi azt, akkor baj van velünk. És tudjuk, hogy valami baj van.  

63 És ma figyeltem a televíziót és a programjainkat és az újságainkat, és mindezeket, 

amik mennek, mindenki viccet mesél. Próbálnak… Amerika egy csomó nevetésre van 

építve, valamilyen viccre, mint Ernie Ford és mindazok a televíziós sztárok. Hogy 

mindent… A filmjeink annyira romlottak, hogy már nem lehetnek romlottabbak. Ez 

minden.  

64 Ez eszembe juttatja azt a kisfiút, aki egy temetőn megy át, fütyörészik, próbálja 

elhitetni magával, hogy nem fél. De ez az oka, hogy fütyül. Látod, ő fél. És ez a baj. 



Próbálod, a világ manapság próbálja azt kinevetni. Amerika egy vicc, és tudd meg, hogy a 

napjaink meg vannak számlálva. Megmérettetett és híjával találtatott. Ha a mindenható 

Isten nem tépi darabjaira ezt a nemzetet, akkor Ő köteles feltámasztani Szodomát és 

Gomorát, és bocsánatot kérni tőlük, amiért megégette őket. Igen. Nekünk végünk. Az 

egész világnak vége. Darabjaira esik, és nincs mód megmenteni. Vétkezett továbbra is és 

ezzel elmulasztotta a kegyelmi napját. 

65 Ébredésről beszélünk? Mi az ébredés hamuin élünk. Az már rég elmúlt. És mégis 

próbálunk építeni valamilyen rendszert valami fölé. Jó ég! Ez romlott. Nekünk újra el kell 

kezdeni… Azok, a vallásos programjaink biztosan bűzzé lesznek Isten orrában, ahogy 

Izrael napjaiban volt. A metodista programunk, a baptista programjaink, a pünkösdi 

programjaink. 

66 Valaki azt mondta nekem nemrég: „Te annyira elítéled a pünkösdi embereket. 

Mégis miért maradsz velük?” Szeretem őket. Ez az oka. A szeretet helyreigazít. Ha nem 

teszi… 

67 Mi lenne, ha egy kisfiú ott állna kint az utcán, és játszik a sárban az utca közepén, 

ahol azok az autók mennek? Azt mondanád: „Fiam, Isten áldja meg a kis szívedet, 

drágám. Nem kellene ott kint lenned. Amikor készen leszel, gyere be.” Ez nem szeretet. 

Nem szereted a gyerekedet. Csak kiveszed onnan és elrángatod őt az utcáról. És veszel 

egy botot és megtanítod neki, hogy nem kellene újra kimennie oda, ha igazán szereted. 

68 És ez a baj manapság a szolgálatainkkal. Ők ott vannak. Ez egy étkezési jegy. Ez egy 

felekezeti viszony, és félnek úgy kezelni az Evangéliumot, ahogyan azt kezelni kellene. 

Amíg így vannak, addig neked ki kell állnod az igazságért. Valami baj van, és tudjuk ezt. 

Rendszerek felé húzunk Isten Királysága helyett. És tudjuk, hogy valami baj van. Ez 

megromlott. 

69 Azt gondolom, a pünkösdi napjaink egy bűzzé váltak. Zenélünk, föl-le ugrálunk a 

sorok között, táncolunk és föl-le szaladgálunk. És az asszonyok vágják a hajukat, és rúzs 

van az arcukon, és ilyen dolgok. És szaladgálnak körbe, táncolnak Szellemben, egy… hogy 

hívják, olyan ruhában, ami annyira szűk, mintha a bőre lenne. És mi elvárjuk Istentől, 

hogy találkozzon velünk egy ilyen rendszerben? Soha nem fogja megtenni. Tudod, Isten 

nem a te feltételeid szerint jön. Te jössz az Ő feltételei szerint vagy egyáltalán nem jössz. 

70 Ó, arról beszélünk, hogy az emberek bejönnek és megkapják a Szent Szellemet és 

ilyen dolgok. És én… Természetesen értékelem azt, igenis értékelem. De figyeljetek ide, 

mit csináltunk, barátaim! Felépítettük a felekezeteinket valami bizonyítékra, mint 

például, vesszük a nyelveken szólást. Én hiszek a nyelveken szólásban, biztosan, de nem 

mindenkinek, aki nyelveken szól, van meg a Szent Szellem. Én misszionárius vagyok. 

Láttam boszorkányokat nyelveken szólni és magyarázni azt, és a helyes magyarázatot 

adták arról, és emberi koponyából vért ittak, és az ördögöt hívták segítségül. Bizony. 



Menjetek vissza Isten Igéjéhez, ahová tartoztok! Távozzatok el ezektől a dolgoktól! Az 

élet az, ami egy emberi lényben megmutatja, Krisztus élete. Hogyan lehetsz Krisztustól és 

ilyen formákhoz ragaszkodsz? Akkor látod, hová jutottunk?  

71 És a pünkösdi egyház, amikor elindult 50 évvel ezelőtt, és a Szent Szellem kezdett 

leszállni és az emberek vették a nyelveken szólás ajándékát, és aztán kezdtetek mindent 

beletenni ebbe, és felekezetiesíteni ezt és azt és amazt. És nézzétek meg, hogy hol 

vagytok ma! Az egész dolog megrothadt! Így igaz. Az egész rendszer romlott és 

szétesőben van a világ többi részével együtt. Mindennek így kell tennie. 

 „De mi mozdíthatatlan Királyságot kapunk.” 

72 Nos, emlékezzetek, a mi politikánk kiment a világ után. A gyülekezeteink kimentek 

a világ után. Mind be van szennyezve a napjainkban, ma.  

73 Ahogy régen voltunk, még emlékszem, amikor az öreg baptista gyülekezetünk 

odaát Kentucky államban, amikor nekünk voltak azok a régimódi asszonyok és férfiak, ott 

ültek körben velük. A prédikátor múlt este, Crow testvér beszélt azokról az asszonyokról 

főkötőkben. És ők egykor megszentelődtek, ahogy mondják. És kimentek oda és 

kiáltoztak és a hajtűk kiestek a hajukból ahogy sírtak és föl-le járkáltak a sorok között, 

Istent dicsőítve. Nos, testvér, azoknak az embereknek volt elég vallásuk, hogy a pünkösdi 

napokat megszégyenítsék. És aztán… Rendben. Ezek baptisták, metodisták és 

presbiteriánusok voltak. Bizony. 

74 És aztán a kentucky-akat tanulatlan bagázsnak nevezitek. Hadd lássa csak meg egy 

régimódi kentucky-beli anyuka a lányát, amint kijön az utcára, ott azokban a hegyekben, 

egy kis rövidnadrágban, amiket ti és a nagymama és a többiek is viselnek. Jöjjön csak be 

egy reggel, hogy a ruhája félig hiányzik, tekeregve és manikűrrel és rúzzsal, vagy bármi is 

az, mindenfelé arcán, egész este kint volt valami kis Ricky-vel egy sportautóban furikázva. 

Bejön… Hólyagokat kapna egy olyan hikori pálcától és nem tudna kiszállni az ágyból hat 

hónapig. 

75 És pünkösdieknek hívjátok magatokat? Nézzétek meg azt a napot, amiben élünk! És 

a prédikátorok túlságosan félnek bármit mondani a szószékről ez ellen. Félnek, hogy ki 

lesznek rakva a szervezetükből. Bizony, bizony. Nekünk vissza kell mennünk Isten 

Igéjéhez. Visszamenni nem valami érzelemhez, nem egy szóláshoz, hogy „vissza az 

Igéhez”, de úgy értem, hogy szívünkből, lelkünkből, egyénenként vissza Isten Igéjéhez. 

Biztosan. Mit tettetek? Miért félnek ők kimondani? Beszélsz erről és a szervezeted már ki 

is rakott téged. Így van. 

76 Épp most olvastam egy újságból egy részt, amit valaki ideadott nekem. Ez 

Memphis, Tennessee-ből jött. Úgy nevezik, hogy Tony Fontane története. És ha akarsz 

látni valami bohóckodó hirdetést, csak nézd meg azt az újságban, aminek pünkösdinek 

kellene lennie! Ezt az Isten Gyülekezetei egyház szponzorálja, a pünkösdiek egyik 



legnagyobb szervezete. Nézd csak meg, itt hagyom nektek! Egy rövid-hajú, Jézabel 

kinézetű asszony valami franciákkal ott. Ezt hívjátok ti megtérésnek? Nos, ezek érzelmek. 

Ennek semmi köze sincs a megtéréshez. Isten Szelleme megtisztít egy férfit vagy asszonyt 

és mássá teszi őket, mint amilyenek voltak. Rendben. De mi van nekünk? Van Hollywood-

unk, ahogy bejött a pünkösdbe. Mi ez? Az oktatási programjaik és ilyen dolgok miatt.  

77 Ez az oka, hogy nem lehet ébredésünk. Ez az oka, hogy valami nem tud tovább 

menni. Ez az oka, hogy folytattuk tovább, mert vissza kell mennünk újra ahhoz az Igéhez, 

testvérem. Bizony. 

78 Ilyen sajnálatos dolog, mint ez, a pünkösdi mozgalom pártfogása alatt. Nem 

mondhatod, hogy Isten támogatott egy ilyen dolgot. Természetesen nem. De mi ez? Ez 

valami, ami csillog. Túl sok tévét néztetek. Túl sokat utánoztátok a világot. Ez az oka, hogy 

az egész dolog rothadt és romlott és darabokra esik. Igen. Ez egy bűz Isten előtt. 

79 Nem érdekel, hogy mennyit szólsz nyelveken, mennyit kiabálsz és szaladgálsz 

keresztül-kasul a termen. Nem érdekel, hogy mennyit teszed ezt, vagy milyen naggyá 

leszel, milyen sok előkelő van közöttetek. Ennek semmi köze ahhoz. Neked ezekből egy 

párat ki kellene űznöd, és venni a Szent Szellemet magatok közé, az kitisztítana titeket és 

igazi gyülekezetet csinálna belőletek. Ez a helyzet. Pontosan ez az igazság. Mi… 

80 Amire ma szükségünk van, az, hogy az Úr egy prófétája színre lépjen Isten Igéjével, 

aki nem köt kompromisszumot a világ dolgaival. [A gyülekezet mondja: „Ámen!” – a 

szerk.] Ez az egyetlen remény, hogy jöjjön az élet, hogy valaki ne vallási gumikesztyűvel 

kezelje az Evangéliumot, hogy ennyit hiszek és annyit elveszek belőle. Ó! 

81 És a felekezeti különbségeink körülbelül kilencszáz különféle szervezetbe osztottak 

bennünket. A diakónusainknak meg vannak engedve, hogy két-három feleségük legyen, 

és még mindig diakónusként szolgálhatnak. Néha a prédikátor elhagyja az egyik 

gyülekezetet és elmegy egy másikba, mert több pénz van az egyik helyen, mint a 

másikon. Nagyobb tömeg az egyik helyen, jobb gyülekezet és így tovább. Kisállatok és 

bábok. És ó, jó ég! 

82 Akarunk Istentől elhívott embereket, nyersek, onnan a pusztából egy üzenettel, 

mint Keresztelő János, ami lerázza az irhát ezekről a vallásosnak nevezett 

megmozdulásokról.  

83 Ez bűn! Ez megszomorítja a Szent Szellemet! Néha azokban a látomásokban, 

amiket az Úr ad… Nos, nem fogok ebbe belemenni most. Értitek? Megkérdeztek, 

nemrég… Nem, én csak… Elnézést.  

84 Na most, a „szétesés” üzenetéhez. Azok a dolgok, amik mennek, azok a dolgok, 

amiknek nem kellene idegennek lenni a gyülekezetnek, mégis azok. Beszélsz ezekről nekik 

és nem is akarják elhinni. Amikor Noé szólt, nem hitték el. Amikor Mózes szólt, nem 



hitték el. Amikor a próféták szóltak, nem hitték el. Biztosan. Nekik megvolt a saját 

felépített rendszerük. Igen, uram. 

85 Ó, az anyaság csodaszép erénye, a pünkösdi asszonyaink erénye meghajolt 

Hollywood istennő szentélye előtt. És amit mi régen erénynek hívtunk, divatnak 

nevezzük. Ez szégyen! 

86 Valaki azt mondta nekem nemrég: „Branham testvér, nem tartanád távol azokat az 

asszonyokat attól, hogy vágják a hajukat és rövidnadrágot hordjanak és ilyesmik? 

Megtennéd? Megtennéd?” Azt mondta: „Az emberek úgy tekintenek rád, mint egy látnok 

az Úrtól. Nem mondanád el nekik, hogy hogyan lássanak látomásokat?” 

87 Azt mondtam: „Hogyan taníthatnék nekik algebrát, amikor még az ábécéjüket sem 

tudják.” És minél többet prédikálsz, annál rosszabbá válnak. Így, látjátok, az egész 

rendszer megrothadt és darabokra hullik. Ez minden. 

88 Isten nem egy szervezet vagy egy rendszer által fogja megmenteni a világot. Ő azt a 

Szent Szellem által menti meg. És a Szent Szellem az az Ige bemutatva. Ez Isten ígéretei 

bemutatva. Igen, uram. Mi vettük a hagyományainkat, és Isten Igéjét hatástalanná tettük, 

pont úgy, ahogy azokban a napokban tették, amikor Jézus eljött. Ó igen, uram! 

89 Isten megígérte, hogy a szükségeinkről gondoskodik, nem arról, amit akarunk. Mi 

mindig akarunk valamit, de azt a saját módszerünk szerint akarjuk. Azt mondod: „Nos, én 

azt akarom... Igen. Nos, Uram, küldd el nekünk ezt és küldd el azt!” Isten ismeri a 

szükségeinket. Pontosan így van. Ő ismeri a szükségünket. 

90 Mi lenne, ha a kisfiad látna téged, ahogy borotválkozol a borotvakéssel és azt 

mondaná: „Apu, akarom azt a borotvát”? Te okosabb vagy annál, mint hogy odaadd 

annak a gyereknek azt a borotvát. Nos, mi lenne, ha azt mondaná: „Apu, láttam, hogy te 

hogyan csinálod”? Nos, az más. Te felnőtt vagy. Tudod, hogyan kell használni a borotvát. 

Te felnőtt vagy. Neked összegyűlt annyi értelmed, hogy tudod, hogyan használd a 

borotvát. 

91 És aztán sokszor látjuk, hogy a pünkösdi embereket látnak valakit, aki nyelveken 

szól, vagy valamit tesz, egy gyógyító szolgálatot, és aztán az egész rendszerünk megromlik 

a sok testi utánzástól, ami kimegy. Látják, hogy mások ezt teszik, de Isten téged talán nem 

hív el arra, hogy olyan dolgot tegyél. És mit tesz az? Testi utánzásokat hoz, ami szégyent 

hoz pont arra az ügyre, amire Isten azt elküldte. Mi teszi ezt? A rendszerek. 

92 Ha az Isten Gyülekezetei-nek van egy emberük ott kinn, aki csinál valamit, és Isten 

vele van, igazoltan, látjuk ezt, és aztán a többi csoportnak is kell, hogy legyen egy ilyen. 

93 Nézzétek ezt a kis dolgot, nemrégen, amikor a „kis Dávid” mozgalom jött. Látjátok? 

És minden gyülekezetnek megvolt a maga kis Dávidja, kislány prédikátorok, és fiú 



prédikátorok. És mi volt ez? Hasonlítgatás. Versengés. Próbálnak utánozni. Ez az, ahol az 

egészet abba a felfordulásba vittük, amiben most vagyunk. Pontosan. 

94 Mi vett rá titeket Isten Gyülekezetei, hogy visszamenjetek egy szervezetbe, amikor 

pont az a rendszer volt az, amiből Isten kihozott titeket? Próbáltatok versengeni a 

metodistákkal és baptistákkal. Mi vett rá titeket, egységhívőket a ti „új felállásotokkal”, 

mi vett rá titeket, hogy menjetek egy szervezetbe, ugyanabba a dologba, amiből Ő 

kihozott titeket? Ugyanaz a dolog. Folyton ezt csináljátok újra, újra és újra. Nem látjátok, 

hogy ez nem Istentől van? Az egész rendszer rothadt és helytelen. Isten nem a szervezeti 

bélyeged által hív téged. Ő a Születésed által hív téged. Biztosan. Ez az, ami által Isten hív 

téged. 

95 Isten ismeri a szükségeinket, és nekünk el kell fogadnunk Azt úgy, ahogy Szerinte 

van. Nem a hagyományaink szerint, egyszerűen nem tudjuk azt úgy elfogadni, mert Isten 

azt nem fogadja el. Istennek semmi köze nem lesz ahhoz.  

96 Látunk másokat. Azt mondod: „Látod, valaki, én… Branham testvér, láttam egy 

személyt, aki meg tudja ezt tenni, és néhányan meg amazt. Dicsőség Istennek, Urunk!” Jó 

ég! Ha Ő azt tette, akkor azt Ő fogja tenni. Ha Ő elhívott téged, neked nem is kell arról 

mondanod senkinek semmit. Az meg fogja mutatni magát. Ez pontosan így van. De mi 

pont olyanok akarunk lenni, mint Joneses-ék, ahogy mi egy rendszerbe vittük magunkat, 

amiben most vagyunk.  

97 Na most, rájövünk, hogy a felekezeti politikánkban… és mi elfogadtunk egy politikát 

és hagytuk, hogy a politika vezesse a szolgálóinkat. Vallásos politika vezeti a szolgálóinkat, 

ahelyett, hogy a Szent Szellem vezetné a szolgálóinkat. Így igaz. Egy ember lát egy 

Igazságot, amit ő hisz, és nem mehet Azzal együtt, mert a gyülekezete egyből kirakná. 

Értitek? Így látjátok, hagyjátok, hogy emberek vezessenek, ahelyett, hogy Isten vezetne, 

mert a hitvallásaitok tantételei és effélék távol tartják az embert attól. Hogyan jöhetne ki 

valaha is egy metodista és prédikálhatná a Szent Szellem keresztségét? Ti metodisták, ti 

metodista szolgálók, hogy tudnátok azt valaha megtenni? Hogyan tehetnétek meg ezt 

valaha is, ti presbiteriánusok úgy, hogy a gyülekezetetekben maradjatok? Ők ki fognak 

rakni titeket. Tudjátok ezt. Biztosan azt teszik. És ti pünkösdiek ugyanolyan rosszak 

vagytok. Pontosan így van. Ameddig ez egy rendszer, ez egy rendszer. Az egész rendszer 

rothadt. És menekülj el attól a dologtól! Pontosan ez az, amit tennünk kell, mielőtt ez 

valaha visszatér. 

98 Lehet, hogy nem hiszed ezt, de fel van véve. Hallgasd meg ezt egy pár év múlva, 

hogyha még lesz annyi idő, és rá fogsz jönni, hogy vajon Ez igaz-e vagy sem. Egy nap, 

amikor az estidő Fényei utat törnek, akkor túl késő lesz. Azt fogod mondani: „Nos, annak 

az embernek igaza lehetett.” De akkor túl késő lesz. 



99 Pontosan, amit Jézus mondott, amikor eljött a földre. Azt mondta, Isten küldött 

nekik prófétákat, végig a korszakokban minden alkalommal, amikor a világi rendszereik, a 

vallásos rendszerük szét akart esni. Azt mondta: „Mit tettetek vele? Isten küldött egy 

prófétát, és ti a sírba tettétek. Pontosan. És aztán körülbelül egy másik generáció múlva 

felébredtek és észreveszitek, hogy ő próféta volt. És aztán mit csináltok? Ékesítitek a 

sírját.” Mit csináltok? Hagyományt csináltok az életéből. Pontosan ez az, amit Izrael tett. 

Vették Mózes prófétát és hagyományt csináltak az életéből. 

100 És ez az, ahogyan csináljuk. Luther Márton, John Wesley, más emberek… Mindig 

visszanézünk, látjátok, és látjuk azokat a dolgokat. És ti hagyományt csináltok az 

életükből, ékesítitek a sírjaikat. És az ő üzenetük egy másik nap számára volt. Mire 

felébredtek, nos, az a nap már letelt. Mi egy másik napban vagyunk. Az egész rendszer így 

működött kezdettől fogva, az ember alkotta rendszerek. Biztosan. 

101 Jézus, amikor eljött a földre, eljött és a gyülekezetet és a világot ugyanebben az 

állapotban találta, amiben ma van. Hiszem, hogy Ő újra eljön. Pontosan. Hiszem ezt. Csak 

egyetlen dolog mentheti meg és az az Úr Eljövetele. Nincs semmi más, ami meg tudná 

tenni. Nem számít… Mi, metodisták nem fogjuk megtenni. Vagy mi, pünkösdiek nem 

fogjuk megtenni. Isten fogja megtenni, azzal, hogy elküldi Jézus Krisztust. Hiszem, hogy Ő 

pontosan az Írások szerint fog eljönni. Ő el fog jönni. Igen, uram. 

102 Az egész dolog vallásos felekezetté lett, amit a felekezet vezet a Szent Szellem 

helyett. A képzési rendszereink és a felekezeteink olyan sok különböző úton vezettek 

bennünket. „Vették a kegyesség látszatát és megtagadták annak az Erejét.” Pontosan, 

ahogy azt a Szentírás mondta, hogy tenni fogják. A próféta azt mondta, a 2 Timóteus 3-

ban: „Eljön az idő, amikor az emberek önfejűek lesznek, beképzeltek, inkább az 

élvezeteket szeretik, mint Istent; hitszegők, hamisan vádlók, mértéktelenek, megvetik azt, 

ami jó, árulók, makacsok, büszkék.” 

 Azt mondod: „Ezek a kommunisták.” 

103 Ezek a névleges keresztények. A Biblia azt mondja: „Megvan a kegyességnek a 

látszata, és megtagadják annak az Erejét. Az ilyenektől fordulj el! Mert ezek azok, akik 

házról házra járnak, és a különböző kívánságoktól űzött, oktalan asszonyokat félrevezetik 

és soha nem képesek tanulni, vagy eljutni az Igazság megismerésére. De ahogy Jámbres 

és Jánnes...” 

104 Emlékezzetek, pontosan ezt tették! Ők utánzók voltak. Ez a pünkösdi köröket 

ugyanúgy sújtja, mint a többieket. Utánzók! Amikor Mózes ledobta a botot, Jámbres és 

Jánnes is ledobta a botot. Amikor Mózes előhívott dolgokat, ők is előhívtak dolgokat. 

Testi utánzás! És hogyan fogsz megszabadulni ettől? Ezek nem metodisták, baptisták, 

presbiteriánusok. Ezek pünkösdiek, mert a többiek még csak meg sem közelítik 

egyáltalán, ott kint, a többiek. Értitek? A próféta megmondta, hogy ez fog történni. 



Hogyan fogod visszatartani ezt attól, hogy megtörténjen? A Biblia mondja így. Isten 

egyetlen Szava sem múlik el. Ez Isten Szava, így nekünk ez van. Látjuk ezt magunk előtt. 

Ébredjetek fel emberek, mielőtt túl késő lenne! 

105 Valamilyen rendszerre támaszkodsz, vagy érzésre, vagy izmusra? Juss el Istenhez és 

egyedül Istenhez! Menj oda addig, amíg az életed megváltozik és új teremtéssé leszel 

Krisztusban! Isten gondoskodni fog a többiről, ha akarja, hogy tegyél valamit. Ha beszélő 

viszonyban vagy Vele, akkor Ő meg fogja mondani neked. Ne próbáld utánozni Ezt, és úgy 

tenni, mint a többiek! Ha ő látott egy fényt, a másik remegett mindenütt, és amaz csinált 

valami mást, egyáltalán ne figyelj arra! 

106 Huszonöt ember felemelte a kezét a múlt este, hogy megkapja a Szent Szellemet. 

Kíváncsi vagyok, hogy hányan. Ha van ott egy éhség, akkor van egy kopogtatás a szíven. 

Mindannyian meg kellene, hogy kapjátok a Szent Szellemet, pont ott, ahol ültök, amikor 

jön az az éhség. Isten jobban oda akarja azt adni nektek, mint ahogy ti meg akarjátok 

kapni. Soha nem merítitek ki Isten áldását. Soha nem merítitek ki Isten jóságát. Nem 

tudjátok azt megtenni. 

107 El tudnátok képzelni egy kis halat, egy centiméter hosszút, kint a tenger közepén, 

azt mondaná: „Jobb, ha spórolva iszom ezt a vizet, mert lehet, hogy egy nap ki fog 

fogyni.”? El tudnátok képzelni egy egeret Egyiptom nagy tárházainál, ahogy azt mondja: 

„Egy nap csak egy magot fogok enni, csak ennyit engedek meg magamnak, mert lehet, 

hogy el fog fogyni, mielőtt jön a következő termés.”? Hát ez nevetséges lenne. 

108 És még nevetségesebb azt gondolni, hogy valaha is ki fogod meríteni Jézus Krisztus 

kegyelmét és az Ő Erejét és vágyát. Ő megírta ezt az Igéjében. Megígérte ezt neked. És itt 

vagyunk ma reggel szemtől szembe látva ezt a dolgot. 

109 De amikor látjuk, hogy Isten áldásai próbálnak eljutni az Ő népéhez, és látjuk, hogy 

ők ezt teljesen kicsavarják annyira, hogy Ő nem tud bejönni egy ilyen felfordulásba, mint 

ez és nem tudja behozni az Igéjét. Nem fogja megtenni. Ennyi az egész. Az edényt ki kell 

tisztítani. Amikor elmegyünk a pünkösdiek közé, látjuk a rövid hajú asszonyokat. 

Tudjátok, hogy még csak nem is volt szokás az asszonyoknak vágott hajjal imádkozni? Mi 

történt? Az anyukátok nem csinálta volna meg azt, egyáltalán nem. Mi történt? 

110 Valami Ricky-t tettetek a szószék mögé. Vettetek egy kis kiképzett valamit egy 

bibliaiskolából, ami messzebbre vitte őt Istentől, mint ahová valaha eljuthatott volna 

Istennel. Megütköztök Istennek az egyszerűségében. Bizony. Mit csináltok? Amikor 

megszerzel egy doktori diplomát, az azt jelenti, hogy annyival távolabb vagy Istentől. 

Amikor megszerzel egy filozófiai diplomát, egy jogi diplomát vagy bölcsész diplomát, te 

csak annyival távolabb vagy Istentől. Az oktatási rendszer elvisz téged Istentől.  

111 Az oktatás az ördög elképzelése volt. A világi bölcsesség az ördög elképzelése volt a 

kezdettől fogva Éva számára. És tovább, végig a korokon át próbálta helyettesíteni az 



egyszerű hitet, hinni Isten Szavát. Ha Éva csak hitte volna Isten Szavát, ahelyett, hogy 

próbál több bölcsességet szerezni. Vette a bibliaiskolai tapasztalatát ott, és leengedte a 

korlátokat, és… távol került Istentől. Ezt teszik a mi teológiai iskoláink és ilyenek. Veszi a 

hagyományát annak, ami mögötte van.  

112 Isten egyszerű. Ő annyira egyszerű, hogy elmegy az emberek feje fölött. Micsoda 

napokban élünk! Vissza kell mennünk Istenhez akkor. 

113 Huh! Elfogadni: „Mi azt gondoljuk…” Igen! És Istennek el kell fogadnia bennünket a 

hagyományokban? Természetesen nem fogja ezt tenni. Sohasem tette. Isten soha nem 

tette. Szeretném, hogy egy történész helyreigazítson engem, ha nem úgy van. Mondjátok 

meg nekem, bárhol is… 

114 Isten elküld egy embert egy üzenettel a földre, és aztán amint ő végzett azzal, 

elborította egy csomó ember és egy szervezetet készítettek. És az a szervezet elvirágzott. 

És soha többé nem emelkedett fel. Isten a polcra tette azt. Ahogy egy kis szolgáló mondta 

azt, tegnap este: „Ebből számok lettek és nem Szellem.” Felemelkedtek a 

presbiteriánusok? Feltámadtak a katolikusok a Niceai Tanács óta? 

115 Az első pünkösdi gyülekezet pünkösdkor volt. Vagyis úgy értem, a Gyülekezet soha 

nem Rómában kezdődött, nektek katolikusoknak mondom. Szeretném, hogy valaki 

mutassa meg nekem, hogy a Gyülekezet Rómában kezdődött! A szervezet kezdődött 

Rómában, ami megölte a Gyülekezetet. De a Gyülekezet Jeruzsálemben kezdődött, nem 

Niceában. Értitek? Biztosan.  

116 Mi hol kezdtük? Látjátok? Kaptok… Isten elküld egy embert egy üzenettel, és 

betekerődik mindenféle népszerűséggel és különböző dolgokkal, és a feje felfújódik, és 

csinál egy szervezetet. És Isten azt egyenesen a polcra teszi, ahogy a katolikus egyházzal 

tette, – ami az egész dolognak az anyja – és mindannyian ott ülünk. És most a 

szervezeteink szétesőben vannak. 

117 Micsoda időben élünk! Igen. Visszautasítani az Ő Üzenetét, visszautasítani az 

ígéreteit, visszautasítani azokat, akik el lettek küldve az Igazsággal… Azt akarjuk, hogy 

Isten tegye meg ugyanazt a mi napjainkban, pontosan úgy, ahogy akkor tette. Mi ezért 

kiáltunk, de aztán úgy találjuk, hogy teljesen be vagyunk szennyezve. Minden politika, a 

felekezetiségek teljesen be vannak szennyezve az ember-alkotta dolgok romlottságától. 

És egy csomó minden le van itt írva nekem, amit nem kellene felolvasnom. Azt hiszem, 

ezt csak így hagyom. 

118 Figyeljetek, most menjünk vissza az Ige Igazságához! Isten egyedül él. Isten azt 

akarja, hogy a népe egyedül Ővele éljen. Nem lesznek semmi máshoz kötve, semmi 

érzelemhez, hagyományhoz. Szeretne gyermekeket, akik engedelmesek az Ő Szavának. 

Oda el tudja helyezni az Igéjét. Isten azt mondta… Jézus azt mondta: „Ha Énbennem 



maradtok és az Én Igém tibennetek, akkor kérjetek, amit akartok.” Ez vagy az Igazság, 

vagy nem az Igazság. Ha ez az Igazság, akkor ez működni fog.  

119 Na most, akarjátok tudni, hogy hol van a titok, a látomások ereje és ilyen dolgok? 

Az visszatérés az Igéhez. Ez Istennek a Szava. Jézus az Ige volt. Ő volt Istennek a 

bemutatása. Isten volt Krisztusban, megbékéltetve a világot Önmagával. És Ő volt az Ige. 

„Kezdetben volt az Ige és az Ige testté lett.” 

120 És az Ige a mi testünkké akar lenni. De amikor be vagyunk csomagolva mindenféle 

dologba és hagyományba és engedjük, hogy úgy éljünk, mint a világ és így tovább, aztán 

elvárjuk, hogy Isten megtegye azt? Hát, természetesen nem fogja. Nem érdekel, milyen 

sok utánzásunk van. 

121 Ez eljut egy olyan helyre, amíg… Testvér, valami történni fog! Nem akarlak 

megbántani titeket. Meg akarlak áldani titeket. Figyeljetek! Ezen napok valamelyikén 

eljön az Elragadtatás, és a Menyasszony el fog menni, és semmit nem fogtok tudni erről. 

Nem fognak tudni még csak egy Szót sem. 

122 Mindenki elfogadja és azt mondja: „Ó, ezen napok egyikén Jézus végig fog sétálni 

az égen és azt fogja mondani: ’Gyertek mind, ti pünkösdiek, vagy ti baptisták!’” És ez a 

hagyomány szerinti gondolkodásunk erről. Ez nem így lesz. 

123 Ez az én véleményem. Egy nap, amikor Jézus… Meg volt prófétálva, hogy Jézus el 

fog jönni a földre. És Ő eljött, élt, meghalt és szinte senki nem tudott erről semmit. A 

zsidóknak még csak egy százaléka sem tudta, hogy Ő a földön volt. A világnak körülbelül 

egy százaléka tudta, hogy Ő itt volt. 

124 Keresztelő János; Ézsaiástól kezdve, Malakiástól… Nos, amikor prófétáltak róla, azt 

mondták: „Minden hegy, a magas helyek, alacsonnyá lesznek téve. Minden alacsony hely 

fel lesz emelve. És ó, hogyan fognak a kosok… A levelek tapsolni fognak a kezeikkel, és a 

hegyek ugrálni fognak, mint a kis kosok.” Mindezek a dolgok. Nos, azoknak a 

hagyományoknak emberei mindent kitaláltak valami más módon. Itt jön János és 

prédikált pontosan úgy, ahogy Ő mondta, és még a tanítványok sem tudták. 

125 Egy nap ők eljöttek Hozzá. Ő azt mondta: „Az ember Fia fel fog menni 

Jeruzsálembe.” 

126 Azt mondta: „Nos, miért van az, hogy a Szentírás azt mondja, az írástudók azt írják 

és mondják nekünk, hogy „mielőtt ezek a dolgok megtörténnek, Illésnek el kell jönnie”? 

127 Azt mondta: „Ő már eljött, és nem tudtatok róla.” És aztán megmondta nekik, hogy 

János volt az. De azt mondta: „Pontosan azt tette, amit a Szentírás mondott, hogy tenni 

fog, és azt tették vele, amit a Szentírás mondott.” Látjátok? 

128 Ezen napok egyikén azon fogtok tűnődni, hogy mikor jön az Elragadtatás. 

Emlékezzetek, körülbelül 5-800 ember eltűnik minden nap a földről, akikről nem tudnak 



számot adni. Ő azt mondta: „Ahogyan Noé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának 

eljövetelekor, amikor nyolc lélek menekült meg.” 

129 Ezen napok egyikén ítélet fog lesújtani a világra, lesújt a nemzetre, lesújt a 

gyülekezetre, kitisztítja azt a nagy Millenniumra, aminek el kell jönnie. És akkor azt 

fogjátok mondani: „Nos, hát nem úgy volt, hogy először az Elragadtatás jön, mielőtt ezek 

a dolgok megtörténnek?” 

130 Ő azt fogja mondani: „Az már eljött, és nem tudtatok róla.” Igen. Valaki úton volt a 

gyülekezetbe; egy kis hölgy éppen látogatóba ment valahova, eltűntek. Nem tudod, hogy 

mikor történt meg. Elment melletted. Mindig így volt. Ez újra így lesz. 

131 Ébredjetek fel, pünkösdiek! Rázzátok meg a lelkiismereteteket! Ismerjétek fel, hogy 

milyen órában éltek! Ez egy komoly óra. Ti, emberek, ahogyan engeditek a tieiteket, hogy 

úgy viselkedjenek, és ilyen dolgok. És régen, szégyelltétek. Ó, szégyen volt a 

keresztényeknek moziba menni. Nekik nem volt szabad azt tenni, egyáltalán. Az ördög 

rátok rakott egyet. Bedugott egy tévét a házatokba és elhozta a mozit tihozzátok, 

mindenféle romlottságot, minden mást és megengeditek azt.  

132 Nézzétek meg az iskoláinkat! Nézzétek meg… Ott kint, kislányok az utcán, 

mindenféle erkölcstelen ruhákban feszítenek. És itt Chicago városában minden harminc 

napban, minden hónapban harmincezer abortuszt regisztrálnak, csak egy esetben. 

133 Mennyi bűnt követtek el ebben a városban az elmúlt éjszaka? Nem volt-e jobb, 

amikor még a prérifarkas üvöltött itt a sivatagban és Isten letekintett, amikor az öreg hopi 

és navajo indiánok járták itt az ösvényeiket? Aztán nézzétek ezt a szemetet és csak 

mocsok és hagyományok és a politika! Ez egy vérző, piszkos összevisszaság, ami egy bűz 

Isten orrában. Ő majd… Ez romlott az Ő szemében.  

134 Darabokra fogja robbantani ezen napok valamelyikén. És Ő ki fogja égetni a földet, 

és az meg fogja újítani magát egy vulkánkitöréssel. És aztán jön egy Millennium, ahol az 

igazak a gonoszok hamuján fognak járni, nos, Malakiás szerint.  

135 Előtte, most emlékezzetek, mielőtt ez megtörténik, mégis, valami zajlik. Kapunk 

egy felrázást egy hírnöktől, mielőtt ez megtörténik. Rendben. Na, most az Üzenetünk a mi 

napjainkra. Most figyeljetek! 

136 Megfigyeljük, hogy amikor az Úr Jézus eljött, amikor eljött az Ő napjaiban… 

Figyeljétek az Ő napjaiban, amikor eljött!  

137 Na most rájövünk, hogy Róma várt egy nagy katonai zsenit, egy messiást, aki eljön 

és lerúgja Görögországot a földről, és a többieket is. Aztán akart… Nekik volt egy ravasz 

húzásuk. Volt valamije, amivel a többieket szégyenbe tudta hozni. Egy katonai lángészt 

akartak. Ezt akarták ők. 



138 Mit akart Izrael? Egy messiást. Egy messiást akartak, egy tábornokot. Akarták, hogy 

jöjjön egy tábornok, aki megtapossa és kirúgja az összes rómait az országból, és felállítja a 

Királyságot Jeruzsálemben. Isten ismerte a szükségeiket. Mit adott nekik? Egy Babát, egy 

Kisbabát, egy Megváltót. Adott nekik egy Megváltót. Azt gondolták, hogy meg vannak 

mentve, de adott nekik egy Megmentőt. 

139 És ez van ma is. Ha Ő küld nekünk bármit is, az egy Megmentő lenne, amikor mi azt 

gondoljuk, hogy meg vagyunk mentve. Ő tudta, hogy mire volt szükségük. Nézzétek, ma a 

mi politikánk, hogy az mennyire megromlott, ugyanúgy. Mi van, ha Isten megnézné ma? 

140 Nézzétek Oroszországot! Oroszország kiált egy messiás után. Akarnak valakit, egy 

tudós zsenit, aki el tudja juttatni őket a Holdra, mielőtt az Egyesült Államok elindulna. 

Biztosan. A többi nemzet is mind azt keresi. Akarnak egy tudós zsenit, aki eljuttatja őket a 

Holdra, fel tud találni valamiféle bombát, ami kiüti mindet, kiüti a hidrogénbombáinkat és 

megállítja azokat és vehetik a saját bombáikat és rázúdíthatják mindenkire, mielőtt bárki 

más elindulna, és aztán elfoglalhatják az egész világot. Ilyenfajta messiást vár 

Oroszország. 

141 1900 évvel ezelőtt az igazi Messiást megfeszítették. Ő megígérte, hogy újra 

visszatér. Megígérte, hogy a Szent Szellem elő fogja ragyogtatni a Világosságát újra az 

utolsó napokban. Azon tűnődöm, ha Ő eljön, mi nem lennénk-e úgy, mint a zsidók voltak 

azokban a napokban. Ha várjuk, milyen fajta messiást vár a gyülekezet?  

142 A baptisták várnak valakit, aki egy kicsit nagyobb, mint Billy Graham, aki tudja venni 

az összes metodistát, presbiteriánust és a pünkösdieket és azt mondja: „Hallgasson el 

mindenki! Majd én csinálok mindannyiótokból egy szervezetet.”  

143 Mit várnak a pünkösdiek? Várnak egy zsenit, aki felemelkedik, aki mindnyájukat 

Assemblies-zé [Assemblies of God: Isten Gyülekezetei egyház – a ford.] teszi. És az 

egységhívők várnak valakit, aki egységhívő és mindannyiójukat egységhívővé teszi. És az 

Isten Egyháza vár valakit, aki mindannyiójukat Isten Egyházává teszi. 

144 Mit csináltok? Szervezitek a bibliaiskolákat és képezitek őket; és azokat, akiket 

Isten küldene, messzebb külditek Tőle, mint ahogy kezdetben voltak. Tudom, hogy sokan 

közületek nem értetek ezzel egyet. De bármi… 

145 Anyukám régen azt mondta nekünk… Amikor gyerekek voltunk, olyan 

szegénységben neveltek bennünket, hogy bőröket főztek ki, hogy zsírhoz jussanak, hogy 

kukoricakenyeret csináljanak. És minden szombat este vennünk kellett egy adag ricinus 

olajat. Mi… Nekünk szinte pellagránk1 volt, mert olyan sokszor ugyanazt ettük, 

karmazsinbogyót és ilyeneket. És anya… Én utáltam azt a dolgot. Még ma is, amikor 

                                                           
1
 B3-vitamin hiánya okozta betegség. Maga a probléma a kizárólag kukoricára épülő, egyoldalú táplálkozáshoz és étrendhez 

köthető. 



nekem be kell azt venni. Befogtam az orromat és azt mondtam: „Anyu, nem tudom 

bevenni. Ettől öklendezem. Beteggé tesz engem.” 

146 Ő azt mondta: „Bármi, ami nem tesz téged beteggé, semmit sem használ neked.” 

147 Ez a baj a pünkösdi gyülekezettel manapság. Nem akartok meghallgatni valami 

olyasmit, ami jót tesz nektek. Beteggé tesz titeket a teológiai étkezésetekben, de jót fog 

tenni nektek. Az kimunkál titeket, vissza Isten Igéjéhez, és vissza a hithez, ami egykor a 

szenteknek adatott; és elvisz mindettől itt, a bibliaiskolától, a teológiai oktatástól és a 

szolgálóknak adott mindenféle diplomától. Isten soha nem adott ki a kezéből olyan 

savanyú almákat, mint az. Ő azt akarja, hogy az embereknek legyen Hitük, higgyék azt, 

ami már meg van írva. Nem kell valami mást gyűjtened.  

148 Tudom, hogy ez kemény. Nem azért vagyok itt, hogy babusgassalak titeket, és hogy 

megnevettesselek vagy kiáltozásra késztesselek. Azért vagyok itt, hogy elmondjam az 

Igazságot Istenben. És egy nap meg fogjátok látni, ha most nem is hiszitek Ezt. El fog jönni 

egy nap, amikor azt mondjátok: „Az igaz volt.” Igazán. Vissza kell kerülnötök.  

149 Az egész dolog ebben az állapotban van. Nem maradt semmi más, csak az Úr Jézus 

Eljövetele. És Ő nem az Isten Gyülekezeteiért fog jönni. Nem a baptistákért fog jönni. Ő az 

egyénekért fog jönni. Így igaz. 

150 [Üres hely a szalagon – a szerk.] És amint az a Világosság megérinti azt a Magot, 

[Branham testvér csettint egyet – a szerk.] így Életre keltek.  

151 Figyeljétek, azokat a teológusokat, ahogy ott álltak, mikor látták, hogy Ő megítéli a 

szívük gondolatait! Láttak azelőtt egy csomó emberi utánzást, és azt mondták: „Ez az 

Ember a Belzebub, egy jövendőmondó.” Ezek teológusok voltak. 

152 Jézus azt mondta: „Ti az atyátoktól, az ördögtől vagytok és az ő cselekedeteit 

teszitek.” 

153 De amikor egy kis utcalány arra sétált, ott lent a samáriai kútnál, és Jézus azt 

mondta neki: „Menj és hozd a férjedet!” 

 Azt mondta: „Nincs nekem.” 

154 Ő azt mondta: „Igazat szóltál, már öt volt, és akivel most élsz, az nem a tiéd.” 

155 Azt mondta: „Uram, megértettem, hogy próféta vagy. Tudjuk, hogy amikor a 

Messiás eljön, ezeket a dolgokat fogja tenni.” 

 Azt mondta: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” 

156 Mi volt ez? A Világosság megérintette azt a kis eleve elrendelt magot, és az gyorsan 

Életre kelt. Mennyivel másabb, mint azok a teológusok, mind betanítva! 

157 Beszaladt a városba, azt mondta: „Gyertek, lássátok meg, egy Ember megmondta 

nekem azokat, amiket tettem! Nem pont ez a Messiás jele, amit keresnünk kell?” 



158 És a teológiai doktorok ott álltak körbe, azt mondták: „Ez az fickó Belzebub.” 

Látjátok, nem tudták azt megmagyarázni. Egyáltalán semmi magyarázatuk nem volt rá. 

Szóval meg kellett válaszolniuk a gyülekezetüknek, adni valamiféle alapvető elképzelést 

saját maguktól.  

159 Ugyanez a dolog érkezett el újra, és az emberek nem fognak hinni. A gyülekezetek 

nem fognak hinni. Nem csoda, nem lehetsz emiatt csalódott, mert a Biblia megmondta, 

hogy nem fognak hinni. De ez rólatok, egyénekről szól, terólad, aki Életre vagy elrendelve. 

Nézd meg a mezőket most és lásd meg, hogy milyen időben élünk! Gyere életre! Jöjjön 

beléd az az Élet, ami Krisztusban volt, az az értelem!  

 Azt mondod: „Ó, úgy gondolom. Én ezt gondolom. Én…” 

160 Nem a te gondolataid jönnek. Hagyod, hogy azok a gondolatok, amik Krisztusban 

voltak, benned legyenek és az az Ige. Így igaz. Gondold azokat a gondolatokat, amiket Ő 

gondolt! 

161 Na most, én azon tűnődöm, ma Amerika… Nem foglak sokáig itt tartani titeket. 

Amerika, te kiáltoztál a leghangosabban. Mit akarsz? Most jövök haza a missziós 

mezőkről. Mit szeretnétek? Mi szeretnétek, hogy uralkodjon fölöttetek? Akartok egy 

képzett zsenit, ezt szeretnétek. Megkaptátok. Nem akarom megbántani az érzéseiteket, 

csak el akarom mondani nektek az Igazságot. Megkaptátok őt, még ha ehhez ki is kellett 

találnotok megbütykölt szavazógépeket. Megkaptad őt, Amerika, annyira a képzettségre 

áll rá, nem a Bibliára, hanem a képzettségre.  

162 A gyülekezetek annyira a teológiai képzettségre épültek, valamiféle ember alkotta 

rendszerre, hitvallásokra. És a pünkösdiek egyenesen belesodródtak ugyanabba a 

dologba, pont úgy, mint az uszadékfa sodródik a vízen, keresztül a gáton. Így van. 

Hitvallást akartok. Nem az Igazságot akarjátok. 

163 Most figyeljétek! Mit csináltatok? Minden képzettség… Annyira akarjátok, hogy 

kiraktátok a tévébe, odatettétek Nixon urat és Kennedy urat, hogy teszteljétek az 

intelligenciájukat, mielőtt megtettétek. Maradt elég sok jó ember Amerikában, akik nem 

tették volna, ők ismerik az örökségünket. Tudjuk, hogy hova tartozunk. 

164 És ti, demokraták! Én nem vagyok sem demokrata sem republikánus. Keresztény 

vagyok. De ti, demokraták, engednétek, hogy jöjjön valami kis Ricky és eladnátok az 

elsőszülöttségi jogotokat a politikátokért és beszavaztok valamit, amitől a nemzetünk 

távol akart kerülni az alapításakor. Szégyelljétek magatokat! Nektek ugyanaz az Áhábotok 

és Jézabeletek van.  

165 Ti, amerikai asszonyok, divatot akartatok. Most nektek van egy… Most már nem 

kell Párizsba mennetek. Itt van nektek egy igazi francia, hogy megadja azt nektek. Van 

feltupírozott frizurátok és minden divatotok és ilyen dolgok, amiről venni akarjátok a 



mintát. Pontosan azt kaptátok, amit akartok. Hova fog ő vezetni titeket? Egyenesen vissza 

Rómába, pontosan oda, ahonnan ez jött. 

166 És ti protestánsok akartok valami nagy szervezetet, hogy működjön felettetek, hogy 

uralkodjon felettetek. Meg fogjátok kapni az Egyházak Világtanácsában. Hogyan lehet 

David duPlessis, az én barátom valaha is ebben az ökumenikus tanácsban, amiről beszél, 

és ezeket a pünkösdi embereket beviszi abba? Mi a baj veletek, pünkösdiek? Azt 

kiabáljátok, hogy „Doktor szent valaki atya, jöjj be!”. Ó! 

167 Tudjátok, hogy a Biblia azt mondja: „Ne hívjatok senkit atyának!” Mi a baj veletek? 

Ez a mi Urunknak a tanítása. Mi a baj? Nem ismeritek a Bibliátokat? Nem ismeritek az 

Uratokat? A Szent Szellem nem tanítana nektek ilyen dolgot. 

168 Nem ismeritek fel, hogy amikor ezek a presbiteriánusok, lutheránusok és ilyenek 

próbálnak bejönni, hogy megkapják Azt, ez a végidő? Ők nem kapják meg. A Biblia 

mondja, hogy nem kapják meg. „Amíg elmentek, hogy Olajat szerezzenek, eljött a 

Vőlegény, amikor ők elmentek Olajért.” Akkor mi van most az Elragadtatással? Látjátok? 

A Biblia azt mondja: „Amikor az alvó szűz elmegy Olajat venni.” Hányan tudjátok, hogy ez 

az igazság? [A gyülekezet mondja: „Ámen!” – a szerk.] „Amikor az alvó szűz elment Olajat 

venni, a Menyasszony bement.” Ők nem kapták meg Azt.  

169 Visszajöttek, és ki lettek űzve a külső sötétségre. Amikor halljátok ezeket a 

szóbeszédeket sok metodistáról, presbiteriánusról, baptistáról… Mi a baj veletek? 

Ébredjetek fel! Később van, mint gondoljátok! Ők visszajöttek, lehet, hogy volt valami 

érzelmük, de ők nem voltak Ott. Emlékezzetek, ők a külső sötétségben voltak. 

 Talán azt mondod: „Mikor fog ez megtörténni?” 

170 Azt mondja: „Lehet, hogy meglesz ezen reggelek egyikén és nem tudjátok, hogyan, 

miként.” Remélem, tudtok olvasni. Remélem, hogy tudtok és van bennetek Krisztus 

Szelleméből elég, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. A Szent Szellem nyilatkoztatja ki ezt 

nektek. Ezek fel vannak véve és mennek szerte a világba, látjátok. De ti felismeritek. 

171 Csupán néhány nappal ezelőtt, amikor a hét Angyal lejött abban a látomásban… 

Sokan közületek tudnak erről. Azt mondta: „Menj Tucsonba, és várj ott egy ideig, és 

hallani fogsz nagy robajlást. Amikor meglesz, gyere vissza!” És a Hét Pecsét ki lett nyitva 

az imaházban a múltkor. Amikor láttam az embereket eljönni, ott állva reggel 3 órától, 

hogy helyet kapjanak, hogy bejussanak az előadóterembe és így tovább. Látva az éhes 

szíveket, ahogy mindenfelől jönnek. Azt gondoltam: „Ó, Istenem, a végnél kell lennünk 

most.” Emlékezzetek! „A hetedik angyal szavának idejében Isten titkai el lesznek 

végezve.” „És ott jött egy Angyal a Mennyből, és megesküdött kezét felemelve, a 

Mennyből,” – Jelenések 10:1-től 7-ig – „hogy idő többé nem lészen.” Pontosan így igaz. 

Az óra…  



172 Milyen gyülekezethez jön el Ő? Ahhoz a gyülekezethez, amiben mi élünk, a 

laodiceai gyülekezeti kor, az utolsó gyülekezeti kor, ami langyos, elég csak táncolni körbe, 

azt mondva: „Igen, én megkaptam. Szóltam nyelveken. Kiáltoztam. Halleluja! Nekem 

megvan.” És visszajönnek a gyülekezeteinkbe, úgy néznek ki, mint egy csomó Jézabel. Úgy 

néznek ki, mint egy csomó, nem is tudom mi, romlottság. Emlékezzetek, a külsőtök 

kifejezi a belsőt. Nem számít, mennyi bizonyságod van, az életed hangosabban beszél a 

szavaidnál. Ó! 

173 Itt vagyunk. Megérkeztünk. Valami történni fog. Ez Felülről jön, nem ezekből a 

dolgokból itt. Ez Felülről jön. Isten el fogja küldeni Krisztust. Ámen! 

174 Igen, nekünk megvan a mi zsenink. Hol van ő? Na most, akartok egy zsenit, a 

gyülekezeti világ. Nem úgy értem, hogy az egyének, ti itt. Ez fel van véve. Mi van ezzel? Ti 

akarjátok azt. Meg fogjátok kapni, egyenesen belementek az Egyházak Tanácsába, 

pontosan abba a dologba, amiből kijöttetek, hogy azok legyetek, amik vagytok. És aztán a 

szervezetetek visszavezet titeket egyenesen abba, újra. Pontosan amiből kijöttetek, amit 

Isten megátkozott, az a szenny, piszok és mocsok. Nos, abban az Egyházak Tanácsában 

néhányan közülük még a szűztől születésben sem hisznek, Krisztus eljövetelében, vagy 

bármi másban. „És hogyan járhatnak ketten együtt, ha nem értenek egyet?” Íme, itt van. 

 Nos, azt hiszem ideje, hogy befejezzem. 

175 Testvér, vagy testvérnő, csak emlékezz erre, mi a végidőben vagyunk! Az oktatás 

átvette a megváltás helyét. A felekezeti gyülekezet átvette Krisztus Testének és 

Menyasszonyának a helyét. Bejött mindez a romlottság, ezt akarjátok. Ez az, amit az 

emberek akarnak. Ez van az amerikai gyülekezetben. Ez van a pünkösdieknél. Nem 

akarnak olyan valakit, aki elmondja nekik az Igazságot. Nem akarják azt. Elmondod nekik, 

ők azt mondják: „Nem kell, hogy hallgassak ilyenfajta dolgot.” Feltartják a kis orrukat és 

kisétálnak az épületből. Nem fognak hallgatni arra. Miért? Ez van a szívükben. Pontosan 

azt fejezik ki, amik ők. Melyik próféta aki a régi időkben jött…? Milyen időben jött el 

Krisztus…? Volt-e valaha a Mennyből küldve olyan hírnök, akit a gyülekezet nem utasított 

el? Itt vagyunk. A világ szétesőben van. A gyülekezet szétesőben van. A rendszerek 

szétesőben vannak. Miért? Mert ez egy Isten nélküli rendszer. Ez az. A végidőben 

vagyunk. Nem lehet már mit tenni. Igen, uram. Minden, emlékezzetek!  

176 Csak hadd kérdezzem meg ezt, mielőtt továbbmennénk. Mi lenne, ha Oroszország 

megkapná az ő Messiását? Mi történne velünk? Értitek? Emlékezzünk, hogy Németország 

megkapta az övét nemrég. Jól emlékszünk arra. Megkapták a messiásukat, az ő 

Hitlerüket, a zsenijüket. Mi lenne, ha Oroszország megkapná az övét, mi történne? Ha 

nem lenne egy irgalmas Isten a Mennyben, nem tudom, hogy mit csinálnánk. Minden 

reményünk oda lenne. 



177 Van egy igazi Gyülekezet. Van egy Gyülekezet, ami várja az Úr eljövetelét. Isten 

mindig meg fogja adni, de csak azoknak, akik el vannak rendelve. Azt mondod: „Mi 

haszna kiállni, hogy ha ilyen a rendszer?” Ott van egy eleve elrendelt Mag. Amikor a 

Világosság lecsap, ők megkapják ezt így. [Branham testvér csettint egyet. – a szerk.] Ő 

virágozni fog. Virágozni fognak, pont most. Biztosan.  

178 Mások csak el fognak menni az egész fölött. Ők a rendszerükben hisznek. És ez 

mindig így volt. Mint ahogy Noé napjaiban volt. Ők ugyanazt a dolgot hitték.  

179 Azok, akik el vannak rendelve Örökkévaló Életre, nekik megvan Az. „Senki sem 

jöhet Énhozzám,” – mondta Jézus – „csak akit az Atyám vonz. És mindaz, akit az Atya 

Nekem adott, jönni fog.” Nekünk csak szórni kell a Magot, szórni a Világosságot. Ó, 

mindnyájatoknak egy világítótoronynak kellene lennie. 

180 Ti, pünkösdiek, akik olyan sokat állítotok magatokról! Ti pünkösdiek, akik állítjátok, 

hogy Krisztus áldásai kelyhének arany karimáját csókoljátok! Ti asszonyok, akik ki tudtok 

menni oda, megengeditek és ráveszitek, és hagyjátok, hogy ennek a kornak a szolgálói 

kecsegtessenek titeket, és azt mondják nektek, hogy rendben van, hogy a gyerekeitek 

rövidnadrágban járjanak, és ti asszonyok, nagymamák, vágjátok a hajatokat. És nem 

tudjátok, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy asszony… Egy asszony, aki levágja a haját, a 

Biblia azt mondja, a férjének joga van elbocsátani őt. „Ő méltatlan.” Ez régen helytelen 

volt. Festék? Egyetlen asszony van a Bibliában, aki valaha festette az arcát és az Jézabel 

volt. És Isten a kutyákkal etette meg. Tehát látjátok, mi lenne ez? Közönséges 

kutyaeledel. Szóval ne… Csak tartsátok magatokat távol azoktól a dolgoktól! Az nem 

keresztényekhez illő. Bizony. 

181 Beszélj nekik erről… „Nos, én az Assemblies-hez tartozok. Én az egységhez tartozok. 

Én ehhez tartozok.” Így igaz. Ez az, amihez tartozol. De ha Krisztushoz tartoznál, akkor az 

más lenne.  

182 Ha Isten Igéje és Isten Magja lenne ott benn, az a kereszténységnek egy példáját 

virágoztatná ki. Az kivirágoztatna valamit, amit a világ kinevet és kigúnyol, mint ahogy az 

Úrral tették, amikor eljött, mint minden prófétával tették, akik eljöttek. Kinevették, 

kigúnyolták és sírba dobták őket. De jön egy feltámadás. Ez a világ… Egy ember vagy 

ennek a világnak él, vagy az eljövendő világnak. Attól függ, hol vannak a gondolataid, ott 

vannak a kincseid is. Legyen az a Mennyen, és az Úr Eljövetelén. Legyél egy példa az 

asszonyiságra! Legyél egy példa a férfiúságra! Legyél egy példa a kereszténységre! Éld azt 

az Életet! Tedd azt, ami helyes! 

183 Az emberek manapság – még az evangélistáink is – annyira pénzközpontúak. 

Mindenben. Nekik annyi pénzt kell ígérni és nagy hatalmas dolgokat, ilyesmiket és nagy 

intézményeket építeni és így tovább. Pontosan az a dolog, amiből a pünkösdiek a 

Pünkösd kijött. Ott vagyunk, újra ugyanott. Mi ez? Minden ragyogás és csillogás. 



Tudjátok, mindennek ragyognia kell. Hollywood ragyog, igen, de az Evangélium fénylik. 

Nagy különbség van aközött, hogy ragyog vagy fénylik. Amikor a gyülekezet ragyog, ami 

egy hollywoodi divat, a legnagyobb gyülekezetek, a legmagasabb templomtoronnyal, a 

legjobb ruhákba öltözött tömeg és így tovább, ezzel ragyognak, a legnagyobb tagság. A 

baptistáknak volt '44-ben „még egymillió '44-ben” dr. Billy Graham alatt, és sokan azok 

közül.  

184 Amikor itt ültem Billy Grahamnek a reggelijén, nemrég a városunkban… Az az 

ember evangélista, Istennek egy nagyszerű embere. Én folyamatosan imádkozom őérte. 

Most ott fekszik betegen, odaát. Én tisztelem őt. Ő annak a jelképe, aki lement 

Szodomába, amott és kihozta azokat a szodomitákat, mindegyiket, akit ki lehetett hozni.  

185 De emlékezzetek, a Kiválasztott Gyülekezet nem volt Szodomában. Volt ott még 

egy Angyal, aki ott maradt, és bemutatott nekik egy jelet, a Kiválasztott Gyülekezetnek. 

186 De amikor azt tette, felállt oda, látom őt ott állni, amint azt mondta: „Mi itt a baj?” 

Azt mondta: „Itt van a példa: Szent Pál elment egy városba és volt egy megtértje. Amikor 

visszament egy év múlva, mi történt? Amellett az egy mellett még harminc volt neki.” Azt 

mondta: „Elmegyek egy városba, harmincezer megtért van hat hét alatt. Visszajövök egy 

év múlva, és nem találok harmincat. Mi a baj?” – mondta. „Ti, lusta prédikátorok. Ti 

elveszitek a döntésről kitöltött kártyákat, felrakjátok a lábatokat az íróasztalra valahol, és 

felhívjátok őket telefonon.” És folytatta. Én csodáltam azt az embert a bátorságáért.  

187 Utálom, ha egy pipogyát látok, valami felekezeti bábut. Szeretem, ha egy ember, 

egy Istentől küldött ember kiáll a meggyőződéséért, mindennel szemben. Amikor 

beigazolódik, hogy tévedett, beismeri azt, visszajön és újrakezdi. Így igaz. 

188 És ő ott állt, és így beszélt. És én azt gondoltam… Ott ültem Dr. Mordecai Ham-mel, 

ahol… az én személyes jó barátom, egy baptista testvér. És ismerem őt, ó, már évek és 

évek óta és együttműködünk. És ott ültünk egy asztalnál, együtt. Elmentem az otthonába. 

Együtt mentünk le oda. Ott ültünk. 

189 Azt gondoltam: „Jó ég! Hogyan…” Nem akartam félbeszakítani, vagy mondani 

bármit arról a nagy evangélistáról, de azt gondoltam: „Billy, Antiókhiának melyik 

szolgálója volt az… Amikor Pál lement Antiókhiába és volt neki egy megtértje, ott melyik 

szolgáló vette azt a megtértet az ő irodájába, személyesen, és táplálta, és beszélt vele?” 

Nem volt senki. Miért? Pál őt olyan messzire vitte, túl a világ dolgain, ó, míg Isten 

meggyökerezett és megerősödött a szívében. Az az apostol soha nem engedte el azt a 

lelket addig, amíg nem volt igazán meggyökerezve és megerősödve Krisztusban.  

190 És mi manapság mit csinálunk? Hozzuk ezeket a kis lánykákat és férfiakat, 

asszonyokat, akik gyülekezethez tartoznak, hoznak egy döntést a döntés órájában, és így 

tovább. Behozzuk őket, és egyenesen visszaküldjük, ilyen módon. És mi lett? Nem 

jutottak sehová, úgysem. Nincs semmijük, csak egy kis Ige által felpumpált érzelem. Az 



tulajdonképpen ezt teszi. Értitek? Azt fogja tenni, érzelmeket hoz. Ez történt pünkösddel. 

Az érzelmek felé mentek el. Ez történt mindegyikkel. 

191 Az evangelizáció a háló kivetése. Jézus mondta: „Vesd ki a tengerre!” És amikor 

visszahúzta, voltak benne teknősbékák, kígyók, békák és minden más. De emlékezz, ők 

azok voltak kezdettől fogva! Voltak ott halak is. A mi részünk csak az, hogy halásszunk. 

Isten dolga megmondani, hogy ki a hal és ki nem az. Értitek? Miért volt ez velük? Ha őket 

olyan messzire vitték volna Isten királyságába, azt a harmincezret, mint Pálnak az az egy 

megtértje, amikor ő visszajön, neki lett volna négyszázharmincezer. Látjátok? Mert a 

szívük annyira tűzben lenne. 

192 Ahogy a kis Crow testvér mondta a múlt este. Én csodáltam őt a bátorságáért. 

Csodáltam a kiállását, ahogy kiáll a meggyőződésében. Amikor a Világosság fénylik, akkor 

ő ott kiáll. Nem tudod berángatni egyik ilyen rendszerbe sem. Ha ő úgy megáll azon a 

módon, és aztán úgy folytatja. Mennyire csodálom az ilyen típusú embert! Igen, uram. 

193 Hadd mondja csak bárki, hogy úgy nézek ki, mint egy szélkakas. Én inkább nézek ki 

szélkakasnak Istenért, mint valami kifestett Mardi Gras2 az ördög számára. Kell, hogy a 

kinézeted valami alapján legyen, mindenféleképp. Pontosan így van. Tessék. De látjátok, 

ezek a rendszernek a dolgai, amikben élünk és amikkel munkálkodunk manapság. Itt van. 

Az egész dolog romlott és a velejéig rothadt. 

194 Na most, nekünk megvan a Ricky-nk ott fent. Na most, mit fogtok vele kezdeni? 

Látjátok? Ők csak berepülnek, mint a feketerigók. Teljesen igaz. Az egész kormány, az 

egész dolog, minden, több millió dolláros rendszer. Ezt akarjátok. Ezt akarja a gyülekezet. 

Ez az oka, hogy bejöttök. Olyan könnyű most bekerülni a gyülekezetekbe. Jó ég! A 

pünkösdieknek csak egy kicsit remegni kell, egy kicsit ugrálni, vagy mondani valamiféle 

bizonyságot. Bárki tud bizonyságot mondani. 

195 El kellene jönnötök velem Indiába valamikor, és meghallgatni a hinduk bizonyságát. 

Ők megszégyenítenének titeket. Bizony. El kellene jönnötök Afrikába, a hottentották 

megölnek egy állatot és teljesen vérbe áztatják magukat. Hallgassátok csak meg az ő 

bizonyságaikat, az átéléseiket és nyelveken szólásukat! Biztosan. Bálványt imádnak, vért 

locsolnak. 

196 Ó Istenem, bárcsak láthatná ezt mindenki itt! Biztosan. Az ördög utánoz minden 

dolgot, amit Isten előhoz. Utánozza azt. Még Isten Igazságát is utánozza. Pontosan ez az 

igazság. Figyeljetek! Ők ott vannak. De mit akar a gyülekezet? 

197 A nemzet akar valamit, amit megkaphatnak. Nem egy olyan elnököt fent, aki leülne 

a kabinetjében, és megállítaná ezt a butaságot, és ezeket a városokat olyan szárazzá 

                                                           
2
 New Orleans karneválja. Arthur Hardy, egy népszerű karneváli kalauz kiadója szerint az egész karnevál egy részeg orgiához 

hasonlítható. Úgy tartják, hogy ez a „mindent szabad” világ a fiatal turisták paradicsoma, ahol a tradíciókat büntetlenül és 
gátlástalanul lehet semmibe venni”. – forrás: Wikipédia 



tenné… ezektől az iszákosoktól, hogy nekik fél óráig kellene krákogni, hogy elég nyáluk 

legyen köpni egyet. De ők nem akarnak ilyesmit. Egy olyan fickót akarnak, aki megadja 

nekik mindazt a sört, amit akarnak, és legálissá teszi. Aztán letartóztatják, amikor túl 

részeg és erőszakol, és őrültek háza és minden más, roncsok ezrei az utakon, részeg 

sofőrök. És kimennek az útra, és engeditek, hogy egy részeg sofőr kimenjen és elüssön 

valakit és megölje, elnézik neki. Számomra ez előre eltervezett gyilkosság.  

198 Hadd ünnepeljen valaki ott kint, kimegy, lő egyet a pisztollyal, kettőt, hármat a 

levegőbe, és már el is küldik olyan messzire a börtönbe, hogy ott fog elrothadni, mielőtt 

kihozhatnád. Mi ez? Tessék, ez van. Ezek a világi rendszereitek. Nincs benne igazságosság. 

199 Ez az ember, aki beszélt az Egyesült Államok kormányáról… Biztos, hogy minden 

kormányzatot a világon az ördög irányít, minden rendszert. Minden… Jézus mondta így. 

Sátán elismerte: „Ezek mind az enyémek. Azt teszek velük, amit csak akarok.” Hol 

vagyunk most akkor? Figyeljétek, hol állunk!  

 Na most, mit kellene mondanom ennek zárásaként, barátaim? 

200 Látjátok, a politikai világ szétesőben van. Megyünk vissza Rómához, itt az Egyesült 

Államokban, olyan gyorsan, ahogy csak tudunk. A Biblia megmondta, hogy ezt fogjuk 

tenni, Jelenések 13. És itt vagyunk. Mit tett ez? Nekik kellett egy nagy csomó szervezet. 

Menjetek a Jelenések 17-hez: „az öreg anya-szajha, és minden lánya”. Oda megy vissza 

pontosan, minden felekezet éppen ővele. Ott vannak. Nekik felemelkedett egy fáraó, aki 

nem ismerte Józsefet, és itt vagyunk, az egész dolog. Még a pünkösdi vezetőink is 

mindenkit belevezetnek Hollywoodnak abba a nagy csillogásába, és egyben lenyeli az 

embereket egy falatra. Ó, ez egy… 

 Isten segítse meg ezt a nemzetet! Isten segítse meg ezeket az embereket!  

201 Néha ettől az ember úgy érzi, hogy kimenne az utcára és kiabálna. De tudom, hogy 

a Biblia azt mondja: „Senki sem jöhet, csak ha az Én Atyám vonzza.” Tudom, hogy 

ezeknek a dolgoknak meg kell történniük ezekben a napokban. Látom a Világosságot, 

Isten Világosságát, amint terjed. Látom a hamisat odaát, mindazt a fényt, és… csillogást 

és fényt együtt. És nekem mit kell tennem? 

202 Úr Jézus segíts nekem hűnek lennem, amíg eljössz! Hadd álljak meg, Ó Istenem! 

Hadd álljak ki és maradjak itt, Uram, és csak úgy mozduljak, ahogy Te mozdítasz engem!  

203 Mit mondhatnék azoknak az embereknek, akik igazán hisznek Istenben? Egy 

szörnyű képet festettem le. Itt van még legalább 20 oldal nekem ebből a kis szövegből, 

amit leírtam ehhez a témához, de már túl késő van. Mit kell mondanom ezen a reggelen? 

Mit kell nekem itt hagynom számotokra? Vagy, hol vagytok? 

204 Én a szervezeteiteket kárhoztattam, nem titeket kárhoztattalak. Én kárhoztatom a 

rendszert, ami oda vitt titeket, ahol vagytok. Nem kárhoztatlak titeket szolgáló 



testvéreim. Nektek rossz benyomásotok van rólam. Én segíteni próbálok nektek. Mi 

lenne, ha látnám, hogy egy csónakban mentek le ott a folyón egy vízesés felé és tudnám, 

hogy az a csónak nem bírja ki azt a vízesést? És azt kiáltom nektek: „Gyertek ki abból!” 

Nem azért, mert nem szeretlek titeket, hanem pont’ azért, mert szeretlek titeket. Az a 

rendszer, amiben vagytok, a pokolba fog menni, ahonnan kijött. 

205 Beszélgettem egy idős emberrel a minap. Egy kisfiú bejött az üzletbe, itt Tucson-

ban, ahol voltam. Bementem, hogy vegyek egy kis Special K-t [amerikában népszerű 

gabonapehely – a ford.] reggelire. Ott volt egy kisfiú, ott állt, cigarettát vett. Azt kérdezte 

tőle: „Kinek lesz, anyukádnak?” 

 Azt mondta: „Nem. Annak a fiúnak, aki ott ül.” 

 Azt kérdezte tőle: „Elég idős hozzá?” 

 Azt mondta: „Igen.” 

206 Azt mondtam az eladónak: „Ő sose lesz elég idős.” Látjátok? De te… 

207 És az emberek kezdik azt gondolni, hogy ez rendben van. A dohányzás népszerű. És 

a gyülekezetekben gyakorolják a mértékletes ivást, egyszerűen csak a modern ivást. Ó, 

Isten szerelmére! Mit… Honnan veszitek ezt? Ez a rendszerből van, nem Isten Igéjéből. 

„Még az is, aki felebarátjának erős italt ad…” Értitek? Persze, hogy ez, ez tönkretesz, 

végigsöpör a nemzetünkön, hollywoodi ragyogás. És ide jutottunk, egy ilyen 

felfordulásba. Itt vagyunk, egy ilyen állapotban. 

208 Ez az öregember azt mondta nekem: „Hát, sajnálom őt.” Azt mondta: „Ez elég 

nehéz… nehéz nekünk leszokni. Ugye nehéz? Neked nem lenne nehéz leszokni erről?” 

 Azt mondtam: „Én rá se szoktam, soha.” 

209 Azt mondta: „Ó, te nem dohányzol? Csodállak ezért, pajtás.” Körülbelül 70 éves 

volt.  

 Azt mondtam: „Köszönöm.” 

 Ő azt mondta: „A whisky-vel is így van, ugyanígy.” 

 Azt mondtam: „Én nem iszom.” 

210 Azt mondta: „Nos, nagyra becsülöm ezt.” Azt mondtam: „Azt gondolom ez egy… Ha 

egy férfi hazajön, és megiszik egy pohár sört, az rendben van. De amikor veszik ezeket a 

nőket, ott kint az utcákon részegeskednek és csavarognak… A férje elmegy munkába, 

aztán veszi az autót, és már el is ment.”  

211 Azt mondtam: „Soha nem is kellene egy asszonyt a kormány mögé engedniük.” 

Hát, ha én lennék ott, nem tehetné meg azt, ha lenne beleszólásom. 

212 Azt mondják az asszonyok a legóvatosabb sofőrök. Én egy nemzetközi utazó 

vagyok. Én és a fiam átkeltünk ezen az országon. Tettünk egy füzetet az autóba, és 



minden alkalommal, amikor baleset volt, lehúzódtunk az úton, lejegyeztük, hogy „férfi” 

vagy „nő”. És 300-ból 281-et asszony okozott, 19-et férfi. Pontosan. Mégis ott ül, 

igazgatja a haját. És kifordul így, és a jobb helyett bal felé és minden ilyen. De ó, persze a 

rendőrség nem ezt fogja mondani. Ők ott vannak a rendőrök között is. Micsoda szégyen! 

213 Amikor egy asszony kimegy a konyhaasztal mögül, a házból, hogy gondot viseljen a 

saját kis szolgálatáról, amit Isten adott neki, a gyerekeiről, akkor kimegy Isten akaratából.  

214 Tegyétek a szószékre, ő kiment Isten akaratából. Nincs Íráshely a női prédikátorra. 

Szeretném, hogy egy férfi álljon fel, nézzen a szemembe és mondja el nekem. Nincs ilyen 

dolog. A pünkösdieknél van annak a dolognak a gyökere. Soha nem volt! Ádám volt 

először megformálva, és utána Éva. Ádám nem volt becsapva. De mégis ezt teszitek. És 

látjátok, hogy hova juttattátok magatokat? Messze ki az ág végére és most már nem 

tudtok visszajönni. De ott vagytok. Ez az. Ez a világ, ez az, amit akartok. Ez az, amit 

akartok, ez az, amit megkaptatok. Értitek? 

215 De azok, akik várunk egy Királyságot, Aminek Építője és Alkotója Isten, mi kapunk 

egy Királyságot.  

216 Mi nem egy felekezetet várunk. Nem keresünk… Azok, akik szeretik Istent, mi nem 

valami felekezeti lángészt várunk. Nem valami nagy matematikust várunk, aki feláll oda, 

és megmondja nekünk, hogy hogyan csináljunk nagyobb számokat, és így tovább, 

kimennek az utcára és halálra dolgozzák magukat, hogy tagokat hozzanak be. Mit kaptok? 

Több disznót hoztok be az ólba. Ennyi az egész. És mi lesz ebből, amikor az odajut? 

Dagonyázás. Pontosan. 

 Isten egy Királyságba szüli őket, Odafentről. Pontosan így van. 

217 Valaki kritizálta Billy Grahamet azért, amit tett. Azt hiszem, olvastátok a Post 

magazinban. Bob Jones azt mondta, hogy Billy Graham… Bob Jones egy csomó mindent 

kiabál, ugye? Igen. Billy Graham többet tett Isten Királyságáért, ebben a néhány évben, 

amíg kint volt a missziós mezőn, mint amit Bob Jones még egy millió év alatt tudna tenni, 

ha addig itt maradhatna. Így igaz. De mit mondott? „Billy Graham csak kimegy oda, és azt 

mondja, nos, neki nincs felekezete, ahová vinné őket.” Isten áldja meg azt az embert 

ezért. Igen, uram. Mit csináltok? Behozzátok és kétszeresen a pokol gyermekévé teszitek, 

mint akkor volt, amikor az utcáról összeszedtétek. 

218 A tanítványok soha nem vitték őket semmilyen felekezetbe. Vitték őket a Szent 

Szellemmel való betöltekezéshez és Isten Királyságába. És ott a Szent Szellem vette át az 

irányítást. Igen, uram. 

219 De azt mondták, hogy ő eladósította a gyülekezetet, hogy nem vitte őket 

szervezetbe… nem engedte, hogy mind szervezetbe menjenek. Azt hiszem, nekik mind a 

Bob Jones Egyetemhez kellene tartozniuk. Értitek? Akkor aztán teljesen kimennének a 



kerékvágásból. És itt vannak ezek az úgynevezett fundamentalisták és mindezek a dolgok. 

Ez butaság. 

220 Mit várunk, barátaim? Mit? Az igazi Gyülekezet nem egy felekezetet vár, nem egy 

elnököt vár, nem egy zsenit, aki felemelkedik. De ők egy Királyságot várnak és egy Királyt, 

aki eljön. Mi ez a Királyság? Ez a földön van most. Ez egy Szellem, Krisztus titokzatos 

Teste. Abban ők kijöttek a presbiteriánusoktól, metodistáktól, pünkösdiektől és 

mindenből. Ők ebben a Királyságban vannak. Ott beleszülettek Abba. Bejöttek Abba a 

Szent Szellem keresztsége által, és ebben a Királyságban vannak. És várunk egy Királyt, aki 

eljön ebbe a Királyságba, Aki felállítja a Királyságát itt, a földön, az Ő trónján, Dávid 

trónján. Irányítani és uralkodni fog örökké. Ez az, amit a Gyülekezet vár. 

221 És a jó dolog ezzel kapcsolatban barátaim, gondoljatok bele… Mielőtt eljutunk 

ehhez a Királysághoz… Mielőtt ez a Király eljön, mi együtt ülhetünk már most mennyei 

helyeken Krisztus Jézusban, felemelve a világi romlottság minden árnyéka, minden tévé-

programja fölé, és minden más ilyen butaság fölé, ami a földön van manapság, minden 

rothadt szennynek, rendszereknek és mindennek. Emelkedj fel mennyei helyekre! És 

hadd jöjjön Maga a Szent Szellem ránk, és mondja ki, szólítsa nevén a bűneinket, és 

mondja meg nekünk, hogy hogyan egyenesedjünk ki, és hogy mit tettünk az életben, és 

most mit csinálunk. Ez a Szent Szellem, Jézus Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és 

mindörökké. Ez az a Király, Aki eljön a Királyságába egy nap. És az Ő Királysága most van 

épülőben a népének szívében, itt a földön. 

222 Isten áldjon meg titeket! Ha én soha… Talán nem fogtok szeretni engem ezután. 

Látjátok? Talán nem szerettek, de egy nap rá fogtok jönni, hogy ez az Igazság. Na, most 

Isten áldjon meg titeket! Nem tartalak tovább titeket, de szeretném, ha emlékeznétek 

erre.  

223 Egy Királyságot várunk és most egy olyan Királyságot kapunk, amit nem lehet 

megmozdítani. Kapunk valamit a szíveinkbe, és nincs olyan ördög a pokolban, aki azt ki 

tudná rázni. Nincs semmi. 

224 Ez az öregember a múltkor ott, azt mondta: „Nos, én mondom neked… 

Megmondom, hogy mi ez, uram.” Elmondtam neki, hogy én szolgáló vagyok, és ez az oka, 

hogy nem dohányzom, és nem iszom és így tovább. Azt mondta: „Én csodálom azt.” Azt 

mondta: „Így igaz. Amikor a rendőrség kötelékében voltam, mindez a fiatalkori bűnözés… 

Ez minden, ami nekünk van manapság.” 

225 Azt mondtam: „Uram, nem akarok vitázni önnel, de én azt mondom, ez nem a 

fiatalkori bűnözés. Ez a szülők bűne. Így igaz. A szülőnek bűne, hogy hagyják a 

gyerekeiket, hogy úgy viselkedjenek. Szükségük lenne egy…” 

226 Hogy ti… Mit csináltatok? Odaraktátok az Igaz történet magazint az asztalotokra a 

Biblia helyett. Imaalkalmak helyett szaladgálnotok kellett mindenfelé, és valami mást 



csinálni. Ez a baj a világgal manapság. Ez a baj az úgynevezett keresztényekkel; táncolnak, 

partiznak és italoznak, és ó, minden más. Értitek? Ez a szülők bűne, nem a gyerekek bűne. 

A szülő vétkes. Ő az. Figyeljetek!  

227 Azt mondtam: „Mi történt, uram? Ön ott áll. Két ember vagyunk, akik ezelőtt soha 

nem találkoztak az életben. Ön…” Azt mondta hogy hetvenvalahány éves, csak 

mellékesen csinálja. Azt mondtam: „Én szolgáló vagyok.” És azt mondtam: „Ön képviseli a 

föld polgári törvényeit. Én képviselem a föld erkölcsi törvényeit. Na most, ha valaki 

megszegi az ön polgári törvényeit, mi történik? Börtönbe zárja, ugye? Egyből börtönbe 

küldi, ha megszegi a polgári törvényeket.”  

 Azt mondta: „Így van.” 

228 Azt mondtam: „Ha ők megszegik ezeket a törvényeket, a pokolra jutnak.” Azt 

mondtam: „Egy igaz bíró, aki… Isten az Ő Igéje alapján… Azokat az eseteket a nemzet 

törvényeire alapozzák. És amikor törvénysértést találnak, akkor nincs más, mint 

megfizetni a büntetést. És bármilyen törvény, amivel nem jár büntetés, az nem egy 

törvény. Így van.” Azt mondtam: „Megszegni Isten törvényét, az Igéjét, az örök 

elválasztódás az Ő Jelenlététől.” Azt mondtam: „Na most látja, hogy hol vagyunk.” 

 Azt mondta: „Az Úr áldjon meg! Hol prédikálsz?” 

 Azt mondtam: „Éppen bárhol, ahol van egy nyitott ajtó számomra.” 

229 Tessék. Értitek? Csak egy idős ember abból a korból, látjátok, és egyszerűen csak 

látta ezt abban az időben. Szegd meg Isten törvényeit, ami az Ő Igéje, és akkor a pokolhoz 

vagy kötve! Ez minden ezzel kapcsolatban. Szolgáld Istent! 

230 Bejöttünk ebbe a Királyságába a Szent Szellem keresztsége által. És amikor 

bejövünk Oda, nem egy megjátszott hit… Néhányan, én nem…  

231 Na, most ne gondold azt, hogy: „Most akkor Branham testvér nem hiszi, hogy 

nyelveken szólsz.” 

232 Én hiszem, hogy nyelveken szólsz. De csak nézd meg azokat, akik nyelveken szólnak 

és nincs meg nekik Az! Nézd meg a… Nézd meg, hogy hogyan viselkednek, és hogyan 

cselekszenek! Meg tudod mondani, hogy nekik nincs meg Az. Értitek? 

233 Nézd meg a gyülekezeteket, manapság, azt mondják: „Mi vagyunk a Gyülekezet.” 

Mindegyikőjük azt mondja: „Mi vagyunk a Gyülekezet”. 

234 Csak egyetlen Gyülekezet van, és az Krisztus titokzatos Teste. Amikor belekerülsz 

Abba, a Szent Szellem által vagy Oda bekeresztelve és az megváltoztatja az egész 

lényedet. 

235 Nemrég… El fogom mondani, csak azzal kapcsolatban, ami eszembe jutott. A 

feleségemmel a múlt nyáron, amikor hazamentünk az egyik összejövetelről, elmentünk 

vásárolni. Láttunk egy asszonyt, aki szoknyát viselt. Ez egy furcsa dolog az országunkban. 



Mindannyian meztelenek. Szóval akkor láttuk azt az asszonyt. Ő… És felismertünk 

néhányat azokból az asszonyokból, akik ottani gyülekezeti kórusokhoz tartoznak, azokban 

énekelnek. És a feleségem azt mondta: „Billy, mi készteti azokat az asszonyokat…?” Azt 

mondta: „Miért teszik azt? A népünk… Vajon miért?” 

236 Azt mondtam: „Mi nem azok vagyunk. Mi nem ahhoz a királysághoz tartozunk.” Ő 

azt mondta: „Hát…” Azt mondtam: „Ők nem a mi népünk.” 

237  Azt mondta: „Hogy érted? Nem amerikaiak vagyunk?” 

238 Azt mondtam: „Ó nem. Nem bizony.” Azt mondtam: „Elmegyek Németországba, 

egy német szellemet találok, egy nemzeti szellemet. Elmegyek Svédországba, egy svéd 

szellemet találok. Elmegyek Indiába, egy nemzeti szellemet találok. Eljössz Amerikába, és 

Ricky-t találsz, ilyenfajta szellemet, ó, egy mindentudót.”  

239 Figyeld őket, amikor elmennek egy másik országba! Még a gondolat is beteggé 

tesz, hogy amerikai vagy, ahogyan ők viselkednek. Így van. Ez a legcsúnyábban viselkedő 

nép, a legpimaszabb, független, tanult idióták. Így igaz. És a többiek a világban tudják ezt. 

Nem csoda, a barátságot mi a dollárjainkkal próbáljuk megvenni. Te nem veszel 

barátságot. Na most, lehet… A mi nemzetünk rothadt a gyökerekig. Így van. Nincs 

számára remény. Teljesen vége. Az egyetlen dolog, amit várhatunk, az az Úr Eljövetele. 

Igen. 

 Azt mondta: „Nos, nem vagyunk amerikaiak?” 

240 Azt mondtam: „Nem. Mi itt élünk. Itt élünk. Nincs…” Azt mondtam: „Nos, látod, 

azok az emberek amerikaiak. Nekik amerikai szellemük van. Szeretik Hollywoodot, ami 

irányítja Amerikát: az öltözködése, a divatja, az istennője és így tovább. Pontosan ezt 

teszik. Nos, ők amerikaiak, mi Felülről valók vagyunk. Az asszonyok a mi 

gyülekezetünkben nem teszik ezt. Ők tisztán, szentül élnek.” 

241 Veszel egy asszonyt, aki hordja azokat a fajta ruhákat és kimegy az utcára. Nem 

érdekel, hogy mennyire próbálsz erkölcsösen élni, a korok végén házasságtörőnek fognak 

hívni téged. Ha egy férfi kívánsággal tekint rád és te egy felajánlást mutattál számára, 

akkor bűnös vagy házasságtörés elkövetésében. Jézus mondta így. Olyan tiszta lehetsz a 

férjed, vagy barátod felé, amennyire csak lehet, de ha úgy öltözöl, és valami bűnös rád 

néz, neki számot kell azért adnia az ítélet napján, és te felajánlottad magadat.  

242 Tisztuljatok meg, asszonyok! Térjetek vissza Istenhez! Ez… Nem érdekel, hogy mit 

mondanak rólatok. Menj vissza Istenhez! 

243 Az asszonyokat valamikor nagy tiszteletre méltatták. Ők a nemzet gerince. És most 

hol tartanak? Ők hozták ez magukra. Úgy tekintik… Még csak le sem veszik a kalapjukat, 

amikor beszélnek velük, semmi ilyesmi. Az csak egy ilyen állapot. Mit csináltak? Ezt 

hozták magukra.  



244 Hogy kezdődött ez? Valami Ricky-t tettek a szószékre valamilyen bibliaiskolai 

tapasztalattal, valamilyen szervezetnek a bábja, Isten embere helyett, aki venné az Igét és 

darabokra tépné őket Azzal. Igen. Ez van nekünk a gyülekezetben. 

245 Isten legyen irgalmas! Menjünk be ebbe a Királyságba! Menjünk oda, ahol ezt 

megtaláljuk és élhetünk e szerint a Királyság szerint, akkor a gondolataitok szentek 

lesznek. A dolgaitok, a gondolataink Fölülről valók, ahol a ti örökségetek van.  

 Hajtsuk meg a fejeinket!  

246 Tiszteletteljesen felteszem nektek ezt a kérdést. Némelyikőtök talán már nem tér 

haza ma este. Ez lehet az utolsó alkalom, hogy látlak titeket itt a földön. Jézus eljöhet 

még ma este. Lehet egy pusztulás, még ma este. Tudjátok, ez megtörténhet bármikor; a 

Gyülekezet titkos elmenetele.  

247 Azt mondod: „Branham testvér, nemrég amikor azt mondtad, a Gyülekezet 

elmehet, és nem tudnánk arról.” Ó, igen. A Biblia mondja ezt. Nem, nem fognak tudni 

erről semmit. Ez egy titkos eljövetel. Ő eljön titokban és ellopja a Gyülekezetét. Elviszi őt, 

mint a könyvben, amit olvastam egyszer Rómeóról és Júliáról. Értitek? Ő eljön Érte és 

senki sem tud erről semmit.  

248 A világ azt fogja mondani: „Nos, ketten vagy hárman ebből…” Azt mondják: „Nos, 

valaki eltűnt a múlt éjjel.” És messze az ország másik felében még ketten vagy hárman. Ő 

mondta, hogy ez fog történni. „Ó, kimentek valahová. Ők… Valami lány hibázott és 

elfutott. Egy ember elfutott. Valaki más felesége…”. Ők el lettek ragadva és semmit sem 

tudnak erről. Százak mennek el minden nap és semmit sem tudnak erről. Látjátok? 

249 Mielőtt ez az idő megtörténne, nem akarnál rendbe jönni Istennel? Nekem 

találkoznom kell veletek az ítéletkor. Szeretlek titeket, én nem azért szidom a 

pünkösdieket, mert… Soha nem azért jövök közétek, hogy eladósítsalak titeket. Azért 

jövök, mert Isten küldött. Én az Úr Jézus Nevében jövök. Mondtam nektek bármit valaha, 

ami helytelen? Volt-e valaha, hogy a vezetőitek közül valaki felállt és próbálta volna 

elmondani nekem, hogy tévedtem? Én megkérném őket, hogy bizonyítsák azt. Ők jobban 

tudják ezt annál. Rendben. Na most nektek… Közületek sokan ott voltak az 

összejöveteleken. Tudjátok, hogy nem mondtam volna ezt ma reggel, hacsak nem 

tudnám, hogy ennek a városnak erre volt szüksége. Ez teljesen át lett adva mindenféle 

szennynek és mocsoknak. Nektek szükségetek van Krisztusra. 

250 Szeretnétek elfogadni az Isten igazi Királyságát, ahol az egész lényetek megváltozik; 

ahol át vagy formálva és új teremtéssé lettél, az Életnek egy teljes virágzása, az Örök 

Életé, ami benned van, a világ dolgai halottak? Nem foglak kérni titeket, hogy jöjjetek 

bármilyen oltárhoz. Arra foglak kérni, hogy legyetek őszinték. Ha igazán vágysz rá, és 

szeretnéd, hogy imádkozzak érted, ahogy bezárom az összejövetelt, emeld fel a kezed, és 



mondd: „Imádkozz értem, Branham testvér!” Isten áldjon meg titeket! Rendben, 

körülbelül kilencven százalék. 

251 Mennyei Atyánk, ahogy idenéztem, mielőtt becsuktam a szemeimet, Uram, láttam 

ezt a kiadványt itt, ezt a hirdetést az újságban „Tony Fontane története”: szőkék, bűvész-

trükkök, tánc az emelvényen, zene, erkölcstelenül öltözött asszonyok, férfiak. 

252 Jézus azt mondta: „Mit mentetek látni, amikor kimentetek megnézni Jánost; egy 

embert puha ruhákban, kifordított gallérral, és ilyesmik? Nem.” Azt mondta: „Azok a 

királyok palotáiban vannak. Mentetek látni egy szélingatta nádszálat? Valakit, aki 

szeretne egy szervezeti felajánlást, egy kicsit jobbat, mint a másik, és akkor odamenne? 

Az nem János. Ő nem egy szélingatta nádszál volt. Ő soha nem alkudott meg egyetlen 

dolgotokban sem. Mit mentetek látni, egy prófétát?” Azt mondta: „Én mondom nektek, 

prófétánál nagyobbat.” 

253 Atyánk, Istenünk, felismerjük, hogy nem maradt remény a gyülekezeti rendszer 

számára. Ennek vége, Urunk. Ez a Te akaratod ellen volt, kezdettől. Nincs remény a 

nemzet számára. Ennek vége. 

254 Mi láttuk ezt a nemzetet Izrael tökéletes mintájaként. Ahogyan Izrael ment a 

földjére, és kiűzte az ott lakókat, ahogy mi bejöttünk és kiűztük az amerikai indiánokat. És 

milyen nagy embereik voltak azokban a napokban: Dávid, Salamon, Józsué. És mi is így 

jöttünk be és űztük ki az őslakosokat, és felállítottuk az országunkat, a gazdaságunkat 

vallásszabadságra, amikor tanításokhoz voltunk kötve és ilyenek. Nagyszerű embereink 

voltak; egy Washington, egy Lincoln. De végül, ahogy teltek az évek, végül 

megválasztottak egy Áhábot, akinek volt egy festett arcú Jézabelje, aki felállította a világ 

divatját. Mi pontosan ugyanezt tettük. És most látjuk, hogy ugyanaz a dolog történik meg. 

Abban az időben volt egy Illésed, hogy kiálljon és kárhoztassa azt. Ó, mennyire gyűlölték 

őt, de mégis kiállt. Az ő hangja még mindig állni fog az Ítélet Napján.  

255 És Atyánk, küldj nekünk egy Illést! Küldd el nekünk a Biblia Hangját, Isten Hangját, 

hogy igazolja Azt. És hogy bizonyítsd, hogy Isten vagy és Te ugyanazt cselekszed tegnap, 

ma és mindörökké, hogy a nép megtudja. Minden kétség nélkül meglássák, hogy ez az 

Igazság. És hogy az emberek… 

256 Mint az a kis asszony a kútnál, össze volt kavarodva mindenféle dologban, de 

amikor az a Világosság ráragyogott arra a kis ösvényre, amin járt, ő meglátott valamit. 

Soha többé volt a régi. Eljött egy Forráshoz, aminél még soha nem járt. 

257 Add meg, Uram, hogy sokan meglássák ma, hogy van egy nyitott Forrás, és Isten 

Igéjének még mindig hatása van azokra, akik hiszik és fogadják Azt. Sok kéz 

felemelkedett, Úr Jézus. Ők kétségbeesett szükségben vannak. Én hiszem, hogy komolyan 

gondolták. Alig tudok belegondolni, hogy az emberek, akik próbálkoznak és bejöttek ebbe 

a pünkösdi mozgalomba, mert kijöttek ezekből a divatokból és ilyen dolgokból és látták, 



hogy semmi nem volt abban számukra. Egyenesen idejöttek és ugyanabban találták 

magukat, egy rakás Hollywood, ugyanolyan képzettségi program, nagy dobások, ahogy 

ezt a földön mondjuk, Urunk. Ó, mennyire… Istenem, segíts rajtuk! Megtennéd, Atyám? 

258 És hiszem, hogy nem tudták volna felemelni a kezeiket, ha nem lett volna ott 

Valami, ami készteti őket, hogy emeljék a kezüket. Van egy Szellem körülöttük. És ezek a 

férfiak és asszonyok, talán kilencven százalékuk, Uram, akik felismerték, hogy valami baj 

van, és nem akarják, hogy ez így legyen. És most a tudomány szerint ők nem tudnák 

felemelni azt a kezet; a gravitáció lent tartja azt a kezet. De tudnak dacolni a 

tudománnyal, mert ők emberi lények, és van egy szellemük, ami tud parancsolni annak a 

kéznek, hogy emelkedjen fel és az fel fog emelkedni. 

259 És Istenem, Te annyira felruháztad az embert szabad akarattal, hogy tegye meg a 

saját döntését. És most egy Szellem áll mellettük, ami elmondja nekik, hogy az a szellem, 

amit imádtak, helytelen volt, és akarnak egy döntést. És a Szellem körülöttük, a Szent 

Szellem készteti őket, hogy emeljék fel a kezüket és mondják: „Add nekem, Istenem!”, 

Uram, Te ismered a szíveiket. Imádkozom, hogy a Szent Szellem zúduljon be, mint ahogy 

egy gát átszakad valahol, és a Szent Szellem felgyülemlett zúgó várakozása tegye élővé a 

lelküket egy igazi Tűzzel, amely Isten szeretete által lobog a haldokló emberiségért. Nem 

egy szervezetért, de a haldokló emberiségért. Nem politikáért, amint látják, hogy a 

szervezeti világ szétesik. Látják, hogy a politikai világ szétesik. És az Egyesült Nemzeteik, 

egy nagy léggömb, amit mindenféle politikai tanítás szele dobál egyik oldalról a másikra. 

És ó, Istenem, ők látják az Egyházak Tanácsát, ahogyan azt nevezik. Látják, hogy ez 

egyenesen egy csapdába viszi őket, Uram, mint ahogy egy pók szövi a hálóját.  

260 Istenem, hadd ébredjen fel pünkösd, gyorsan, Urunk, amíg itt van az idő, hogy fel 

tudjon ébredni! Ébreszd fel ezt a kis várost, itt, Uram! Ébreszd fel ezeket az asszonyokat, 

akik itt ülnek! Ébreszd fel ezeket a férfiakat! Ne engedd, Uram, hogy ez elmenjen 

mellettük!  

261 Mint ahogy a katolikus egyház felébredt Szent Patrik után. Mint ahogy a zsidó 

gyülekezet felébredt Illés után, aztán felékesítették a sírját. Mint ahogy a katolikus egyház 

felébredt Jeanne d'Arc után. Nem ismerik fel, miközben történik. De miután vége, akkor 

felismerik. Mint ahogy a gyülekezet, azután ébredt fel, hogy Jézust megfeszítették. Akkor 

már túl késő. Akkor már megtették.  

262 Ó Istenem, ébresztd fel pünkösdöt! Én szeretem őket, Uram. Ők az a nép… Ők 

segítettek enni adni a gyermekeimnek. Uram Istenem, hadd tudják meg, hogy Isten 

Üzenetének nem kell az ő szervezetükből vagy köreikből jönnie. Te azt emelsz fel, amit 

akarsz. Te Isten vagy. Rázd meg a lelkeiket ezen a reggelen, Atyám, és hozd vissza őket 

annak a felismerésére, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap ma és mindörökké! És most itt 

ülünk az Ő Jelenlétében, mennyei helyeken, felemelve az Ige által. Ők a Tieid, Uram. 



Cselekedj velük a belátásod szerint. Én Eléd hozom őket, mint az Üzenet trófeái Jézus 

Krisztus Nevében. Ámen. 

263 Szeretem Őt. Ti szeretitek Őt? [A gyülekezet mondja: „Ámen!” – a szerk.] Ha a 

testvérnőnk megadná nekünk a hangot: „Szeretem, szeretem.” Haragszotok rám? 

[„Nem.”] Ha igen, gyertek ide és fogjatok velem kezet és imádkozzunk! Értitek? Én az 

Igazságot mondtam nektek, az Evangélium haldokló Igazságát. Egy nap talán felismeritek 

ezt. Ne engedjétek, hogy az túl késő legyen! Felállhatnánk csak egy pillanatra?  

  Szeretem... 

 Szeretitek? Emeljétek a kezeteket! 

  Szeretem, szeretem, mert Ő szeret engem. 

  Vérével megváltott engem a Golgotán. 

264 Na most, metodisták, fogjatok kezet a baptistákkal! Egységhívők, fogjatok kezet a 

háromság-hívőkkel, és Isten Egyháza fogjatok kezet az Isten Gyülekezeteivel! 

Mindannyian, mialatt énekeljük ezt, mondjuk őszintén: „Szeretlek téged, testvérem, 

testvérnőm. Imádkozni fogok érted. A testvérem vagy, testvérnőm vagy.” Tegyük ezt újra 

most! 

  …mert Ő szeret engem. 

  Vérével megváltott engem a Golgotán. 

265 Isten Gyülekezetei gyertek, lássátok meg Ezt, azután térjetek meg! Imádkozzatok a 

szervezetetekért, és menjetek ki abból a fajta kerékvágásból! Isten Gyülekezeteiben van 

néhány igazán Istentől való ember. Ismerem őket. Az egységhívők közt vannak igazán 

Istentől való emberek. Így igaz. Isten Egyházában vannak igazán Isten szerint való 

emberek. Baptisták, metodisták, nekik vannak Isten szerint való embereik. De a rendszer 

az, ami úgy tartja őket; a rendszer bábjai. 

266 Emeljük fel kezeinket, most Őhozzá, akit szeretünk! Teljes szívetekből, most! 

  Szeretem… 

 Rendben. Demos testvér… 

 

 

*** 


