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1 Köszönöm, Littlefield testvér. Helyet foglalhattok. Valahogy úgy tűnik, mintha 

hazajönnék, amikor újra itt lehetek ebben a kedves kis gyülekezetben ma este. És az a 

nagyszerű kiváltságom volt, hogy odaszentelhettem ezt az Úr munkájára néhány évvel 

ezelőtt. És itt lehetek a felettébb kedves Littlefield testvérrel és nyájával újra a jó öreg 

Cleveland-ben, Tennesse-ben, ahol mindig kedves, szívélyes kézfogás vár. Ez 

természetesen jó érzés ma este.  

 Felhívtam, vagyis beszéltünk Littlefield testvérrel nemrég és azt mondta: „Branham 

testvér, mondd csak eljönnél és meglátogatnál bennünket újra?” 

 Azt mondtam: „Rendben van, Littlefield testvér, örömmel megteszem. Most 

elutazom, de amikor visszajövök április körül, majd felveszem veled a kapcsolatot.”  

2 Eljöttünk Arizonából, aztán lementünk Floridába és épp’ csak visszaértünk és fel is 

hívtam aznap este. Ő és a drága kis felesége már lefeküdtek. De én sokáig fent vagyok – 

ahogy a szolgálók, – és így azt gondoltam: „Nos, nincs még túl késő felhívni egy 

prédikátort.” Tudjátok, általában készen áll bármikor. És ő… A felesége vette fel a telefont 

és ő [a férje] már majdnem Morpheus karjaiban volt. Tudjátok, az álom hercege. 

Mondtam neki, hogy eljövök – ha az Úr is akarja –erre a szombat estére és vasárnap 

reggelre. És természetesen nagy kiváltság visszajönni. 

3 Szeretném kifejezni hálámat a City View Motelnek és a Lehi Motelnek szíves 

előzékenységükért, amit mutattak felénk ebben a városban is, hogy még szobákat is 

adományoztak számunkra. És az emberek, akik velünk vannak engedményeket kaptak a 

szobákra meg hasonlók. Tudjátok, jó lenne ilyen helyen élni, (így van) amikor így bánnak a 

keresztényekkel. Ez jó hely lenne egy jó, régimódi, pünkösdi, Istentől küldött ébredést 

indítani, ugye? Biztosan az lenne. Ahogy jöttem errefelé és láttam az Isten Egyházának 

központját itt, egy kicsit lejjebb az úton, észrevettem, hogy jobb kéz felől van egy nagy 

táborhely. És ez egy nagyszerű hely. Tehát ez jó lenne egy ébredési összejövetelre. 

4 Épp átvettem ezekből néhányat otthon, egy kis tanulmányozásban, itt az előző 

vasárnap… Körülbelül három vasárnappal ezelőtt, azt hiszem, az egyik szokásos vasárnap 

reggeli szolgálatomon prédikáltam erről. Épp csak hat órán át, tudjátok. És az ennyi volt, 

hat óra, azt hiszem. És így… Három alatt még csak el sem tudtam kezdeni, tudjátok. És 

aztán, amikor bemelegszik az ember és jól megy, tudjátok, akkor nem tud, nincs hol 

megállni. Az Evangéliumon nincs fék, tudjátok. Egyszerűen nincs hely, ahol megállj. Tehát 

dicsőséges időnk volt.  



 És aztán vasárnap, azt hiszem, a múlt vasárnap volt egy másik, körülbelül három órás 

tanításunk az Igéről, hogy milyen napokban élünk és milyen időben élünk. És dicsőséges 

volt számunkra látni a Szentírást, ahogy pont’ arról szól, hogy hol vagyunk; visszamenni és 

elővenni a próféciákat, megmutatni, hogy mit tettek, mi van most itt, mi az ÍGY SZÓL AZ 

ÚR a jövőről, ami jön, látjátok. És tudjuk, hogy ez igaz. Soha nem hibázhat, mert ez az Ige 

és az Ige mindig helyes.  

5 Tehát, bárcsak lenne időnk, egy pár este, kb. nyolc vagy tíz este ezen a kedves 

vidéken és kihirdetnénk mindenfelé a gyülekezetekben a közösséget és összejönnénk. De 

nem tudjuk ezt tenni. Egyből el fogok menni Kanadába, az indiánokhoz, messzire azon a 

vidéken, nagyon messze. És tavaly ősszel egy kis, helyi misszionáriussal voltam ott, és 

észrevettem… Szép otthona van, de a karjai és itt lenn és körben csupa piros volt. 

Megkérdeztem, hogy mi az. A poloskák és bolhák szinte megették őt, amikor az 

indiánoknál volt ott kint. Tudjátok, velük kell élni.  

6 Afrikában én ettem… amikor ők csak… Nem is tudom, hogy hogyan tudtam azt 

megtenni. Egyszerűen csak Isten kellett, hogy segítsen, ez minden. De neked akkor is meg 

kell tenned. Értitek? És így az emberek, akik misszionáriusok, egy csomó kellemetlen 

dolgon mennek keresztül. De nekünk mindenné kell lenni minden ember felé, hogy 

néhányat megnyerjünk Krisztus számára.  

 És annyira sajnáltam Eddie-t és a gyerekeit is így… És a kis Eddie Byskal és a felesége 

egy kedves asszony, egy szép, kedves otthonból. Az édesapja egy nagy társaság 

tulajdonosa és annak az elnöke, meg minden és aztán az életüket erre adják. 

Természetesen ehhez Isten kell, ezt megtenni, Littlefield testvér. Ez igazi áldozat.  

7 És szinte mindenki katolikus odaát, így ők… Elhozták a főnököt és négy vagy öt 

indiánt. Egyenesen bementek és a Szent Szellem egyből leszállt és beszélt azokhoz az 

emberekhez és ott helyben meggyógyította őket. És most épp’ azon vannak, hogy lángba 

borítsák azt a partvidéket egész végig. Ők hivatásos halászok, beszállnak a csónakjukba és 

kimennek, – ott csak csónakkal tudsz közlekedni, – messze kimennek egészen Vancouver 

fölé a Viktória Királynő-sziget felé. Felmész egészen Alaszka felé a part mentén. Oda 

fogunk elmenni. Azután visszajövünk Fort St. John felé az alaszkai főútnál, aztán vissza. 

8 És aztán eljövünk ide, hogy meglátogassunk titeket, épp’ erre, Southern Pines felé. 

Azt hiszem ez június 6-án, 7-én, 8-án lesz, vagy 8-án, 9-én és 10-én és aztán 11-én és  

12-én Bigsby testvérnél. Biztos vagyok benne, hogy sokan ismeritek őt onnan lentről 

Columbiából, azt hiszem; az Dél-Karolina. És azután onnan a Cow Palace-be megyünk, 

Southgate-be, Los Angeles-be, ahol várakozásunk szerint nagy összejövetel lesz. 

 És így mi… Azután onnan Kalifornián át a washingtoni Oregonba megyünk, és azután 

Anchorage-be, Alaszkába. És azután visszajövünk, – ha az Úr is úgy akarja – idén ősszel, 

aztán meglátjuk, hogy az Úr hová vezet bennünket. Nincs semmi különleges vezetés 



ezekben, – csak magvetés, ez minden – addig, amíg nem kapunk vezetést, hogy tegyünk 

valamit. Természetesen bízunk abban, hogy imádkozni fogtok értünk.  

9 Most tehát a ti nagyon kedves és nagylelkű pásztorotok nekem adta azt a 

kiváltságot, hogy reggel megtartsam a vasárnapi iskolát, így azt gondoltam, hogy ma este 

megalapozunk egy gondolatot a betegekért való imádsághoz és imádkoznánk a 

betegekért; és reggel lenne egy vasárnapi iskolai leckénk. Tehát ez kedves dolog, amikor 

egy ember így felajánlja a szószékét egymás után kétszer is a hétvégi szolgálatán. Isten 

áldja meg Littlefield testvért! Ő egyszerűen egy csodálatos, csodálatos keresztény testvér. 

Tehát számítunk rátok. Ha nincs szolgálati helyed reggel, nos, látogass meg bennünket! 

De azt gondoltam, ma este jó lenne imádkozni a betegekért, mert lehetnek… Nos, nem 

akartuk, hogy elhíreszteljék… A gyülekezetünk kicsi. Szeretett volna megszerezni egy nagy 

előadótermet. Littlefield testvér igazán kedves volt, hogy ennyi embert elhozott. És én azt 

mondtam: „Littlefield testvér, nem tudok sokáig maradni. Tartsuk csak meg a te kis 

gyülekezetedben!” 

10 Van valami egy gyülekezeti teremben; az szent. Szeretem a gyülekezetet, ti nem? 

Tudjátok, elmegyünk ezekbe az előadótermekbe… Természetesen értékeljük azokat. Azok 

jók és azok az emberek is, akik lehetővé teszik, hogy kibéreljük azokat, a gondnokok és így 

tovább. De nézzétek, mi van ott: mindenféle közönséges dolog, a világ mindenféle 

szórakozása és démoni szellemek tanyáznak ott. Értitek? Egyszerűen csak behozzák azt a 

démonok. És aztán… És amikor  gyülekezetbe megyünk, ott a Szent Szellem van. Értitek? 

És így ez egyszerűen csak valahogy más, amikor egy gyülekezetbe jövünk. 

11 Csak arra gondoltam itt… Azon gondolkodtam ma, vagyis a múltkor leírtam valamit, 

miután… úton voltam Arizonába, ahol az Úr mutatott nekem valamit, hogy meg fog 

történni. És általában leírom, ha nem mondom el az embereknek. Nem mondhatok el 

mindent, amit Ő megmutat azokban a dolgokban. De most a Szent Szellem… Itt van a 

Biblia, ez az Ő háza, ahol Ő van és veletek lakik itt és Ő tudja, hogy ez az igazság.  

12 Körülbelül hat héttel ezelőtt az egyik reggel, azt hiszem körülbelül… Úton voltam 

Arizonába Sothmann testvérrel és Wood testvérrel, – aki két gondnok a 

gyülekezetünkben a jeffersonville-i imaházban – és láttam egy látomást egy különös 

dologról. Volt két férfi és mindketten valahogy szépen borotvált férfiak voltak és 

mindketten valamilyen harcosok. Rendes ruhában voltak, de valamiféle igazi harcosok 

voltak, harcolni akartak. És nekik egymással szemben volt a viaskodásuk, és az egyikük… 

 Belementek egy… úgy tűnt, New Yorkban vannak. Láttam magamat, ahogy lemegyek 

oda, a küzdőterek és ilyesmik felé, ahol olyan sokat prédikáltam. Úgy tűnt, hogy volt egy 

kis lyuk, egy ilyen kör alakú hely, ahová bementek. Elkezdtek harcolni, és az egyik 

megölte a másikat. És azt láttam, úgy tűnt, mintha valami nedvesség vagy víz lenne. 

És aztán úgy tűnt, valami celofánszerűt raktak az egyiknek a lábára. Minden nagyon 



csendes lett és ez szomorú volt. Megölték… Az egyik megölte a másikat egy 

küzdelemben. Azt gondoltam: „Nos nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, Uram.” 

Csak úgy papírra vetettem, és én…  

 Mindannyian tudjátok, hogy mi történt a múltkor. Két váltósúlyú bokszoló New 

Yorkban egymással harcolt, és az egyik megölte a másikat, látjátok. 

13 Igazán jó az Úr, ugye, hogy tudatja velünk ezeket a dolgokat? Persze ez nem… 

Az oka… Úgy tűnt, hogy nem a gyülekezetre vonatkozik, tehát egyszerűen csak 

elengedtem. Csak nemrég… Egyáltalán nem tudtam róla, egészen mostanáig, és azt 

gondoltam: „Igen! És nekem ez le van írva ide a kis könyvemben.” Értitek? Ez, ez valami…  

 Nem tudtam, hogy mi ez. Láttam, hogy lelépnek oda. Természetesen az a lyuk-féle, 

amibe bementek azon a helyen, az volt a ring és megvívták az összecsapást és az egyik 

megölte a másikat. Így egy másik küzdelem, mindkettő ugyanabban… Amikor az atlétika 

és a sport ide eljut, akkor ideje otthagyni azokat. Így igaz. Egy újabb Káin és Ábel eset, 

látjátok, ahol testvér öli a testvért. De annyira örülünk, hogy mi próbáljuk helyreállítani a 

testvéreket ahhoz a hithez, ami egyszer a szenteknek adatott. 

14 Na most, emberek állnak és nem szeretnénk túl sokáig tartani őket. Van néhány 

Íráshelyem itt, amit szeretnék felolvasni és néhány jegyzet, ami… pár megjegyzés 

valamiről és Íráshelyek felírva, amiről beszélni szeretnék egy kis ideig. És ha megtennénk, 

hajtsuk meg a fejünket először egy rövid imádságra! 

 És most azok, akik jelen vannak és szeretnék, hogy emlékezzünk meg róluk 

imádságban, felemelnétek a kezeteket Isten felé és mondanátok: „Emlékezz meg rólam, 

Uram!” Ő lát minden kezet, ezeket a fiatalokat, fiatal lányokat, fiúkat, fiatalokat és 

időseket. Tudjuk mindannyian, hogy az örökkévalósággal nézünk szembe. 

15 Mennyei Atyánk, ma este újra a Te kegyelmi trónodhoz közeledünk, mert a mi Urunk 

rendelte nekünk, hogy jöjjünk, mivel azt mondta: „Ha bármit kértek az Atyától a 

Nevemben, Én meg fogom tenni.” Tehát tudjuk, hogy ezek a Szavak igazak, tehát jövünk a 

kegyelmi trónhoz, amely még mindig meg van hintve az Úr Jézus Vérével és így kiált: 

„Atyám, bocsáss meg nekik!” Mert, Atyánk, igaz, hogy néha járunk és megbotlunk 

valóban, mert sötét világban járunk. És nekünk ez minden, amink van; csak az Evangélium 

világossága, a Szent Szellem, hogy vezessen bennünket, máskülönben egy sötét 

örökkévalóságba zuhannánk, reménység nélkül, Isten nélkül. 

 De annyira örülünk, hogy Te utat készítettél azok számára, akiket elhívtál a 

menyegzői vacsorára. És micsoda kiváltság ez ma este; összegyűlni egy ilyen csoporttal, a 

jelenlévő emberekkel, akik meg lettek hívva az esküvői vacsorára és most öltözködnek, 

készülődnek a közelgő menyegzőre. Annyira hálásak vagyunk ezért. 

 És nagy szükség van a földön ma este, Urunk, van szükség a gyülekezetben is. Láttad 

ezeket a drága kezeket és tudod, hogy mi az, ami a szívben szunnyad a kéz mögött. 



Istenem, tekints bele minden egyes személy szívébe és válaszold meg a kérésüket! Ez az 

imádságom Hozzád, Atyám. 

16 Köszönjük Neked ezt a gyülekezetet, ennek dicsőséges megmaradását. A sötétség 

idején mégis úgy áll, mint egy világítótorony; világosság, ami a hegyre lett felállítva, hogy 

sugaraival ragyogja be a vidéket, hogy a fáradt, bűn-beteg emberek eljöhessenek és 

velünk együtt vándorolhassanak egy jobb földre. 

 Istenem, áldd meg a pásztorát, a mi drága testvérünket! Imádkozunk a gondnoki 

bizottságért, a diakónusi bizottságért és minden tagért, minden személyért, aki együtt 

vándorol ezekkel az emberekkel, ezekért a nagyszerű gyülekezetekért itt, az egész 

országban, az Isten Egyházáért és annak nagy nemzetközi kiállásáért, mindkettőért. És 

Istenem, hisszük, hogy egy nap el fog jönni az idő, hogy egyek leszünk, egyesülve a Szent 

Szellem erejében. Add meg ezt, Uram! Ültesd el a magot most ebben a korai esőben, 

hogy amikor a késői eső elkezd esni, hozza majd elő a beérett evangéliumi magokat. Add 

meg ezt, Uram!  

 Áldj meg most bennünket ma este, a Te haszontalan szolgádat, ahogy igyekszünk 

beszélni néhány percig a Te Igéidről, amely előttünk fekszik. Kérjük, hogy adj nekünk 

magyarázatot az olvasmányról! Jézus Nevében kérünk. Ámen. 

17 Tehát szeretnénk számotokra… Ebben, a ma esti beszédben próbálom ezen a napon, 

amiben élünk, az Evangélium köré építeni eme napok világosságát, az isteni gyógyításért. 

Mert hiszem, hogy Isten kiöntötte az Ő Szellemét és ez a megmentés órája azoknak, akik 

keresik azt. Jeremiás könyvének 10. fejezete, a 2. vers. 

Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, 

mert a pogányok félnek azoktól.  

A pogányok útját el ne tanuljátok és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok 

félnek azoktól.  

 Tehát, szeretnénk erről a témáról beszélni: „Az Eljövetelének jelei”.  

18 Észrevettem, különösen nálatok, Isten Egyháza népénél itt fent, Cleveland-ben és 

környékén… Azt hiszem, az ő gyülekezeteiket láttam az út mentén. Amikor erre a témára 

gondoltam; „Legyél készen! Jézus Krisztus hamarosan eljön.” – azt hiszem, hogy ez 

egyfajta szlogen közöttük.  

 Nos, tudjuk, hogy Isten az összes korszakon át először mindig… Mielőtt tenne 

valamit, Ő először figyelmezteti az embereket és jelet ad nekik a közelgő dologról, ami 

elérkezik. Maga a természet is ezt teszi. Az időjárás felmelegszik a tavasz előtt, és lehűl a 

tél előtt, és ó, folytathatnánk tovább és tovább, hogy elmondjuk, hogy az egész 

természet… Így tehát illik a természet Teremtőjéhez, hogy szintén csodát vagy jelet 

vetítsen elő valamiről, ami meg fog történni. Ezért az Ő ítéletei igazságosak, mert előre 

figyelmeztetve lettél.  



19 Na most, ha egy ember átmegy a piros lámpán és figyelmeztetve van, ahogy 

közeledik, és az pirosra vált, akkor neki tudnia kellett. Ha nincs ott piros lámpa, akkor az a 

város hibája, vagy bárki is az, akinek a stoptáblát oda kellett volna tennie.  

 De Isten mindig ad egy figyelmeztető jelet, látjátok, mielőtt valami történik. És 

hiszek teljes szívemből, – ahogy az elmúlt évben jobban beleástam magam, mint valaha – 

Krisztus közeledésében, az Úr eljövetelében. Tehát ez vagy igaz, vagy nem igaz. A Biblia 

vagy igaz, vagy nem igaz. És tudjátok… Én egyszerűen csak hiszem a Bibliát.  

20 Na most, Istennek egy nap meg kell ítélnie a világot valami által. És ha Ő az egyház 

által ítéli meg, akkor melyik egyház által fogja megítélni? 

 A katolikus egyház azt mondja: „Mi vagyunk az.” A luteránusok azt mondják: „Mi 

vagyunk az.” A metodisták azt mondják: „Mi vagyunk az.” A baptisták azt mondják: 

„Mi vagyunk az.” A pünkösdiek azt mondják: „Mi vagyunk az.” És körülbelül harminc vagy 

negyven, vagy talán ötven különböző „az” van ebben az „az”-ban, látjátok, ennek az ágai. 

Tehát ki az „az”? 

 Tehát olyan nagy zavarodottság van ott, hogy az ember már semennyi hitet sem tud 

a zavarodottságra alapozni. Ha össze vagy zavarodva azzal kapcsolatban, hogy az a lány, 

akit el akarsz venni, vajon igazi hölgy lesz-e, vagy sem, akkor jobb, ha békén hagyod. 

Ugyanez érvényes a férfira is. Kell, hogy legyen valamid, amire a hitedet alapozod.  

21 Nemrég beszélgettem egy pappal, azt mondta: „Nos…” Beszéltem neki egy 

asszonyról, aki a gyülekezetembe járt, megkereszteltem a lányát, és ő beházasodott egy 

katolikus családba és katolikus akart lenni. Már meg volt keresztelve. Tehát [a pap] 

megkérdezett engem, hogy én kereszteltem-e meg a lányt?  

 És azt mondtam: „Igen.”  

 „Meghintette őt?” – kérdezte. 

 Azt mondtam: „Keresztény keresztséget adtam neki bemerítéssel.  

 Ő azt mondta: „Tudja, valaha a katolikus egyház is ezt tette.”  

 „Mikor?” 

 „Nos, Jézus Krisztusnál és az apostoloknál.” – válaszolta. 

 „Úgy érti, hogy az a katolikus egyház volt?” 

 „Igen.” 

 Azt mondtam: „Mutassa meg nekem a történelemből, hogy a katolikus egyház 

létezett-e egyáltalán azelőtt, 606 évvel az utolsó apostol halála után! Itt van a Niceai 

atyák, a Nicea előtti, Nicea utáni, Pembertől a Két… Pembertől a Korai korszakok, 

Hisloptól a Két Babilon, Foxe-tól a Mártírok könyve, ó, Broadbent-től a Korai egyház, 

mindezek a szent történelmi könyvek, amikről tudok, hogy megvannak itt. Mutasson 

nekem egy oldalt bármikor is!” Értitek? 



22 Azt mondta: „Ön próbál igei álláspontból érvelni. Minket nem annyira érdekel, hogy 

az mi. Isten a gyülekezetében van. [Az angol „church” szó jelent egyházat és gyülekezetet 

is. –a ford.] Mi vagyunk a gyülekezet.” – mondta. 

 Azt mondtam: „Ha önök a szent gyülekezet, akkor miért nem maradnak meg azzal, 

amit a Biblia mond?” Ha önök azt mondják, hogy ők voltak azok, akik a gyülekezetnek 

rendet adtak, és önök megváltoztatják azt.  

 Azt mondta: „Nekünk jogunk van megváltoztatni a gyülekezet rendjét. Isten adta 

nekünk a jogot.”  

 Azt mondtam: „Akkor, ha azok az apostolok katolikusok voltak… Mondjuk, hogy azok 

voltak. És akkor, azzal a renddel, amiben ők voltak azokat a dolgokat tették, amiket 

tettek, akkor jobb lenne, ha önök visszatérnének ahhoz a rendhez.” Így igaz. 

 Ő azt mondta: „Isten az egyházában van, uram.”  

 Én azt mondtam: „Isten az Igéjében van. Nemcsak az Igéjében van, de Ő az Ige. Igen. 

Ő az Ige. Isten az Ige.  

23 „Kezdetben volt az Ige és az Ige Istennel volt és az Ige Isten volt. És az Ige testté lett, 

közöttünk lakozott.” Pont’ itt, közöttünk, Isten Igéje, a kimondott Mag egészen az 

Édenkert óta, mióta „minden mag a saját fajtáját hozza elő.” Így igaz. Amikor Éva meg lett 

rontva és hallgatott az ördögnek egy hazugságára és rossz magot vett a lelke méhébe, 

hogy elhiggyen egy kicsavart Szót…  

 Ne akard kicsavarni Istennek egyetlen Igéjét sem! [Az angol „Word” azt jelenti „Szó”. 

Ezért „God’s Word” azt jelenti „Isten Szava”, de a magyar szóhasználatban 

megszokottabb az „Isten Igéje” kifejezés. Ebben a szolgálatban mindkét formát 

egyformán használjuk, de érdemes figyelembe venni a közös eredetüket. – a ford.] Csak 

mondd azt, amit a Biblia mond! A Biblia azt mondja, hogy egy prófécia sem származott 

saját magyarázatból. Miért? A próféciákat a próféták adták és az Úr Igéje a prófétákhoz 

jött. Ők úgy magyarázták, ahogy Az volt. Így arról nincs vita. 

24 Aztán a Jelenések 21-ben úgy találjuk, hogy Isten azt mondta, – vagyis a 22-ben, azt 

hiszem, – azt mondta, hogy „bárki, aki elvesz belőle, vagy hozzátesz ennek a Könyvnek 

prófétálásához…” Tehát ez teljes mértékben Isten Igéje és a világ ezáltal az Ige által lesz 

megítélve. Tehát nem akarjuk azt kicsavarni. Nem akarjuk úgy venni, mintha az valami 

többet, vagy kevesebbet mondana. Csak mondjuk úgy, ahogy van, és higgyük úgy! És én 

megértettem, hogy az pontosan azt fogja teremni, mert minden mag a saját fajtáját fogja 

előhozni.  

 Tehát ha Éva… Nos, ő azzal kapcsolatban nem hitetlen volt; bölcsességet keresett. 

És az ördög mindig megpróbál egy kis saját értelmezést beletenni, vagy egy kis 

bölcselkedést az Igéről. „Ez ezt jelenti, vagy ez azt jelenti.” Pontosan azt jelenti, amit Isten 



mondott arról és csak mondjuk úgy és ezzel el van intézve. Én ezt így hiszem és tudom, 

hogy ez az igazság, mert Ő bemutatja és igazolja, hogy így igaz. Értitek?  

25 Tehát, ha egyetlen kis csavarás Isten Igéjén okozott minden halált, minden bánatot, 

minden szívfájdalmat, mindent, a problémákat, amiken átmegyünk, csupán csak csavarni 

egyet Isten egy kis Szaván és ők azt nem úszták meg…  

 Ez hatezer évnyi szívfájdalomba került nekünk és még Isten Fiának is el kellett jönnie 

a földre, hogy meghaljon és megváltsa az emberi fajt. Minden háború, minden 

szívfájdalom, minden leányanya, minden rossz, ami valaha történt a világban, azért, mert 

egy ember nem hitte… hitte Isten Igéjének 99,99 százalékát és csak a végén csavart egy  

ici-picit, és ez okozta mindezt. Akkor egy kicsavarás bárhol is… Ne gondold, hogy valaha is 

visszatérhetsz kevesebbel, mint Isten teljes Igéjével! Hidd Azt! Állj Azon! Nekünk úgy kell 

mondanunk, ahogy Az mondja. 

26 Így hát Isten a népét jelek és csodák által közelíti meg. Tehát „ne térjetek a 

pogányok útjára!” Na most, a pogányt valójában úgy értelmezzük, hogy hitetlen. Értitek? 

Ne tanuljátok el a pogányok, a hitetlenek útját! Maradjatok távol attól! Értitek? 

Egyáltalán ne legyen azzal közösségetek! Ő hitetlen; legyen megjelölve, mint hitetlen. Tud 

a sötétség… Világosság és a sötétség létezhet ugyanabban az időben? Lehet sötét, 

miközben süt a nap? Soha. Melyik az erősebb? A sötétség ki tudja oltani a napot? Nem, 

uram. A Nap oltja ki a sötétséget, látjátok, a fény. Ez a jó és a rossz. Tehát a tévedés soha 

nem tud létezni az igazság állapotában és hazugság sem tud létezni az igazság fényében. 

Az igazság mindig ugyanaz. A hazugság körbetekereg és még mindig egy hazugság, 

látjátok. Tehát ez csak az igazság. 

27 Ne tanuljátok el a hitetlenek útját! Na most, ha ő hitetlen, akkor legyen csak az, ami 

lenni akar; de te legyél hívő! A „pogány” azt jelenti, „hitetlen”; valaki, aki nem hisz. 

Miben? Ó, azt mondja: „Én hiszek Istenben.” Ha nem hiszed Isten Szavát, akkor nem 

hiszel Istenben. Így igaz. 

 „Aki azt mondja, hogy szeret engem és nem tartja meg a parancsolataimat, az hazug, 

és nincs meg benne az igazság.” Tehát akkor hinnünk kell Isten Szavát. Az bizonyítja, hogy 

szeretjük Istent, amikor hiszünk az Ő Szavának. Ha azt mondod, hogy szeretsz engem, de 

nem teszed azt, amit mondok, vagyis nem tartod meg a beszédeimet, vagy ha én 

mondom, hogy szeretlek téged, és oda-vissza, nos… Értitek? Ez azt bizonyítaná, hogy nem 

tesszük. Nincs bizalmunk egymásban. Tehát a teremtésnek kell, hogy legyen bizalma a 

Teremtőben és ezen keresztül előáll egy egység.  

28 Ez pont’ olyan, mint amikor veszünk egy vezetéket, és azt összekapcsoljuk a 

generátorral, ahol van áram. Vagy veszünk egy vezetéket és bedugjuk a konnektorba, 

ahol nincsen áram. Látjátok, ez a különbség; az csak egy halott vezeték. Nem számít, hogy 

mennyire a konnektorban van, az még mindig… Ha nincs benne áram, akkor az még 



mindig egy halott vezeték. És ameddig próbálunk bekapcsolódni valamibe, amiben nincs 

semmi élet, vagy semmi igazság, az még mindig egy halott dörgés, villámlás nélkül. Így 

igaz. De nekünk össze kell kapcsolódnunk az Igével, Isten Szavával. Az Isten igazsága.  

29 És Ő azt mondta, hogy ne térjetek az ő útjaikra, ne tanuljátok el az útjaikat. 

Maradjatok távol azoktól! Maradjatok távol azoktól! És félnek… Ne féljetek, mert ők 

félnek. A „fél” abból a szóból származik, hogy „megijed”. Mi ez? A hitetlenek ijednek meg. 

Mitől? Az ég jeleitől. És egy hitetlen mérgesen puffog, amikor beszélsz jelekről és 

csodákról és így tovább. Nem hisznek abban. Beszélsz az isteni gyógyításról: „Ó, a 

gyülekezetünk nem ezt tanítja. Mi távol maradunk attól.” A Szent Szellem keresztsége: 

„Ó, az csak az apostolok számára volt.” Értitek? Ne tanuljátok el az útjaikat! Maradjatok 

távol tőlük! Tanuljátok az Igét, maradjatok az Igével! Az Ige az igazság. 

 Tehát ne tanuljátok el az útjaikat, mert ők megrémülnek az ég jeleitől! Pontosan ez 

az, amit a Biblia mond itt a Jeremiás 10. fejezet 2. versében, a vers utolsó részében. 

Azt mondja, hogy „félnek azoktól.” Megijednek azoktól. Ők egyszerűen csak… Az 

megijeszti őket.  

30 Tehát, ha az megijeszti őket, a jelek megrémítik és megijesztik őket, akkor az 

bátorítja a hívőt. Így igaz. Mi… Az egyiket elbátortalanítja. Miért? Hiszi az Igét; ez bátorítja 

a hívőt az igei igazságban. A jelek… Emlékezzetek, én az Ő megjelenésének jeleiről 

beszélek ebben a nemzedékben. És akkor, ha megmutathatjuk itt a Szentírásban, hogy ez 

az a nemzedék, ami meg fogja látni az Úr eljövetelét, akkor… vagyis meg fogjuk… 

Micsoda?  

 Azt mondod: „Ó, biztos vagy ebben?”  

 Nos, meg fogjuk figyelni, hogy meglássuk, hogy a jelek mire mutatnak, látjátok, hogy 

milyen közel vagyunk. Ha az útjelző tábla azt mondja, hogy közeledsz, csak egy pár 

kilométer van hátra, akkor jobb, ha készülődsz, mert lehet, hogy csak egy pár órányira 

van. Értitek? De Ő megmondta nekünk, hogy mik fognak történni azelőtt az idő előtt és 

most ezt fogjuk megnézni. 

31 Tehát a hitetlen számára… ő megrémül Isten égi jeleitől. Az megijeszti. Nem akar 

arra gondolni. Nem tanítaná ezt a gyülekezetében, nem engedné, hogy a népe higgye ezt. 

Értitek? Megrémül. Egyáltalán nem akarja ezt a dolgot maga körül. Nem engedné, hogy 

egy prédikátor a szószékénél higgyen ilyesmit. Így igaz. 

 Engem egy pünkösdi csoport elutasított a múlt héten, miközben levelek ezrei 

özönlenek be, meg minden, mert ők megrémültek. Értitek? Így igaz: pünkösdiek, nem 

presbiteriánusok, pünkösdiek. Megrémültek, ez aggasztja őket, az égi jelek, megjelenő 

csodák, megrémültek.  

32 De a hívő számára ez igazolja Isten Igéjének igazságát, ami az Ő eljövetelének jeléről 

beszél. Ámen. Ez igazolja, hogy Isten Igéje igaz. A hívő számára. Ámen. A hitetlen aggódik, 



megrémül, fél. „Ó, milyen társaság!” Azt mondja: „Ugye nem gondolod komolyan, hogy 

te ilyen dologhoz tartozol?” Értitek? Ő fél attól. De egy hívőnek, ó, ez méz a sziklán. 

Ez egy igazolás. 

33 Nemrég olvastam egy kis cikket egy emberről, aki elment… Szerette a feketerigókat 

és volt egy veteményese tele földieperrel, mert a feketerigók szeretik a földiepret. És ő 

szerette azt látni, hogy a madarak eljönnek minden tavasszal, oda fel, északra. És nekünk 

kiváló földieprünk van a nemzetünk északi részén. 

 És így, ő elment és kiadta azt a helyet. A szomszédok bejöttek és azt gondolták, hogy 

távol tartanák a madarakat és leszednék az epret, mert az az öregember már nem fog 

visszatérni. Tehát kiraktak egy nagy madárijesztőt oda a veteményesbe. És volt 

álmélkodás, ahogy mentek lefelé az úton… 

34 Amikor a feketerigók visszatértek azt gondolva, hogy majd jól belaknak földieperből, 

néhányan ott ültek fent a fán, csak csicseregtek, néhányan itt ültek a távvezetékeken és 

csicseregtek, néhányan a kerítésoszlopokon ültek csicseregve. Mi volt a baj? Mindez a 

nagy felbolydulás és ami miatt csicseregtek… Rengeteg földieper volt. Ez nem amiatt volt, 

hogy nincs földieper, bőséges termés volt, de féltek a madárijesztőtől. Ez minden. 

 És azt gondoltam: „Pont’ így van az emberekkel is. Az ördög kirak valami ócska 

madárijesztőt oda és elijeszt a vidékről minden galambot, ha tud, vagy minden sast, 

mondhatni, ha lehetséges.” Igen, uram. Venni fog valami ócska madárijesztőt, és 

mindenkit megijeszt, látjátok. És… 

35 De meglepetésemre pont’ annak a madárijesztőnek a karján ült két nagy, egészséges 

madár és csak ették a szedreket, vagyis epreket, amíg tele nem lettek. Azt gondoltam: 

„Így van. Nincs kárhoztatás azok számára, akik a veteményesben vannak.” Ez így van, 

biztosan. Igen, uram. Ők… Nos, egyáltalán nem figyeltek egy kicsit sem arra a 

madárijesztőre. Éppen ott ültek és ettek ugyanúgy, mert az földieper volt és az számukra 

volt. 

 És Isten áldja meg azt a férfit vagy asszonyt, aki ki tud kerülni minden hitetlen 

madárijesztőt, ami próbál mutatni erre vagy arra! Menj egyenesen a veteményesbe, mert 

jó termés van, (Ámen!) pontosan a szezonjában. Menj most egyenesen a veteményesbe! 

Nincs kárhoztatás azoknak a nagy madaraknak, amik egyenesen továbbmennek és 

bemennek oda és nem félnek a madárijesztőtől. 

36 Egy igazolás, hogy Isten Igéje igaz, Isten igazolja az Igéjét az Ő jelei által. Isten Igéje 

egy Mag, és annak a Magnak a saját fajtáját kell előhoznia (1. Mózes 1:11). Minden mag a 

saját fajtája szerint. És Jézus azt mondta, hogy Isten Igéje a mag, amit a magvető vet. Így 

aztán minden bibliai ígéretnek meg kell teremnie a maga fajtáját. Ámen. 

 Na most, hogyan fogsz ettől eltávolodni? Amikor azt mondják, hogy nincs olyan 

dolog, mint a Szent Szellem manapság, hogy az csak az apostoloknak adatott, amikor 



Péter azt mondta pünkösd napján, amikor ők mind megkapták a Szent Szellemet… Most 

nézzétek, hogy mit csináltak! Ézsaiás szerint és minden próféta szerint, aki prófétált, a 

Szent Szellem ki lesz öntve… Tehát itt van egy ember a Szent Szellem ihletése alatt. Azt 

mondta: „Az ígéret számotokra van és a gyermekeiteknek, és azoknak, akik távol vannak, 

ahányat csak elhív az Úr, a mi Istenünk.” Na most, ha félsz a madárijesztőktől, akkor soha 

nem kapod meg. De ha nem félsz, akkor kerüld ki a madárijesztőt! Nem számít, hogy mit 

tett ez vagy az, annak semmi köze sincs hozzád vagy Isten Igéjéhez. Csak maradj 

pontosan az Igével! 

37 Tehát a jelek az igaz Igének az igazolása. Isten minden korszakban ezt mondta. Most 

néhányan talán le akarják jegyzetelni ezeket az Íráshelyeket. Ha igen, tegyétek oda a 

Zsidókhoz írt levél 2:4-et. Látjátok, hogy Isten igazolja, igazolta a hírnökeit. 

„Isten különböző időkben és sokféle módon” – így kezdődik a Zsidókhoz írt levél – 

„szólt az atyákhoz próféták által, ezekben az utolsó napokban a Fia, Jézus Krisztus által.” 

Értitek? És azt látva, hogy akkor régen prédikálták nekik az Evangéliumot, voltak jeleik és 

csodáik, hogy azt igazolják, akkor mennyivel inkább ki kellene tartanunk Isten mellett 

különböző jelekkel és csodákkal és a Szentlélek ajándékaival? Ó, különböző jelek — olyan 

jelek, amiket Jézus Krisztus mutatott be, amikor itt volt a földön, hogy ki volt Ő, és mi volt 

Ő, és hogy mi volt a célja annak, hogy itt volt. 

38 Nem csoda, hogy azt mondta: „Meg tudjátok ítélni az ég ábrázatát, de az idők jeleit 

nem tudjátok megítélni. Ha felismertetek volna Engem, megismertétek volna a 

napomat.” Értitek? Ez a baj manapság. Az emberek elmulasztják felismerni azt a napot, 

amiben élünk. Ezeknek a dolgoknak így kell lenniük. Semmi nem ment ki a helyéből, 

minden tökéletesen halad. 

39 Nemrég prédikáltam egy kis témáról a Zsidókhoz írt levél, elnézést, a Máté 11:6-ból. 

Úgy hívom, azt hiszem… „Az elrejtett boldog-mondás”. Jézus szólta, amikor János 

tanítványai eljöttek hozzá, tudjátok, azt mondta…  

 János egy kicsit aggódott ott lent, mert azt prédikálta, hogy Krisztus eljön. (Nos, ez jó 

lenne a pünkösdi testvéreknek.) Ott volt az eljövendő Krisztus. János kiállt oda a fák 

gyökerére vetett baltával és a menekülő kígyókkal. Ő ezt tanulta; a pusztában volt. Nem 

volt semmilyen szemináriumi tapasztalata, tehát az egyetlen dolog, amit ismert az a balta 

volt a pusztában és egy csomó kígyó. És így osztályozott mindent, látjátok, mint ahogy a 

pusztában látta. Így hát tudta, hogy a kígyó hogyan menekül. 

40 Így aztán azt mondta a farizeusoknak: „Kígyók nemzedéke, ki figyelmeztetett titeket, 

hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?” Értitek? Ott állt kint és azt mondta: 

„Ő alaposan meg fogja tisztítani a szérűjét. A gabonát a csűrébe fogja gyűjteni, és tisztára 

fogja azt söpörni, el fogja égetni a polyvát olthatatlan tűzzel. A balta a fák gyökerére 

vettetett.” Ó, jaj! Milyen Messiás jön! 



 De amikor Ő odaért; egy kis, szelíd, gyengéd Személy, görnyedt vállakkal. A Biblia azt 

mondja: „Nem volt szépsége, amit kívántunk volna. Fájdalmak férfia, szomorúság 

ismerője.” 

 Amikor János a börtönbe került, el kellett gondolkodnia mindezekről. De azt 

mondta: „Biztos vagyok benne, hogy a megfelelő jelet láttam. Na most, Ő azt mondta 

nekem a pusztában, hogy Akire látom leszállni a Szellemet és ott maradni, Ő az, aki Szent 

Szellemmel és tűzzel keresztel majd. Láttam azt a jelet. Tanúsítom, hogy az az igazság. Ő 

az Isten Fia. De talán Ő… Ha valaki így viselkedik; akkor bizonyára valami nincs rendjén. 

Jobb lenne kideríteni.” Elküldte néhány tanítványát. 

41 Jézus soha nem mondta azt, hogy „Na, várj egy percet! Vissza fogok küldeni 

Jánosnak egy könyvet, amit épp most kaptunk a szemináriumból arról, hogy hogyan 

viselkedj a börtönben igaz emberként.” Nem. Soha nem mondta azt: „Mondjátok meg 

neki, hogy vennie kellene még két évet a főiskolán, mint ahogy az apukája tette.” 

Soha nem is járt főiskolára, kezdjük azon. Soha nem járt még iskolába se’. 

 Apukája és anyukája meghalt, amikor ő még kisfiú volt. Kilenc évesen kiment a 

pusztába, mert volt egy üzenete, ami Istentől jött, nem valami ember alkotta hitvallásból. 

Ennek Istentől kellett jönnie. Az ő napja túl fontos volt ahhoz, hogy csak úgy bolondozzon 

egy kis szemináriumi tapasztalattal, mint ahogy az apukája tette, (természetesen, ő pap 

volt). És soha nem járt az apukája iskolájába; kiment a pusztába, hogy Isten iskolájába 

járhasson. 

42 Isten pontosan elmondta neki: „Most itt nem lehet tévedni, János. Neked várnod 

kell erre a jelre. Amikor látod ezt a jelet megjelenni ott, ahogy a Szent Szellem leszáll, 

mint egy tüzes felhő, és egy galamb szárnyai ereszkednek le, Ő az a Személy.” János azt 

mondta: „Láttam Őt, de nem úgy viselkedik. Tehát menjetek, derítsétek ki!” 

 Így Jézus azt mondta: „El fogom mondani nektek. Még ne menjetek vissza és ne 

vigyetek könyvet vagy valami mást!” Azt mondta: „Csak maradjatok, míg véget ér a 

szolgálat! Várjátok meg, míg befejeződik az esti szolgálat!” Aztán amikor visszamentek, 

Ő azt mondta: „Mutassátok meg Jánosnak, (Ámen!) hogy Én pontosan időben vagyok. 

Nem vagyok elkésve és minden pontosan rendben van.” Ámen. Látjátok? 

 És mi is ilyen helyzetbe kerülünk manapság. Azt gondoljuk, hogy valami történt. 

Nem úgy van. Ő pontosan időben van. Ámen. Egyáltalán nincs elkésve. Minden pontosan 

rendben zajlik, pontosan időben. „Menjetek csak, mutassátok meg Jánosnak, hogy mi 

történik és mondjátok meg neki: ’Áldott az, aki Bennem meg nem botránkozik’!” 

Aztán miután elmentek… 

43 Szeretem ezt a megjegyzést. Látjátok, János a leglekicsinylőbb megjegyzést tette 

Jézusra; megkérdezte Tőle, hogy „Te vagy az a Személy?” Értitek? De Jézus ismerte az 

állapotát, hogy mennyit szenvedett és hogy ott fekszik a börtönben. És ahogy Pember 



mondja: „Az ő sas szemei meghomályosodtak.” Tehát, azt hiszem, talán ahogy ott feküdt, 

a prófétai ajándéka nem működött megfelelően, ahogy ott feküdt a börtönben, tudva, 

hogy a fejét hamarosan le fogják vágni. 

 De Jézus megfordult és a legnagyszerűbb dicséretet mondta róla, amit bárki is 

mondhatott. Azt mondta: „Mit látni mentetek ki? Mit látni mentetek ki? Szél ingatta 

nádszálat?” Az nem János. Nem, nem. Azt mondta: „Azért mentetek, hogy lássatok egy 

embert a szemináriumból, szmokingban, körgallérral?” Azok viselnek ilyen ruhát, akik a 

kisbabákat puszilgatják, tudjátok, és összeadják a fiatalokat és temetik a halottakat. Azt 

mondta: „Azok a királyok palotái körül vannak.” Teológiai doktorok és filozófiai doktorok 

és mindezek, tudjátok. És látjátok, az olyan fajta. „De mit látni mentetek? Prófétát?” 

Azt mondta: „Én mondom nektek, több mint prófétát.” Igen, uram.  

 Azt mondta: „Ha befogadhatjátok, ő az, akiről szólt a Malakiás 3: ’Elküldöm az Én 

követemet az orcám előtt, hogy elkészítse az utat.’ Ez volt ő.” Tehát, látjátok, ott volt egy 

jel. Ő figyelte azt a jelet. 

44 Na most, Isten minden korszakban adott jelet az embereknek, tanúsította ezt. 

(Az 5 Mózes 18:22 és 13:1, ha le akarjátok jegyezni ezeket az Íráshelyeket.) Isten egy 

biztos jelet adott Izraelnek. Így szólt… Tehát Isten az Igéjét a prófétái által küldi. Így van? 

Pontosan ezt mondja a Biblia. Az Úr Igéje a prófétákhoz jön. 

 Azt mondta, itt van a próféták próbája: ha egy próféta prófétált, és amit mondott, 

megtörtént, akkor hallgassatok rá. De ha nem történik meg, akkor nem Isten szólt. 

Ennyi az egész. Tehát ne féljetek tőle. Így van. „Ha van közöttetek szellemi vagy próféta, 

Én, az Úr Isten fogom megismertetni vele Magamat látomásokban és szólok hozzá 

álmokban. És ha az beteljesedik, akkor Én vagyok az, aki szól.” Biztosan. Isten nem fog 

hazudni. Tudjátok, Ő nem tud hazudni, nincs Benne semmi hazugság. Ő minden 

tisztaságnak és minden igazságnak a forrása: Isten. Tehát Istentől nem jöhet hazugság. 

Ő tökéletes, tiszta. 

45 És ha az az Úr Igéje, akkor az az Ő előre megfontolt gondolata. Ámen. Így van Örök 

Életünk, mert Isten létezésre szólított bennünket, nem gyülekezethez csatlakoztunk, 

hanem az Ige által születtünk, ami az eredeti mag, amiről Isten azt mondta: „Legyen” – 

és lett. Ámen. Isten így szüli az Ő gyermekeit manapság; a szívük méhében az Ő Igéjével 

és az Igéje gyökeret ver és növekszik. Hogyan tudná egy szellem az emberi szívben azt 

állítani, hogy Istentől van és megtagadni ezt az Igét, amikor maga az Isten-Ige van az 

emberi szívben? Ámen. Ha ez nem az, akkor valami más, és az nem a Szent Szellem ott 

bent. Rendben.  

46 Tehát, az Úr prófétái jeleket és csodákat adtak minden nemzedéknek. A próféták, az 

igaz próféták az igaz Igével Írások szerinti igaz jeleket mutattak be. Na most, 

emlékezzetek… különbséget akarunk itt tenni a helyes és a helytelen között, mert 



emlékezzetek, a Bibliában a Máté 24 azt mondja, hogy a két szellem ezekben a napokban 

– amihez eljutunk majd pár perc múlva, – olyan közel lesz, hogy becsapná még magukat a 

választottakat is, ha lehetséges lenne! Örülök, hogy azt mondja: „Ha lehetséges lenne.” 

A választottakat. De azokat, akiket Isten kiválasztott, eleve ismerte is. „Akiket eleve 

ismert, Ő el is hívta; akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket megigazított, azokat 

már meg is dicsőítette.” Ez kész tény. Igen, uram. Így aztán látjátok, becsapná még 

magukat a választottakat is, ha lehetséges lenne. Az természetesen úgy néz ki, mintha jó 

dolog lenne. Rendben. 

 De az igaz próféták igaz jeleket adtak az igaz Igéről. Így van? Az igaz Igéről. Hadd 

nevezzek meg egy pár dolgot, csak egyet közülük most itt, mielőtt továbbmennénk. 

A hazugság milyen nagyon úgy nézhet ki, mint az igazság! (Túlságosan kiabálok? Ez túl 

hangos? Figyeljetek, hallotok engem ott hátul? Rendben. Ó, jó.) Tehát mennyire nagyon 

hasonló az igazság és a hazugság! Amit Sátán mondott Évának, az majdnem tökéletesen 

az igazság volt. 

47 Figyeljetek! Josafát és Akháb idejében… Akháb megtartott magának négyszáz 

izraelita prófétát. Tehát ők próféták voltak, izraelita próféták, zsidók, az igazság 

vonalában: próféták. Négyszázan voltak, akiket ő iskoláztatott és gondot viselt róluk. 

 Így hát Josafát eljött, hogy szövetséget kössön Akhábbal, és amikor megtette, így 

szólt: „Menjünk fel Rámoth Gileád ellen és foglaljuk el azt a földet?” Nos, ők szóltak 

ezeknek a prófétáknak. Emlékezzetek, nézzétek, hogy ez mennyire igaznak tűnt! 

 Azok a próféták azt mondták: „Menj fel! Az Úr veled van.” Miért? Mire alapozták 

ezt? Ezt arra a tényre alapozták, hogy az a föld hozzájuk tartozott. Így igaz. Amikor Józsué 

felosztotta a földet, Isten Rámoth Gileádot Izraelnek adta. És az ellenség kiszorította őket 

a földről és elfoglalta magának azt a földet. 

 Most figyeljétek, pünkösdi testvéreim! Értitek? Így igaz. A föld hozzájuk tartozik, de 

elfoglalhatja az ellenség és megtarthatja addig, amíg rendbe nem hozzák a dolgokat. 

Gyertek vissza az Igéhez! Értitek? Nem számít, hogy mit állítunk, nekünk vissza kell 

mennünk az Ige vonalába, mert ez az a mód, ahogy Isten ezt tette. Vissza kell jönnünk az 

Ige vonalába! Legyél egy vonalban Istennel és az Ő Igéjével, és akkor annak működnie 

kell! 

48 De ezek a próféták azt mondták: „Menj csak fel oda! Az Úr veled van.” És hát az 

egyikőjük, – azt hiszem, Sedékiás – két szarvat csinált magának, és azt mondta: 

„Venni fogod ezeket a szarvakat, és ezekkel űzöd ki az ellenséget a földről.” 

 De tudjátok, egy igazi szellemi embernek… (Remélem, hogy a ház tele van ilyenekkel 

ma este.) Ez nem hangzott helyesnek Josafát számára, mert ő jó ember volt. 

 Négyszázan, – valószínűleg kétszer annyian, mint amennyien ma este itt ülnek, – 

mindnyájan összhangban prófétáltak. Azt mondta: „Tehát itt vannak, tessék. Ez a jelünk.”  



 És ez a próféta azt mondta: „Csinálni fogok neked jelet.” Fogott két szarvat és azt 

mondta: „Vedd ezeket és ki fogod űzni őket. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR.” 

49 De Josafát azt mondta: „Valami itt nincs rendben. Nem tudok rámutatni, de valami 

nincs rendben.” Azt mondta: „Nincs még valaki?” Azt válaszolta: „Ó, igen. Hívhatunk még 

egyet. Ő egy szent hempergő itt, egy kis ember, úgy hívják, Mikeás. De én gyűlölöm. 

Nos, folyamatosan gonoszt prófétál felőlem.” 

 Azt mondta: „Ó, ne beszéljen így a király! Hallgassuk meg őt!” 

 Tehát odaküldték a gondnokokat, a diakónusi bizottságot, és azt mondták: 

„Na most, figyelj, tudod, belőled lehetne körzeti presbiter vagy valami hasonló, ha 

egyszerűen csak beállsz most a többiekkel egy sorba. Mondd ugyanazt, amit ők 

mondanak!” 

 És, ó, el tudjátok képzelni, hogy így beszélnek Isten emberével? Mikeás azt mondta: 

„Él az Úr, hogy én csak azt fogom mondani, amit Ő mond nekem, hogy mondjak.” 

50 Tessék. Ez a fajta az, amelyik kiáll. Igen, uram. Látjátok? Mi volt ő? Egy jel volt. Ő egy 

jel volt pont’ akkor: valami történni fog. Isten be fogja tölteni a Szavát, mert Ő már szólt 

Isten igazi prófétájához, Illéshez, hogy mi fog történni mind Akhábbal, mind Jézabellel a 

gonoszságaik miatt. És Ő hogyan áldhatná meg a megtéretlen gonoszt? 

 Hogyan tehetné meg ezeket a dolgokat abban a romlottságban, amiben az egyház 

van manapság, a nézeteltéréseikkel, önzéssel, az Ige megtagadásával és a kegyesség 

látszatával, megtagadva Isten Szavának erejét? Hogyan adhatna áldást erre? Nem teheti. 

Biztosan nem fogja. Vissza kell jönnünk a valódi, igazi dologhoz. 

 És ő azt mondta: „Add nekem a ma estét!” És az Úr megjelent neki és tudjátok, hogy 

mi volt a prófécia. Így hát az pontosan igaz volt: egy jel. 

51 Tehát, ha vannak igaz próféciák… Tehát azt látjuk ebből az Íráshelyből a Máté 24-

ben, tudjuk, hogy van igaz és hamis is. Tudjuk ezt. Minden alkalommal, amikor látjuk az 

igazit, ott van a hamis is. Emlékezzetek erre! 

 Mi a hazugság? Kicsavart igazság. Valójában az igazság volt és valaki helytelenül 

idézte, hazugsággá tette. Mi a helytelen dolog? A helyes dolog kicsavarva. Értitek? 

Minden… Az ördög semmit sem tud teremteni. És minden, ami rossz: az ördög kicsavarta 

azt, ami jó volt, hogy elrontsa. És ha van Istennek igazi Szava, akkor van az úgynevezett 

„Isten szava”, ami hamis. Így igaz. Ha van igazi próféta… A Máté 24-ben Jézus azt mondta: 

„Vigyázzatok a hamis prófétákkal!” Tehát vannak hamis próféták, ugyanúgy, ahogy 

vannak igazi próféták. 

52 De az igazi prófétát hogyan fogod felismerni? Az mindig az Igével fog maradni. 

Pontosan ezt tette Mikeás is. Ő pontosan az Úr Szavával maradt, mert az Úr Igéje… Tudta, 

hogy az az Úr Szava volt. Az a prófétához jött. Na most igazán jól érezzük magunkat! 

Értitek? Az Úr Szava megáll, nem számít, mi történik. Gyülekezetek emelkednek fel és 



buknak el, emberek emelkednek fel és buknak el, minden más felemelkedik és elbukik, de 

Isten Igéje soha nem fog elbukni, mert Az Isten. Ez Isten nyomtatott formában. Így igaz.  

 Ez az oka, hogy Örök Életed van. Minden, aminek volt kezdete, van vége is. Ha van 

kezdeted, van véged is. Ez az oka, hogy ennek a testnek meg kell halnia; ennek volt 

kezdete. De a léleknek, ami benned van… Ha ez Isten, a Szent Szellem benned… Mi ez? 

Ez Isten előre megfontolt gondolata. Mi a szó? Egy gondolat, ami ki van fejezve. 

És mielőtt a világ meglett, te Isten gondolatában voltál. Ámen. Neki volt egy gyülekezet a 

gondolatában. Biztosan. Értitek? 

53 És aztán amikor újjászülettél, Jézus azt mondta, hogy Örök Életet kaptál. És a görög 

szó, „Zoé”, az Isten Saját Élete. Része vagy Istennek és soha nem fogsz elveszni. 

„Feltámasztom azokat az utolsó napon.” Nem veszhetnek el, mert ez örök. Soha nem 

kezdődött. Soha nem kezdődött, tehát soha nem fog véget érni. Te Isten gondolatában 

voltál, mielőtt Ő kifejezte volna azt egy Igébe. Aztán miután Igévé lett, azután az Testté 

lett. 

 Ez az oka, hogy Jézusnak nem kellett imádkoznia. Nekem imádkoznom kell, neked 

imádkoznod kell, mert minket elferdített egy szexuális kapcsolat. Apa és anya előhozott 

minket, mint elferdített lényeket. Nem az eredetiben vagyunk. Isten kezdetben soha nem 

mondta, hogy „Asszony, hozz elő férfit!” Ő a férfit az Igéje által teremtette és ezért Jézus 

volt az Ige. A férfinak semmi köze nem volt ehhez; az asszonynak sem. Nem, uram. 

54 Csak egy… Ő nem Mária pollenje volt. Ez kiüti a katolikus elképzelést egymillió 

kilométerre. Semmi köze nem volt Máriához; Mária csak egy inkubátor volt. Ez minden. 

Soha nem is hívta „anyának”. Mutassátok meg nekem, hogy akár csak egyszer is 

„anyának” nevezte volna. Azt mondta: „asszony”. Ámen. Ez minden, ami volt; egy 

asszony, akit Isten használt. Így igaz. Nem istennő, nem „Isten anyja”— micsoda butaság! 

Isten anyja? Ki tud ilyet kihozni, hogy Istennek legyen anyja? Akkor ki volt Isten anyjának 

az anyja? Ó, te jó ég! 

 Beszélnek az örök fiúságról. A Fiúnak van kezdete. Az örökkévalóság nem kezdődhet, 

nincs kezdete. Az mindig volt. Hogyan lehetne örök fiú? Ó, Istenem! Hogyan… Én buta 

vagyok, de ennél azért jobban tudom. Biztosan. 

 Ő volt Isten kifejezett Képmása, mert Ő volt Isten gondolata, amit kifejezett az Igéje 

által. Isten azt mondta: „Legyen!” – és lett. Ő beárnyékolta Máriát. Mária táplálta, igaz. 

Biztosan. Ti is ugyanezt teszitek ma este, ahogy tápláljátok Őt a dicsőítésetekkel és 

imádatotokkal (így igaz), az Istennel való közösségben. 

55 Na most, figyeljetek! Ő volt az Ige. Látjátok, Jézus csak azért mondta ezt, mert Ő volt 

az Ige. De nekünk az Igén keresztül kell megközelítenünk Istent. Értitek? Az Ige a 

prófétákhoz jön. Nem ők az Ige. Az Ószövetségben Illés és Mózes és mindazok a nagy 

próféták, ők nem az Ige voltak. Elferdített testek voltak, amikhez Isten Igéje jött. A Biblia 



azt mondja, hogy Isten Szava a prófétákhoz jön. Nem ők voltak az Ige, hanem Jézus volt 

az Ige. Ámen, ámen. Ó, egyszerűen csak szeretem ezt! Rendben. 

56 Tehát miért volt az, hogy Jézus sohasem hibázott abban, hogy pontosan az Igével 

maradjon? Sátán megpróbálta azt elferdíteni, mint ahogy Évának tette. Azt mondta: 

„Meg van írva, hogy… Parancsolt felőled az angyalainak, hogy meg ne üsd lábadat a 

kőbe.” 

 Jézus így szólt: „Az is meg van írva.” Látjátok? Ó, Jézus egyenesen visszadobta rá. 

Aztán így szólt: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden…” Minden! Nem csak 

egy kicsi itt és egy kicsi amott, összekeverve valami világ-alkotta, emberi elképzelés 

teológiájával, hanem „minden Igével, ami Isten szájából származik,” azáltal fog élni az 

ember. Minden Ige, minden Szó, Isten minden Szava által fog élni az ember. Ez az, ami 

által élni fog. Jézus így mondta és Ő volt az Ige. 

57 Tehát akkor, ha egy igaz próféta az Igével marad és ti látjátok az Ige 

megnyilvánulását úgy, mint ahogy Mikeás tette, ahogy Mózes és ahogy mindannyian 

tették; akkor egy hamis próféta valaki olyan lenne, aki azt okozza… aki megpróbál 

rávenni, hogy megrémüljetek Isten Igéjének jelei miatt. Ez egy hamis próféta lenne. Jézus 

azt mondta, hogy óvakodjatok tőlük, mert rászednék, vagyis megtévesztenék magukat a 

választottakat is, ha lehetséges lenne. Látjátok, ők elmennek egészen odáig és 

mindenféléket állítanak, de egyszerűen csak nem… Amikor eltávolodnak attól az Igétől, ti 

is távolodjatok el, menjetek el tőlük! Maradjatok az Igével! 

58 Azt hiszem, most olyan időszakhoz közeledünk, amit úgy hívnak, hogy nagyböjt. 

Nagyböjt. Mi az? Azt hiszem így hívjátok, valami ilyesmi. Rendben. Ha akarnak… 

Én elmegyek velük addig. De, tudjátok; ne igyál, ne dohányozz, ne tedd  

ezt-meg-azt; protestánsok, katolikusok és így tovább. Az rendben van. Én is hiszem, hogy 

nem kellene azokat tenni. Persze, hagyd abba! De 40 nap után újra eltávolodtok tőlem. 

Én veletek megyek addig, aztán visszamentek újra a sárba. Én nem akarok visszamenni. 

Menjünk csak tovább! Ha az jó negyven napig, akkor folytassuk továbbra is, csak tovább 

és tovább! Értitek? Maradjatok az Igével! Maradjatok az Örök Élettel! Maradjatok 

Krisztussal! Ha az jól működik negyven napig, akkor működni fog az életed hátralévő 

részében is. Biztosan, mert az Ige örök. Rendben. 

59 A hamis próféták vagy hitetlen pogányok, bárhogyan is akarod nevezni őket, mert 

bárki, aki nem hiszi az Igét, az pogány, pontosan. És ők megrémülnek és hamisan 

tanúskodnak az Igéről. Azt mondják, hogy az Ige nem ezt jelenti. Az pontosan azt jelenti, 

amit mond. Azt mondják: „Nos, az az apostolok számára volt. Azért volt…” Hát akkor 

hogyan prédikálhatják, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké? Értitek? 

Az Ige azt mondja, hogy Ő ugyanaz tegnap… „Nos, bizonyos módon Ő ugyanaz.” 

Mindenhogy ugyanaz. Igen, uram. Igenis. Biztos, hogy az. Igen, uram. 



60 A hamis próféták vagy hitetlen pogányok hamis jeleket hoznak. Akkor milyen jeleket 

hoznak? Nos, emlékezzetek, majd mind… Nem kommunisták; ők vallásosak. 

Egy kommunista sohasem szedett rá senkit. Természetesen. De ez a fajta megtévesztené 

még a választottakat is, ha lehetséges lenne. Értitek? Mit fog mondani? Nem azt, hogy 

„Gyere és szüless újjá”, hanem „Gyere és csatlakozz”. Értitek? Ezek hamis próféták. 

Értitek? „Gyere és csatlakozz újra!” De neked nem újra csatlakoznod kell, hanem újjá kell 

születned. Hamis jelek… 

 Azt is mondják az embereknek: „Ne higgyetek azoknak a jeleknek!” Persze, ők 

megrémülnek azoktól. Ezt mondja róluk a Biblia. Látjátok, megrémülnek Isten jeleitől, az 

égi jelektől. 

61 Isten jeleket küldött le a Mennyből az Igéjéről, és az emberek, a pogányok azt 

mondták: „Ne fogadjátok a tanításaikat! Maradjatok távol a tanításaiktól!” Tehát, ők 

tanultak. Ne tanuljátok el az útjaikat! Nekik szemináriumi útjaik és mindenféle ehhez 

hasonló módszereik vannak; maradjatok távol azoktól! Maradjatok pontosan az Igével! 

Értitek? Maradjatok távol tőlük, mert hamis jeleket fognak teremni! 

 Mert Jézus azt mondta a Márk 16. fejezetében: „Ezek a jelek fogják követik azokat, 

akik hisznek.” Igen, uram. Így van. Tehát, ha nem követik ezek a jelek és azt mondják: 

„Ó, az manapság nem szükséges” – akkor távolodjatok el! Ó, Istenem! Nos, csak 

maradjatok távol attól, épp’ úgy, mint egy megégett gyermek a kályhától! Kerüljétek el 

messzire! Értitek? Távolodjatok el attól teljesen! Azt mondják az embereknek: 

„Ne higgyétek el ezeket a jeleket!” Hogyan tehetik ezt? Habár az a jel egy valódi,  

Isten-adta jel az Igéről, arra a napra, amiben élnek… 

62 Tehát említettem Mikeást nemrég. Menjünk vissza oda! Venni fogok még többet 

azokból a prófétákból pár perc múlva, ha az Úr is úgy akarja. De most csak visszatérek 

Mikeáshoz. Na most, figyeljetek! Miért nem tudták meglátni azok a prédikátorok ott lent, 

hogy az Úr Szava megátkozta Akhábot, megátkozta Jézabelt és átok volt a földön? 

És Ő hogyan áldhatta volna meg, amikor átok volt rajta? Látjátok, nem tehette. Isten nem 

tesz olyat. Értitek? 

 És itt Mikeás… Az az ember ott állt ihletés alatt, pontosan az Igével. Pontosan azzal, 

amit Isten Szava mondott, mert Isten Szava azt mondta, hogy ebek fogják felnyalni Akháb 

vérét és fel fogják falni Jézabelt. Az Úr Szava mondta ezt, amit Ő a próféta által szólt. És 

ez az Úr Igéje volt, mert az a prófétához jött. És itt volt egy másik próféta, aki pontosan 

összhangban volt az Igével: úgy tűnt, hogy Akháb megérthette volna. Úgy tűnt, hogy 

nekik ez feltűnhetett volna. Értitek? És ő megfordult és megátkozta azt a kis embert, és a 

püspök odasétált és arcul csapta. És az az ember nem képmutatásból tette. Hitte, hogy 

neki van igaza. 



63 „Branham testvér, hogyan tudod megmondani, hogy mi helyes és mi helytelen?” 

Csak add nekik az Ige-próbát! Az megmondja, hogy ők helyesek vagy helytelenek. 

Maradj pontosan azzal az Igével és nézd meg, hogy mi történik! Értitek? Csak dobd be 

oda az Igét és meglátod, hogy hol állnak! „Ó, hát, látod az…” Ó, távolodj el akkor rögtön! 

Igen, csak maradj pontosan azzal az Igével! 

 Tehát, ha odaadták volna Mikeásnak az Ige-próbát, ő bizonyította volna, hogy 100 

százalékig azzal van. Tehát azt mondták: „Várj egy percet! Isten azt nekünk adta.”  

 Így van. Isten nekünk adta a Szent Szellem ígéretét. Péter mondta pünkösd napján, 

tudjátok: „Térjetek meg mindnyájan, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus Nevében 

bűneitek bocsánatára és veszitek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret minden nemzetség 

számára van.” Értitek? Azok mi vagyunk. Az ránk vonatkozik. De vannak feltételek. Nem 

kaphatod meg akárhogyan. Követned kell az utasításokat. Pontosan így van. 

64 Az a föld tényleg az övék volt, de követniük kellett az utasításokat. És az Úr utasítása 

nem az volt, hogy Akhábnak adja azt oda. Akhábnak meg volt átkozva, és bármi, amit 

Isten megátkoz, és amiről bizonyítja, hogy Ő nincs azzal, attól távolodjatok el! Ámen. 

(Ez egy jó kis duplacsövű volt, ugye?) Igen, uram. Ha Isten bizonyította, hogy Ő nincs 

abban a dologban, maradjatok távol attól! Így igaz. Semmi haszna, kezdjük azon. Isten 

elítélte azt és én biztosan nem akarok a közelében se’ lenni. Igen, uram. Elég baj van így 

is, anélkül, hogy belekeverednénk valami ilyesmibe. 

65 Tehát ő azt mondta… Na most, ennél akarunk maradni… Ezek az emberek fogták azt 

a kis prédikátort és azt mondták: „Vigyétek őt a belső zárkákba, oda hátra, és tegyetek rá 

ezekből a nagy fa-gallérokból egyet és zárjátok kalodába, és csak kenyeret és vizet 

adjatok neki, míg békével visszatérek! Aztán majd foglalkozok ezzel az emberrel, Jemla 

fiával.” 

 Mikeás így szólt: „Ha visszatérsz egyáltalán, akkor nem az Úr szólt hozzám.” Nem 

ingatták meg, mert ő ismerte a próféciáját. A szellem, a látomás, ami eljött hozzá, 

pontosan összhangban volt az Igével. Tessék, itt van. Most már látjátok, hogy hová akarok 

kilyukadni? Ha a látásod nincs pontosan az Ige vonalában, akkor jobb, ha távol maradsz 

attól. Nem számít, milyen ígéretet próbálsz igényelni, jobb, ha visszatérsz és újra 

összhangba kerülsz az Igével. Így van. Pontosan így igaz. Értitek? 

66 Habár ez Istennek a napra szóló igaz jele, amiről szó van az Igében, amiről Isten 

megmondta, hogy meg fog történni pontosan abban az időben, mégis meg fogják tagadni 

és azt mondják: „Nincs abban semmi.” Így igaz. „Ne higgyetek annak!” Ó, jaj! De Ő az 

igaz, prófétikus Szava által mindig adott Írások szerinti jeleket mielőtt elküldi az ítéletet. 

Látjátok, az Igéje által. Ő ki fogja azt mondani ott messze, aztán az feljön az Igéig és jönni 

fog az egyik szolgája, aki kihirdeti azt az Igét úgy, ahogy van. Értitek? Ő mindig ezt teszi, 

mielőtt elküldi az ítéletet, amit megígért. Ő mindig… És valaki eljön az Írások szerinti 



tényekkel és Isten bizonyságot tesz. Így mondja a Zsidók 2:4: bizonyságot tesz arról 

jelekkel és csodákkal. Isten igazolja az Igét (Márk 16) jelekkel és csodákkal. Isten igazolta 

azt, amit prédikáltak. Látjátok? 

 Biztosan lehet egy kis gyógyító szolgálatotok. Az teljesen rendben működhet. De mi 

van a többi dologgal? Értitek? Veheted az Igét, és az működhet itt. Aztán veszed a többi 

részét, és az működni fog a saját helyén, pontosan minden helyen. Mindenhol, ahol 

elhelyezed az Igét, az működni fog, ha a megfelelő csatornában van, ha van mögötte hit, 

hogy higgye azt. Akkor annak növekednie kell. 

67 Láttam a minap, hogy elővettek valamilyen napraforgómagot, – azt hiszem az volt, 

vagy talán búza volt – egy egyiptomi gabonaraktárból, ahová még József helyezte akkor 

régen, körülbelül 2800 évvel ezelőtt, elültették és termést hozott. Nem számít, hogy 

milyen régi volt, még mindig élet volt benne, mert az egy termékeny mag volt. 

Nem számít, hogy milyen régen tették azokat az ígéreteket, az nektek és 

gyermekeiteknek szól és azoknak, akik távol vannak, ahányat csak az Úr, ami Istenünk 

elhív. Kell, hogy víz érje azt a magot. Ámen. És bármi is az a mag, olyan termést fog hozni, 

amilyen a mag. 

68 Volt egy nagy ébredésünk, semmi kétség. De az felekezeti ébredés volt. Miért? Mert 

felekezeti magokat vetettünk. Így van. Amikor leszáll a Szent Szellem, pont’ mint az eső az 

igazra és a hamisra… 

 Amikor esik az eső, az növekedést hoz a konkolynak és a búzának is, mindkettő 

ugyanolyan boldog, mint a másik. De a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mit 

próbáltunk tenni? Egy millióval több ebben a szervezetben, hogy túltegyen a másikon, 

hogy ez a felekezet túltegyen a másikon. Volt egy Billy Graham-ünk; volt egy ébredésük. 

És a baptistáknak is, az egyik fiatok itt fenn, ő is Isten nagy embere. Igen. A 

pünkösdieknek is volt ébredésük; Oral Roberts. Ó, Istenem! Sokan közülük. Nagy ébredés. 

Úgy megsokasodtak számban, hogy csak na. Mi lett belőle? Most már vége van. 

69 Tudtátok, hogy Joel azt mondta, hogy lesz egy korai és egy kései eső? A korai eső,  

k-o-r-a-i, azt jelenti, hogy „moureh”, egy zsidó szó, ami azt jelenti, hogy „vetési eső”, 

elvetni a gabonát. Ez az oka… Mit arattatok? Ó, a szervezetek kiépültek, de hol van Isten? 

Felekezeti magot vetettetek. Amikor leszállt a Szent Szellem, az felekezeti ébredést 

hozott. 

 Arra van szükségünk, hogy visszatérjünk az Igéhez! Térjetek vissza Isten valódi 

Igéjéhez és hozzatok elő egy Menyasszonyt Krisztus számára és az Igét! Így igaz, vissza az 

Igéhez. A szervezetek hadd… Az rendben van. Semmit sem mondok ellene, de mindenki… 

„Vissza kell fognunk magunkat, tudod,” – mert ha nem, akkor kiteszik őket. Isten legyen 

irgalmas! Visszafogni magunkat… Mondjátok meg az igazságot, vagy maradjatok 

csendben! Igen, uram. Csak mondjátok úgy, ahogy meg van írva, és nézzétek meg, hogy 



Isten nem igazolja-e! Én kihívást intézek felétek, hogy higgyétek ezt! Tudom, hogy ez az 

igazság. Értitek? 

 De neked pontosan az Igével kell maradnod és hinned kell azt. Nem csak átsiklani itt, 

így és úgy, és azt mondod: „Majd csipegetek és megpróbálom.” Ne tedd! Nem, nem. 

Teljes szívvel kell jönnöd. „Ez a Te Szavad, Uram. Hiszek benne.” Isten megteszi… 

Az működésbe fog lépni, pont’ akkor. Igen, uram. 

70 Igen. Ő mindig elküldött valakit az ítélet előtt az Írások szerinti Igével, Írások szerinti 

jeleket bemutatva, mielőtt elküldi azt. És a hitetlen elmulasztja azt millió kilométerekkel. 

Miért? Megrémíti, megijeszti. Miért? Mert nem hiszi. Ámen. De az akkor is mindig 

meghozza gyümölcsét ugyanúgy. Látjátok, a hitetlen… Azt mondja: „Ó, micsoda butaság! 

Micsoda butaság, ó, Istenem! Nincs abban semmi. Nos, tudjátok, a csodák napjai 

elmúltak. Nincs olyan dolog. Ó, ez szörnyű! Csak egy csomó szemét. Ennyi az egész.” 

De ők ugyanúgy haladnak tovább. 

71 Nos, el tudjátok képzelni Moábot, ahogy ott fent áll és lenéz Izráelre, a testvérére? 

Végül is az volt. Tudtátok, hogy az a hamis próféta ott fent ugyanolyan teológiai 

feltételeket ajánlott fel, mint amiket Mózes ajánlott fel ott lent a másik táborban? 

Így igaz. Itt jött Bálám, (Bálám püspök) aki előjött Moáb hatalmas, nagy megszervezett 

földjén. Lót lányától származott. Nem egy másik Isten; ugyanaz az Isten. Felment oda és 

hét oltárt állított. Mit várt el Jehova? Tökéletes szám. Jehova, hét áldozat, tiszta 

áldozatok, pontosan, amit Jehova… 

 Ez volt Mózesnek is ott lent, pontosan ugyanez. A hét kos, ami Isten Fiának 

eljöveteléről szól. Hét kos. Igen uram. De, ó, testvér, elmulasztotta meglátni a megütött 

sziklát és a rézkígyót. Ezeket nem látta meg és ugyanígy van ma is. Elmulasztják meglátni, 

hogy a Szent Szellem mozdul az Igében és Isten ígéretében, és előhozza a megígért 

jeleket és csodákat. Nem hitték el, ez az oka.  

72 Na most. Vegyünk még néhányat egy pillanatra, még néhány percig! Noé és az ő 

Isten-adta jelei… Hiszitek, hogy volt egy Isten-adta jele? Persze, volt neki. Isten küldte őt, 

Isten prófétája volt, aki prófétált, hogy nagy jel lesz az égen és nagy jeleket és csodákat 

mutatott be. Felhők jönnek majd és eső fog esni. Még soha nem esett eső addig a napig; 

az ő Isten-adta jele. Pontosan ott állt a bárkája ajtajában és prédikált 120 évig és 

kinevették és kigúnyolták őt. 

73 Tudjátok, hogy Jézus utalt erre, ismét a Máté 24. fejezetében, Noé napjaira? 

Noé napjaiban… Azt mondta: „Ahogy Noé napjaiban volt…” Ettek, ittak, megnősültek, 

férjhez adattak. Ő ugyanezt mondta itt, a Máté 24-ben. Pontosan így van. Azt mondta, 

hogy ugyanazokat fogják tenni. És megfigyeltétek, hogy pont’ ezután Ő azt is mondta, 

hogy félelmetes jelek lesznek az égen, jelek égen és földön. Így van? Nos, mit mondott itt 

Jeremiás? „Ne rémüljetek meg az égi jelektől!” 



 Figyeljetek ide! Azt mondjátok: „Jelek az égen?” Nos, csodálkoznak rajta, még a 

Pentagonban is. Láttátok nemrég itt mindezeket a repülő csészealjas dolgokat. 

Azon tűnődtek, hogy mi lehet ez az egész. Még nem jöttek rá. Az szinte egy láthatatlan 

erő, ami lejön ide, és mégis, intelligens. Ez majd… Nos, én nem vagyok repülő csészealj 

hívő. Mindenféle butaságot mondtak erről. Annak semmi köze ahhoz. Ne higgyetek 

annak! De azok jelek. Pontosan. Miért van az, hogy pont’ a Pentagon fölött lebegnek? 

Miért van az, hogy pont’ Washington fölött vannak, ahol mindig látják azokat, állandóan, 

még most is? Ehhez is elérünk nemsokára. Látjátok, nem Ő mondta: „Ahogy Noé 

napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának eljövetelekor is”? Így igaz. 

74 Mózes és az ő jele, Isten-adta jele, Írások szerinti jele… Hiszitek, hogy Mózes jele 

Írások szerint volt? Honnan tudta Mózes? Honnan tudta Mózes, hogy az Istentől volt? 

Amikor lement oda, megértette, mivel prófétának született, hogy nála van az Úr Igéje, 

akit ismer. Tehát lement oda, hogy megszabadítsa Izraelt, és rájött, hogy még nem jött el 

az ő ideje. Az emberek nem akarták őt. Egy próféta sohasem tudja átadni az üzenetét, 

hacsak az emberek nem akarják hallani azt. Tehát Isten kihívta a prófétáját a pusztaságba. 

Biztosan. Kivitte őt oda, és hagyta, hogy az emberek még egy kicsit tovább szenvedjenek, 

míg készen nem állnak. Mózes készen állt, Isten készen állt, de az emberek nem. 40 évig 

tovább maradtak, mert nem álltak készen. Pontosan így van. 

75 De amikor Mózes meglátta az égő csipkebokrot… Már sok tüzet látott, azt hiszem, 

de amikor ez a Hang szólt a bokorból… Talán rengeteg hangot hallott már, de amikor ez a 

Hang szólt a bokorból, tudjátok, hogy az mit mondott? A Szentírást idézte neki. És akkor 

az egy Írások szerinti jel volt, mert Isten megmondta Ábrahámnak, hogy a népe idegen 

lesz egy idegen földön 400 évig, aztán hatalmas és erős kézzel szabadítja ki őket. Így szólt: 

„Én készen állok, hogy beteljesítsem azt, Mózes. Elküldelek téged. Ámen. Venni fogom az 

Írásokat… Oda fogom adni neked az Írásokat. Vedd ezt a régi botot, ami a kezedben van 

és indulj el Egyiptomba, amilyen gyorsan csak tudsz.” Látjátok? Mert Ő be fogja tölteni az 

Igéjét.  

76 Tudjátok, mit csináltak ott lent? Az egyiptomiak azt mondták: „Mózes, ó, az Úr nagy 

prófétája!” Kinevették őt és megrémültek azoktól a jelektől, amiket bemutatott. Ugye, így 

van? 

 Nos, még Izrael is megrémült tőle, a jelektől, amiket bemutatott. „Nos, miattad 

keményen dolgozunk. Hát nézd meg a kezünket! Nekünk kell szalmát szednünk és így 

tovább.” Pedig Mózes pontosan az Isten-adta jeleket mutatta be és ők mégsem értették. 

Pontosan így van. Értitek? Mózes adott nekik egy jelet, ami megijesztette Egyiptomot; 

féltek Isten jeleitől, a megprófétált jelektől. 

 Isten megmondta Ábrahámnak, az ígéret atyjának, hogy a magva, Izrael, jövevény 

lesz egy idegen földön. És Ő majd bemutatja erős karját azáltal, hogy megszabadítja őket. 



És itt volt az Írások szerinti ember, itt volt az az ember a megígért jelekkel és ők nem 

hitték ezt. Elvesztek. Biztosan. 

77 Gondolhatunk Ezékielre, egy másik prófétára. Nos, Ezékielnek, annak az embernek, 

Isten azt mondta: „Én majd…” Épp mielőtt az ítélet eljött… Isten küldte Mózest az ítélet 

előtt, küldte Noét az ítélet előtt. Elküldte Noét és elvitte az összes embert… úgy értem, 

Mózest és átvitte az embereket egy olyan földre, ahol nem zavarták őket a csapások. És Ő 

elküldte Noét és bevitte az összes hívőt a bárkába és elpusztította azokat, akik nem hittek 

Noé jelének; bárkát épített, készülődött és prófétált arról, hogy mi fog történni. 

Mindazok, akik bementek a bárkába, megmenekültek. Mindazok, akik bementek 

Gósenbe, megmenekültek. 

78 És itt jön Ezékiel, pont’ mielőtt Isten levitte őket Babilonba. Azt mondta: „Menj és 

feküdj a bal oldaladon 390 napig!” Azt mondta: „Rád teszem a terhet.” El tudjátok 

képzelni ahogy ez az ősz hajú próféta az oldalán fekszik Jeruzsálem kapuiban, Izraelben? 

És mindazok az emberek, akik arra jöttek, azt mondták: „Nézzétek ezt a fanatikust, ahogy 

ott fekszik!” Egy kis régi főzelékkel magvakból, babból és egyebekből és már hetek óta 

megsavanyodott. 

 És ott feküdt, és 390 napig feküdt a bal oldalán. Aztán Isten azt mondta: „Fordulj át a 

jobb oldaladra és még 40 napig feküdj!” Nos, ez szégyenletes volt. 

79 Ó, Izrael igazi pompában volt, tudjátok. Összefogtak az országban a többiekkel. 

Meg akartak szabadulni az olyan dolgoktól, mint a próféták. De elfelejtették, hogy Isten 

Igéje a prófétákhoz jön. A saját isteneiket akarták venni, a saját módjukon… úgy, ahogy ők 

akartak hinni. 

 De Isten prófétát küldött nekik jel gyanánt, és ő bemutatta a jelet. Ők figyelmen 

kívül hagyták a jelet, és ítéletre mentek. Mennyi ideig? 430 évig. Ő egy napért egy évet 

engedett nekik. Amikor kinevették, minden nap, amikor nevettek egy újabb évet jelentett 

a fogságban. Ő jelet adott nekik. Nem akarták elhinni, nem. De elvitte őket Babilonba 

büntetésül. Ó, Istenem! 

80 Gondoljunk egy másik személyre! Egy forró nyári reggelen jön a szamáriai úton, 

csupa ránc az arca, kis, pici szemeivel az eget kémleli, bot van a kezében, mezítláb az 

úton, rossz kis báránybőr bunda van rajta, (úgy néz ki, mintha egy szőrös hernyó jönne) és 

a kopasz feje csillog, bot a kezében… Testvér, a léptei olyanok voltak, mintha egy 

fiatalember jönne az úton, a szamáriai úton. Nem dadogott, amikor Akháb elé ért. 

Régóta prédikált nekik a megátkozott útjukról. 

 Nekik voltak talán ilyen feltupírozott frizuráik azokban a napokban a „first lady” 

után, tudjátok. Elege volt már Jézabelből és minden viselkedéséből. Ó, mennyire 

kifejtette ezt nekik! Isten igazolta őt, hogy megmutassa, hogy ő Isten prófétája. 



Igen, uram. De azok olyanok akartak lenni, mint a „first lady”, tudjátok. Ez olyan gyakran 

megismétlődik. 

81 És ez a nemzet nagyon is olyan, mint Izrael. Isten adott nekik egy földet. Odamentek 

és kiűzték a lakosokat. Eleinte volt egy Salamonuk, volt egy Dáviduk; jó királyok. Aztán itt 

jött Akháb, egy tesze-tosza, nem is tudom, egy báb, (így igaz) Jézabellel, aki a királyság 

nyaka, Akhábot irányítva. 

 És mi ugyanezt tettük; idejöttünk és elkergettük az izraelitákat, vagyis elkergettük… 

nem őket… az indiánokat, kiűztük őket, halálra éheztettük őket, (így igaz) elvettük a 

földjüket. Volt egy Washingtonunk és egy Lincolnunk, de mi van most! Nekünk most 

olyasvalami van ott fent, ami mögött az a régi Jézabel-rendszer áll. Pontosan úgy, ahogy 

nekik volt. Isten küldeni fog nekünk… Megígérte, hogy az utolsó napokban a Malakiás 4 

szerint fel fog emelni valakit, (így igaz) aki nem fogja ezt kímélni. Így van. 

 És amikor elvégezte mind a jeleit és csodáit… Testvér, úgy értem, neki megvolt az 

ÍGY SZÓL AZ ÚR, elment egyenesen a fővárosba és azt mondta: „Még harmat sem fog 

leszállni az égből, míg én nem hívom.” Elrobogott, egyenesen vissza az úton. Miért? 

Neki megvolt az ÍGY SZÓL AZ ÚR. Ez egy jel volt. Aszály volt. Halál volt a földön. 

82 Úgy gondolom ez alkalommal ez szellemi halál lesz Jézabel néhány gyermeke 

számára. Igen, uram. Szellemi halál, elszárad… Mondhatnék valamit, de jobb, ha hagyom, 

mert azt hiszem, hogy van ott kint egy hangfelvevő, ami ezt lejátssza. Na most. 

Ó, Istenem! Olyan időben élünk… Igen, uram. 

 Miután az ő Isten-adta szolgálata, Isten igaz Igéje igaz jelekkel és csodákkal vissza 

lett utasítva, mit tehet az ember? A fejükre olvasta a bűneiket. Jézabel gyűlölte őt és 

mindezek a modern „first ladyk” gyűlölték. Nem szerették, természetesen nem. Azt 

gondolták, hogy ő szörnyű. De akkor is a pásztoruk volt. Az volt. Ó, igen, Illés pásztor. 

Ó, Jézabel nem mondta volna ezt róla, de ő egy Istentől küldött pásztor volt, Isten 

pásztora Jézabel számára. Nem kímélte Jézabelt. Rázúdította az Igét. 

 És visszautasították őt. Azt gondolták róla, hogy egy idióta, és elfordultak tőle. 

Egyetlen szervezet sem akarta őt; kirúgták. Ez nem állította meg az Igét; ugyanúgy ment 

egyenesen tovább. Tehát ott fönt várt, míg meg nem kapta az ÍGY SZÓL AZ ÚR-t Akháb 

felől és eljött, hogy megmondja neki. És amikor megtette, éhínség sújtotta a földet. 

Így van. Tudjátok, hogy mi történt. Biztosan. Ez volt Illés, az aszály előtt. 

83 Szeretem látni azt, aki őt példázta, aki az előképe volt, vagyis akinek ő volt az 

előképe. Amikor János eljött, hogy betöltse az utolsó próféta üzenetét, a Malakiás 3-at… 

Tudjátok, János valahogy egy furcsa születésű fiú volt. Tudjátok ezt. Gábriel megjelent az 

édesanyjának és elmondta neki, hogy mit fog tenni, hogy nagy lesz, hogy hogyan fogja a 

gyermekeket visszahívni az atyák hitéhez és így tovább és mindazt, amit tenni fog. 



Malakiás 3: „Elküldöm a hírnökömet az Én orcám előtt.” És ahelyett, hogy lement volna 

az édesapjával oda, az édesapja iskolájába, kiment a pusztába és készülődött. 

 Nézzétek, pontosan olyan, mint Illés! Az erdőben élt, mint Illés. Gyűlölte az 

erkölcstelen asszonyokat, pont’ mint Illés. Azt mondta az öreg Heródesnek: 

„Nem törvényes vele élned” – a testvérének, Fülöpnek a feleségével. A fejébe került, de 

akkor is folytatta. Biztosan. Ő egy jel volt. 

 Mit mondott? „Én vízzel keresztellek titeket megtérésre, de jön Valaki, aki már 

közöttetek áll. Nem ismerem Őt; még nem láttam a jelet, de közöttetek van.” Tudta, hogy 

olyan közel van az óra, hogy neki éppen akkor már itt kell lennie a földön. Ámen. „Ott áll 

Valaki közöttetek pont’ most.” Azt mondta: „Akit nem ismertek, de Ő Az. Nem vagyok 

méltó, hogy a saruját megoldjam, de Ő Szent Szellemmel és Tűzzel fog megkeresztelni 

titeket. Szórólapátja a kezében van. El fog jönni ezeknek a napoknak egyikén.” 

Igen, uram. 

84 Egy nap Jézus odament és János felnézett. Azt mondta: „Ott van! Ott van Isten 

Báránya, aki elveszi a világ bűneit.” Jézus, amikor eljött a földre, pontosan azt tette, amit 

az Ige mondott, hogy tenni fog jelként Izrael számára, mielőtt ki lettek űzve, és csak most 

jöttek vissza 2000 év után, mióta elfordultak. Az egész Izrael egyszerre fog megtérni, 

természetesen. Ők egy nép, egy nemzet. Isten Izraellel, mint nemzettel foglalkozik; de a 

pogányok közül való nép az Ő Menyasszonya. Izrael egy nemzet, akik épp’ most tértek 

vissza a szülőföldjükre: egy nagy jel. 

 Remélem, hogy eljutunk ehhez pár perc múlva. Nincs már csak öt vagy tíz percem és 

imasort fogunk kialakítani, ha eljutunk ide, ahol elmondom, amiről beszélni szeretnék ma 

este. Látjátok, ez egy jókora nagy alap, de meg fog állni. 

85 Jézus igazolta az Igét. Ő volt a Messiás, a Felkent. „Krisztus” azt jelenti, a Felkent, a 

Messiás, Valaki, aki el van küldve, a Felkent, aki fel van kenve Isten Igéjével és Isten 

Szellemével. Ő volt az Ige. Ő volt a felkent Ige. Ámen. Ő azt be is bizonyította. Pontosan, 

amit Mózes ott régen az 5 Mózesben mondott, hogy tenni fog. Azt mondta: „Az Úr a ti 

Istenetek prófétát fog támasztani, hozzám hasonlót.” Ő próféta lesz. 

 És amikor… Simon Péter tudta ezt. És amikor hallotta, hogy a testvére, András egész 

éjszaka az Úrral volt… Tudjátok, ez egy jó módszer; egész éjszaka az Úrral lenni. Bizony. 

Valaki öt percig sem tud Vele lenni, de András egész éjszaka Vele maradt. Azután igazán 

azt tudta mondani a testvérének: „Menjünk le és próbáljuk meg újra”? (Nem.) „Majd 

meglátjuk ma este”? (Nem.) Azt mondta: „Gyere velem, és lásd meg, Kit találtam!” 

Tudta, hogy Kit talált, egész éjszaka Vele maradt. 

 Jakab elmehetett, hogy találkozzon a testvérével, miután egész éjszaka az Úrral volt. 

Nem maradtok elég sokáig; ez a baj manapság. Idős anyáitok, apáitok akkor régen, 

pünkösdkor egész nap és egész éjjel imádkoztak. Ma letérdelünk: „Istenem, áldd meg 



anyut, aput, testvért, nővért! Ámen. Kezdek álmos lenni, nem is tudom, mit csináljak. 

Haza kell mennem, megnézni az új tévéprogramot. A ’Szeretjük Suzy-t’ fogják adni 

nemsokára.” Valami rossz kis, kicsavart dolog az ördögtől; a lelked ilyenből táplálkozik 

ahelyett, hogy eljönnél a szerda esti imaalkalomra. Aztán kérjük Istent, hogy töltse ki a 

Szellemét. 

 Mit tud kikeltetni? Egy nagy csomó felekezetet. Ez minden. Ez a fajta mag lett 

elvetve. „Nos, ó, én ehhez tartozom. Én majd…” Én inkább Istenhez tartozom. Így igaz. 

Igen, uram. A többi hadd menjen. Így van. 

86 Most figyeljetek! Tehát megértjük, hogy Jézus tanúsította. Amikor Simon… tudta… 

Azt mondta: „Tudom, hogy apukám mit mondott nekem, hogy sokan összezavarodnak 

majd abban az időben, amikor Ő eljön.” 

 Szinte hallom az öreget, az idős embert… Simon azt mondja… az ő apja azt mondja: 

„Fiam, figyelj! Reménykedtem, hogy meglátom a Messiást, de azt hiszem, most már 

kezdek túl öreg lenni. Nem fogom meglátni Őt. De most figyelj! Azt akarom, hogy ezt 

tudd. Tehát nagyon sok utánzás lesz, de fel fogod ismerni a Messiást, amikor Ő eljön, 

fiam… Megtanítottam neked, hogy hogyan fogj halat. Bizony. Megtanítottam neked, hogy 

legyél tisztességes a méréskor ott lent. Megtanítottam neked, hogy tartsd be a szavad. 

Ettől leszel becsületes ember. Ettől leszel egyenes ember. Fiam, ha el tudtad fogadni ezt a 

tanítást az egyenességről és tudtad fogadni édesapád szavát és egyenes lenni, akkor 

legyél egyenes és fogadd el Isten Szavát. (Ámen.) Isten azt mondta, hogy ez a Messiás 

próféta lesz, nem teológus; ’prófétát fog támasztani az Úr, a ti Istenetek’.” 

87 Simon észben tartotta ezt. Egy nap, amikor András eljött és elmondta neki, hogy 

egész éjszaka az Úrral volt, az meggyőzte őt. És Simon elment megnézni, hogy Kiről 

beszélt. Azon a napon a tengerparton, amikor leült arra a rönkre és hallgatta Őt… 

De amint Jézus ránézett az öreg Simonra, így szólt: „A te neved Simon és Jóna fia vagy.” 

Ez mind igaz volt. Ez mind igaz volt. Miért? Tudta, hogy van egy Írások szerinti jel. Ez a 

Messiás volt. 

 Amikor Fülöp elment, hogy hívja Nátánaelt, Nátánael eljött és így szólt: „Na most, 

várj egy percet! Lehet, hogy már hallottam erről, de nem tudom, hogy ez tényleg igaz-e 

vagy sem.” 

 Azt mondta: „Nem tudom. De várj, míg odaérünk! Rá fogsz jönni. Állj ott, és figyeld 

az összejövetelt egy kis ideig és lásd meg, hogy mi történik!” 

 Itt jön Fülöp és András, együtt mennek oda. Jézus ott áll, ránéz és így szól: „Íme egy 

izraelita, akiben nincs hamisság.” 

 Azt mondta: „Rabbi…” Ez rögtön kivette a lába alól a talajt. Azt mondta: 

„Rabbi, honnan ismerhetsz engem egyáltalán?” 



 Azt válaszolta: „Mielőtt Fülöp hívott téged, amikor a fa alatt voltál, láttalak.” Mi volt 

ez? Egy Írások szerinti jel; a Messiás. Így van. 

88 A szamaritánus asszonynak, amikor a kútnál volt, azt mondta: „Asszony, adj innom!” 

 Az azt mondta: „Ez nem szokás. Nálunk itt elkülönülés van. Nektek, zsidóknak és a 

szamaritánusoknak nincs egymással dolgotok. Én asszony vagyok, te férfi. 

Hogy mondhatsz nekem ilyen dolgot?” 

 Azt mondta: „De ha tudnád, hogy kivel beszélsz, te kérnél Tőlem inni.” 

 Az asszony azt mondta: „Nos, tudjuk, hogy mi ezen a hegyen imádkozunk, és Te azt 

mondod, hogy Jeruzsálemben, zsidó lévén…” És így tovább. 

 A beszélgetés folytatódott. Jézus megragadta a szellemét. Azt mondta: „Menj és 

hívd a férjed!” Ó, jaj! 

 Azt mondta: „Nincs férjem.” 

 Jézus azt mondta: „Igazat szóltál. Volt már öt és ez a hatodik, aki most van, nem a 

férjed”. Rendben. 

 Mit mondott az asszony? Azt mondta: „Uram, várj egy percet, csak egy percet! 

Te biztosan próféta vagy. Ez az Úr Szava. Tehát, tudjuk, hogy azokban a napokban élünk, 

amikor várjuk, hogy eljön a Messiás és Ő fog nekünk efféle dolgokat bemutatni.” 

 Jézus azt mondta: „Én vagyok Az.” 

 Testvér, Jákob kútja elveszítette az ízét. Egyenesen a városba szaladt és azt mondta: 

„Gyertek, lássátok meg ezt az Embert, aki megmondott mindent, amit tettem. Nem ez-e a 

Messiás?” Az Írások szerinti jel, hogy Ő a Messiás. Pontosan így van. Igen, uram. 

89 Elutasították. Az emberek… Minek nevezték Őt? Belzebubnak, jövendőmondónak, 

ördögnek. Mi történt? Átgázoltak a saját vérükön. Josephus elmondja nekünk az 

írásaiban, hogy Titusz, a nagy római hadvezér hogyan ostromolta Jeruzsálemet, amikor 

évekig ostromolták, addig, hogy már a fák kérgét ették és megölték és megették egymás 

gyermekeit. Mi volt ez? Elmulasztották meglátni a jelüket. 

 Mit mondott Jézus? Azt mondta: „Ti képmutatók,” (Mindezekben a papi ruhákban és 

diplomákkal magatok mögött, mindezekkel a nagy János pápákkal meg minden mással, 

ezekkel a címekkel meg egyebekkel) „…mentek az utcán és előkelő helyekre vágytok,” 

(A legjobb helyekre menni.) „…elnyelitek az özvegyek házát, színlelésből hosszan 

imádkoztok és megtanuljátok, hogy hogyan mondjátok.” Azt mondta: „Több kárhoztatást 

fogtok kapni. Tudjátok figyelni az eget. Többet tudtok a tudományról, mint Isten 

Igéjéről.” Ó, testvér, ez megütötte őket. 

90 Azt mondta: „Nézitek az eget és jobban hallgattok az időjárás prófétáira, mint ahogy 

az Én Szavamra hallgattok. Nos, azt mondjátok, hogy ha az ég borús és vörös és így 

tovább, akkor holnap viharos idő lesz. És ha felhőtlen naplemente van, akkor jó idő lesz.” 



Azt mondta: „Meg tudjátok ítélni az ég ábrázatát, de az idők jeleit nem tudjátok 

megítélni. Ha megismertetek volna Engem, megismertétek volna a napomat.” Itt van a 

jel: a Messiás. Ó, mennyire, mennyire, mennyire nyomorúságosan elbuktak! 

(Milyen sokáig időzhetnénk itt, de most nem tehetjük. Sietnünk kell.) 

91 Figyeljetek! Aztán jött az ígéret Jézus által, hogy mi fog történni az Ő eljövetele előtt. 

Na most, nézzük meg ezt egy percre! Csak egy néhány percig most, csak egy picit. 

Fáradtak vagytok? Ha igen, nos, látjátok… Rendben. Csak nézzük meg ezt pár percig! 

Tehát, jól figyeljetek! Dőljetek hátra! Látunk minden jelet. Maradhatnánk ezzel órákig, 

hetekig, hónapokig és soha nem hagynánk el ezt a témát. De maradjunk még most csak 

egy pár percig, és visszatérünk. 

92 Tehát, Jézust megkérdezték: „Mikor jön el az az idő, hogy kő kövön nem marad? 

És mi lesz a jele annak, hogy eljön a világ vége? Mikor lesz ez?” 

 És Ő kezdte elmondani nekik. „Ezt az Evangéliumot minden nemzetnek és országnak 

prédikálni fogják bizonyságként Rólam.” Tudjátok mit? Ő soha nem azt mondta… 

Azt mondta, hogy „ezt az Evangéliumot.” Tehát nem azt mondta, hogy „menjetek és 

tanítsátok az Igét”, hanem „prédikáljátok az Evangéliumot”. Ez nagy különbség. 

Természetesen. Az Evangélium az Ige ereje és bemutatása, látjátok, az Ige ereje és annak 

megnyilvánulásai. 

 Emlékeztek, amikor az az Angyal lejött a folyóhoz, (amiről megvan nektek a fénykép, 

és amiről tudtok) 1933-ban, amikor az első csoportomat kereszteltem és azt mondta, 

hogy az üzenet végigsöpör majd a világon? És minden nemzetnek megvan az ébredése. 

Nekik megvolt mindenfelé. Értitek? Biztosan. Kihúzni a választottakat. Így van. „Ez az 

Evangélium lesz prédikálva.” 

93 Aztán megértjük a Jelenések 3:1-3-ból, hogy lennie kell három gyülekezeti 

korszaknak ezekben az utolsó napokban. Tudtátok ezt? Így van. Az megvolt. 

Emlékezzetek, ahogy átmentek ezeken az építőelemeken: megigazulás, megszentelődés, 

Szent Szellem keresztség, (Luther, Wesley és pünkösd) az utolsó napok három hírnöke. 

Megértjük, hogy… Az Ő Saját eljövetelekor az utolsó időkben újra ezt találjuk. Azt találjuk, 

hogy most az Ő eljövetele… Az eső, a Szent Szellem ki van öntve az utolsó napokban. 

Hiszitek, hogy ki lett öntve? Mire? Valaki veti a magot, hogy az megteremje az Ő késői-

napok termését. Tudjátok, Joel mondta: „Az utolsó napokban…” 

94 Most figyeljetek! Itt van egy másik dolog, amihez szeretnék eljutni. Azt mondod: 

„Csak Wesley-vel kezdted.” Gondolkodtatok már ezen? Épp’ csak átvettem a hét 

gyülekezeti kort. Észrevettétek egyáltalán, hogy miért Wesley-vel kezdtem? Mert az itt 

kezdődött Wesley-nél, a reformáció után. Mi a helyzet Szent Mártonnal, Szent 

Iréneusszal és mindazokkal ott régen, akik ellenálltak annak a római katolikus egyháznak 



azokban a napokban, hogy az Igével maradjanak, amikor azok elindultak a tantételekkel? 

Mi kezdte azt el? Mi történt velük? 

95 Nem erről beszélt nektek Joel? Amit a szöcske meghagyott, megette a hernyó. 

Amit a hernyó meghagyott, megette a másik sáska. Értitek? Ugyanaz a rovar a szöcskétől 

a hernyóig, a sáskán át és így tovább, ugyanaz a rovar, csak másik szakaszban. És ez a 

katolicizmus. Mit tett ez? Felfalta az Igét. De Ő azt mondta: „Helyre fogom állítani – 

szól az Úr. Helyre fogom állítani.” 

 Hogyan van ez? Visszament egyenesen a törzshöz. Így van. A római katolikus egyház 

felfalt mindent, amit a Biblia tanít. Igen. Ők megalkották abból a saját római 

tantételeiket, egészen az úrvacsorájukig. Hamis Szent Szellemük van, hamis keresztség, 

hamis vízkeresztség meg minden egyéb. Soha, soha, soha nem fogsz visszatalálni, csak ha 

visszajössz az Élethez, ami a törzsből jön és az az Isten Szava! Hogy az ember szabad 

legyen… Megkötözték őket egy szervezetben, és megégették, megölték őket, az 

oroszlánokkal etették meg őket meg minden, ha nem csatlakoztak. Pontosan így van. 

96 De Ő azt mondta, hogy a törzs majd újra fog nőni, ki fog hajtani. Mi az első dolog, 

ami feljön? Egy fa. Mi a következő dolog, ami jön? A levelek. Mi a következő dolog, ami 

jön? A virágok. Mi a következő dolog, ami jön? A gyümölcs. Luther, Wesley a levelek; 

pünkösd a virágok. Most egyenesen a gyümölcsbe tartunk. A gyülekezet fogyatkozik. 

Ámen. 

 „Helyre fogom állítani” – szól az Úr. „Mit fogok tenni? Vissza fogom hozni őt 

az eredeti állapotába. Vissza fogom hozni az eredeti tanításához. Vissza fogom hozni az 

eredeti Igéhez. Darabokra fogok törni minden felekezetet. Vissza fogom őt hozni 

az Igémhez.” Hogyan? Talán jobb, ha most befogom. Hagyd abba, fiú! „Vissza fogom őt 

hozni.” 

97 „Mi volt az első szervezet?” – kérdem én. A katolikus egyház. Pontosan így van. 

Pontosan. Vagy ahogy a Bibliában a Jelenések 17-ben hívják: szajha. Az egy… milyen az… 

ó, az olyan asszony? Ez egy olyan asszony, aki hűtlen a férjéhez. Értitek? Ez egy olyan 

egyház, amelyik hűtlen az Igéhez. És ő paráznák anyja volt. Mi az a parázna? Ugyanaz a 

dolog. El fogunk jutni ehhez, úgy két-három perc múlva. Értitek? Rendben. Tessék, itt van. 

 Paráznák anyja, ugyanaz, ami volt; szervezkedik, elveszi a Biblia tanítását, saját 

magát tanítja, tantételként tanítja Isten parancsolatait, hatástalanná téve Isten 

parancsolatait a hagyományaik által. Jézus ugyanezt a dolgot találta. Egyik kutya, másik 

eb. Így igaz. Ez teljesen ugyanaz. Igen, uram. 

98 Amikor eltávolodsz az Igétől, akkor eltávolodsz Istentől, eltávolodsz az alapelvektől, 

eltávolodsz a Szent Szellemtől, eltávolodsz mindentől. Akkor az ördög adni fog neked 

valami hamisat. De az sohasem fogja megteremni Ennek az igazolását. Míg ez nem az 

igazi… 



 Gyere vissza ugyanahhoz a Messiáshoz! Ez Isten Szelleme. „Én vagyok a Szőlőtő; ti 

vagytok a szőlővesszők.” Ugyanaz az élet van a vesszőkben, mint ami a szőlőtőben van és 

a vessző a szőlőtő gyümölcsét termi. János Evangéliuma 15. Rendben.  

99 Mit tettek? Tehát mindnyájuk, tudjátok… Jézus azt mondta, hogy az utolsó 

napokban Ő összeköti… Először összeköt minden mit? Konkolyt. Így van? Biztos, hogy azt 

kötik össze most. Az Egyházak Világtanácsa mindegyikőjüket elkapta; pünkösdieket, 

mindet. Mind össze vannak kötve a megégetésre. Pontosan így van. Bizony. Elválasztja 

őket a búzától. Dicsőség ezért Istennek! Így igaz; elválasztja őket ott kint, a hitetleneket. 

Ne járjatok az ő útjaikon! Ne tanuljatok tőlük, gyertek az Ige által! Így van. Ne rémüljetek 

meg Isten jeleitől, az igazi, mennyei jelektől. Azok nem… Égi jelek, nem a gyülekezet jelei. 

Mennyei jelek, Istentől küldött jelek, ne rémüljetek meg azoktól! Maradjatok azzal! 

Értitek? Rendben.  

100 Az Egyházak Tanácsa; egyesítik magukat. Mit csinálnak? Beteljesítik a Jelenések 13-

at. „És egy képet készítettek a fenevadról.” Mi az a kép? Mi tudjuk, hogy ki az a… a kép, a 

sárkány, aki az asszony elé állt, hogy elnyelje a Gyermeket, a Fiú-Gyermeket, aki 

vasvesszővel fogja uralni a világot; Krisztust. És Ő fel lett ragadva a Mennybe, Isten 

trónjára ült. A sárkány, aki az asszony elé állt, az ugyanaz a régi fenevad, mint kezdetben: 

Róma. Mit csinált? Összeszervezte az embereket. És egy képet készítettek.  

 János pápa szeretné, hogy a minden egyház jöjjön össze, hogy harcoljanak a 

kommunizmussal. És Isten… Bárki, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Isten szervezte a 

kommunizmust, hogy megölje őt azzal, megégesse. Gyűlöli a szajhát és megégeti annak 

gyermekeit egy tűz-ágyon. Biztosan. Pontosan. Ő ezt úgy használja, mint ahogy 

Nabukodonozor királyt használta. 

101 És a protestáns egyházak egyesíteni fogják magukat és létrehozzák az Egyházak 

Tanácsát, és a pünkösdiek egyenesen velük vannak. Miért? Nem ismerik az Igét. Pontosan 

így van. Az Ige megígérte ezt. 

 Istenem, küldj valakit, aki kiált ez ellen, figyelmezteti az embereket! Pontosan ebben 

az órában vagyunk, pont’ itt, most. 

 Itt van az a nap. Figyeljetek ide és lássátok meg a jeleket! Ó, azok teljesen 

elborítanak minket, mindenfelé körülöttünk. Azon tűnődsz, hogy mi a baj, a gyülekezet 

miért nem ment még el az elragadtatásban? Nos, az soha nem fog így elmenni. Nem fog. 

Így van. Ez nem az, amiről Ő beszélt. 

 Emlékezzetek, Ádám menyasszonya hamis maggal találtatott. Pontosan így van. 

Jehova menyasszonya ugyanígy találtatott. Bizony. Elvált tőle és elbocsátotta. Ugye így 

van? Ez Isten volt. 

 Krisztus menyasszonya ugyanaz a dolog. Úgy találtatott, hogy világi szervezet magja 

van benne és nem az Evangélium; megvan a kegyesség látszata, de tagadja annak erejét a 



Szent Szellemből és az Igéből. Itt van az utolsó napok jele. Isten elválik tőle és veszi az Ő 

Menyasszonyát olyan biztosan, ahogyan csak lehet. Ő azt mondta: „Ahogy Noé napjaiban 

volt, úgy lesz az ember Fiának eljövetelekor.” 

102 Figyeljetek! Formálnak egy képmást a fenevadról. Látjuk mindezt. Maga, a katolikus 

elnök… Ez nem Kennedy. Amennyire tudom, ő olyan ember, mint én vagy bárki más. 

Ez nem az. Ez nem Akháb volt. Akháb viszonylag jó ember volt. Ez az a Jézabel volt, 

mögötte. Az volt mögötte. Ez az, ami a bajt okozta. És ez nem Kennedy; ez az a Jézabel-

egyház, ami mögötte van. Ez az, ami ezt teszi. Biztosan. Pontosan így van. 

 Nos, ez a dolog előttetek van. Nem látjátok? Nem értitek, hogy minden… Látjátok, 

hogy a fügefa ágakat hajt? Jézus azt mondta, hogy amikor… „Tanuljatok a példából! 

Amikor látjátok a fügefát és az összes többi fát…” Most figyeljetek! A zsidóknak 

ébredésük van. Ők már nemzetté válnak. Így van? Saját pénz, saját zászló meg minden, 

először 2800 év után. Értitek? Ők egy nemzet. A fügefa zsendül. 

103 És a többi fa: a baptista „egymillióval több ’44-ben”, Billy Graham csak vágta a 

tömeget egyik oldalról a másikra. „Mindannyian gyertek be, gyertek be, gyertek be!” 

A pünkösdiek, egy másik, az egység hívők, kettőség, háromság, az Isten Gyülekezetei, 

mind a többi. „Gyertek és csatlakozzatok, gyertek és csatlakozzatok, gyertek és 

csatlakozzatok!” 

 Ó, Istenem! Hol van az, amit Isten megígért? Hol van az? Hol vannak a Szentírás 

szerinti dolgok, amikről Isten szólt, hogy meg fognak történni az utolsó napokban? 

Hol vannak? Nekünk nincs semmi, csak egy nagy csomó hideg, formális szervezet. 

Az ébredés ezreket sepert be mindegyikbe. De hol van Krisztus Menyasszonya, aki tisztán 

áll? Az asszonyaink mind vágatják a hajukat és mindenféle ruhát viselnek; és a 

prédikátorok meg egyebek egy szót sem szólnak erről, szórakoznak és formálissá, 

közönyössé válnak. És az Evangéliumból ebédjegy lett, mint ahogy a többi társadalmi 

evangéliumi prédikátorral is van. 

104 Amire szükségünk van, az Istennek egy olyan embere, aki kiáll Isten Igéjével és 

prédikálja azt minden ellenére és ott áll Isten Bibliájának jeleivel és csodáival. Pontosan 

így van. Ámen. Pontosan így igaz. Félnek a feketét feketének nevezni és a fehéret 

fehérnek: csirkecsontok a gerincoszlop helyett. Ez szégyen! Modern, független, ó, 

Istenem… És aztán… Ó, jobb, ha befogom a számat. 

 Figyeljetek! Hadd mondjam el nektek, testvérek, a jelek itt vannak körülöttetek 

mindenfelé. Ne aggódj, kis Menyasszony! Isten eljön, ne aggódj! Minden pontosan 

időben van. Ennek így kell történnie. Az Ige így mondja. Figyeljetek! 

105 Tehát Jézus megígérte, hogy ez a bűnös és parázna nemzetség, Máté 12:24… 

Jézus megígérte, hogy ez a bűnös és parázna nemzetség jelet fog kapni. Eljöttek Hozzá és 

azt mondták: „Mester, jelet kérünk Tőled.” Éppen azután, hogy Ő betegeket gyógyított és 



tette azokat, amiket tett. Azt mondták: „Jelet kérünk Tőled.” Ő így szólt: „Egy bűnös és 

parázna nemzetség jelt keres, és nem adatik más jel ennek a bűnös és parázna 

nemzetségnek…” 

 Hányan tudják, hogy az erkölcstelenség növekvőben van jobban, mint valaha? 

Hányan tudják, hogy a „bűnös”, azt jelenti „hitetlen”? Több hitetlenség és paráznaság 

van, mint valaha: homoszexualitás, minden egyéb. Így van? 

 Perverzió… Nekem ezt ki kell mondanom. A mi pünkösdi asszonyaink olyan kis 

szégyentelen ruhákat húznak magukra, hogy úgy néznek ki, mint egy meghámozott virsli, 

ahogy szemérmetlenül végigmennek az utcán. Nem tudjátok, hogy nektek 

házasságtörésért kell felelnetek? Azok a férfiak rátok néznek… És ti a gyerekeiteket így 

teszitek ki oda? Mi a baj? 

106 Nos, nemrég valaki azt mondta: „Branham testvér, az emberek téged prófétának 

hívnak.” 

 Azt mondtam: „Nem vagyok próféta.” 

 Azt mondta: „Nos, az emberek annak mondanak. Miért nem tanítod őket nagy 

dolgokra: hogy hogyan vegyék Isten ajándékait, ahelyett, hogy az asszonyoknak a rövid 

hajról beszélsz és amiket hordanak és a sminkről és amiket tesznek és ilyesmik?” 

 Azt mondtam: „Hogyan taníthatnék nekik algebrát, ha nem tanulták meg az 

ábécét?” Nem akarnak kijönni az óvodából, hogy legyen bennük józan tisztesség, hogy 

Isten Igéjéhez szabják magukat. Pontosan így van. Hogyan fogod azt tenni? Nem teheted. 

107 Miért? Csak akiket Isten elhívott, azok fogják meghallani: „Az Én juhaim hallják a 

Hangomat.” Így igaz. Ők ismerik Isten Hangját. Az az Igéből szól. Az Ige teszi ezt. 

 Tehát Ő azt mondta, hogy az a nemzetség (és ez az) jelet fog kapni. Milyen jelet? 

„Amint Jónás három napig volt a bálna gyomrában, az embernek Fia három napig lesz a 

föld szívében.” 

 Így van? Milyen jelet kapnak? Egy feltámadási jelet. Jézus nem halott; Ő él. 

Ő ugyanaz, tegnap ma és mindörökké. Így van? Egy bűnös és parázna nemzetség 

megkapja a feltámadás jelét. Ámen. Próbálnak eltántorítani ettől. Ezt tették. Ezt tették 

Ővele. Máté… Ha le akarjátok jegyezni, Máté 13:24. Ők nagyon megrémültek attól. 

108 Azt mondták: „Ez az ember… Nekünk választ kell adnunk a felekezeteinknek. 

Nekünk, farizeusoknak választ kell adnunk. Sadduceusoknak, heródiánusoknak, 

vámszedőknek és így tovább, mindannyiónknak választ kell adnunk. Mi ez? Nos, ő egy 

jövendőmondó. Ez az oka, hogy tudja, hogy mi van a szívükben, ismeri a gondolataikat. 

Ő egy jövendőmondó.” 

 Azt mondta, hogy soha nem lesz megbocsájtva, amikor ez az utolsó napokban 

történik. Így igaz. Őt Belzebubnak nevezték, az ördögök hercegének. Így van. Féltek Tőle. 



Így van? De Ő azt mondta itt a gyülekezetnek, az igazi gyülekezetnek: „Ne féljetek az égi 

jelektől, mert a bűnös, a pogány, a hitetlen fél azoktól!” Értitek? És mi az utolsó 

napokban vagyunk. 

109 Zárjunk azzal, hogy elmondom ezt, csak egy pár perc. Azt mondják, hogy az nem 

olyan… Azt mondják, hogy Isten nem olyan módon formálta azt. „Isten hatalmas nagy 

ilyet és hatalmas nagy olyat akar, és építeni fogunk… 6 millió dollár, és majd ezt teszünk 

bele és ezt-meg-azt.” És azt prédikálják, hogy Isten Fia nemsokára eljön. 

 Mi ez? Ez mind felekezeti takarmánnyá lett, egy nagy egyházi szövetségbe 

összekötve, hogy meg legyen égetve a végidőben. Ezt mondta Jézus. Tövises vesszők meg 

mindenfélék vannak összekötve azokban. Így van. Lármáznak, fontoskodnak, távol tartják 

az országtól az ébredést. 

 Én kihívom azt az embert, aki kihívott engem az Igével, bárki mást, hogy vitassuk 

meg és lássuk meg, hogy mi történik. Derítsük ki, hogy mi történik! Ha nem tudsz kiállni 

Ezért, akkor hallgass el! Így van. Vagy tedd rendbe a dolgot, vagy mondj, vagy tegyél 

valamit! Igen, uram. 

110 Noé, Máté 24, látjuk azokat a napokat beteljesedni. És emlékezzetek, Jézus azt is 

mondta a Lukács Evangéliuma 17:28-tól 30-ig; „Ahogyan Sodoma napjaiban volt, úgy lesz 

az ember Fiának eljövetelekor.” Így van? Nos, emlékezzetek, milyen volt Sodoma épp’ 

mielőtt meg lett égetve! És mit kaptak? Kaptak jelet? Biztosan. 

 Na most, három embercsoport van, mindig. Tehát emlékezzetek, ezek a hitetlenek, 

névleges hívők és hívők. Három jel van, három csoport, mindig így volt. Pontosan ott volt. 

Most figyeljétek! Jézus azt mondta: „Ahogyan Sodoma napjaiban volt…” Ugyanaz a fajta, 

ugyanaz a dolog. Értitek? Folytatta és elmondta nekik, hogy mit csináltak Noé napjaiban; 

ettek-ittak, házasodtak, férjhez adattak. Azt mondta, úgy, ahogy Sodoma napjaiban volt a 

megégetés előtt… Tehát figyeljétek, mi történt az ítélet előtt! Most Ő jelet fog küldeni 

ennek a nemzetségnek épp’ a megégetés ideje előtt. Nincs többé víz, hanem ez 

alkalommal mi? Tűz! Isten ítélete tűz lesz. És mit kapott Sodoma? 

111 Közvetlenül a megégetés előtt, Ábrahám képviselte a kiválasztott gyülekezetet, mert 

ő ki volt választva, Ábrahám volt az. És Ábrahám magja ki van választva vele együtt. 

Tehát az ígéret Ábrahámnak szólt és az ő magjának, a szellemi magjának, annak a 

magnak, ami őbenne volt, ami fogadja Isten Igéjét. Függetlenül minden egyéb dologtól, 

ami azzal ellentétesen ment, az még mindig Isten Igéje. Ő pontosan azzal maradt. 

Ez Ábrahám magva: az, aki az Igével marad, nem azok, akik elfutnak, mint Lót. Értitek? 

 Voltak a szodomiták, a hitetlenek, voltak a Lót-félék, a névleges hívők és ott volt 

Ábrahám, a megígért, a kiválasztott, a hívő. 

112 Három angyal jött el Ábrahám sátorához egy nap. Ketten közülük lementek és 

prédikáltak egy jó üzenetet a szodomitáknak, és kihívtak egy csoportot. De nekik nem 



kellett Ábrahámot kihívni, mert ő már kint volt. Nem is ment be, kezdjük azzal. 

Elment már huszonöt évvel azelőtt. Igen, uram. Ki lett hívva, a kiválasztott, kihívott, ott 

ült kint a pusztaságban. És aztán azok, akik elmentek, prédikálták az Evangéliumot ott 

lent, és végül kibotorkált kettő vagy három. 

 Az üzenet eljutott Sodomába. Volt néhány azokból a gyülekezetekből a 

szervezetekben, sokan közülük meg lettek mentve. De a kiválasztott is kapott egy 

üzenetet: az Igét, a jelet. Értitek? 

 Ez a Személy, a Szószóló, aki beszélgetett Ábrahámmal, azt mondta… 

Most emlékezzetek, ő Ábrám volt négy vagy öt nappal azelőtt és Sára, S-z-á-r-a-i, nem  

S-á-r-a. Ő Á-b-r-á-m volt, nem Á-b-r-a-h-á-m, látjátok, épp’ csak négy vagy öt nappal 

azelőtt, emlékeztek. És ez az Ember odamegy és azt mondja: „Ábrahám, hol van a 

feleséged, Sára? S-á-r-a. Hol van a feleséged, Sára?” 

 Nos, Ábrahám azt mondta: „A sátorban van, Uram, a hátad mögött.” Tehát a Biblia 

mondja, hogy a háta mögött volt. 

113 Azt mondta: „Ábrahám, többé nem fogom ezt visszatartani tőled. Ígéretet tettem 

neked.” Látjátok, Ki volt Ő? Az a Személy, aki beszélt vele mindvégig, látjátok, az, 

Aki mindig vele volt. Értitek? „Ígéretet tettem neked. Be fogom azt tölteni. Meg foglak 

látogatni jövő évben ez idő tájt. Sára visszaváltozik fiatalasszonnyá, és így tovább, és 

gyermeketek lesz.” Értitek? 

 Tehát ez jel volt, hogy a megígért fiú hamarosan megjön. Értitek? Ábrahám várt egy 

megígért fiút. Ugye így van? A gyülekezet vár egy megígért Fiút? Ugye? Mi volt az utolsó 

jel, amit Ábrahám kapott? Azt mondta: „Meg foglak látogatni…” 

 És Sára a sátorban, titokban nevetett magában, azt mondta: „Nekem, idős 

asszonynak, örömöm lesz az én urammal, Ábrahámmal, aki szintén idős?” Tehát mind a 

ketten igen előrehaladott korúak voltak. Sára 90 és Ábrahám 100 éves volt. Nem éltek 

már férj és feleségként sok éve. Értitek? Azt mondta: „Lehet-e örömöm az urammal, 

hiszen olyan idős és én is idős vagyok?” 

114 A Biblia azt mondja, hogy Ábrahám teste már elhalt. Így igaz. És Sára méhe is elhalt. 

„De nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenséggel, hanem erős volt és dicsőítette 

Istent.” Tudta, hogy amit Ő megígért, azt meg is fogja tenni. Így kell nekünk is… Az ő 

magva ugyanazt teszi, a megígért mag, a királyi mag hiszi ugyanazt. 

 Tehát figyeljétek! Éppen azután Ő azt mondta… és Sára nevetett. Azt mondta: 

„Miért nevetett Sára?” Itt van az Ő jele. Itt van a jel a gyülekezet számára, a kihívott 

gyülekezetnek. Egy Ember. Egy Ember! Emberi testben borjúhús darabokat evett és 

kukoricakenyeret, és tejet ivott. Ezt tette? Isten volt? Lássátok meg, ha nem úgy volt! 

Nézzétek meg a Bibliátokban, és lássátok meg, hogy nem úgy mondja-e: „Elohim”. 

Elohim, az Önmagában létező, Elohim, emberi testben. Ez minek a jele? Elohim visszatér a 



Menyasszonyban, újra emberi testben, az utolsó napokban ugyanazt a dolgot fogja tenni. 

Hol van ez? Itt van a jeletek az utolsó napokra. 

115 A Zakariás 14:7-ben azt mondja: „Lesz egy nap, amit nem lehet sem nappalnak, sem 

éjszakának hívni.” Ez egy komor, esős nap, mint amilyen a miénk ma: komor, esős. 

„De Világosság lesz estidőben.” Tehát, ahogy gyakran mondtam, a civilizáció keletről jön 

és nyugatra megy. Ugyanaz a nap, ami felkel keleten, az megy le nyugaton. Ez a szervezet 

napja volt. Volt elég világosságunk, hogy építsünk templomokat, iskolákat, kórházakat és 

szemináriumokat és így tovább. Volt egy kis világosságunk elfogadni Krisztust és a 

nevünket könyvekbe írni és így tovább. 

 De Ő azt mondta: „Világosság lesz estidőben.” Mi az? Evangéliumi Világosság. 

Mi teszi azt? A Szent Szellem. Mit csinál? Beérleli a termést. Az utolsó napokban a 

Szent Szellem ki lesz töltve a kellő időben, az utolsó napokban, hogy behozza a késői esőt, 

az igazi esőt. De először is, hogyan lesz nektek eső, amikor még mindig felekezeti magot 

vetünk, még több hitetlenséget hozva elő minden alkalommal? Vessétek az Evangéliumi 

magot, előhozva Isten erejét a feltámadásban! Itt vannak az utolsó napok jelei. Ez az Ő 

ígérete, barátaim. 

116 Figyeljetek ide! Vegyünk most csak három jelet együtt, legyen egy hármas 

megerősítés. Egy tucatot tudnék adni nektek ezekből. Nem hiszem, hogy lennének olyan 

dolgok, mint amiket mondtok, nos, a csillagjegyek és mint a piramis-tanítás és egyebek. 

Nem erről fogok beszélni, mert van valami azokban, ami… Először is, tudjátok, csak 

belegabalyodtok a brit Izraelbe, meg mindezekbe, amikben nincs semmi. De hadd 

mondjam nektek, volt… 

 Az első Biblia, ami megíródott, az az égen volt. Nézzétek meg a csillagjegyeket! 

Az mivel kezdődik? A szűzzel, Krisztus első eljövetelével. Megy tovább a keresztbe rakott 

halakon át. Mi az? A rák korszak. Mi épp azon mentünk át. És mi a következő? Leó, az 

oroszlán, a második eljövetel, mint Júda törzsének oroszlánja. 

117 Nézzétek a piramist, hogyan indult: itt van a nagy alsó rész. Az volt az gyülekezet 

kezdete. Mi volt az? Az első Luther volt a reformációban; felépíteni a gyülekezetet. 

A második vonalban kisebb lett. Ott jött Wesley a megszentelődést prédikálva. Majd 

azután továbbment, megerősödött, mint egy fa… 

 Először volt egy búzaszem, a földbe hullott. Azután előjöttek a levelek. Mi volt a 

következő, ami előjött? A virágzat. Azután mi a következő dolog, ami előjön? Ugyanaz a 

búza, ugyanaz az élet. „Helyreállítom – szól az Úr.” A következő dolog egy kalász volt. 

Ugyanaz a fával. Ez az, amit Isten növeszt. 

118 Néhányan a pünkösdiek közül manapság nem is veszik számításba Luther Mártont és 

a többieket, mert azt mondják, hogy neki nem volt meg a Szent Szellem. Megvolt neki. 

Lehet, hogy nem abban a mélységben, ahogy mi kapjuk most, de ez nem arra az időre 



volt. Ne kiabáljatok! Eljuthatunk még valami igazán fogóshoz egy pár percen belül. 

Értitek. Tehát látjátok, Wesley és azok a testvérek… Biztosan, azok voltak. 

 Mi volt az? Egy test volt, ami növekedett a lábaktól, jött fölfelé, feljött a fontosabb 

testrészekig, a lábtól tovább a tüdőhöz és a szívhez, tovább a fejig. Ki a Fej? Ki a Fej? 

Krisztus. Az az értelem. Hogyan mozog a test? A fej által. Ámen. És az uralom hol lesz? 

Az Ő… [A közönség válaszol: „Vállain.” – a szerk.] Mi az Ő válla? A teste. Ámen. 

 Itt van, amikor az igazi, valódi gyülekezet szól az Ő erejében. Itt van, amikor az 

apostoli erő visszatér a gyülekezetbe, amikor az uralom az Ő vállain lesz; ítélet. Itt jön egy 

valódi gyülekezet, hiszem, igyekszem megtenni az én részemet, hogy bemutassam azt, 

hogy legyen készen, a legjobb tudásom szerint, bemutassam Krisztusnak az én részemet 

az én koromban, amikor Ő eljön.  

119 Figyeljetek! És mi az… Ha van egy egydolláros bankjegy a zsebetekben, vegyétek ki! 

Az egyik oldalon, jobb oldalt, ott van az amerikai pecsét; egy sas, nyilakkal a karmai 

között. Ez az Egyesült Államok pecsétje. Aztán a másik oldalon van egy piramis. És a csúcs 

soha nem lett rátéve a piramisra. Mintha egy nagy szeme lenne a csúcsnak, ami világít és 

az van odaírva: „A Nagy Pecsét”. 

 Miért lenne ez az Egyesült Államok Nagy Pecsétje a saját pecsétünk helyett? 

Gondolkodtatok ezen valaha? Nézzétek meg, és lássátok meg, hogy nem azt mondja-e: 

„A Nagy Pecsét.” Miért nem lett a csúcs soha rátéve a piramisra? Ugyanaz a dolog, mint 

Salamon templomában: a csúcskövet elutasították. Biztosan. De az jön lefelé. 

 És voltam Egyiptomban a piramisoknál. És azok a kövek olyan tökéletesen lettek oda 

behelyezve, hogy szinte nem tudsz egy borotvapengét sem közéjük tenni. Tehát, azok 

tökéletesen illeszkednek. Hogyan építették fel? Nem tudják. És a szfinxet és a többit, nem 

tudják megmondani. De nézzétek! Pont’ ahová a csúcskőnek kell illeszkednie, azt 

kimetszették. Ha valaha megtalálnák a csúcskövet, az annyira tökéletesen 

beleilleszkedne, hogy az egész dolgot összekötné. Ez Jézus Krisztus Menyasszonya. 

Amikor eljön a Csúcskő, lesz egy gyülekezet itt a földön, hogy fogadja azt. Annak 

pontosan olyan szolgálata lesz, mint az Övé volt. Az pontosan abba fog belemenni; 

felhozza a lábat, Luthert és az összes többit a feltámadásra. 

120 Néhányan az egyik őrváltáskor aludtak el, néhányan a következő őrváltáskor, és 

néhányan a vége felé, a hetedik őrváltáskor. Az a hét gyülekezeti kor. De amikor a 

Vőlegény eljön, ők felébrednek, (Ámen!) kijönnek a halottak közül, felkelnek a 

feltámadásban. Az utolsó napokban élünk. 

 Azt mondod: „Mit mondtál? Luther, Wesley; megigazulás, megszentelődés, Szent 

Szellem keresztség?” Igen. És azután a csúcskő. Így van? A csúcskő a piramisban volt. 

 Vegyük a bárkát! Vegyük… Itt van egy dolog. Menjünk el ettől a résztől, jöjjünk vissza 

ide! Vegyük a bárkát: egy szint, két szint, három szint. Így van? Honnan jött a fény? 



Hol volt az ablak? Fent a harmadik szinten. Onnan fog eljönni Isten ereje a gyülekezetbe. 

Oda a nap [Angolul: „s-u-n” – a ford.] sütött be, de ide a Fiú [Angolul: „s-o-n”] fog eljönni 

ahhoz a gyülekezethez, amit Isten kimetsz és elkészít; behozva egy pontosan olyan 

szolgálatot a gyülekezetnek, mint amit a cserebogár, a sáska és a hernyó megevett akkor 

régen. 

121 Az a tönk felnőtt Wesleytől… Lutheren keresztül Wesley-ig, pünkösdig és most 

kimetszi azokat a pünkösdieket és azokat, akiknek megvan a Szent Szellem keresztsége. 

És egy nap el fog jönni a Csúcskő, Jézus Krisztus ezekben az utolsó napokban. És nekünk 

majd kell, hogy pontosan olyan szolgálatunk legyen, mint az Övé, az Ő teljes Szelleme, 

ahogy az közelebb, közelebb, közelebb és közelebb kerül. A negatív annyira pozitívvá 

válik, hogy egy idő után a negatív és a pozitív összeolvad. A Gyülekezet és Krisztus eggyé 

válik, mert mi test vagyunk az Ő testéből és csont az Ő csontjából. Ámen. Hiszitek ezt? 

„Világosság lesz estidőben.” Ámen. Itt vagyunk ma. Hiszitek ezt? Bocsánat, hogy ilyen 

sokáig tartottalak titeket. Imádkozzunk! 

122 Mennyei Atyánk, most a szolgálat végén vagyunk, ezeknek a jegyzetek a végén, az 

esti üzenet végén. Próbáltam elmondani az én töredezett módomon, Uram… És amit én 

nem tudtam elmondani az Igéből, Te tedd azt valóságossá számukra. Én mondhatom azt, 

amit Te mondtál itt az Igédben, de soha nem tudom azt élővé tenni. Ehhez Te kellesz, 

Uram, hogy megtedd. Ez a mag, most öntözd meg Uram! Neked ajánlom ezt Jézus 

Krisztus Nevében. 

 Add meg, Atyám, hogy lássuk az Igét igazolva, ahogy Sodoma napjaiban volt, ahogy a 

mi Urunkkal volt! És ha ez most a Messiás eljövetele és mi újjászületett kicsi messiások 

vagyunk, mint Isten befogadott fiai, Neki el kell jönnie a Gyülekezetébe, hogy az legyen 

test az Ő testéből és csont az Ő csontjából. 

 Imádkozom, Istenem, hogy Te nyilvánítsd meg Magadat ma este és mutasd meg, 

hogy ezek a dolgok igazak, hogy ez a kedves pásztor, ez a kedves gyülekezet, ezek a 

kedves emberek legyenek mind megáldva és tudják meg, hogy az utolsó idők jelei itt 

vannak. Pontosan az a dolog, ami… Nos, nem telt bele sok idő, míg megkapták a megígért 

fiút. A kis Izsák azonnal színre lépett, miután a jelet bemutatták annak a kihívott 

gyülekezetnek, annak a királyi magnak, a magnak az ígérettel. Lót csak rokona volt annak 

a magnak. 

123 Urunk, látjuk, hogy a formális, közönyös gyülekezetek manapság megszervezik 

magukat: presbiteriánusok, metodisták, baptisták mindannyian együtt. Azokban sokan 

szüzek és sokan azok közül próbálnak kijönni. Tehát az episzkopálisok, és így tovább, 

próbálnak keresni… És a mi drága testvéreink, sokan a pünkösdi testvéreink közül 

elmennek hozzájuk, örülnek ennek… Természetesen mi is fogunk, Urunk, de igazán 



megértik-e az emberek, hogy pontosan abban az időben, amikor az alvó szűz elmegy 

olajat venni, akkor jön el a Vőlegény? 

 Ó, Uram, ébreszd fel a gyülekezetet hamar, gyorsan, Uram! És biztos vagyok benne, 

hogy meg fogod tenni. De Te mondtad egyszer, amikor az aratásra néztél, azt mondtad: 

„Kevés a munkás. Imádkozzatok az aratás Urához, hogy küldjön munkásokat az 

aratásába!” Most, Atyánk, tudjuk, hogy Te azt akarod, hogy kérjünk. A partnereid 

vagyunk. Ezt együtt kell tennünk. Felismerjük, hogy még csak angyal sem teheti ezt. 

Ehhez emberekre van szükség. 

124 Fülöp el lett küldve az eunuchoz. Bizonyára, Urunk, egy angyal küldte oda, de 

kellettek hozzá Fülöp kezei. Biztosan. Megértjük, hogy egy látomás jött Pálhoz a 

damaszkuszi útján, de kellettek hozzá Anániás kezei, a gyülekezeté, a kihívotté, a 

kiválasztotté. Péter egy látomás által lett Kornéliuszhoz küldve, de ehhez az apostol 

kellett, nem a látomás, nem az angyal. 

 Istenem, imádkozunk ma este, hogy ébreszd fel az embereket és hadd lássák meg, 

hogy az ígéret itt van. Ez oda lett adva annak a gyülekezetnek. „Bárkinek a bűnét 

elengeditek, az el van engedve.” Urunk, tudjuk, hogy ezt sokan igénylik, de ők 

felhatalmazás nélküli apostolok, mert nem az Írások szerintiek. 

125 Imádkozunk Istenünk, hogy nyilvánítsd meg Magadat és mutasd be Magad ma este. 

Azok, akik az embereket csak gyülekezethez csatlakozókká teszik, soha nem hangoztatják 

azokat a szavakat, amiket Péter mondott az Apcsel 2-ben. Félnek megtérésre hívni, ahol 

Isten ígérete a Szellem keresztsége és a Szentlélek. Félnének ezt tenni. Kidobnák őket a 

szervezetükből, ha azt tennék. 

 Istenünk, imádkozunk, hogy ébressz fel embereket hamar, gyorsan, hadd lássák meg 

az órát, mert az gyorsan közeledik. Most mindent a Te kezedre bízunk. Végy dicsőséget! 

Szólj, Atyánk, mert mi a Te Szavadra bízzuk magunkat! Jézusnak, a Te Fiadnak Nevében. 

Ámen. 

126 Ó! Az Ige! Hiszitek azt? Hiszitek, hogy ez az igazság? Néha talán úgy hangzik, hogy 

mérges vagyok, de nem vagyok. Ha látnátok, hogy valami… Ha tudnátok, hogy megyek itt 

az úton, és van egy nagy gödör pont’ itt lefelé menet az úton, és tudnátok, hogy 130-cal 

megyek azon az úton és bele fogok rohanni abba, ez lenne… épp’ ott végem lenne; 

szeretnétek-e engem eléggé, hogy figyelmeztessetek? Hiszem, hogy igen. Ezt teszem én 

is. 

 Látjátok, az, ami… A gyülekezet kezd olyan rohamosan süllyedni… Pásztor, te látod 

ezt; kórus, ti látjátok ezt; mindenki, aki szellemi, ti, szellemi emberek látjátok ezt. 

Mit tehetünk, emberek? Mit tehetünk? Látjuk ezt, éppen itt. Ez az utolsó… Soha nem jött 

már több jel Ábrahámhoz vagy bármelyikőjükhöz. Megkapták az utolsó jelet. Eljött a fiú. 



Jézus azt mondta: „Ahogy azokban a napokban volt, úgy lesz újra az ember Fiának 

eljövetelekor.” Hazudott Ő? Nem tehette. Ő Isten volt; nem hazudhatott. 

127 Most imádkozni fogunk a betegekért. Hányan betegek? Lássuk csak! Emeljétek fel a 

kezeteket, minden beteg, aki itt van! Adtatok ki kártyákat? Úgy jobb. Kiosztott néhány 

kártyát. Rendben. Szólítani fogjuk őket. Mennyi? 1-től 100-ig? Rendben. Azt mondta, 

hogy kiosztotta az imakártyákat A-1-től 100-ig. Rendben van, sorakoztassunk fel néhányat 

ezekből az emberekből. Kinél van az A-1, az A-1-es imakártya? Ha nem tud felállni, emelje 

fel a kezét, és valaki ide fogja hozni. Az a hölgy, ideállna? Kettes. Kinél van a kettes? 

Amint szólítom… A hölgy ott hátul, idejönne? Kettes számú? 

 Rendben. Hármas számú imakártya? A-3, kinél van ez az imakártya? Hármas számú, 

az a testvér, aki ott jön? Rendben. Négyes számú. Kinél van a négyes imakártya? A hölgy, 

épp’ itt. Öt? Hatos imakártya? Hatos számú imakártya? Hetes számú? Rendben. 8, 9, 10. 

Nem láttam, hogy a tízes felállt volna. Tízes számú? Néhány ember elment. Lehet, hogy 

közöttük volt. 10, 11, 12. 12-es számú? 13, 14. Intsetek a kezetekkel, vagy valami, hogy 

talán hamar megláthassalak! 14, 15, 15-ös számú imakártya, kérem? 16, 17, rendben van. 

17, 18, 19, 20? Rendben. Melyiket szólítottam? Húszas számú? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16. Csak tizenhat ember van itt, amennyire meg tudom mondani. 

Rendben. 16-tól 20-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16… 

128 Nos, innen fogjuk kezdeni. Hánynak nincs imakártyája és beteg, szükségben van? 

Emeljék fel a kezüket! Mindenfelé az épületben. Rendben. Hányan fogják megígérni, hogy 

imádságban lesznek csak egy pár percig, hogy igazán csendben fognak ülni és imádságban 

lesznek? 

 Miről prédikáltam? Az utolsó jelről, amit a gyülekezet kap a végidő előtt. Egy nap 

majd máshogyan lesz. Az utolsó alkalommal fogjuk hallani ezt. Rendben. Lennétek 

igazán… Hányan hiszik, hogy ez az igazság? Hányan hiszik, hogy… Hiszitek ezt? Rendben. 

Akkor legyetek tiszteletteljesek, legyetek igazán tiszteletteljesek! Csak legyen hitetek; ne 

kételkedjetek! 

129 Tehát, ha imádságban lennétek, legyetek most igazán tiszteletteljesek! Szeretném 

látni, hogy a hölgynek van-e itt olyan imakártyája, amit nem… Az öné 1 és 20 között van, 

hölgyem? Nézd meg, hányas az, Billy! Rendben. Néha talán… Elfelejtem, hogy valaki talán 

süket. Nézzetek körül, hogy van-e még imakártya! Nézzétek meg! Lehet, hogy valaki 

süket és nem is hallotta. Egy kicsit már későre jár és én… Nos, úgysem mentek sehová 

holnap, ugye? Gyertek el újra a gyülekezetbe! Ennyi az egész. Pál ugyanezt a dolgot 

prédikálta egész este. Biztos, hogy úgy volt. Szóval nem sietünk. Rendben. Tehát legyen 

mindenki igazán tiszteletteljes most, és ne mozgolódjatok! Üljetek igazán nyugodtan és 

legyetek igazán tiszteletteljesek! Most hajtsuk meg a fejünket egy pillanatra! 



130 Úr Jézus, én most tudatában vagyok annak, hogy mivel nézek szembe. Tudom, hogy 

most ki kell, hogy derüljön rólam, hogy az igazat mondom, vagy valami hamisat. 

Nem magamban bízom, Uram. Félnék azt tenni. Tudom… Habár tudom, hogy ez Te Igéd 

és tudom, hogy ez az Igazság, mégis, Uram, ehhez Te kellesz, hogy megtedd. Kell, hogy 

majd Te segíts nekem. Kell, hogy Te engedd nekem, hogy ezt tegyem, Uram, vagy 

különben nem tudom megtenni. Teljességgel lehetetlen lenne nekem ezt tenni. 

Imádkozom, hogy Te segíts nekem! 

 Áldj meg engem, bocsásd meg a hibáimat az életben! Uram, itt vagyok, most már 

messze középkorú. Bárcsak szolgáltalak volna Téged akkor régtől fogva, mikor még kis 

pici fiú voltam, addig, amíg elkezdtem 21 évesen. Bárcsak jóvá tudnám tenni azt az 

elveszett időt, Uram. Elő kell jönnöm… Ha visszaváltoztatnál ma este fiatalemberré, nem 

lennék a helyemen. Egyáltalán nem tudnék most fiatalember lenni. Nem tudnám azt, 

amit tudok. Nem ezekkel az emberekkel kelnék fel a feltámadásban, akiknek prédikáltam. 

Nekem ezzel a nemzedékkel kell feltámadnom, hogy álljak a Te Igéd tanújaként. 

Így, Uram, hadd legyek igaz és őszinte az emberekkel, őszinte Veled, mialatt itt vagyok. 

Aztán amikor befejezed velem, Uram, fogadd be szolgádat békességben. 

131 Imádkozom, hogy most vezess és irányíts engem. Áldd meg ezeket az embereket, 

áldd meg ezt a gyülekezetet, ezt a kedves pásztort, a feleségét, minden embert itt, Uram, 

annyira kedves, szívélyes emberek. Imádkozom, hogy legyél velük most és hadd lássák 

meg azt, amit mondtam, hogy a végidő jelei, minden… végig Noé idejétől fogva, Uram, Te 

adod ezeket a jeleket. Egy vagy két órán keresztül próbáltam ezt elmagyarázni; nehéz 

lenne minden részletbe belemenni. De imádkozom, Uram, hogy most Te támaszd ezt alá. 

Ez a legfőbb dolog. Erősítsd meg és hadd tudják meg, hogy ugyanaz az Isten, aki 

bemutatta azt a jelet ott lenn Ábrahám és Sára jelenlétében és az a kiválasztott 

Gyülekezet, ami ott volt kint a pusztában, egy kis felekezetközi csoport, ott kint… Az nem 

egy város volt. Egy kis csoport volt, ami sátrakban lakott. Nem voltak nagy épületeik és 

nagy dolgaik, hogy azzal dicsekedjenek. Csak egy csomó zarándok volt. De Te megjelentél 

nekik, mert volt ígéretük az eljövendő fiúról. 

 Nekünk is van, Atyánk. Hisszük ezt. Imádkozom, hogy mindegyik jöjjön ki Sodomából 

itt ma este… Nézd át ezt a nemzetet! Hány házasságtörést követnek el éppen most? Hány 

otthon törik össze? Mennyi bűn tűnik fel a Te szemeid előtt éppen most, épp’ ebben a 

városban? Istenem, hogyan tudod ezt elviselni? Imádkozom, hogy bocsáss meg nekik, 

Uram! Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Légy közel hozzánk, Jézus Nevében! Ámen. 

132 Rendben. A figyelmeteket kérem egy pillanatra. Hadd nézzem át ezt a sort itt 

először. Úgy hiszem, amennyire csak tudom, ezek az emberek a sorban idegenek 

számomra. Nem ismerem őket. Semmit sem tudok róluk. 



 Igazából, áttekintve itt a közönséget, látom a jó barátaimat, Palmer testvért és 

Palmer testvérnőt, ahogy itt ülnek Macon-ből, azt hiszem, vagyis odalentről, Georgiából. 

És ismerem azt a testvért és testvérnőt – nem jut eszembe a nevük, – akik mellettük 

ülnek. És itt ül egy férfi, pont’ itt ül Fritzinger testvér Ohióból. Így van. 

 Nos, tudom, hogy Fred Sothmann és Sothmann asszony is itt van valahol. 

Nem tudom, hol. Hallottam, hogy a testvér „áment” mondott az előbb. Nem tudom, hogy 

hol van. Itt van bent valahol. És itt van Evans testvér és testvérnő. Azt hiszem, Evans 

testvér van itt. Azt hiszem, Evans testvérnő lent van a táborban ma este. Látták, hogy 

nincs hely, hogy bejussanak, így visszamentek; a feleségem és a gyerekek és ők. Tehát 

szerettük volna, hogy ez az összejövetel… És itt van Tom Simpson testvér, itt van David 

Wood testvér és ők… Nem látom őket, egyiket sem. 

133 Hányan vannak itt, akik tudják, hogy semmit nem tudok rólatok, hogy mi a baj 

veletek, vagy bármi? Emeljétek fel a kezeteket! Minden személy ebben a… Ó, egyszerűen 

mindenfelé. Rendben. Tehát csak legyen hitetek! Higgyetek teljes szívetekből! 

Ó, Istenem! 

 Tehát itt van az, amikor valami másnak is szólnia kell az emberen kívül. Tudjátok ezt. 

Na most, nézzétek meg itt, nézzétek ezt az imasort! Mindegyikőjük felemelte a kezét; ők 

idegenek. És itt van az én kezem; itt van a Biblia; ők idegenek számomra. Nem ismerem 

őket. És megmondtam nektek pontosan, hogy kit ismerek itt, akit felismertem innen az 

emelvényről. A hátam mögött senkit sem ismerek, csak Littlefield testvért. Amennyire 

látom, nem ismerek senkit se’. Ő Littlefield testvérnő? Nem tudtam, hogy ő az, vagy sem, 

nem voltam benne biztos. Bocsánat, hogy felébresztettem a múlt este. Tehát, szinte 

senkit sem ismerek itt. 

134 De most, látjátok, ha a Szent Szellem az Igében van, a megígért Igében, akkor Ő 

megígérte, hogy az utolsó napokban egy Írások szerinti jelet fog adni, éppen az ember 

Fiának eljövetele előtt, ahogy Sodoma napjaiban volt. Ugye így van? Na most, testvérek, 

itt közöttünk, nem hiszitek, hogy ez a kis embercsoport egy kihívott nép? Nem hiszitek, 

hogy a pünkösdi egyház, minden hullámvölgye ellenére… Hiszem, hogy ott van közöttük 

az a kiválasztott, kihívott csoport. Hiszem ezt. Biztosan. Biztosan.  

 Nem mindenki az a pünkösdi világban. De úgy értem, abban a csoportban ott vannak 

valahol. Nem tudom, hogy hol vannak, de ott vannak abban valahol, mert nem lesz még 

egy gyülekezeti korszak. Ez az utolsó. De Isten ki fogja hozni azokat a kiválasztottakat a 

pünkösdi csoportból, és ahhoz az eljövendő kőhöz formálja, mint… Aminek úgy kell majd 

illeszkednie, hogy lehozza rá azt a tetőt. Figyeljetek! Az nem keresztben lesz és 

félrecsúszva. Tökéletesen fog illeszkedni. És kell, hogy ennek a gyülekezetnek ugyanolyan 

szolgálata legyen és Jézus ugyanerről a dologról tett bizonyságot.  



135 Tehát hol kezdjük? Ez az első személy, vagy az ott? Ő itt? Rendben, hölgyem. 

Álljon csak ott, ahol van, ha szeretne. Nem kell közelebb jönnie. Nos, itt vagyunk; egy férfi 

és egy asszony találkozik itt, épp’ úgy, ahogy Jézus találkozott az asszonnyal a kútnál. 

Soha nem láttam még, semmit sem tudok róla. Csak egy asszony, aki itt áll, ez minden, 

amit tudok. És ti ott kint, emberek vagytok. Tehát, nekem van egy… Most nézzétek, ő egy 

kicsit soványnak tűnik, de valójában lehet, hogy egy jó, egészséges, erős asszony. 

Talán az. Talán valaki más miatt áll itt. Nem tudom. Soha nem találkoztam vele. De ha a 

Szent Szellem most… 

 Ha meg tudnám őt gyógyítani, odamennék… Ha beteg, mondjuk például, nos, egy 

sovány asszony, gondolhatnánk tuberkulózisra. Rendben. Mondjuk, hogy tuberkulózisa 

van. Odamennék, és azt mondanám: „Önre helyezem a kezemet, testvérnő. Dicsőség 

Istennek! Meggyógyítom Jézus Nevében.” Ha én… Ha az Úr mondaná nekem, hogy 

menjek oda és tegyem azt, akkor mennék és megtenném. Értitek? De nem fogok 

odamenni, és ezt mondani addig, amíg Ő nem mondja nekem, hogy mondjam ezt, mert 

nem tudom ezt. 

136 Nemrég egy ember eljött az autójával a házunk elé, egész nagy csomó ember ott 

kint, és azt mondta a feleségemnek, (épp’ csak hazaértem) azt mondta: „Branham testvér 

csak jöjjön az ajtóhoz és mondja nekem azt, hogy a lányom rendbe fog jönni! Csak ennyit 

kell tennie; csak jöjjön ide és mondja ezt nekem.” Méda azt mondta: „Nos, menj ki oda 

és…” Azt mondtam: „Hát mit tudnék én tenni? Ha odamennék és azt mondanám neki, 

miközben nem tudom; akkor hazudnék.” Azt mondtam: „Ha az Úr mondaná nekem, hogy 

menjek és mondjam azt neki, akkor mennék és mondanám. De amíg Ő nem mondja, 

addig nem mondhatok többet, mint amit Ő mond nekem, hogy mondjak.” Erről van szó; 

csak menni és feltételezni, hogy rendben lesz… De ez helytelen. Nem lehet feltételezni. 

Neked… És pont’ itt nem lehet feltételezni. 

 Nem mondhatom: „Úgy vélem, ez az asszony a beteg nagynénjéért imádkozik.” 

Ez nem fog működni. Erre ő is rájönne. Nos, lehet, hogy azért van itt. Értitek? De úgy 

értem, csak feltételezni… Azt nem teheted. Ennek igaznak kell lennie, igaznak kell lennie. 

És itt van az a hely, ahol bizonyítani kell, hogy ez igaz-e vagy sem. 

137 Most emlékezzetek! Minden személy emlékezzen; én a testvéretek vagyok, látjátok, 

csak egy ember. De Isten ajándéka, hinni ezt az üzenetet, és hinni, hogy Ő küldött engem, 

hogy prédikáljam ezt az üzenetet, aztán alárendelve magam a Szent Szellemnek, és az az 

Ige ott van a szívemben. „Ha Bennem lakoztok és az Én Igém bennetek, kérjetek, amit 

csak akartok.” Nem… Ha lakoztok, nem csak szaladgáltok és ugráltok ide-oda; hanem „ha 

Bennem lakoztok, az Én Igém bennetek, kérjetek, amit akartok.” Ugye így van? 

 Tehát, csak szeretnék beszélni önnel egy percet, hölgyem, (miután prédikáltam) csak 

egy pár percig, amíg itt áll, hogy el tudjam különíteni mindenki mástól. És ahogy a mi 



Urunk beszélt ahhoz az asszonyhoz a kútnál, tudjátok. Egyszerűen csak megragadta a 

szellemét, míg rájött, hogy mi a baja. Aztán amikor megtalálta, hogy mi a baj, elmondta 

neki, és az asszony azt mondta, hogy ez a Messiás jele. Nos, ha Jézus Krisztus ugyanaz 

tegnap, ma és mindörökké, és tudjátok, emberileg nem tudnám ezt megtenni… És ha ez 

újra be lenne mutatva, az nem a Messiás jele lenne újra? Hinnétek ezt, gyülekezet? 

138 Tehát csak beszélgetek vele egy percig, látjátok. Nem én vagyok a Messiás, hanem a 

Messiás az, Aki szól rajtam keresztül. Értitek? Ez az, mert én nem ismerem őt. Sohasem 

láttam. Csak egy pillanat, míg… Én nem tudom, mivel ezt Ő fogja tenni. Lehet, hogy nem 

is fogja megtenni. 

 Igen, a hölgynek segítségre van szüksége most rögtön, különben meg fog halni. 

Rákja van. Így van. Így igaz. Tehát, hogy az emberek megtudják, felemelné a kezét így? 

Akarja, hogy megmondjam, hogy az hol van? A torkában van. Így igaz. Hisz teljes szívéből? 

Akkor elfogadja…? 

 Rendben. Tehát, nézze, azt mondja, hogy hiszi, hogy Ő meg tudja önt gyógyítani. 

Akkor a Biblia szerint Ő már meg is tette, ha ön elhiszi azt. Tehát igaz ez az Ige? Akkor ön 

meggyógyult, ugye? Így igaz. Ámen. Menjen, és mondja azt: „Köszönöm, Uram!” 

És teljesen feledkezzen el erről és legyen egészséges! Ámen. 

139 Mi idegenek vagyunk egymás számára. Nem ismerem önt. Valójában sohasem 

láttam még ön, azt hiszem. Idegenek vagyunk, csak itt találkoztunk. De Isten ismer 

mindkettőnket. Hiszi ezt, ugye? A Biblia mondja: „aki hisz…” Csak legyen igazán 

tiszteletteljes! Ha az Urunk, Istenünk meg tudja nekem mondani… Ha odamennék, és azt 

mondanám: „Hölgyem, ön beteg”… Na most, talán beteg, mivel itt áll ebben az 

imasorban. Talán így van. És talán valaki másért áll itt. Nem tudom. Ha ön beteg lenne, 

odamennék, és a kezemet önre helyezném, és azt mondanám: „Jézus így szólt: ’Ezek a 

jelek követik azokat, akik hisznek, kezeiket betegekre vetik, és azok meggyógyulnak.’” 

Ez az igazság. 

140 De várjunk egy percet! Legyen egy igazolás, hogy vajon Ő küldte-e azt a személyt 

vagy sem! Értitek? Értsük meg először, látjátok, vajon ez így működik-e vagy sem. Értitek? 

Emlékezzetek erre! Ez a két szó; „tegyük fel”, két külön… mindig egy… Sátán próbálta 

Isten munkáját… Isten Szavát az Édenkertben ködösíteni. Moáb megpróbálta ugyanezt 

tenni. Sátán ugyanezt tette Jézus jelenlétében, nekiesett az ő egyházi képzettségével és 

ismeretével, és azt mondta: „Meg van írva; meg van írva.” 

 Jézus egyből visszavágott és azt mondta: „Az is meg van írva…” Jézusnál ez 

működött. Miért? Az Ige volt az Igében. Ettől működött. Volt áram a vezetékben. Ez a 

különbség. 

141 Tehát kell, hogy legyen itt áram a vezetékben. Értitek? Én csak vezeték vagyok, de Ő 

az áram. Vagyis a vezeték élettelen áram nélkül. Tehát, ha Isten árama, a Szent Szellem el 



tud jönni egy vezetéken keresztül, (aki a ti testvéretek) és körül tudja írni, (vagyis a Szent 

Szellem által, mint ahogy az asszonynak tette a kútnál) körülír valamit, amit ön tett, vagy 

valamit, amit meg kellett volna tennie, vagy valamit, ami a múltban volt, amiről tudni 

fogja, hogy vajon az igaz-e, vagy sem; vagy ha beteg, ha valami baja van; megmondja, 

hogy mi a baja, akkor tudná, hogy az az igazság-e, vagy sem, ugye? Tudná azt. Ugye így 

van, gyülekezet? 

 Akkor, ha Ő meg tudja mondani önnek, hogy mi volt, és ön tudja, hogy az igaz-e, 

vagy sem; akkor, ha Ő megmondja, hogy mi lesz, ön tudja majd, hogy az az igazság. Érti? 

És ön már tudja, hogy mi lesz, ha Ő megmondta éppen itt, az Igéjében. Annak nem kell 

tőlem jönnie, az már eljött. Az egyedüli dolog most az igazolás, hogy ez az Ige, az ön hite, 

az ön lénye és Isten Igéje találkozik épp’ itt, látja. Én csak egy száj vagyok, ami közvetít. 

Érti? 

142 Itt van Isten ígérete. Isten azt mondta, hogy ez lesz az utolsó napok jele. Itt vannak 

az utolsó napok; ezekben élünk. Rendben. Na most, igaz ez? A Szent Szellem itt van, most 

itt áll jelen. Hányan látták valaha a fényképet az Angyalról, abban a Fényben? Látjátok, az 

pont’ itt van pont’ most. Éppen itt, épp’ ahol állok. Pontosan Ő az, aki beszél. Pontosan Ő 

teszi ezt ezzel az asszonnyal. 

 Az asszonynak valami baj van a fülével. Baj van a füleivel. Így van. Kezd egy kicsit 

nagyothalló lenni. Ez… Emelje fel a kezét, ha ez igaz! 

143 Mindig megragadom ezt. Valaki azt gondolja, hogy találgatok. Rosszul feltételezed. 

Nem találgatok. Csak figyeljetek egy percre! Szeretnék beszélni veletek. Lássuk csak! 

Nem tudom, mi volt az, amit Ő mondott. Bármi is volt, az igaz. Igen, a fülei. Most már 

értem, valami baj van a fülével. És baj van a fejével. Olyan, mint egy fejfájás, mint egy 

migrénes fejfájás vagy ilyesmi. Ugye így van? Nem csak ez, de ön imádkozik is valakiért. 

Itt van önnel valaki ma este. Így igaz. Egy asszony, egy idősebb asszony. Pontosan így van. 

Neki is a fülével van baj. Pontosan őrá nézek most, önre nézek. 

 Igen. Egy másik dolog; magas vérnyomása van. Ízületi gyulladása van. Így igaz. 

Pontosan így van. Rendben. Ruby, hiszi, hogy ő jobban lesz? Hiszi, hogy meg fog 

gyógyulni? Hiszi, hogy ön is meg fog gyógyulni, Crumley asszony? Ruby Crumley, menjen 

haza és mondja el nekik! Így van. Hisztek? „Ha hihetitek…” 

 Most higgyetek! Megmondani a nevét semmiség volt. Nem azt mondta Jézus 

Péternek: „A te neved Simon, az atyád Jóna”? Látjátok, ez még mindig Ő. 

144 Nem ismerem önt, uram. Idegenek vagyunk egymás számára. De hiszi, hogy Isten ki 

tudja nekem nyilatkoztatni az ön problémáját? Hiszi, hogy én az Ő szolgája vagyok, ha ezt 

megteszem? A közönség, minden ember fogja hinni itt ugyanezt? 

 Valami történt. Nem a közönség soraiban… Nem kaptam el igazán jól. Hadd 

ragadjam meg most az ön figyelmét újra, csak egy pillanatra! Valaki másért van itt. 



Az a személy nincs itt. Ők nem ebben a városban vannak, nem is ebben az államban. 

Karolinában vannak. Így van. Ez egy szolgáló felesége. Rákja van. A rák a mellen van. 

Érte áll itt. Hiszi, hogy ő meg fog gyógyulni? Jézus Krisztus adja meg ezt! Pontosan ez az, 

amit kért. 

145 Üdvözlöm. Idegenek vagyunk egymás számára. De hiszi, hogy Jézus Krisztus, Isten 

Fia él ma este? Éppen most kezdődik ott kint, a közönség soraiban. Valahogy nehéz itt 

tartani az emelvényen. Az egyszerűen megy tovább. Átsöpör a közönségen, látjátok. 

Ha tudtok hinni barátaim, most rögtön, akkor meglátjátok Isten Szellemét, amint 

mozgásba lendül. Próbálom a figyelmemet ebben az irányban tartani, amennyire csak 

lehet, ezekért az emberekért, akiket felsorakoztattam. 

 Ön is idegen. Így igaz. Kórházban volt, valamiféle operációja volt: gerincprobléma. 

Így van. Akar visszamenni Georgiába és meggyógyulni? Akar, Colleen asszony? Menjen és 

higgye ezt teljes szívéből! 

146 Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a hátproblémája meggyógyult, miközben ott állt? 

Hinne nekem? Rendben. Menjen vissza és csak igényelje azt! Mondja: „Köszönöm, 

Uram!” Menjen, higgyen! És önnel ugyanaz a dolog. Csak menjen, higgyen! Csak ennyit 

kell tennie. Az ön gyomorproblémája? Menjen, egyen! Jézus Krisztus, tegye egészségessé, 

ha hisz teljes szívéből! 

 Rossz idegállapota van, az okozta a gyomorproblémát is. Tehát csak menjen tovább 

és egye meg a vacsoráját! Hisz teljes szívéből? Legyen hite! 

 A szívproblémát meggyógyítani semmiség Istennek. Hiszi, hogy Ő meg fogja 

gyógyítani? Menjen vissza a székéhez, és mondja: „Köszönöm Uram, hogy 

meggyógyítottál!” Igen, uram. 

147 Ne másszon fel ide, mert az ízületi gyulladás fájdalmas! De Isten meg tudja azt 

gyógyítani. Hiszi ezt? Menjen és mondja azt: „Köszönöm, Uram” és gyógyuljon meg! 

 Az idegesség nagy dolog. De hiszi, hogy Isten meg tudja gyógyítani az idegességét? 

Menjen és mondja azt: „Köszönöm Uram” és legyen egészséges! 

 Hisztek teljes szívetekből, mindenki? „Ha hiheted…” Mi lenne, ha semmit sem 

mondanék önnek, csak azt mondanám, hogy minden rendben lesz és a szíve… 

Nos, menjen csak! Úgyis meggyógyult. Elmondtam, mielőtt ő… 

 Ez régóta bántja önt és a keserűség a gyomrában meg minden ilyen. Hiszi, hogy Ő 

meg fogja gyógyítani most? Menjen, egyen és legyen egészséges! Hisz mindenki teljes 

szívéből? 

148 Ez a kis hölgy itt ül meghajtott fejjel, pont’ itt ül, imádkozik. Van egy asszony, aki 

mellette ül. Nem tudom a nevét, nem tudom, hogy ki ő, de ez a személy egy szerettéért 

imádkozik, hogy legyen megmentve. Pontosan így van. Ha hiszi teljes szívéből, hogy Isten 

meg fogja őket menteni, akkor menjen és Isten megadja azt önnek, pontosan 



megválaszolja az imádságát. Hogy hívják a hölgyet, aki ott ül? Nem látom. Mellette ül. 

Igen. Mondja meg neki, hogy higgyen! Isten megválaszolta az imádságát. Ámen. Dicsőség 

az Úrnak! Ámen. Hisztek? Ne kételkedjetek! Legyen hitetek Istenben! 

 Ron Sothmann, te vagy az, ott hátul, akire nézek? Helyezd a kezedet arra az 

asszonyra ott melletted, a barátodra, aki ott ül. Veseproblémája van. Hiszi, hogy meg fog 

gyógyulni, hölgyem? Igen. A férje mellette ül, baj van a szemével. Hiszi, hogy meg fog 

gyógyulni? Tegye rá a kezét! Mind a ketten teljesen idegenek. Még soha életemben nem 

láttam őket. Hisznek teljes szívükből? Jézus Krisztus meggyógyítja önöket. Ámen.  

 Hisz ön? Isten meg tudja gyógyítani a gyomorproblémát, az ideges gyomrokat. 

Hiszi ezt? Hogy meggyógyul? Fogadja el! Jézus Krisztus meggyógyítja. Ámen. 

149 Hányan hisznek itt teljes szívükből? Végig-végig… Hiszitek, hogy ez ugyanaz az Úr és 

Isten, mint aki ott állt Ábrahámmal azon a napon, bemutatva Magát emberi testben? 

Nem látjátok, hogy ez ugyanaz az Isten bennetek, ugyanaz az Isten bennem, ugyanaz a 

jel, amit Ő a végidő előtt adott a kiválasztott Gyülekezetnek? Hiszitek ezt? Hiszitek, hogy 

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké? Hiszitek, hogy ez az Ő eljövetelének 

jele? Hiszitek, hogy ez a jele annak, hogy a világ hamarosan elpusztul és eljön a 

Millennium, amikor egy nagyszerű uralkodásunk lesz Istennel? Hiszitek ezt? Ez a végidő 

jele. 

 Ábrahámnak hány magja van itt ma este azzal a reménységgel, Istenben nyugodva? 

Jézus Krisztus, Isten Fia mondta: „Ezek a jelek követik Ábrahám magját, azokat, akik 

hisznek.” Hívők vagytok? Emeljétek fel a kezeteket! Engem nem érdekel, hogy milyen 

bajotok van. Az semmit sem jelent, én csak elmondom nektek, kijelentem. Értitek? Ehhez 

a ti hitetek kell, hogy meggyógyuljatok. A ti hitetek teszi azt. Értitek? Az én hitem Isten 

ajándékában, ami kinyilatkoztatja azt, mert Isten ígéretet tett. Aztán Isten kijelentette 

nekem az ígéretet az Ő Igéjén át és én azzal az ígérettel maradok. Értitek, hogy mondom? 

Azzal az ígérettel maradok. 

150 Az a kis hölgy, aki ott ül hólyag-problémával, hiszi, hogy Isten meggyógyítja? 

Rendben. Meglehet önnek, amire vágyik. Isten áldja meg! Aggódik az imakártyája miatt? 

Végül is, nincs is rá szüksége. Isten meggyógyította önt. 

 Tehát értitek, mit mondok? Itt van, mindenfelé. Hiszitek? Tegyétek a kezeteket 

egymásra! Imádkozzatok egymásért! Hallgatni foglak titeket. Imádkozzatok egymásért; 

tegyétek egymásra a kezeteket! Látni szeretném, hogyan imádkoztok. Tegyétek a 

kezeteket ide, ebben a kis csoportban, akik az imasorban állnak! Forduljatok meg, 

tegyétek a kezeteket egymásra! Tegyétek a kezeteket… Most imádkozzatok egymásért! 

Csak… Hallani szeretném, hogy imádkoztok. Most ne magatokért imádkozzatok! 

Imádkozzatok azért, akire a kezeteket tettétek! Ez az. Akik kint az előtérben állnak, 

körben mindenfelé, tegyétek a kezeteket egymásra! 



151 Mennyei Atyánk, elhoztuk ezt az összejövetelt a nagy csúcspontjához. Az ördög 

mindent megtenne, amit csak tud, hogy ezt akadályozza. De, Istenünk, Te megmutattad, 

hogy jelen vagy, a Szent Szellem jelenlétével az Ige által, Írások szerinti jelek által, maga a 

Biblia által, ami ígéretet ad nekünk, és azt mondja, hogy ezek a dolgok fognak történni az 

utolsó napokban. 

 Jézus Krisztus, Isten Fia, Aki ismeri a szíveket, a neveket, mindent, betegségeket, ami 

volt, ami van és ami lesz, Te tudsz mindezekről. És ezek az emberek, akik itt ülnek, a 

Te néped. Ők Isten gyermekei és hisznek Neked. Egymásra tették kezeiket. Te azt 

mondtad: „Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Ha a kezüket betegekre teszik, azok 

meggyógyulnak.” Én most az imádságomat az övék mellé helyezem. Hiszek velük együtt. 

Hiszem, hogy amit kérnek, meg fogod adni nekik, mert ők a Te gyermekeid. Nem fogsz 

semmi jót visszatartani azoktól, akik egyenesen járnak Előtted. 

152 Na most, Sátán eljutottunk ehhez a pillanathoz, hogy kihívást intézzünk feléd. 

Le vagy győzve. Le vagy győzve a Golgota óta. Nincs neked semmi más, amit ajánlhatnál, 

csak egy blöff. És nem engedjük, hogy tovább blöffölj. Urunk és Istenünk Igéjét helyezzük 

eléd. Az Úr Igéje mondja: „Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek.” Ezek az emberek 

vallják, hogy megvan nekik a Szentlélek keresztség. Érezték Isten természetfölötti erejét, 

amint keresztüláramlik rajtuk, hogy megváltoztassa az életüket. Együttéreznek 

egymással. Imádkoznak egymásért. 

 Ó, Sátán, te gonosz, aki ezeket az embereket beteggé tetted, felszólítunk téged Jézus 

Krisztus Nevében, engedd el ezeket az embereket! Menj ki belőlük Jézus Krisztus 

Nevében! Engedd el őket! Menj ki, Jézus Krisztus Nevében! Ámen. 

 Most álljatok fel! Keljetek fel! Adjatok dicsőséget Istennek! Emeljétek fel a kezeteket 

Őhozzá! Nem érdekel, ha rokkant vagy, akkor is kelj fel! Emeljétek fel a kezeteket és 

adjatok dicsőséget Istennek!  

 

 

*** 


