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Az egyesülés ideje és jele 

(The Uniting Time And Sign) 

1963. augusztus 18. Jeffersonville, IN. USA 

 

 

1 Jó estét. Megtiszteltetés itt lenni ma este, és itt állni ezen a helyen.  

2   Én jöttem ma reggel lefelé az úton… El voltam imádkozni, várni az Úrra. És ahogy 

jöttem le az úton, bekapcsoltam a rádiót egy szolgálatra, Smith testvér, a színes testvér 

(hallottátok őt mindnyájan ma reggel? Bármelyikőtök?) fent, azt hiszem, Ohio-ban. Valaki 

mondta nekem az ő prédikálásáról, és azt mondta, „Neked meg kellene hallgatnod őt.”  

3   Éppen az történt, hogy ő volt ma reggel. És ő bizonyosan mondta, hogy a bűn hemzseg 

a világban ma, és ő volt… És egy kicsit odébb mentem, attól az állomástól, és lejöttem és 

hallottam egy másikat. Amikor lejöttem ide, készen álltam látni, hogy nem túl késő-e 

gyülekezetbe jönni ma reggel, amikor bejöttem. Így mi nagyon kiváltságosak vagyunk, 

hogy itt lehetünk ma este, és szolgálni az Úr szolgálatában.  

4   És beszélve Neville testvérről, és az üzenetről a napokban, ennek a kis hölgynek, a mi 

testvérnőnknek, aki eltávozott tőlünk. Az volt, mi mindnyájan tudjuk ki volt, ő volt 

Weaver testvérnő. És eszembe jutott erről az emberről itt, aki ma este volt 

megkeresztelve; én megkereszteltem a testvérnőt ebben a medencében, amikor… úgy 

kellett őt idehozni egy tolószékben. Ő rákban haldoklott, és neki csak az az este volt élni; 

az orvosok feladták őt, ő meg fog halni a következő reggel. És elmentem az ő otthonába, 

és próbáltam beszélni neki az Isteni gyógyításról, és ő csak ismételte, „Én nem vagyok 

méltó, hogy a tetőm alá jöjj.” Azt mondta, „Nem vagyok méltó, hogy egy szolgáló a 

házamban legyen.” Azt mondta, „Én egy bűnös vagyok.” De azt mondta, „Uram, én nem 

akarok így meghalni.” És így a Grace Weber itt fent, vitt engem oda le. És csak bejöttem, 

fáradtan az összejövetelektől, és ott, amikor imádkoztam érte, és olvastam a Szentírást 

neki, és ő meg lett mentve. Akkor ő alig tudta a kezét felemelni, de ő mindenkivel kezet 

akart fogni. Ő csak… valami történt vele.  

5   És amíg ők kezet fogtak, én láttam egy látomást róla, hogy egy csirkeólba megy és 

visszajön. Azt mondtam, „Rendben, most már minden rendben lesz”; és ez tizennyolc 

évvel ezelőtt volt. És őegy lépéssel annak a ráknak előtte volt mindvégig. Soha nem halt 

meg rákban, neki szívrohama volt és belehalt. Ő oxigén alatt volt; egy szívrohamban halt 

meg.  

6   És akkor gondoltam, csak a végénél, amikor az emberek kimentek és énekelték, Akkor 

Jézus jött. Pontosan ez, ami történt, Ő jött, és megtartotta az ő életét erre a tizennyolc 



2 
 

évre. És azt gondoltam, „Mennyire megfelelő.” Az asszony talán nem tudta, hogy csinálta 

azt. Aztán újra, ő lehet. De csak mennyire megfelelő volt ez a rész, Akkor Jézus jött.  

7   Most ez egy kicsit azelőtt, én reménykedek nagy sorozatában az összejöveteleknek. Én 

nagyon ideges vagyok. Ma reggel annyira felháborodott (összezavarodott) voltam, 

felmentem imádkozni. És én itthon vagyok, itt. A család, csak vittem őket Arizonába, és 

én… tehát a gyerekek mennek iskolába. És én itt vagyok csak pihenés félére, megyek 

vadászni Wood testvérrel, és egy csomó testvérrel itt; kimegyünk vadászni a jövő héten. 

Mi lemegyünk Kentucky-ba. És voltam… bent… csak történt, hogy azon a napon jöttem, 

amikor Weaver asszony meghalt, és ez csak jó, hogy itt lehetek, segíteni Neville 

testvérnek abban a temetésben.  

8   És nem próbálom… Nem próbálok túl sokat mondani arról, tudjátok, az emberek 

mindenfelé panaszkodnak. Mert azt gondolom, az egyik legszörnyűbb dolog látni egy 

férfit vagy egy asszonyt, aki állandóan panaszkodik. Mindig azt gondoltam, „Istenem, 

tarts meg engem attól.” Látjátok, az gyengíti a hitet állandóan, tudjátok. Te csak… ha te… 

én tudom, ahogy öregszenek, mindnyájan, akkor valami történni fog, és valami történik. 

És tudom, hogy ezek a kis dolgok folyamatosan felhalmozódnak, ez az, ahogy öregszel, 

azok csak megérkeztek. De én gondoltam, az egyik legszörnyűbb dolog, hogy Sátán 

megkoronázza valamely személy életét: egy mogorva (zsémbes) öregemberré vagy egy 

öregasszonnyá, látjátok. Én remélem, nem jutok el erre a helyre. Én remélem, el tudom 

viselni a terheimet, és eljutok egy helyre, ahol… Én akarok, az én életemet megkoronázva 

az Isten Dicsőségével: az Ő hosszútűrése, gyengédsége, békessége, szelídsége, és telve a 

Szentszellemmel.  

9    És én… az egyik legfontosabb dolog, ami mindig sérelmemre volt életemben, az ideg 

állapotom. Az, amikor olyan fáradt vagyok, amikor valóban kimerülök. Olyan érzésem 

van, mintha senki nem törődne velem, tudjátok, és ti mindnyájan… Nektek is van az. És 

csak az történt, hogy nekem van abból tényleg egy túl nagy adag, tudjátok, és az néha 

igazán rossz, és én alig tudom… Ez feszültség, és ezt teszi. És akkor eljutok egy helyre, 

akkor sokszor, különösen azokkal az olyan sok látomásokkal, látjátok, az csak vesz engem. 

Én ránézek egy személyre, és gondolom, „Ez egy látomás. Nem, nem, nem, az nem az. 

Igen! Nem az?” Látjátok? És ti csak nem ismeritek fel, milyen ár megy azzal. Így akkor 

csodálkoztok. Aztán elgondolkodtok, „Nos, ti vagytok…” Akkor te eltávolodsz magadtól, 

és azt mondod, „Nos, mit tettem én? Itt vagyok ötven évesen, és nem tettem semmit az 

Úrért; és én öregszem. És mi van…? Ó, én.” Akkor csak kapod a… amit minek szoktak 

nevezni, „lehangolt.” Néhányan testvéreim az én koromból, emlékeztek minek szokták 

nevezni, „lehangoltság.” Apám szokott beszélni arról, és én csodálkoztam, mit jelent, és 

most biztosan tudom, mit jelent. Így akkor te úgy érzel, ami egyáltalán nem igaz; az csak 

te vagy, tudjátok. Látjátok, tudjátok, azt csak te csinálod.  

10   Így én próbáltam megnyugtatni magam egy kicsit most, és készen állok arra a nagy 

nyomásra, amit remélek, hamarosan megérkezik. És aztán… nekem mennem kell azonnal 
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New Yorkba, és… egy összejövetelre ott fent, egy kampányra. És aztán le Shreveportba, 

majd vissza Phoenixbe. És aztán jövünk körbe nyugatra… az Egyesül Államok déli határán. 

És aztán most csinálnak előkészületeket a tengerentúlra, kezdeni, mihelyt tudunk az újév 

után, talán március, április, valami ilyesmi; ahol kezdünk Stockholmban vagy Osloban, és 

megyünk körbe a világon, ha tudunk ezen a következő körúton.  

11   És most én itthon vagyok, egy kicsit pihenek, hogy visszatérjek magamhoz, és 

összeszedjem magam. És ha az Úr akarja, visszajövök jövő vasárnap Kentucky-ból. És ha 

minden rendben, és kedves az Úrnak, és Neville testvér nem bánja; nos, én csak 

megpróbálom a szolgálatot a következő vasárnap, ha az Úr akarja. És ha Ő csak annyira 

akarja, mint Neville testvér, én itt leszek. Igen, uram, Ő épp úgy, mint… ha Ő akarja, mint 

Neville testvér. Én remélem Ő igen. Most, látjátok, aztán tudom, én hamarosan, ha az Úr 

akarja, én elmegyek tőletek hosszabb időre.  

12   És én… csak apró üzenetek, amint felveszek egy kis valamit, ami a szívemen van, majd 

úgy érzem, ki akarom fejezni nektek, látjátok, és közösségben lehetünk a körül. Most, 

nekem van egy néhány azokból, öt vagy hat, ami csak hozzám jött az elmúlt néhány 

napban. És elmentem néhány napot itt mókust vadászni. És megyek az erdőbe, viszek 

papírt és ceruzát. Látjátok? Most, amikor jó alkalom jön, és nappal van, én nekidőlök egy 

fának valahol. Ha nem alszok el, elkezdek imádkozni, és akkor az Úr ad nekem valamit, én 

elkezdem leírni a kis jegyzeteket arról, látjátok. Értitek mire gondolok; amikor magadba 

szállsz, és akkor te… Akkor jövök én itt, és mind leírom egy papírra. És akkor, amikor 

felszólítanak, kiszaladok, veszem a papírjaimat, és átnézem őket, és meglátom, mit 

kezdhetek, látjátok. Ez történt éppen most is.  

13   Így most én akarom, ha az Úr akarja, hogy csak beszéljek… én próbálom… rövidre 

venni azokat a nagy, hosszú üzeneteket, látjátok; ami órákig tart. És az Úr segített nekem 

nagyon rövidre venni Chicagoban, az utolsó esten ott körülbelül harminc perc volt. És 

valaki odajött és azt mondta, „Én nem gondoltam, hogy benned volt, de te 

megcsináltad!” Így harminc perc, körülbelül kétésfél vagy három óra helyett, tudjátok. Így 

lehet, hogy ma este siethetek, és kapok egy kis gyakorlatot, hogy ne tartsalak titeket túl 

sokáig.  

14   Isten áldjon meg titeket. Nem számít bármikor hova megyek, soha nem lesz olyan 

hely, mint ez az imaház itt. Ez az otthon, édes otthon. És én részvétben vagyok a Weaver 

családdal. És ezzel a drága színes testvérrel, aki meghalt, én imádkoztam vele egy kicsit, 

mielőtt elment, és egy jó jelleme volt. És ő most Otthon van Istennel, és mindennek vége. 

És nektek menni kell, akárhogyan is, és mindannyian tudjuk ezt. Így mi… az Úr nyugtassa 

az ő lelküket békében, és egy nap mi várjuk, hogy találkozunk ott azon a Földön, ahol 

nincs betegség, fájdalom vagy halál. Addig csak tegyünk meg minden, amit tudunk az 

Evangéliumért.  
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15   Beszéltem a feszültségről, és imádkoztam ezért ma reggel. Mit tennél, ha nem lenne 

feszültséged? Csak gondolj bele. A feszültség az élet része. Az úgy felbuzdított engem, 

amikor azt gondoltam. Ha nem volna feszültséged, akkor olyan lennél, mint egy 

rongybaba, nem lennének érzelmeid (érzéseid). Semmin sem dolgozhatnátok. Mint férj 

és feleség, talán ha az asszony akar tenni valamit, és próbálnak együtt dolgozni 

(különösen a Keresztények), és a másik azt akarja… És amikor összejöttök… megtudjátok, 

mit csinált ő; ő kideríti… Látjátok, a feszültség valóban közelebb hoz titeket egymáshoz. 

És valaki azt mondja neked, „Nos,” mondja, „csak gondolj a kis feleségre, aki sok 

feszültségen ment keresztül, amikor te nem voltál olyan jó,” vagy „a férj ment át valami 

feszültségen, amikor te nem voltál olyan jó. Aztán, amikor minden meg van bocsájtva, 

nézd, milyen érzést ad iránta. Én, ti csak…” Látjátok, nektek kell, hogy legyen feszültség. 

Ez minden.  

16   És csak gondoljatok az érzésekre, mi van, ha nem volna semmi érzésed, nem éreznél 

fájdalmat vagy semmit? Mi van, ha egyáltalán nem lenne fájdalom? Nem volnának 

érzéseid egyáltalán. Látjátok? És ha nem volna érzésed, akkor az egyik érzéked hiányozna. 

Látjátok? Így látjátok, minden rendben van bárhogyan is. Így, „Isten csak adjon nekünk 

kegyelmet, hogy egyenesen álljunk hozzá,” ez a dolog. Ha csak állunk a kegyelemmel, és 

állunk ott és azt mondjuk, „Tudjuk, hogy amikor ennek az életnek vége, a nagy a másik 

oldalon van, ahová mi vágyunk menni.” És most mi emlékszünk mind ezekre a dolgokra, 

ez egy feszültség.  

17   Néhány ember próbálja bemutatni a Kereszténységet, hogy „te mentes vagy az 

aggodalomtól. Te vagy…” Nem, te nem vagy. „Te szabad vagy a feszültségtől.” Ó, nem! Te 

növeled a feszültséget, amikor Kereszténnyé leszel, mert te voltál olyan fajta boldog 

szerencsés, bármi is volt ott kint, nem törődtél azzal, amit tettél.  

18   De amikor valódi Kereszténnyé lettél, minden pillanatban azon tűnődöl, „Kedves 

vagyok-e az én Uramnak? Ha én hallhatnák Tőle!” Az feszültségre helyez téged, az 

őrködésre (vigyázásra) késztet. Az tesz téged azzá, ami vagy. Így mindenek után (végül is) 

a feszültség egy áldás. Az csak a mód, ahogy nézel arra. Az csak a mód, ahogy nézel arra. 

Látjátok? Ha te csak a másik oldalát nézed… Nem számít, milyen vékonyra szeletelsz 

bármit, még mindig két oldala van, látjátok. Így ti akarjátok látni mindkét oldalát.  

19   Így a feszültség… azt gondolom, „Ó, nekem, ez… Mi ez a feszültség? Ha én e nélkül a 

feszültség nélkül születtem volna.” Nos, ha nem volna nekem ez a feszültség, én nem 

volnék az, ami vagyok. Én nem volnék Keresztény, talán. Ez a feszültség vezetett engem 

Jézus Krisztushoz. Látjátok? Így ez egy áldott dolog volt számomra.  

20   Így aztán, ahogy Pál mondta, mint amikor neki volt egy feszültsége vagy valami, vagy 

más, ő megkérte az Urat, hogy vegye el tőle, háromszor. És az Úr azt mondta, „Saul, Én… 

Pálom, elég neked az Én kegyelmem.”  
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21   Ő azt mondta, „Akkor dicsőítem az én gyengeségemben. Akkor, amikor gyenge 

vagyok, erős vagyok.” Látjátok? Addig, amíg ez Isten akarata, rendben van.  

22   Most, én kértem Őt egyszer, amikor az annyira zaklatott, olyan gonoszul, hogy az 

megrémített engem. És Ő azt mondta nekem, körülbelül nyolc vagy tíz évvel ezelőtt, Ő 

azt mondta, „Az soha nem fog megrémíteni téged újból.” És az soha nem történt azóta. 

Nem, uram; nem aggódok arról. Én csak érzem azt, de tudom, ez ott van; de csak megyek 

tovább, mert az nem rémít meg engem többé, így hálás vagyok azért.  

       Most, Ő mondhatta volna, „Az nem fog létezni többé,” csak úgy mint, „Te nem fogsz 

többé megrémülni attól.”  

23   Így ez az Ő akarata, hogy ez megtörténjen, így csak magamévá teszem azt és azt 

mondom, „Köszönöm Neked, Uram, és így fogok járni.”  

24   Most, csak hajtsuk le a fejünket egy pillanatra, imára. Van-e különleges kérés imáért? 

(Látok zsebkendőket lefektetve ide.) Emeljétek fel a kezeiteket. Uram, áld meg minden 

egyes gyermekedet.  

25   Mennyei Atyánk, amint közeledünk most a Te nagy, felséges kegyelmi Trónodhoz, 

mert mi meg vagyunk hívva, hogy jöjjünk. Mi jövünk Jézus Krisztusnak a meghívására. És 

mi jövünk az összes gondjainkkal, és Őrá vetjük azokat, mert Ő törődik velünk. Milyen 

nagy vigasztalás az, hogy tudjuk, hogy Ő törődik velünk. A Mennynek nagy Istene, a 

Teremtő, törődik velünk, teremtményeivel. Mi annyira boldogok vagyunk ezért, Uram. 

Milyen egy vigasztalás az, ezekben az időkben, amiben mi élünk, amikor úgy látszik, hogy 

sehonnan nem lehet vigasztalást meríteni, csak a Te Igédből. Az a mi vigasztalásunk, a Te 

ígéreted. És a Te ígéretedben azt mondtad, hogy ismertessük a mi kéréseinket, és „Ha 

bármit fogtok kérni az Én Nevemben, Én megteszem azt.” És mindezek a nagy Ígéretek: 

„Kérjetek és meg fogjátok kapni. Mondjátok ennek a hegynek, ’Mozdulj,’ és ne 

kételkedjetek, és az mozdulni fog.” Mindezek az Ígéretek, és mi meríthetünk Abból, amit 

csak mi kérünk.  

26   A kezeket felemelték, nekik szükségük van valamire, Uram. Te tudod az ő 

szükségüket; pótold azt, Atyám. Én eléd helyezem a kérésemet az övéikkel együtt, az én 

kezem is fent van az övéikkel. Ide le vannak fektetve a szószékre ezek a zsebkendők. Ó, 

hogyan az emberek hittel, bátor hittel, Uram… Úgy tűnik, hogy csak van valami, amivel Te 

megáldottál engem, hogy képes legyek imádkozni a beteg emberekért. Akárhol, bárhol, 

akárhová is megyek, ez valami mindenfelé, imádkozni a betegekért. Istenem, segíts most. 

Én őszinteséggel imádkozok, hogy Te meg fogod adni a kéréseiket, amiért ide helyezték 

ezeket a zsebkendőket az emberek kéréseivel. Legyen a Te kegyelmed rajtuk.  

27   Uram, mi úgy értesültünk, hogy Hicks testvérnővel van itt egy asszony, aki egészen 

idáig repült valahonnan, hogy imádkozzak érte, rákos; és meg akarta tudni, hogy el tudja-

e hozni ide. Imádkozom, Istenem, hogy tartsd meg az életét annak a személynek; add 

meg ezt. Az én kis unokaöcsém, Mikie, ott fekszik betegen és hányt, magas lázzal, csak 
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kijöttem az ajtón. Uram, én hiszem, nekünk volt ott hitből való imánk, hogy Te 

megállítottad azt, és én hálás vagyok neked, és úgy éreztem a láz elhagyta a fiút, mielőtt 

én elhagytam a szobát.  

28   Most, Uram… köszönöm Neked mindezeket a dolgokat. Most én rám esett az 

osztályrész, hogy beszéljek a Te Igédről. Add nekünk a Te Igédet, Uram. „A Te Igéd az 

Igazság.” Áld meg a mi lelkünket, és adj nekünk kegyelmet, amire szükségünk van, hogy 

mi meríthessünk az Istennek Ígéreteiből ma este, az Igében, hogy életben tarts minket a 

hét többi részében; add meg ezt. Áld meg a mi pásztorunkat, ezt a bátor lelket, a 

feleségét, gyermekeit, a diakónusokat, a gondnokokat, és minden személyt, aki bejön 

vagy kimegy ebből az épületből; add meg ezt, Atyám. A Jézus Krisztus Nevében kérjük 

ezeket az áldásokat. Ámen.  

29   Most én akarok olvasni két helyről az Úrnak írásaiból. Én először akarok olvasni a 

Zsoltárok könyvéből, a 86. Zsoltárból. És aztán akarok olvasni a Szent Mátéból, a 16. 

fejezet, 1-3-ig. És akarom olvasni egy részét ennek a Zsoltárnak, nem az egészet, de le 

körülbelül a 11. versig, ami egy kicsit több mint a fele.  

30   És én be akarom jelenteni ezt, ha én nevezem egy szövegnek, mielőtt prédikálok 

erről: Az egyesülés ideje és jele. „Az egyesülési idő Jele,” ez bonyolultnak hangzik. 

Egyesülés (Látjátok?) Ideje, egyesülés ideje, ez az, ami most van. És a Jele annak az 

egyesülési időnek.  

31   A Zsoltárban, Dávidnak egy imája, a 86. Zsoltár.  

 Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény 

vagyok én! 

Tartsd meg életemet (lelkemet), mert kegyes (szent) vagyok én; mentsd meg én Istenem 

a te szolgádat, aki bízik Benned.  

Könyörülj én rajtam Uram, mert Hozzád kiáltok minden napon!  

Vidámítsd meg a Te szolgádnak lelkét, mert Hozzád emelem fel Uram lelkemet.  

Mert Te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik Hozzád 

kiáltanak.  

Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!  

Nyomorúságomnak idején Hozzád kiáltok, mert Te meghallgatsz engem.  

       Ó, nem gyönyörű az? „Te meghallgatsz engem.”  

 Nincsen Uram Hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a Te 

munkáidhoz!  

Eljőnek a népek mind, amelyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a Te 

Nevedet.  

Mert nagy vagy Te és csodadolgokat mívelsz; csak Te vagy Isten egyedül!  
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       Figyeljetek most:  

Mutasd meg nékem a Te útadat, hogy járhassak a Te igazságodban, és teljes szívvel 

féljem Nevedet. (Egység! Látjátok?) …egyesítsd szívemet, hogy féljem a Te Nevedet.  

32   Én most az egyesülésről beszélek, és időről és jelről. Most a Szent Máté 16. fejezet.  

És hozzá menvén a farizeusok és sadduceusok, kísértvén, kérék Őt, hogy mutasson nékik 

mennyei jelt.  

Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres 

az ég.  

Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég 

ábrázatjátmeg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? 

       Az Úr adja az Ő kegyelmes áldásait ennek az Igének olvasásához.  

33   Most mi beszélünk erről az egyesülésről, az egyesülési idő; a jele az egyesülési 

időnek. Látjátok, Jézus itt volt, ebben az utolsó Szentírás olvasásában, Ő megdorgálta a 

papságot, mert nem voltak képesek felismerni az időt, vagy az időnek a jelét. Most, az 

mindig egy nagydolog volt a népnek, látni, hogy képesek legyenek felismerni az időnek a 

jelét, amiben éltek, mert Isten olyan egyszerűen írja, hogy senki sem menekülhet meg.  

34   Most, általában én visszamegyek, és veszem más szolgáktól, az Úr más szolgáinak a 

Biblia idejében (mint a jel a Noé idejében, a jel a Dániel idejében, és így tovább, a 

különböző jelek), de én ma este el akarom mellőzni, hogy időt takarítsunk meg, hogy 

képesek legyünk… De ez volt mindig Isten útja, hogy ad nekik egy természetes jelét az 

időnek, így mindenki tudhatja pontosan, milyen idő volt az. És ezeknek a farizeusoknak 

tudni kellett volna az ő idejüket. Nekik tudni kellett volna, minek volt az ideje. Ő azt 

mondta egy másik helyen, „Ha ti megismertetek volna Engem, ti megismertétek volna az 

Én napomat.” Látjátok? Az nagyon nagydolog, hogy mi megértsük. Látjátok, „Megértés 

nélkül!”  

35   Az, amire ők mindig utaltak, a prófétákra, azt mondták, „És neki van megértése az 

Úrtól látomás által. És az Úr Igéje jött az régi prófétákhoz.” Látjátok, nekik volt 

megértésük az Úrnak Igéjén keresztül a próféták által. És akkor a próféták adtak egy jelet. 

Mint az egyik ember feküdt az oldalán olyan hosszú ideig, aztán átfordult, és a másik 

oldalán feküdt. Az egyik embernek le kellett vetni a ruháit. És ó, sok dolgokat tettek, hogy 

megmutassák a jelét annak, amiben éltek. És mi most tudjuk, hogy az Isten, Aki 

teremtette az egeket és a földet, és úgy fektette le az Ő munkáját, hogy ismertesse az Ő 

idejét jelek által, ugyanaz az Isten él ma. Így nekünk muszáj lenni valaminek… Hogy lássuk 

az időt, amiben élünk, ott muszáj lenni valaminek, ami valakinek elkerüli a figyelmét 

valahol. Látjátok? Mert Isten soha nem engedné, hogy ezek a dolgok megtörténjenek 

anélkül, hogy egy határozott jelet adjon nekünk, hogy ahol, hogy mi megértsük.  
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36   Most itt van a dolog ma, hogy a papság, mi nem olvassuk azt helyesen. Ez pontosan 

olyan, mint akkor volt, ők nem gondolták, hogy az volt az idő. Ők azt gondolták, hogy 

nagyon békességes életet éltek akkor, és így ők nem kerestek (figyeltek) semmilyen 

Messiást. És Jézus azt mondta, hogy az Ő jövetele „olyan lesz, mint a tolvaj az 

éjszakában,” amikor az emberek nem lesznek tudatában az Ő Jövetelének. De volt ott 

néhány szűz, akik elmentek találkozni Vele, a fele azoknak, volt olaj a lámpásukban, és 

készen voltak; ők figyeltek erre a jelre. És ezek azok, akiknek én beszélek ma este, 

látjátok, ezek, akik keresik a jelet most, az Ő Eljövetelének jelét.  

37   Ezek a jelek az Úr által vannak adva, ez csak a hívőknek van adva. A hitetlenek soha 

nem látják azt. Ők egyenesen átmennek fölötte, és nem látják azt. És ez most olyan 

biztos, mint az, hogy Istennek egy Angyala itt állhat ezen az emelvényen ma este, éppen 

olyan igaz, mint ahogy nézlek titeket, és én nézhetem azt; vagy ti nézhetitek, és én nem 

látom, vagy én nézem, és ti nem látjátok. Most, tudjátok, hogy ez a Szentírás; ez 

pontosan az Igazság. Ők látták… Tudjátok, Pál leesett, de ők… egyikük sem látta azt a 

Világosságot.  

38   Az a világosság pontosan ott volt, amikor János ott állt a sokaság előtt, és ezrek ott 

kint a parton, papok, és bölcsek, nagy emberek. És János mondta, ő maga, ő bizonyságot 

tett, hogy látta az Isten Szellemét leszállani, mint egy galambot, és Őrá leszállani, és egy 

Hang mondta, „Ez az Én szeretett Fiam, Akiben Én örömmel lakozom.” És senki sem látta, 

csak János. Látjátok? Az csak neki volt.  

39   Megfigyeltétek milyen ragyogó jel volt a bölcseknek? Ők látták, ott volt… Ők zsidók 

voltak. Ők valójában nem indiai csillagászok voltak, hanem zsidók; mert ott voltak fönt 

abban az országban csillagászatot tanulni, befejezni az ő oktatásukat. És amikor ők 

voltak… Jeruzsálem felé néztek, és tudták azt, hogy látták azt a három csillagot, minden 

egyest az ő születési útjuktól, Hámnak, Sémnek és Jáfetnek, amely fajból származnak, 

mindenki, és ők látták azokat a csillagokat az ő születési útjukban. Ez egy jel volt nekik, 

hogy amikor azok a csillagok egy vonalba jönnek, a Messiás a földön volt.  

40   Ó, nekem! Nem csoda, hogy jöttek, „Hol van Ő? Hol van Ő, aki megszületett a Zsidók 

Királyának? Mi láttuk az Ő Csillagát keleten, és jöttünk imádni Őt. Hol van Ő?” Ők tudták, 

hogy az a csecsemő Messiás ott fekszik valahol, mert Isten adta nekik a jelét az időnek, 

hogy Isten és ember egyesültek egybe. Micsoda egység, amikor Isten egyesítette Magát 

egy emberi testben! A legfontosabb, a legnagyobb az összes egyesüléstől, amit valaha is 

tettek, amikor Isten egyesült az emberrel; és elhagyta az Ő nagy tisztánláthatóságát 

(létezésének származását) Istenségének, és kiterjesztette az Ő sátorát és befogadta az 

emberiséget, és egyé vált azokból, hogy megváltsa őket. Egyesülés. Mi az? Ez békességet 

hozott Isten és ember között örökre. Mennyire hálásak vagyunk.  

41   És a jelek nem voltak küldve… Most csak gondolkodjatok, minden ember, minden 

csillagász; emberek azokban a napokban, az ő órájuk a csillagok voltak. Volt egy őr, 
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felment a torony tetejére, és felment oda és vigyázott (őrködött). És ő látta, amikor 

bizonyos csillagok egy bizonyos konstellációban (összeállásban, csillagképben) voltak, 

ahogy elhaladtak, ő tudta, milyen idő volt az. Emlékeztek a Szentírásban, „Milyen időben 

van az őr?” És az őr visszajött és elmondta neki milyen óra volt az. Látjátok, ők tartották 

az időt a csillagok által.  

42   Most, nem különös, hogy ezek a csillagok pontosan sorba álltak ennek a három 

embernek, és senki más nem látta azt? Látjátok? Csak pontosan egy vonalban. Most, így 

lehettek ti egyvonalban a Szentírással. Látjátok? Amikor ezek a csillagok egységbe lettek, 

egyesítették magukat közösen ebben a konstellációban, ugyanabban az időben volt 

három ember szintén egyesülésben. És ti annyira egyesülhettek Istennel, az Ő Igéjében, 

amíg ezek a dolgok valósággá válnak, és láthatjátok azokat, és tudhatjátok, hogy azok 

igazak. Látjátok? Az időnek jele! Lehet, elnézel pontosan a fölött, azt mondod, „Ah, 

ostobaság!”  

43   De nektek ez nem ostobaság. Számotokra, ti egyesülve vagytok az Igével, és Az itt 

van. Akkor az tökéletesen Világosság, Pat testvér, mikor láttad ezt a jelt egyesülni a 

hívőkkel. És ezek, akikhez beszédemet intézem, a hívőkhöz, mert a hitetlen soha nem 

látja azt. És milyen megdorgálás lenne az, ha Ő a földön lenne ma, sok papjainknak ma, 

akik nem tudják olvasni ezt a jelet; a jeleket, amit mi naponta olvasunk itt az imaházban, 

és látjuk a dolgokat. És mások olvassák azt, és látják a kézírást a falon, és mégis sokan 

csak figyelmen kívül hagyják, és még nem is látják egyáltalán. És az egyáltalán semmi 

nekik, ők nem veszik figyelembe.  

44   Most figyeljetek, hogy ebben, hogy Ő rámutatott nemzeti jelekre. Most, amikor 

kérdezték Őt erről, ők jeleket akartak; és Ő adott nekik jeleket, amik megtörténtek. És ők 

akarták tudni, mikor lesz a világ vége, mi lesz a jel a végnél. És Ő sok helyre rámutatott a 

Szentíráson keresztül nemzeti jelekre, égi jelekre az egekben, és földi jelekre; Ő adott 

nekik jeleket, jelt, jeleket, csak egy jelet állandóan. És amikor… Ő mondott nekik ott egy 

helyet a nemzeti jelről. Azt mondta, „Amikor látjátok a nemzeteket,” látjátok, „kezdenek 

összegyűlni Jeruzsálem körül,” látjátok, akkor tudjuk, hogy az ideje az ő bajuknak közel 

van, „amikor látjátok Jeruzsálemet körülvéve hadsereggel.”  

45   Most, mielőtt ők ezt tehetnék, Isten… a világnak egyesülni kellett. Titusz, ez a nagy 

római tábornok, neki egyesíteni kellett a hadseregét egybe, és jönni körbe, miután ezek a 

zsidók elutasították annak az időnek Isten által adott jelét. Ez az idő volt, amikor Titusz 

egyesítette a hadseregét egybe, és jött elfoglalni a várost. Először kellett lenni egy 

egyesülésnek Isten népének (úgy nevezett) Isten Igéje ellen, mielőtt a nemzet 

egyesíthette magát Isten népe ellen. Látjátok, az egység, az egyesülés, egyesülés egybe.  

46   Én hiszem, hogy mi egy nagy egyesülési időben élünk. Én leveszem ezeket a piros 

lámpákat és felvillanó jeleket, és mindent (az asszonyokról, hogyan cselekednek; és a 

férfiak, hogyan cselekednek; és a gyülekezetek, hogyan cselekednek), megmutatni ennek 
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a kis csoportnak, teljes szívemből, hogy én hiszem azt, hogy mi egyenes vonalban 

vagyunk Isten Igéjével ebben a nagy prófétai órában, éppen mielőtt az Úr Jézus Jön; 

egyesülünk egybe és elkészülünk.  

47   Most, látjátok, mielőtt Titusz egyesítette a nemzeteket… az ő hadseregét egybe, 

Izrael egyesítette magát egybe, és összekötötték magukat, hogy nem hiszik, hogy Jézus a 

Messiás. Elutasították Őt, és kidobták Őt, és megfeszítették Őt. És akkor, amikor 

elutasították az üdvösséget, ami el volt küldve nekik, ők egyesítették magukat közösen, 

hogy ezt tegyék. Most, tartsátok ezt eszetekben: egyesítették magukat közösen, hogy 

elutasítják az órának Üzenetét! Nekik ezt kellett tenni. És amikor ezt tették, akkor a 

nemzeti jel bejött.  

48   A nemzetek elkezdték egyesíteni magukat egybe, és Titusz hozta ezt a nagy római és 

görög hadsereget, és körülvették Jeruzsálem falait, és beszorították azokat az embereket 

oda, és ők éhen haltak. Ők ették a kérget a fákról. Josephus a nagy történész elmondja 

nekünk. És ők ették a füvet a földről. Ők még egymás gyermekeit is megfőzték, és 

megették; látjátok, mintha megbolondultak volna az emberek. És akkor, amikor végül 

Titusz táborozott hátul a hegyeken, ott Jeruzsálem körül, és azok az emberek ott bent azt 

gondolták, hogy ők Isten akaratát cselekszik, amikor látták ezeket a hadseregeket 

bevonulni. Ők visszautasították meghallani az a Nagy Mestert, az Úr Jézust, elmondta 

nekik ezt.  

49   Ott nem volt egy azokból a Keresztényekből bekerítve, mert ők látták a jelet és 

elmentek. Látjátok? Ők mondták, „Azok, akik a háztetőn vannak, ne jöjjenek le, és a 

mezőn lévő vissza ne térjen, hogy vegye az ő kabátját, hanem meneküljenek Júdeába, és 

imádkozzatok, hogy a ti menekülésetek ne télen legyen vagy szombaton.” Mert télen a 

hegyek tele lesznek hóval, és szombaton a kapuk zárva voltak, és abban a helyzetben 

elfogatnának. Látjátok? Mi akarjuk venni ezt hamarosan arról… hogyan csinálja Isten 

ezeket a dolgokat, ha az Úr akarja.  

50   Most figyeljetek, Ő… Ők imádkoztak, hogy ne lenne az… ne legyen azon a módon, 

Jézus mondta nekik, hogy imádkozzanak azért, és soha nem fogatott el egy azokból ott. 

Ők elmentek, mert a jelre néztek, és elmentek; ez minden, ami ott volt.  

51   Ó, mennyire a gyülekezeteknek ma meg kellene látniuk az időnek a jelét, amiben mi 

élünk! Meneküljetek olyan erősen, ahogy tudtok a Golgotára az Életért; nem valami 

gyülekezethez, hanem Jézus Krisztushoz. Egyesítsd magadat Vele, és nem valami 

szervezettel, vagy valami gyülekezeti hitvallással. Egyesülj Krisztussal, és légy biztos, hogy 

ez Ő. Te nem fogadhatsz el csak valamit, neked pozitívnak (meggyőződöttnek, biztosnak) 

kell lenned, hogy ez Ő. Milyen egy ideje az egyesülésnek!  

52   Most, mi megtudjuk, hogy elutasították a Messiást, és egyesítették magukat egybe, 

és alkottak maguknak egy szövetséget, és csináltak egy… egy indítványt maguk között, 

hogyha bárki elfogadja Jézust, mint egy Prófétát, az kizárják a gyülekezetből. Emlékeztek 
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a vak fiúra, akinek vak szemei voltak? És a tanítványok azt mondták, „Ki vétkezett? Ő, 

vagy az ő atyja vagy anyja?”  

53   És Jézus azt mondta, „Ebben az esetben egyik sem; hanem, hogy Istennek dolgai 

legyenek elvégezve, ismerté téve.”  

54   És emlékeztek, azt mondták, hogy az apja és az anyja nem mondhatták. Ők azt 

mondták, „Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, de nem tudjuk hogyan volt ő meggyógyítva.” Mert 

a zsidók azt mondták, hogy bárki megvallja, hogy Ő a Próféta, azt kiközösítik.  

55   De látjátok, az Isten munkája az volt, hogy ez a fiú nem tartozott abba a csoportba. És 

ő azt mondta, „Nos, az egy különös dolog számomra, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan 

származik ez az Ember, mégis megnyitotta a szemeimet.” Látjátok? Most ő mondhatta 

azt. Látjátok, az volt Isten munkái. Ő meg lett gyógyítva és egészséges lett, és mondhatta 

azt, mert neki nem volt semmi összeköttetésé velük. Ő volt, akin a munka el volt végezve, 

és ő biztosan látott… először életében.  

56   Most, a zsidók egyesítették magukat Jézus ellen, és az Ő Messiássága ellen, és az Ő 

Messiási Üzenete ellen. Mi látjuk, most ugyanaz a dolog történik, pontosan ugyanaz a 

dolog. A kommunizmus egyesül, hogy elpusztítsa a gyülekezetet, és egyetlen módja van 

annak… hogy, miután a gyülekezet egyesítette magát szintén a gyülekezetek tanácsában, 

az egyházak világtanácsában, hogy megtagadják és elpusztítsák az Üzenetet, az Igét! Ők 

elfordultak az Igétől, a gyülekezetek! Ők nem tudják elfogadni Azt, mert Az ellentétes a 

gyülekezeti hitvallásukkal; nem számít hány Tűzoszlop jelenne meg… a nép között, vagy 

hány ember van… hány dolog van előre megmondva, és megtörténik, és mindazok a nagy 

jelek, amit Ő megígért az utolsó napra; ők nem tudják elfogadni.  

57   Ezért ők most egyesítik magukat, és a ti pásztorotok itt, és sokan elmondhatják 

nektek, akik olvasták, hogy nekik van… a világnak ökumenikus mozgalma. És a… egy 

Lutheránus pap a vezetője. Ha történne egy katasztrófa ebben a szomszédságban itt; ha 

mi nem vagyunk egyesülve azzal az ökumenikus mozgalommal, akkor a mi gyülekezetünk 

nem lehet többé gyülekezet, ők használhatják azt egy raktárnak. Vagy ha egyik testvér 

közülünk látna valakit haldokolni vagy megsebezve, és próbál szolgálni neki bármi 

Szellemi áldással, minket agyon lőhetnek azért; pontosan igaz. Nekünk adhatnak tíz évet 

szövetségi börtönben bármely szolgálatunkért, mert mi nem vagyunk tagja ennek az 

ökumenikus mozgalomnak. Nem látjátok a fenevad jelét? Látjátok? Látjátok?  

58   Most mi látjuk ezt az egyesülési időt jönni. Látjátok? Most figyeljetek! És akkor a 

gyülekezet egyesíti magát az Üzenet ellen, és amikor ezt teszik, a nemzetek egyesítik 

magukat a kommunizmusban, hogy elpusztítsák a gyülekezetet újból; csak pontosan, 

amit tettek az első helyen. Látjátok? Az ismétli magát, pontosan, ami ezelőtt volt, újra.  

59   Izraelnek először el kellett utasítani az Üzenetet. És amikor elutasították az Üzenetet, 

akkor a hadsereg, a nemzeti élet egyesítette magát egybe (más nemzetekből), és bejöttek 

és elpusztították a gyülekezetet. És ma ők elutasították az Úr Jézus Üzenetét, és 
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elutasították Azt. És most eljött az idő, amikor a kommunizmus egyesíti a világot egybe a 

gyülekezet ellen. Látjátok, így kell lenni. Most, ezt nehéz mondani.  

60   Azt nehéz volt azoknak a zsidóknak elhinni. Ők azt mondták, „Most gyertek testvérek, 

mi látjuk, hogy a mi Istenünk velünk van, és így mi bemegyünk a templomba. És most mi 

imádkozni fogunk, és engedjük X. Y. szent atyát, és X. Y. szent atya vezet minket 

imádságban. Bezárjuk a kaput!” És Titusz megállta a helyét, és ott állt körülbelül egy évig 

vagy tovább. Látjátok, megfelelően őrködve, és egyenesen kiéheztették őket. Sőt egyikük 

sem mehetett ki a városból; és meghaltak éhségben. És amikor ő bement oda, és 

lerombolta a falakat, a vért kiontották és folyt, mint a folyó, lemészárolt mindenkit, aki 

ott volt.  

61   Most, az Úrnak Angyala prófétálta azt régen az Ószövetségben, és megmondta, hogy 

az meg fog történni. És azok a szolgálók, akik papok voltak, akiknek tájékozottaknak 

kellett volna lenni arról, és megmondani a népnek azt, ahelyett hogy, amikor Jézus 

közöttük állt, még csak fel sem ismerték Őt; és próbáltak csinálni egy… valami nyúlláb 

félét, „Csinálj nekünk egy trükköt, hadd nézzük meg, hogyan csinálod! Mutass nekünk egy 

jelt.” Látjátok?  

       És Ő azt mondta, „Én…” Nos, Ő olyan sok dolgot csinált, és ők mégsem látták azt. 

Látjátok? És akkor, amikor elutasították Őt, mint az ő… az Üzenetet arra a napra, ők 

elutasították az Üzenetet arra a napra.  

62   Ők elmulasztották meglátni annak a napnak jelét. És a Biblia próféciájának jele 

előttük történt, és azt mondták, „Menjünk most be!” Azok szent emberek voltak. Azok 

olyan emberek voltak, hogy nem tudtál ujjal mutatni életükre. Ők nem lehettek olyanok, 

és aztán papok legyenek. Egy pap meg lenne ölve, ő halálra lenne kövezve bármi kis 

dologért. Így nekik tiszta és szent életet kellett élni. Ő nem tehette azt, mert 

megkövezték volna bármiért. És most ők nagy emberek voltak, és szent emberek a nép 

szemében, és mégis ők bementek és azt mondták, „Most, mi fogunk… Nekünk van Isten, 

az Isten, Aki velünk volt az összes korszakokon át. Mi be fogunk menni az Ő szent 

templomába.” Az volt Istennek a szent temploma! De látjátok, Ő el volt utasítva az Ő 

szent templomában. Látjátok? „Mi bemegyünk az Úr házába. Most, mindannyian ti zsidók 

tudjátok, hogy mi vagyunk a kiválasztott faj, mi vagyunk itt. És Isten a mi Istenünk; 

Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene. Ő velünk van. Ő megszabadít minket azoktól a 

körülmetéletlen filiszteusoktól ott kint (ami az volt), azok rómaiak és görögök. Ő 

megszabadít minket attól. Menjünk be az Úr házába!”  

63   Az jól hangzik; de mit cselekedtek? A háznak Építője ott volt egy alázatos galileai ács 

formájában, és ők elutasították Őt; amikor Isten igazolta Őt, hogy Ő az Üzenethozója 

annak az órának, és az Ága. És ők elutasították. Így az összes imádkozás, minden 

őszinteségük, az összes áldozatuk nem jelentett semmit Istennek. Ők megtették! És Isten 

engedte ezt a nagy hadsereget egyesülni, és elpusztítani azt.  
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64   És mi látjuk ma, amint a gyülekezetek a felekezeteken keresztül, és így tovább, 

elutasítják az Isten Igéjét. Ők nem akarják, hogy elmond nekik ezeket a dolgokat, és a 

tudomány bizonyítja fényképek által, és minden mással, és mégis ők nem akarják, hogy 

semmi közük legyen Azzal. Így a kommunizmus formálódik elpusztítani azt, csak 

pontosan, mint Titusz tette, és a Biblia azt mondta, hogy megteszik. Pontosan!  

65   Most látjátok, hol élünk? Az egyesülési idő, amikor látjuk ezeket a dolgokat egyesülni. 

Ó, miért nem látjuk mi ezeket a dolgokat? Ti nézhetitek itt a Szentírásban, és láthatjátok, 

ahol Ő megígérte azt, amit Ő tenni fog. Most mi látjuk azt megtörténni. Mi látjuk a 

gyülekezetben, amit Ő megígért, hogy tesz; mi látjuk azt megtörténni. Mi látjuk a 

nemzeteket egyesülni egybe. Mi látjuk az izmusokat egyesülni egybe. Mi látjuk a 

gyülekezeteket egyesülni egybe. Ez egyesülési idő. Ez az órája az egyesülésnek. Ez a 

kornak a szelleme, „Nekünk egyesülni kell.” Minden, amiről beszéltek, szervezve kell 

lenni; még az állam sem fogja elfogadni azt.  

66   Tudjátok, mint egy állampolgár… én nem tudok, mint egy állampolgár, mint az 

Egyesül Államok állampolgára, mégis én… te adnál nekem egy ötdolláros csekket, én nem 

merném rátenni a nevemet arra. Hmm. Látjátok, én nem tehetem azt. Látjátok, ez egy 

egyesülési idő. Mindennek át kell menni valamilyen egyesülésen, valami fajtáján, és az az 

egyesülés nagydolog, ami előidézi a fenevad bélyegét. Látjátok? Ez egy egyesülési idő, és 

ez egyenesen azon munkálkodik. Ti láthatjátok tisztán a szemeitekkel, ha néznétek arra. 

Ez egy egyesülési idő, ahol minden egyesül egybe.  

67   A zsidók egyesítették magukat Jézus ellen, mint az ő Messiásuk ellen. Emiatt, mi 

látjuk mi történt. Mi látjuk ugyanazt a dolgot most, a kommunizmus egyesül elpusztítani 

a gyülekezetet, miután a gyülekezet egyesült az egyházak világtanácsában, és próbálja 

elpusztítani az Üzenetet, az Istennek Igéjét. Ők megpróbálnak megszabadulni Tőle. Az 

egyetlen dolog, amit ők tehetnek, vonni magukat egy tanácsba (tanácskozás), mert szét 

vannak választva; egy kis csoport itt, a Metodisták és Baptisták, és Evangélikusok és 

Reformátusok, Krisztus Gyülekezete, és így tovább, mint az. Ők nem tehetnek semmit, 

mert ez az egyik ellene van ennek a másiknak, ez az egyik ellene van a másiknak, az ő 

tanításuk csak olyan különböző, mint kelet a nyugattól. Látjátok, nem tehetik meg azt. De 

egyszer együtt, egy nagy fej alatt, ők megkapják azt. Ők megkapják azt akkor.  

68   Így vannak a Katolikusok olyan egységbe, a római Katolikusok, persze ők egységben 

vannak, ők vannak… a többségük római Katolikus; a görög és más Katolikusok nem 

annyira, mint a római Katolikusok. Most ők egyesülnek egybe, és ez az oka, hogy együtt 

állnak. Nem számít, mi történik, az a pápa mindennek a feje. Látjátok? És nem számít, 

bárki más mit mond, „Ő a tévedhetetlen, ő Istennek egy helyettese, ez minden; ő van 

legközelebb Istenhez; neki van hatásköre a pokol fölött, a Menny fölött, és a purgatórium 

fölött.” Látjátok? Így ott nincs egy dolog, amit tenni lehet abban az esetben; bármit ő 

mond, az, amit kell tenni.  
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69   Most a Protestánsok ugyanúgy csinálnak maguknak egy fejet pontosan, mint az. És a 

Biblia nem azt mondja, ott volt csinálva egy képe a fenevadnak? Mi az a kép? Ez valami 

hasonló, csinálva, mint az. Ott van az, ugyanaz a dolog. Mi az? Egyesítik magukat egybe 

egyesülés által, és ez a kornak a szelleme, az egyesülés.  

70   Most egyesülnek egybe, próbálják elpusztítani az Üzenetet. Hogyan pusztítják el Azt? 

Hogyan tudnák elpusztítani Istennek Igéjét? Ők hatástalanná tudják tenni Azt, 

hatástalanná, a hagyományok elfogadása által, ahogy tették azt régen a kezdetben, és az 

Isten Igéjét hatástalanná teszik. Látjátok, ők azt mondják, „Ó, ez… Valójában, végül is…” 

Látjátok, ahol ez a hitetlen asszony, aki megpróbál… ő… elfelejtettem a nevét most; ha 

csak hívhatnám azt. Ő… én annyi mindenre próbálok gondolni.  

71   A napokban gondoltam erre a Mrs. nemzetre; én kívánom, lenne egy másik olyan, aki 

felkelne. Ő volt az, aki bement a bárokba, és kitépte a whiskyt, és kidobálta a jelzéseket, 

és minden ilyesmit. Miért nem emelkedik fel néhány asszony, mint az, és kimenne ide, 

letépni azokat a meztelen képeket a női fajának, és olyasmi dolgokat? Olyan nincs már 

többé.  

72   De most ez az asszony, egy hitetlen, aki mondta, hogy „a Biblia olvasása általános 

iskolában alkotmányellenes,” és ilyesmi dolgok.  

73   Most ők szintén, ti megfigyeltétek újra, ők próbálják azt mondani most, és ezek nagy 

tanulmányozói a Szentírásnak, azt mondták, hogy „sok próféciák, amik prófétálva voltak a 

Bibliában teljesen téves, és soha nem történt meg.” És hallottatok erről és olvastátok ezt. 

És ők próbáltak mindent mondani; látjátok, ők próbálják elpusztítani az Ige hatását. Ha 

csak el tudnák pusztítani és helyettesíteni egy hitvallással, vagy valami, ami az 

embereknek van, ami jobbnak látszik a szemükben, mint az Ige, akkor elpusztítják Azt az 

ő hagyományukkal. És így próbálják elpusztítani Istennek Igéjét a felekezeti politika által.  

74   Most, minden gyülekezetnek saját politikája van. A Krisztus gyülekezetének van az 

övé, a Keresztény gyülekezetnek az övé, és a Baptistáknak, és Metodistáknak, és 

Reformátusoknak; mindegyiknek van az ő különböző politikája. Most ők elmenekülnek 

attól, mert el vannak különülve. Látjátok, nem tudták volna megtenni ezelőtt, de most 

meg kell tenniük. Látjátok, ez az egyesülési idő, és most mind jönnek egybe, és közös 

alapba összegyűlnek, és meglátják, mi jön ki. Nekem ez olyan, mint kenyeret sütni 

lóhúsból, és szemetet kivenni a bödönből, és bármi több ők egybe (gyúrják), és tömik azt 

egybe; és egybe kötik azt, és dobnak bele egy kis rothadt krumplit, és dolgokat egybe, és 

megnézik, mi jön ki abból. Én biztos nem akarok semmit abból. Nem, uram! Ezen a 

módon csinálják. Látjátok, ők vesznek olyan embereket, akik hiszik, hogy Jézus egy mítosz 

volt, egy gyülekezet, amely hiszi, hogy Jézus egy mítosz volt; mások, néhányan hiszik, 

hogy Ő egy próféta volt.  

75   Az egyik azt mondja, „A csodák napjai elmúltak.”  

76   A másik azt mondja, „Lehet, hogy van olyan dolog.”  
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77   És mind ez együtt, és a Biblia azt mondja, „Hogyan járhatnak ketten együtt, kivéve, ha 

ők megegyeztek?” Látjátok? Ezt a fajta egységet kapták ők. És van valami nagy szent atya 

téve fölé, és ott kaptok egy képet a fenevadnak, csak pontosan, amit a Biblia mond. Most 

nekik van egy Evangélikus pap, a feje annak. Nos, mi látjuk, ez egyesülési idő. Ugyanaz a 

dolog most, a kommunizmus és minden egyesül egybe; a világban, és a gyülekezetben, és 

így tovább, egyesülnek egybe.  

78   Figyeljétek meg a természetet. Ó, nekem! A természet, ha csak megfigyelitek a 

természetet, az ugyanazt a dolgot teszi. A természet jelei Isten kalendáriuma. Tudtátok ti 

ezt? Jézus mondta nekik, hogy figyeljék a természetet. A tenger morajlana, látjátok, és 

különböző dolgok lesznek, és földrengések különböző helyeken, nemzeti viszályok, jelek 

az égben, jelek a földön, mindenütt jelek lesznek az eljövendő időben.  

79   Figyeljétek meg a felhőket. Mielőtt a felhők hozhatnak egy zivatart, tudjátok, hogyan 

tették ezt? Sok kis felhők összejönnek, hogy létrehozzanak egy nagy felhőt. Nos, ezeket 

fújja egy csomó kis szél, és a másikat is fújja egy csomó kis szél, és mindazok összejönnek, 

és akkor ők alkotnak egy hurrikánt. Látjátok? Ők egyesülnek, mielőtt vihar lehet; nekik 

muszáj.  

80   Figyeljétek a kacsákat és a libákat egyesítik magukat egybe, mielőtt elhagyják az 

országukat. Látjátok? Ők egyesülnek egybe. Ti láthatjátok őket repülni erről a tóról arra a 

tóra, innen át oda, mindegyik együtt. Ők egyesülnek, felkészülnek a felszállásukra. 

Látjátok, ez csak… ez a természet, és Isten teremtette a természetet, és a természet Isten 

terve szerint működik. Ez egy törvény, egy íratlan törvénye Istennek, hogy a természet az 

Ő törvénye szerint működik.  

81   Éppen úgy, mint egy temetési szolgálaton beszélni, ott van egy életnedv, ami lemegy 

a sírba a fa gyökerének aljára, hogy ott feküdjön, amíg feltámad a tavaszban. Ez Istennek 

egy törvénye. Nincs olyan intelligencia, amely képes levinni oda azt az életnedvet; ti nem 

tudnátok azt levezetni, ti nem tudnátok kiönteni. Nincs semmilyen mód jobban tenni, 

mint Isten teszi azt. Istennek van egy tökéletes módja. Így, amikor a levelek lehullanak, 

akkor Ő leküldi az életnedvet a sírba és elrejti azt. Amint Jób mondta, „Rejts el engem a 

sírba, amíg a Te haragod elmúlik.” Látjátok? Az lemegy oda, mert az egy törvénye a 

természetnek, a fagy elől. Nézzétek meg a leveleket, most elkezdenek lehullani. Miért? Ez 

a természetnek egy törvénye.  

82   A kacsák egybe jönnek, mindegyik a vezető körül gyülekezik. Ott ők valahogyan tudni 

fogják, én nem tudom, hogyan csinálják, de ők tudják azt, hogy az a bizonyos kis gácsér a 

vezető. És az a kis társ, ők mindnyájan egybe jönnek és gyülekeznek egyenesen ő köré, és 

felszállnak a levegőbe. És ő fog… soha nem volt el attól a tótól, de ő repülni fog 

egyenesen Louisianába vagy Texasba, ahogy mehet a rizsföldre. Látjátok, mielőtt elkezdik 

a repülésüket, hogy elhagyják az ő otthonukat, ahol ők születtek abban az évben, ők 

egyesülnek egybe. Ámen! Íme (ott vagytok ti); összegyűlnek a vezetőjük körül.  
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83   Az a baj az emberekkel, ők nem ismerik a vezetőjüket. Igen, uram. Ők összegyűlnek 

egy felekezet körül, ők összegyűlnek egy püspök körül vagy egy ember körül, de ők nem 

gyűlnek össze a Vezető körül, a Szentszellem az Igében. Látjátok? Ők azt mondják, „Ó, 

nos, én attól tartok, hogy egy kicsit fanatikus leszek; attól félek, rossz helyre megyek a 

lábammal.” Ó, ott vagy! Mi van, ha a kis kacsa azt mondja, „Én nem szeretem, ahogy ő 

tartja a tollát. Nem hiszem, hogy fogom követni őt.” Te halálra fogsz fagyni. Ott fogsz 

rekedni, ha nem mész a repüléssel. Az egyesíti magát egybe, és a természet ezt teszi.  

84   A libák egyesítik magukat egybe, összegyűjtik magukat a vezető körül, ők teszik 

ugyanazt a dolgot.  

85   Megfigyeltétek valaha a méhek rajzását? A méhek egyesíteni fogják magukat egybe, 

mielőtt kirajzanak, pontosan a királynőjük körül. Ez igaz. És ahova ő meg, ők is mennek. 

Igen! Mit csinálnak ők? Egyesülnek, mielőtt kirajzanak. Pontosan; minden természet! 

86   A halak egyesítik magukat egybe, mielőtt tavasszal ívnak. Megtalálhatjátok őket kint 

az óceánban; azok nagy… amit mi nevezünk „púposnak,” a lazac. Amikor ők feljönnek 

oda; mielőtt az ívás jön, láthatjátok őket tízezrével, kint a tengerben, jönnek körbe és 

körbe; a sós vízben, de valójában édesvízi hal. És itt jönnek föl egyenesen a friss (tiszta) 

vízbe, hogy felmenjenek ikrázási szezonra. Felmennek oda és ikráznak minden negyedik 

évben, és elpusztulnak, mihelyt ikráztak. És ők tudják, hogy mennek oda elpusztulni, és ti 

nem tudjátok megállítani őket semmivel. Ők átugranak a hallétrákon és minden máson, 

feljutni oda, tudva, hogy mennek a halálukba. De a természet törvénye kényszeríti őket, 

tudva, hogy ők felmennek oda, és ikráznak a mélyedésben, és meghalnak. És a fiatalok 

jönnek tovább, és valami egyesíti őket egybe akkor, és kimennek az óceánba. Ez 

egyesülés! Ez egy törvény. Ti csak nem tudjátok legyőzni Isten törvényét.  

87   Nemzetek megtörnek, mert az idő most, amit mi látunk, hogy ezt kell tenniük. Mi a 

nemzeti nyugtalanság folyamatábanvagyunk. Mi látjuk, hogy a nemzetek megszakítják a 

kapcsolatukat. Évről évre úgy találjuk, hogy ez a nemzet el van nyelve a 

kommunizmusban; ez el van nyelve a kommunizmusban. És itt a mi saját nemzetünk, ez 

átlyuggatott a kommunizmussal, és az át fogja venni azt. Látjátok, az meg fog történni, 

nem lehet megállítani. Miért? Ugyanaz az oka, amiért nem tudod megállítani Tituszt. Az 

emberek elutasították Istent és az Ő Igéjét. Igen, uram, így ők meg fogják csinálni, és mi 

látjuk azt folyamatban.  

88   Én általában pár órát veszek; már eltöltöttem harminc percet most. Látjátok? De 

hogy mindezt bevonjam, nekem sietni kell. Ti tanulmányozzátok, amikor hazamentek.  

89   Figyeljétek meg, ők éppen most egyesülnek. Ti azt mondjátok, „Branham testvér, igaz 

ez?” Ők jönnek az Armageddoni csatához, pontosan, amit őt fognak tenni. Látjátok? És ők 

pontosan most egyesülnek arra. Ezért van nekünk az Egyesült Nemzetek (Ensz), és 

minden. A nyugati világ egyesül a keleti világ ellen, a kommunizmus, és így tovább, ez 
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mind egyesül egybe. A gyülekezetek egyesülnek egybe. Úgy tűnik minden egyesül. 

Egyesítik, egyesítik magukat egybe, mi látjuk ezt.  

90   Amíg mind ezeknek a nemzeteknek egyesülése, ezek a jelek, nemzeti jelek, mi láttuk 

itt kint a világban, földrengések, különböző helyeken, különböző dolgok egyesülnek; 

hozzák a világot egybe, hozzák a népeket egybe, az összes gyülekezeteket egybe, mind 

ezeket a dolgokat. És miközben mind ezek az egyesülések folyamatban vannak, van ott 

egy másik egyesülés folyamatban. Ámen! Ez az, amire én rá akarok mutatni most nektek.  

91   Isten egyesíti az Ő Menyasszonyát. Ő jön egybe keletről és nyugatról, és északról és 

délről. Ott van egy egyesülési idő, és ez most van. Miért egyesül Ő (nőnem)? Az 

elragadtatásra. Ámen! Isten készíti Őt el. Igen uram, egyesülés! Mivel egyesül Ő? Az 

Igével! „Mert minden egek és föld el fog múlni, de az Én Igém soha nem fog elmúlni.” A 

Menyasszony egyesíti Magát az ÍGY SZÓL AZ ÚRRAL, függetlenül attól, hogy mit mond 

bármely felekezet vagy bárki más. A Menyasszony egyesíti Magát. Ő felkészül. Miért? Ő a 

Menyasszony. Ez igaz. És Ő egyesíti Magát az Ő Vőlegényével, látjátok, és a Vőlegény az 

Ige. „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. És az Ige testé lett, és 

lakozott közöttünk.”  

92   És a Gyülekezet és a Menyasszony és az Ige annyira egyé válik, amíg Maga az Ige 

véghezviszi a Vőlegény munkáit. Ámen! Látjátok ezt? Egy egyesülés! Nem, nem többé, 

„Csatlakozz a gyülekezethez”; nem többé ez, hanem meneküljetek mindentől, és 

kötődjetek Jézus Krisztushoz. Látjátok? Ez az egyesülési idő. Isten egyesíti az Ő 

Menyasszonyát egybe, visszahozza Azt; pontosan. Egyesíti az Ő Igéjének ígéretét.  

93   Második Thesszalonika, 2. fejezet; azt mondja, ez az 5. fejezet azt mondja, „A 

szentek, akik alszanak a föld porában, fel fognak ébredni. És akkor mi egyesülni fogunk 

velük (az élők azokkal, akik holtak voltak), mi egyesülni fogunk még mielőtt Oda 

felmegyünk,” mert a Menyasszony teljes lesz, amikor Ő Odaér. Azok, akik élnek, egyesítik 

magukat az Igével, és azok, akik elmentek, már megtették azt; és az mind egybe jön, és 

csinálnak egy nagy egyesülését az egyesítésnek, mielőtt felmennek Oda. Ámen!  

94   A kommunizmusnak fel kell emelkednie, ezeknek a többi dolgoknak fel kell 

emelkedni, és a gyülekezetnek egyesíteni kell magát ott kint, amikor ezek… és a 

nemzeteknek ott kint az egyházak világtanácsánál; és a Menyasszonynak egyesíteni kell 

Magát az Isten Igéje alatt. Annak érdekében, hogy ezt tegye, Isten leküldte a Mennyei 

jelet, és dolgokat, ami bizonyítja a Gyülekezetnek, hogy van ott egy nemzet (hogy Neki 

kell a nemzet). Ámen.  

95   Isten; egyesülési idő! Igen, uram. Ó, nekem! Most emlékezzetek, ott van egy 

egyesülése az Igének (egyesülni újból vissza), hozza vissza „a Hitet, ami egyszer a 

szenteknek adatott.” Hozza vissza! Ezt megtenni csak ezekben a napokban lehet. Az 

egyetlen idő, amikor meg lehet tenni pontosan most. Az soha nem volt megtámadva 

bárhol másutt, ők kimentek felekezeti dáridókba (műsorokba). De most az nem tartozik 
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felekezeti mulatsághoz, mert ez az idő az egyesülésre férfiaknak és asszonyoknak minden 

fajból, minden színből, minden vallásból, minden Krisztus alatt a Szentszellem keresztség 

által, és vissza az Igéhez.  

96   Egyesülési idő a Gyülekezetnek! Ó, nekem! Egyesíteni minden Igét, amik 

szétszóródtak mindenfelé ezek által a szervezetek által: azóta, Niceában, Rómában, 

amikor megszervezték az első gyülekezetet, és ők megszervezték Luthert, ők 

megszervezték Wesleyt, ők megszervezték az összes többi gyülekezetet. És ezt csinálva, 

nekik el kellett fogadni egy hitvallást, és aztán, amikor Isten küldött valami mást, ők nem 

tudták elfogadni Azt. Azért ez nem volt lehetséges eddig. És Isten megígérte az utolsó 

napokban, hogy „az atyáknak a Hite vissza lesz állítva a Menyasszonynak újra,” hogy ez 

így lesz, és az nem lehetett más időben, csak ebben az időben. Nézzétek, milyen egy jel a 

Mennyből, amint egy Tűzoszlop függ közöttünk, és az Úr Jézus Krisztus jeleivel és 

csodáival. És amíg Ő beszél nekünk, Az soha nem hibázik, tökéletesen pontos. Ámen! 

Akkor mi látjuk, hol állunk. Egyesülési idő!  

97   Mi látjuk a nemzeteket egyesülni, mi látjuk a világot egyesülni, mi látjuk a 

kommunizmust egyesülni, mi látjuk a gyülekezeteket egyesülni; és mi látjuk, Isten egyesíti 

Magát az Ő Menyasszonyával, amíg Ő és a Gyülekezet ugyanaz. Halleluja! Mint ott a 

piramis. Pontosan! Egyesíti magát egybe, Isten egyesül. Miért? A kezdeti gyülekezeti kor 

óta soha nem volt a Tűzoszlop valaha a nép között. A kezdeti gyülekezeti kor óta soha 

nem látták azokat a dolgokat, amelyeket mi látunk ma. És ez csak akkor volt lehetséges, 

amikor Isten elküldte a Hét Pecsétet, és adott nekünk egy jelet Az által, és küldött le hét 

Angyal a Mennyből; és jött, hogy visszahozza azt a szétszórt Igét azokban a 

felekezetekben, és lerögzítse azt vissza Isten Igéjében újra, hogy lehozza az Ő 

Szentszellemét.  

98   Jézus azt mondta, „Ha ti Bennem maradtok, és az Én Igém bennetek, akkor kérjetek, 

amit akartok, az meglesz nektek.” A Menyasszony egyesül vissza az Igével, amely Isten. A 

Gyülekezet és az Ige, nem Gyülekezet és a hitvallás, Gyülekezet és az Ige, a Menyasszony 

és az Ige egyesül egybe. Ó, nekem! Mit egy… Visszaállít, mit? Az eredeti pünkösdi atyák 

Hitét, látjátok, ami szét volt szórva a Luther csoport által. Nem Luther maga, nem Luther, 

nem Wesley, nem azok a nagy alapítók. De miután ők elmentek, ott volt egy gyülekezet 

felemelve, és ők… mit csináltak ők akkor aztán, csináltak egy szervezetet abból. 

Elfogadták a hitvallásokat, és így tovább, és elmentek. És nézzétek meg őket ma, most ők 

jönnek az egyházak világtanácsába.  

99   Most látjátok, csak az utolsó napokban, látjátok, mi látjuk a dolgokat megtörténni 

most, amelyek korábban soha nem történtek. Látjátok, ez Isten jele, és mindezek az 

egyesülések az idő jele. Most mi meg akarjuk nézni ezt alaposan, és valóban biztosak 

lenni, hogy megkapjuk ezt. Elhagyják… ők elhagyják az igazi Igét a felekezetekért, hogy 

hitvallást fogadjanak el, és emberek különböző nézeteit, ahelyett, hogy vennék az Igét.  
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100   A Jelenések 10 azt mondja, „A hetedik angyal Üzenete.” Most emlékezzetek, az 

pontosan a Hét Trombitában van, és ott volt hét angyal, fújtak Hét Trombitát. Ez a 

következő, amihez mi megyünk. De emlékezzetek, ahol nagyon kifejezetten azt mondta, 

„Az angyalnak…” nem a hetedik angyalnak a Trombitálása, hanem a „hetedik angyalnak 

az Üzenete.” Látjátok, nem a trombitáló angyal, az Üzenet angyal! Látjátok, az angyal csak 

a trombitát szólaltatta meg, a hetedik angyal, a Trombitáló angyal. De ez azt mondja, „A 

hetedik agyal Üzenetének napjaiban,” látjátok, amikor az ő Üzenete befejeződött. 

Látjátok, ez a gyülekezeti kor Üzenete. Ebben az időben, amikor ő volna… az Üzenet, nem 

a Trombita, és „az Istennek titka (ami írva van az Igében) elvégeztetik.”  

101   Nos, nézzétek meg, milyen napban élünk! Nézzétek meg azokat a pecséteket, ahogy 

összevonta azt a szétszórt Igéjét Istennek, amit Luther és mindazok a többiek, akik nagy 

reformátorok voltak, akik elmentek; visszajött pontosan, és megmutatta a Bibliában, ahol 

ők vannak; minden embert pontosan az ő helyére, amit ő fog tenni, és mi fog történni a 

gyülekezettel; mit fog ő tenni, és mi fog történni a gyülekezettel; mindezek a dolgok, amit 

ő elhagyott. Aztán, az utolsó napon, amikor mi nem tudtunk semmit arról, előre 

megmondta nekünk egy bizonyos dolognak megtörténését; és még az újságok és dolgok 

felvették azt, és lejön egyenesen és kijelenti azt, és összeköti a titkokat egybe. Ámen! 

Testvér, ez magasztos nekem! Ez számomra vonalban áll az Igével. Ámen! Nem érdekel 

amit, vagy érdekel, amit az emberek mondanak, gondolnak, ez igaz, de nekem ez az 

Igazság.  

102   Mint a bölcsek, akik Babilonból jöttek le, ők kiáltották, „Hol van Ő, aki született a 

zsidók Királyának? Ő a földön van, éppen most. Nekünk meg kell találni Őt.” Ez igaz. És én 

hiszem, Ő olyan közel van az eljövetelhez, hogy én mondhatom, „Íme, a Vőlegény jő! Én 

hallom az éjféli kiáltást!” Ámen! Mi pontosan a vég időben vagyunk. Ó, nekem, az óra, 

amiben mi élünk. Figyeljetek. Látjátok?  

103   Micsoda nap. Milyen egy idő, amiben mi élünk, ez a nagy titka Istennek be van 

fejezve; hozva az Istenségben, megmutatja mi Az; hogy azok a kis izmusok, és elmentek 

(kisiklottak), és csinálták Őt ennek, és valaki csinálta Őt ennek, valaki csinálta Őt annak. 

De az Úrnak Angyala lejött és felhozta az összes izmusukat, és kihúzta az Igazságot abból, 

és bemutatta Ezt. És ott van Az, annyira tökéletes, amilyen Az lehet, nem mehetnél más 

útra. Ott van Az, ez az, ami Ő. Látjátok, a kígyó magja mindezek a különböző dolgok, 

amelyek olyan titokzatosak voltak az emberek között. Látjátok? Mi az? Ő volt… Ez a jel, 

mire? Egyesülésre!  

104   Mit mondott Ő Malakiás 4-ben? Helyreállít! Visszaállítja az eredeti pünkösdi hitet, 

vissza a népnek ugyanazt a pünkösdi Üzenetet, ugyanaz a pünkösdi jel, ugyanaz a 

pünkösdi bizonyíték, ugyanaz az Isten, ugyanaz az Erő, ugyanaz a tanítás, minden 

pontosan, ugyanannak a Tűzoszlopnak az igazolásával, amely lesújtotta Sault az úton 

Damaszkuszba, közöttünk van ma, ugyanazt a dolgot csinálja, amit Ő azon a napon tett. 

Egyesülés!  
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105   Mi látjuk a nemzeteket egyesülni, látjuk a világot egyesülni, látjuk a gyülekezetek 

egyesülnek. Mi látjuk a Menyasszony egyesül, egyesül az Igével. Miért? Az Ige Isten. És 

amint az Ige… Amint a Vőlegény (mivel az Ige), és a Menyasszony (mivel hallgatója az 

Igének), Ők egybejönnek egy Egyesülésben. Ők egyesülnek, mint egy menyegző. Látjátok, 

Ők felkészülnek a menyegzőre, és Ők Eggyé válnak. Az Igévé válsz, te válsz az Igévé. Jézus 

azt mondta, „Azon a napon tudni fogjátok azt. Minden, ami az Atya, Én vagyok; és 

minden, ami Én vagyok, ti vagytok; és minden, ami ti vagytok, Én vagyok. Azon a napon 

tudni fogjátok, hogy Én az Atyában vagyok, az Atya Bennem, Én bennetek, és ti Bennem.” 

Látjátok? „Azon a napon.” Milyen napon? Ezen a napon! Megtudjuk a nagy elrejtett 

titkait Istennek, hogy kijelentette. Ó, mennyire szeretem ezt!  

106   Ó, figyeld, a tudomány és az Ige, nem lehet összehasonlítani, amint ma teszik. Nem 

tudták megtenni ezelőtt. Ezt csak most tudják tenni.  

107   Figyeljétek meg, Ő mondta, „mennyei (égi) jelek, mennyei jelek.” Tudományos és 

nemzeti jelek; most nekik vannak nagy jelek az égen ma, nekik vannak űrhajósok és 

minden. De mit csinálnak ezek az űrhajósok a világnak, jelek? Az hoz nekik félelmet. Nem 

tudják, hogy mikor, ők fölküldhetnek valamit, mit az, és csak ledobják ezeket a bombákat, 

és mi nem lennénk többé. Látjátok? Most az a jelek, amit kapnak, félelmetes jelek az 

égen. Látjátok? Nekik vannak azok az atom rakéták és minden, mindenféle jelek.  

108   Ti látjátok, ahol aláírták ezt a nemzetközi egyezményt a minap, hogy nem fognak 

több bombákat robbantani odakint, de most mennek a víz alá és le a földbe, tesztelik 

azokat ugyanúgy. Látjátok? Ők aláírnak egy egyegyményt, „Mi nem fogjuk ezt tenni, ha te 

azt mondod, hogy te sem teszed (de mi hazamegyünk és csináljuk ezt így; miközben mi 

tudjuk, hogy te ugyanazt csinálod odaát).” Látjátok? Ott nincs semmi dolog, ez csak… 

nincs semmi bizalom közöttük, ott nincs semmi. Tudjátok… Látjátok? És mindegyik fél a 

másiktól. Ez egy félelmetes jel.  

109   A tudomány, az ember és a nemzetek létrehoztak egy félelmetes jelet az égben. Ez 

pontosan igaz. Most félnek egymástól. És van adva egy égi jel a… Látjátok most, nekik van 

egy jel az égben, szintén, egy félelmetes jel, az ember az űrhajóban; lehet, van vele egy 

atom rakéta, és ledobhatja és elpusztít egy egész nemzetet. Felmegy egy űrhajóban és 

kiáll oda. Nincs semmi, ami visszatartsa őket attól a tettől. Biztosan megtehetik… 

bármikor, amikor akarják. Ők porrá tehetik őt, ha akarják, csupán… tizenöt perc múlva. És 

amit az egyik megtehet, azt a másik is. Így, látjátok, hogy nekik van egy jel, de ez a fajta jel 

félelmet kelt bennük.  

110   Ők egyesülnek egybe, egybe teszik az erejüket. A szabad világ egybe teszi az erejét. 

A kommunizmus egybe teszi erejét Oroszországgal. Mindenki; de mindegyik fél a 

másiktól. Látjátok, ez egy félelmetes jel. Ez igaz. Ez nemzeti jelek és dolgok.  

111   De a Gyülekezet megkapta a Mennyei Jelet, egy Űrhajóst! Ámen! Jézus Krisztust a 

Tűzoszlop formájában; ami Ő volt az Ószövetségben, ami Ő volt, amikor Ő találkozott 
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Saullal a Damaszkusz felé vezető úton, ugyanaz a Jézus itt van ma! És mit csinál Az? Hoz 

Az félelmet? Az hoz szeretetet, egyesíti egyiket a másikkal. Ámen! Egy érzést egymás 

iránt. Az hozza az Isten Szeretetét, ó, egyesít minket, és hoz minket, a Krisztus Testét 

egységbe, mint egy Menyasszonyt. Ez az, amit most csinál, ez a nagy egyesülés, hogy 

Isten…  

112   Ők egyesítik magukat, egyik csoport itt, hogy harcoljon a másikkal, egy csoport erre, 

hogy harcoljon a másik ellen. Itt a gyülekezet áll közöttük; nézzétek, mi történik, az 

egyesülni fog velük. Ez pontosan igaz. De mi most meglátjuk, hogy az hoz félelmet és 

nyugtalanságot.  

113   De a Gyülekezet, a Menyasszony, egyesülve van egy Isten által (vagy egy Istennel), 

egy Szellem alatt, az Isten Szellemének egy szent Egyesüléseben Istennek, hogy legyen 

egy szent Menyasszonya Istennek. Ez igaz, ők mindnyájan; egysége a Testnek. A Test vár, 

mint egy Menyasszony; mint az a Menyasszony, ahogy mi nevezzük magunkat a 

Menyasszonynak. Mert az egyesülési ideje a Menyasszonynak, a Gyülekezet így jön 

egybe. Annak teremteni kellene olyan szeretetet mi köztünk, hogy alig bírjuk ki, ha távol 

vagyunk egymástól. Ez igaz. Amikor nem kell könyörögni az embereknek, hogy 

imádkozzanak, nem kell könyörögni nekik, hogy imádják Istent, nem kell könyörögni 

nekik, hogy tegyék, ami helyes. Ők csak olyan szeretetben vannak Vele, amíg nincs semmi 

más.  

114   Mit gondolnál egy kislányról, egy igazán szép kis hajadonról, aki meg akar házasodni 

egy jóképű fiatalemberrel, akivel olyan őrült szerelemben van, az többet jelent neki, mint 

a saját élete, és ő tudja, hogy mindjárt össze fognak házasodni? Ahogy az esküvő napja 

közeleg, az a kis társ, mondom nektek, ő egészen „sétál körbe.” Látjátok? Ő csak elkészít 

mindent; átadja teljesen magát neki. Ez igaz. Minden, ami tetszik neki, az csak, amit ő 

akar tenni. Nos, így kellene lenni a Gyülekezetnek ma, hogy a mi életünknek úgy el 

kellene rejtőzni Istenben Krisztuson keresztül, bepecsételve oda a Szent Szellem által.  

115   A dolog, amit tanítottam nektek itt, mondtam nektek ezeket a jeleket és különböző 

dolgokat, amik történnek, nincs időm, hogy ezt tegyem most; egy másik üzenetben 

fogom, ha az Úr akarja. De egy kis dolog még hiányzik a Gyülekezetben. És mi akarjuk, 

hogy eljussunk ahhoz, és én most éppen a szélén vagyok annak. Látjátok? És mi oda 

akarunk jutni, ha… meg kell azt tennetek. Ha nem teszitek azt, csak ez minden, muszáj 

megtennetek azt. Mert nézzétek, az egyesülési idő kéznél van (itt van), mert Isten hozza a 

Gyülekezetet egybe, hogy legyen egy Elragadtatás, hogy menjen a menyegzőre, a Nagy 

Egyesülésre: amikor Isten és ember egyesülni fog az Örökkévalóságra, amikor az idő 

teremtményei egyesülnek az Örökkévalóval.  

116   Az egyszer megtörtént az Embernekfia formájában a földön. És Neki oda kellett adni 

az Ő Életét, hogy előhozzon egy Erőt, hogy egyesítsen más embereket ugyanazzal az 

Erővel, Jézus Krisztus Menyasszonyának. És most a Gyülekezet egyesíti Magát a Krisztus 
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Testéhez. Az felszabadította Magát, elzárva minden apró bilincstől, elkészíti Magát; 

jönnek egybe, egyesülnek maguk közt; ó, a szeretet és öröm, és a Szent Szellem mozog 

közöttük. Ó, nekem, milyen egy idő!  

117   Amint mi látjuk, a kacsák készülnek, mi látjuk a libákat készülni, mi látjuk a 

fenevadat… a méheket készülni, mi látjuk, a felhőket felkészülnek az esőre, mi látunk 

mindent; hogyan egyesítik magukat egybe, mert az ő nagy kényszerük. Mi látjuk a 

Nemzetek Szövetségét, a nemzetek együtt egyesítik magukat a kommunizmusban. Mi 

látjuk őket, egyesítik magukat itt a nyugati világban. Mi látjuk a gyülekezet egyesíti magát 

egybe, mindezek a többiek. Így ez teljesen lehetetlen, semmilyen más időben nem 

lehetett így; az nem lehetett így húsz évvel ezelőtt, nem volt így. Nem volt így tíz évvel 

ezelőtt. most kell lenni. Látjátok, mert ezek az izmusok és dolgok nem jöttek erre a 

helyre.  

118   Most ébredj fel! Rázd fel magad gyorsan, és nézz ki ide, ahol vagyunk! Hol vagyunk 

mi? Mint ezek a bölcsek, mi pontosan vonalban vagyunk az Ő Igéjével, és az Úrnak 

Világossága ragyog a mi utunkra. Dicsőség legyen Istennek a Magasságban. Dicsőség 

legyen Istennek, Aki adta nekünk Jézus Krisztust, Akit szeretünk, és hozott minket erre a 

helyre. És ahogy mi… Mi az Ő népe vagyunk, megvásárolva az Ő Vérének az árával.  

119   Ó, nekem! Amikor az egyesülési idő jön, mi úgy nézünk ki, mint akik egyesültek 

egymással, az Ő Szelleme kötelékeiben, mi… Lehet az Ő Szelleme? Biztosan, ez az Ő 

Szelleme. Mi Az? Ez az Ő Igéje, és Ő az… az az Igének a Szelleme. És amikor az Ígéretnek a 

Szelleme reád száll, és igazolja és megmutatja Magát pontosan itt, Az ugyanaz a Szellem? 

Ez az Egy, aki Mózessel volt a pusztában! Ez az Egy volt Jézus Krisztuson! Ő az Egy, aki 

találkozott Saullal a Damaszkuszi útján! Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! És Ő 

ugyanazt csinálja!  

120   És mi látjuk a nemzeteket együtt, mi látjuk a gyülekezet fejeit együtt, mi látjuk a 

kommunizmust együtt, mi látjuk, az izmusok egyesülnek, mi látjuk mindezeket a 

dolgokat; és most mi látjuk, a Menyasszony egyesül az Igével. Ó, nekem! Itt az idő, hogy a 

szentek fel fognak támadni, hogy egyesüljenek azokkal, akik élnek, hogy menjenek és 

egyesüljenek Jézus Krisztussal örökre.  

121   Isten segítsen minket, minden egyest, hogy egyesüljünk Krisztussal ma este, átadni 

mindenünket, amik vagyunk, mindent, ami nekünk van, a mi egész lelkünket, testünket, 

és értelmünket (szellemünket) Jézus Krisztusnak, és várva az egyesülésnek idejét.  

 Amikor az Isten trombitája megharsan és nem lesz többé idő,  

 És előtör az Örök reggel, fényes és igazságos;  

Amikor a Krisztusban meghaltak feltámadnak és összegyűlnek ott a másik parton (a 

Menyasszonnyal, amely él), hogy fel legyen kapva együtt.  

122   Nézzetek az egyesülésre! Isten egyesíti a Gyülekezetet az Ő Igéjével, az Ige a 

Gyülekezettel, hogy mindketten ugyanazzá válnak, „Mond ezt, és az meg fog történni. 



23 
 

Tedd ezt, és az meg fog történni. Ez az; ez Én vagyok te előtted, ez Én vagyok bizonyítani 

azt, hogy Én vagyok veled.” Rendben.  

123   Mi megtaláljuk, hogy az idő jön, amikor a Trombita megszólal, és azok az alvó 

szentek, nem lehettek tökéletesek nélkülünk; ők tőlünk függenek (számítanak ránk) Zsidó 

11); és amikor egybe jönnek, egyesülnek az élőkkel. A Gyülekezet egyesül az Igével, akkor 

a Gyülekezet és az Ige egyesül egybe, egybe jön. A meghalt szentek egyesülnek egybe az 

élő szentekkel, hogy egyek legyenek; és mind mennek együtt, hogy egyesüljenek 

Krisztussal ott, a Bárány Menyegzői Vacsorájára.  

124   Ez egyesülési idő, és a jelek repülnek mindenütt. A jelek a nemzetekbenvannak, 

jelek a kommunizmusbanvannak, a jelek a nyugati világban, a jelek a gyülekezetek 

tanácsában. És a Jel itt van ma este a Szent Szellem hatalma (pártfogása, védnöksége) 

alatt, és az Istennek Igéje megerősíti azt és Igazsággá teszi. Ámen! Egyesülési idő! A jele 

az Egyesülési Időnek! 

       Hajtsuk le a fejünket.  

125   Úr Jézus, ahogy az én szegény szívem örömmel dobog, ahogy látom a 

lehetőségemet, egy középkorú ember, de mégis a lehetőség nekem, hogy meglátlak 

Téged jönni ebben a nemzedékben; hogy én élhetek, és itt állhatok, és látni, amikor az a 

Trombita megszólal, „Aki szennyes, tovább is szennyes. Aki igaz, tovább is igaz. Aki szent, 

tovább is szent.” Ó, Uram Isten!  

126   És gondolni, mi megállunk egy pillanatban, egy szempillantás alatt, amikor a világ 

nem fogja tudni, hogy mi történik, de hirtelen meglátod előtted megjelenni a 

szeretteidet, akik elmentek, jönnek egyesülni veled újra. És mi egy pillanatban 

megváltozunk, egy szempillantás alatt; és fel leszünk ragadva együtt, hogy találkozzunk a 

mi Urunkkal a levegőben. És akkor egyesülünk Vele, hogy ott legyünk örökre, hogy soha 

többé ne kelljen kívül lenni az Ő Jelenlétéből újra.  

127   Milyen nagydolog ez ma, Uram, tudni, hogy mi most egyesülve vagyunk egy 

Szellemmel. Egy Szellem, a Szent Szellem, az Ige van Ő-Benne megragadva, és belénk jön. 

És milyen nagydolog ez, milyen egy kiváltság, hogy elszabadultunk az egész világtól, hogy 

egyesítsük magunkat Jézus Krisztushoz. És gondolni azt, hogy egy napon fizikai formában 

egy olyan testtel, mint az Ő dicsőséges teste, mi le fogunk ülni az asztalhoz a Menyegzői 

Vacsoránál, és ott leszünk egyesülve és összeházasodtunk Vele; hogy éljünk, mint 

Menyasszony és Vőlegény, minden időkön át, amik jönnek, egy szüntelen (végtelen) 

Örökkévalóságon keresztül.  

128   Uram Isten, ez ne csak egy képzelt gondolat legyen az embereknek, de váljon olyan 

valósággá, amíg olyan éhség és szomjúság jön az emberekbe, hogy ők… olvassák az 

újságokat, ránézve… hallgassák a rádióban a híreket, és lássák meg, hogy ez az egyesülési 

idő. A jelek felvillannak.  
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129   Uram Isten, ahogy beszéltünk az asszonyokról, mit fognak tenni az utolsó napokban; 

mit fog tenni a gyülekezet az utolsó napokban; és mi lenne a Gyülekezeti Kor, és mi lenne 

a Pecsétek, mind ezek a más dolgok. És mi látjuk, amint az volt a Noé napjaiban. Mi 

látjuk, amint az volt Sodoma és Lót napjaiban, amikor az Isten Angyala megismertette 

Magát emberi testben, ette a tehénnek húsát és ivott a tehén tejéből, és kenyeret evett; 

és ott állt és meg tudta mondani mi történik a háta mögött. És Jézus azt mondta, hogy 

ugyanaz fog történni az Emberfiának az eljövetelekor.  

130   Uram Isten, mi látjuk a piramist, hogyan építettük fel ott, és láttuk, hogyan adtuk 

hozzá ezeket a dolgokat; és megállapítjuk, hogy mi a végső időben vagyunk, várunk a 

Vezér (Fő) Szegletkőre. Dicsőség Istennek! Kérünk, Atyám, hogy Te ébreszd fel az 

embereket most gyorsan, és gyűjts minket egybe, Istenfélő szeretettel és tisztelettel 

Jézus Krisztus felé és egymás felé.  

131   Ha van itt valaki ma este, akiben nincs meg ez a reménység, felemelnéd a kezedet 

Istenhez és mond, „Uram Istenem, egyesíts engem Veled, egyesíts engem Veled”? Isten 

áldjon meg testvér. Isten áldjon téged, és téged, téged; igen. „Egyesíts engem Veled, 

Uram.” Igen! Ó, nekem!  

 Nemzetek széttörnek, Izrael felébred,  

132   Nézzetek Izraelre odaát, egyesültek egybe. Izrael a világ minden tájáról jöttek 

egyesíteni magukat; egyesíteni magukat, és most ők egy nemzet. Ők egy egyesült 

nemzet; saját zászlójukkal, saját pénzükkel, saját hadseregükkel, mindennel; ha ők valaha 

voltak, most vannak. Izrael egyesült, Róma egyesült, a gyülekezet egyesült. És a 

Menyasszony egyesülésbe van, ámen; és az eljövetele annak a Nagy Egyesülésnek. Mi az? 

Az mind halad fel ahhoz a Jelhez, az a legfontosabb legfőbb Jel, Jézus és az Ő 

Menyasszonya egyesül, mint egy.  

133   Atyám, Istenem, add meg ezeket az áldásokat, amiket én kérek ezeknek az 

embereknek, és egyesülhessünk mi Veled szívünkben és szellemünkben, ahogy 

fölemelték a kezeiket ezt vágyva. Uram Istenem, tisztíts meg minket és tegyél minket a 

Tieiddé; add meg ezt, Uram. Ez minden, amit tudunk és tehetünk, kérünk. És Te mondtad, 

ha mi kérjük és hisszük azt, meg kell kapnunk azt; én arra nézek, Uram. Köszönöm Neked, 

Jézus Krisztus Nevében. Ámen.  

 Szeretem Őt, Szerem Őt,  

 Mert Ő előbb szeretett engem,  

 És megvásárolta az én üdvösségemet 

 A Golgota fáján. (Ámen. Ó, nekem!)  

 Íme, a Vőlegény jön!  

 Hallom az éjféli kiáltást! 

 Mi fel fogunk emelkedni (felszállunk) egy kiáltástól, ha mindannyian kitartunk,  
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 És találkozunk Vele az égben.  

 Vigyázz és imádkozz testvérem,  

 Nehogy valaki elvegye a koronád,  

 Mert a lágymeleg és visszaeső bűnös 

 Nem fog házassági ruhát viselni.  

134   Ez igaz. Készüljünk fel erre az éjféli kiáltásra. Az jön abban az órában, amikor nem 

gondoljátok. Lesz ott egy kiáltás, nem a hitetlen világ között; az egy titok lesz. De a hívők, 

akik erre figyelnek; ti látjátok a csillagokat egy vonalba jönni? Látjátok? Mit hozott az 

létre? Csak pontosan, mint az tett az első időben. Látjátok, mi itt vagyunk, a jelek jönnek.  

 Mi látjuk az Ő eljövetelének jeleit megjelenni, 

 Íme, nézzétek, a füge levelei zöldé válnak most;  

 A Királyság Evangéliuma minden nemzethez elment; 

 És mi közel vagyunk, hogy megláthassuk a véget.  

 Aztán örömmel tovább hirdetjük az Ő megjelenésének áldott Üzenetét, 

135   Igaz ez? Ó, hirdessük az Ő áldott megjelenésének Üzenetét! Ezt kell tennünk. 

Elmondani mindenkinek, „Készüljetek fel, készüljetek az Istennel való találkozásra.” 

Ámen! Szeretem Őt. Ó, mennyire szeretem Őt. Most álljunk fel. Amint köszöntsük 

egymást, fogjatok kezet valakivel körülöttetek és mondjátok:  

 Amíg találkozunk! (Fogjatok kezet most.)… amíg találkozunk! 

 Amíg találkozunk Jézus lábainál;  

 Amíg… 

       Emlékezz, neked lehet egy elszólításod. A mi következő találkozásunk lehet az Ő 

lábainál lesz.  

 Ó, Isten legyen veletek, amíg újra találkozunk! 

136   Most csak gondoljátok el, mielőtt újra találkozunk; mielőtt találkozunk vasárnap 

reggel vagy szerda este, lehet, hogy… az első dolog te tudod, valaki hiányzik. Egyesek 

hiányoznak, és ők elmentek. Ó, gondold el, a te férjed hiányzik, vagy a feleséged hiányzik, 

vagy János felesége hiányzik, és itt a gyermekek hiányoznak. Minden megtörtént (mi 

történt?), akkor te lemaradtál (hátra maradtál)!  

 Ó, milyen sírás és jajgatás lesz, amikor az elveszettek elmondták végüket, 

 Ők kiáltanak a sziklákhoz és a hegyekhez, (Mint Izrael, visszatérnek a városba, a 

templomba.)  

 Ők imádkoztak, de az imájuk túl késő volt. (Ők elutasították az Üzenetet.) 

137   Ó, testvér, soha ne tedd azt. Bármit is csinálsz, állj bátran az ügyhöz! Igen, uram! 

138   Most, amíg találkozunk, mi ezt fogjuk tenni:  
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 Vidd a Jézus Nevét magaddal,  

 Mint egy pajzsot minden gondra; 

 Amikor a kísértések köréd gyűlnek, (Mit teszel?) 

 Suttogd az a szent Nevet imában.  

 Drága Név, ó, mily édes! 

 A föld reménye és a Menny öröme; 

Drága Név, ó, mily édes! 

 A föld reménye és a Menny öröme. 

139   Hajtsuk meg a mi fejünket most, amint dúdoljuk: 

 Jézus Nevére meghajolva,  

 Leesve az Ő lábainál,  

 Királyok Királyának a Mennyben… koronázzuk Őt, 

 Amikor az utazásunk befejeződött. (Az lesz egy napon.)  

 Ó, drága név, drága név, ó, mily édes! 

       Amíg újra találkozunk, Isten áldjon titeket.  

 A föld reménye és a Menny öröme; 

Drága Név, ó, mily édes! 

 A föld reménye és a Menny öröme. 

 

*** 

 


