
Az elragadtatás 
(Rapture) 

1965. december 4. Yuma, AZ 
 
 

1 A helyi csoport itt Yumában, ez egy nagy kiváltság meghívást kapni, hogy újra 
visszajöjjek. Csodálatos időt töltöttünk itt az elmúlt alkalommal. Mikor megértettem, 
hogy újra visszajövök, ez igazán jó érzéssel töltött el, hallani a bizonyságokat és ezeket a 
kedves szavakat az emberektől, és ez úgy egy kicsit felemel. 

2 Billy mondta nekem, hogy a testvér Las Vegasból szeretne egy összejövetelt a helyi 
csoportnál; keressétek meg őt közvetlenül miután a szolgálat véget ér itt! Van időnk – azt 
mondja – hogy beszoríthatjuk mindjárt januárban, a phoenixi összejövetel előtt, értitek, 
hogy eljöjjünk Las Vegasba. Mindig is el szerettünk volna jutni oda.  

Azt hiszem Art Wilson testvér volt ott régebben, vagy talán még mindig ott van. 
Megkért engem, hogy jöjjek fel, ő és Wilson testvérnő. Nem volt még lehetőségem, így 
talán ez lesz az az alkalom, amikor jöhetek. 

3 Csak keressétek meg Billy Pault, vagy Roy Borders testvért! Azt hiszem, itt van 
valahol. Valaki azt mondta, hogy Roy testvér bent volt. Pearry testvér, Lee, vagy 
bármelyikük meg tudja nektek mondani. Csak jelöljétek ki a dátumot számunkra, hogy 
jöjjünk! 

4 Láttam itt sok szolgálót az imént, aminek nagyon örülök, hogy találkozhatok a 
testvéreimmel. Bárcsak lenne időm hazamenni veletek, mert tudom, hogy nektek van a 
legjobb szakácsotok az országban. Ez ragyogó. 

5 Most Pearry testvér két rosszat is tett ma este. Két fekete pontot kap most. Az egyik, 
hogy elvágta a mikrofon vezetékét odaát. Hát te vagy a hibás azért, Pearry testvér! Nem 
gondolom, hogy valóban hibás vagy. De te... valaki beszélni készült. Ez jó volt egynek. 

6 Ahogy aztán újra kiment oda és beszélgetett, azt mondta: „Mondd csak!” elmondva 
Collins testvérnek, vagy valamelyiküknek. Mondta „A vacsora jó volt, de” mondja, 
„mondom neked” mondja „az az ember biztos spanyol vagy valami, vagy mexikói. Az volt 
a legcsípősebb paprikás, amit valaha kóstoltam.” Így folytatva, és a szakácshoz beszélt. Az 
azt mondta: „Én vagyok a szakács.” 

7 Az Texas számodra. Majd megneveljük itt Arizonában, ugye, ha itt marad 
körülöttünk egy időre. 

8 Igazán kellemes itt lenni. Azt hiszem ez nem hangzik viccelődésnek, csak 
humorérzék. Ahogy magának az Úrnak is volt humorérzéke, tudjátok. Azt mondta: 
„Heródes, menjetek, mondjátok meg annak a rókának” – látjátok – „ma ördögöket űzök, 



holnap elvégeztetem.” Tehát neki is volt humorérzéke. Hát nekünk se árt – úgy gondolom 
– egyszer-egyszer. 

9 Most egy kicsit késő van. Általában körülbelül négy órát prédikálok. Így ismerve a 
helyi testvérek és testvérnők udvariasságát, ma este jóval rövidebbre szabjuk ezt. És 
csak... mondtam Terrynek. Azt mondta „Mi legyen... Tegyek fel egy kétórás szalagot?” 

10 Azt mondtam: „Nem Terry! Ez egy bankett. – mondtam – csak körülbelül harminc 
vagy negyven percet beszélek az emberekhez valamiről.” Ezt próbálom mindig észben 
tartani. 

11 Amikor kisfiú voltam, az emberek azért jöttek ki meghallgatni, mert egy 
prédikátorfiú voltam, csak egy fiatal fickó, egy srác. Azt mondták: „Hát Billy Branham, 
tudjátok csak egy gyerek, soha nem végezte el az iskolát és nincs képzettsége.” Kijöttek 
hallgatni a töredezett szavaimat, a Kentucky angolomat, és így ők... „az én „hogy hát”-
jaim, „suk-sük”-eim, furcsa szavaim..”  

Mint az egyik összejövetelen itt nem régen azt mondták: „mindannyian felállunk és 
elénekeljük a nemzeti Himnuszt.” 

12 Felálltam és azt mondtam: „Az én régi Kentucky otthonom ott messze.” Az volt az 
egyetlen nemzet amiről tudtam, így ez nemzeti himnusz volt, ami engem illetett. 

13 Úgyhogy miután idősödsz, most hát mi, beérve, neked valami több kell, hogy legyen 
annál. Érted? Vesszük... Pál mondta: „Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint 
gyermek és úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy viselkedsz, mint gyermek.” De amint 
idősödsz, akkor kezded az első néhány lépésed megtételétől, és totyogsz és elesel, és 
felállsz és újra megpróbálod. Aztán egy idő után eléred, hogy egyenesen tudsz járni. Ez az, 
amit tennünk kell, mint a kereszt katonái, most itt az ideje, hogy egyenesen járjunk, végig 
a Dicsőségbe vezető főúton. 

14 Hiszem, hogy e világ történelmének záró szakaszában élünk. Igazán hiszem, hogy az 
Úr eljövetele közelebb van, mint ahogy azt gondoljuk talán. Úgyhogy most, csak az időtök 
mintegy harminc percében, vagy valahogy úgy; szeretném felhívni a figyelmeteket egy 
Íráshelyre, amit egy szövegként szeretnék használni, és utalni még többre is itt.  

 Otthon ülve, a múltkor, ezen a kérdésen gondolkodtam. Aztán azt gondoltam: „Nos nem 
tudom; beszélek mindezekről az Igehelyekről. Csak egy részét fogom venni ennek, és csak 
ilyen kis rövid szolgálatok alkalmával, amilyen ma este lesz nekünk.” Egy dolgot el akarok 
mondani, mialatt idelapoztok a Zsoltárokhoz. A 27. Zsoltár, az első öt verset akarom 
elolvasni. 

15 Ezt akarom mondani az üzletemberek, A Teljes Evangéliumi Üzletemberek 
csoportjaival kapcsolatban.  

Pearry testvérem beszélt a könyvekről, és így tovább, és az új könyvekről, amiket 
kiadtak. Hányan emlékeztek arra a szalagra, és itt prédikáltuk azt Phoenixben odaát, az 



egyik összejövetelen arról, hogy Mennyi az idő uraim? Nos, az volt a kezdete annak a 
könyvnek, értitek, amikor ez megtörtént. 

16 Túl sok természetfeletti igazolás van Istennek erre az órára szóló Igéjéről ahhoz, 
hogy valami ne közeledjen hozzánk most. Mi éppen... Ez túlságosan valóságos. A dolgok, 
amiket... Meghökkentő lenne számotokra, ha csak megtudnátok, hogy valójában mi 
történik. Sokan közületek, idegenek, talán halljátok ezeket az embereket felállni és ezeket 
a megjegyzéseket tenni „Az óra Üzenetéről”, és így tovább. Amire utalnak, az Isten 
ígérete erre az órára, amint megígérte, hogy mit fog tenni. Látjuk Őt Írás szerint 
bizonyítani pontosan azt, amit mondott, hogy tenni fog, ugyanolyan módon. Előre 
megmondva, tökéletesen pontosan eltalálva minden alkalommal, mert Isten az, aki 
mondja ezt. 

17 Ha egy ember, – nem érdekel, hogy ki az –, megpróbál ilyen jövendölést tenni, 
tízmillióhoz egy az esélye. Ha egy ember megmondja neked, hogy egy bizonyos dolog fog 
történni, ez egy bizonyos időben fog történni; egy a tíz millióhoz. Aztán a hely, ahol ez 
megtörténik, annak az esélye már egy a százmillióhoz.  

Aztán az időpont, amikor megtörténik, az megy tovább és tovább, és a mód, ahogy ez 
történni fog, és mi fog történni, és így tovább az túl van a találgatáson. Amikor látjuk ezt 
olyan tökéletesen, minden egyes alkalommal, akkor ez Isten.  

És aztán egyenesen visszatérünk az Írásokhoz. Talán ez idegennek tűnik számunkra, de 
egyenesen visszatérünk az Írásokba anélkül, hogy egyáltalán tudnánk, hogy hol keressük, 
és a Szent Szellem kihoz bennünket, és egyszerűen összerakja a teljes Igét, elkészíti ott a 
képet, hogy megmutassa nekünk az órát, amiben élünk. Korszakot váltunk. 

18 A sarkon vagyunk. Könnyű, amikor valaki megcsinálja a sarkot, a kőműves elkészíti a 
sarkot. Elkezdi, mindenki rakja lefelé a téglákat sorban, úgy ahogy egy bizonyos felekezet 
kezdődik, és elkezd lefelé gördülni a soron, az rendben van. De amikor a sarkokhoz érsz, 
ahol a másik irányba kell fordulnod!  

Most Isten nem egy falat épít. Ő egy házat épít, látjátok, és sok nyílás és sarok van, 
amit Ő megjövendölt itt a Bibliában. És a sarkok – bárki megpróbálhat egy sarkot 
készíteni, de annak a tervrajz szerintinek kell lennie. Ha nem úgy van, akkor azt ismét le 
kell rombolni. 

19 Úgyhogy mi dicsőítjük Istent az Ő jóságáért és a veletek, emberekkel való 
közösségért, és a nyitott ajtókért, amit az Úr adott nekünk ezeken az üzletembereken 
keresztül. Mindig állítottam, hogy nem hiszek a... Hiszek a felekezetekben lévő 
emberekben, de nincs sok időm, hogy a felekezeteket buzdítsam, mivel mindegyik egy 
kerítést épít maga köré. 

20 Amint – azt hiszem – ez David testvér kis mondása volt, arról, hogy valami kacsákat 
nevelt, és azt mondta, hogy a folyó megáradt. És minden kacsa, tudjátok, közösséget 



akartak egymással, és nem tudták ezt megtenni, mert mind körbe voltak kerítve. De 
amikor a víz olyan magas lett, az egyszerűen kiúsztatta a kacsákat a karámból.  

Úgyhogy azt hiszem ezt így kell csinálni. Csak hadd emelkedjen a víz felfelé, látjátok, és 
mi kijuthatunk a karámból, és közösségben lehetünk egymással, tudjátok, meglehet 
Krisztus igazi szeretete a szívünkben. 

21 Ezek a Teljes Evangéliumi Üzletemberek egy oázis voltak számomra. Mivel sokszor... 
Vannak testvéreim, ragyogó testvérek, úgy sejtem, minden felekezetben amivel valaha is 
találkoztam; presbiteriánusok, reformátusok, baptisták, pünkösdiek, mindenféle 
pünkösdiek; Isten gyülekezete, nazarénusok, zarándok szentek. Jó testvérek mindenütt. 
De sokszor nem mehetek el a közösségükbe, mert, látjátok, nem azért, mert ők nem 
hiszik ezt, de látjátok, az elvágná őket a felekezetüktől. És amikor azt megteszed, persze 
az elvégzi azt. 

22 Itt nem régen, volt egy metodista testvér, aki eljött hozzám, nem mondom meg a 
nevét. Egy jó ember, egy tanulmányt írt az Isteni gyógyításról, és eljött hozzám egy 
beszélgetésre. Leültünk, és beszélgettünk egy darabig. Azt mondta: „Az egyetlen dolog, 
ami ellened szól számunkra az, hogy állandóan a pünkösdiek körül forgolódsz.”  

Azt mondtam: „Akkor támogasson a metodista egyház. Jönni fogok.”  

Az már más volt. Látjátok. Azt mondta: „Hát persze, nem én vagyok a metodista 
egyház. Én csak hozzájuk tartozok.” 

23 Azt mondtam: „Ez az. Látjátok? Ők azok, a pünkösdiek, ők azok, akik megnyitják az 
ajtóikat. Látjátok? Ők azok, akikhez eljuthatok. És valamennyien, akik csak megnyitják, 
hát, készek vagyunk bejönni.” 

Úgy, mint a Jelenésekben, a 3. részben mondja: „Az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha 
valaki megnyitja az ajtót, bejövök és vacsorázok.” És az Jézus volt. Mindannyian tudjuk, 
hogy az Krisztus volt, és Ő az Ige. Így igaz. Ő az Ige. 

24 És így a Teljes Evangéliumi Üzletemberek egy oázis volt, ahol összejöhetünk. 
Egyetlen egyház sem támogatja ezt. Ők mindannyian együtt, az emberek a 
gyülekezetekből, és mi összejövünk és közösségben vagyunk, az egész világon, szerte 
mindenütt. 

25 Segítettem megalapítani sok, sok, sok helyi csoportot szerte az egész világon, a 
Teljes Evangéliumi Üzletemberek közösségében. Hálás vagyok azért a lehetőségért, ami 
nekem adatott. Abban, az üzletemberek támogatják ezt. Akkor mindenféle gyülekezetek, 
ők jönni akarnak, bárhogyan is.  

De aztán... Nem akarok, soha nem próbálok kihúzni valakit a gyülekezetükből. Csak 
maradj épp ott a gyülekezetedben, és terjeszd a világosságot. Látod? Légy egy igazi 
keresztény! A pásztorod értékelni fog. Egy igazi, hűséges, eredeti szent, bárki, aki hisz 
Istenben, értékelni fog egy ilyen fajta embert. Igen. 



26 Most köszönöm a testvérnek itt és a feleségének és ennek a csoportnak ezt a 
lehetőséget. És növekedjen ez a csoport. Nyugodjon rajta Isten áldása, és legyen egy 
eszköz Isten kezében, hogy megmentsen száz és száz embert az Úr eljövetele előtt; és 
mind a többi csoportok is, vagy a csoportok képviselői itt. 

27 A Zsoltárok könyvében most, egy igazán furcsa témáról szeretnék beszélni ma este, 
csak egy rövid ideig. Van itt néhány Igehelyem leírva. És noha talán ma este valami 
másról készültem beszélni, de, látjátok az idő elment, hát én nem akartam ilyen sokáig 
maradni, úgyhogy csak átlapoztam ide és néhány további Íráshelyet találtam. Az 
Elragadtatás témájáról akarok beszélni. Látjátok? 

28 Most, mi hisszük, hogy lesz egy Elragadtatás. Minden keresztény hiszi ezt, a Biblia 
olvasók hiszik, hogy lesz egy elragadtatás.  

29 És most, hogy olvassunk valamit háttérnek, olvassuk a 25. Zsoltárt. Úgy értem... 
elnézést kérek! A 27. Zsoltár 1-5 vers.  

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek 
erőssége: kitől remegjek?  
Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - ők 
botlanak meg és hullanak el.  
Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én.  
Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek 
minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő 
templomában.  
Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának 
rejtekében, sziklára emel fel engem.  

Az Úr adja az áldását az Igéjének olvasásához! 

30 Most ma erről a témáról szólva, és most talán néhányatok nem ért egyet azzal, 
ahogyan én ezt veszem. De hányan hiszik itt, hogy a Biblia tanítja, hogy a Gyülekezetnek 
lesz egy Elragadtatása? [A hallgatóság mondja „Ámen” – a szerk.] Igen uram. Így van, 
pontosan A Gyülekezet elragadtatása. Bármi vagy is, metodista, baptista, presbiteriánus, 
vagy bárki vagy is, pünkösdi, lesz egy elragadtatás. 

31 És azt gondolom, a beszédben, én egyszerűen próbálok nem úgy feljönni ide, hogy 
mondjak valamit, amiről gondolom, hogy az embereknek tetszene. Én ebben soha nem 
voltam bűnös. Úgy akarok feljönni ide és mondani valamit, ahogy érzem, hogy vezetve 
vagyok, hogy mondjam; amint gondolom, hogy segítségetekre lesz; valamit, ami tovább 
viszi a megtapasztalásodat Istennel, ha keresztény vagy; és ha nem vagy egy keresztény, 
annyira szégyenbe hoz, hogy kereszténnyé legyél. És ez a cél, amiért mindig úgy 
próbáltam sorba szedni a gondolataimat, ahogy az Úr vezetett. 

32 Most, figyelmeztetve vagyunk, mivel Ennek a Tanításában az utolsó napokban 
csúfolni fognak minket. Ha szeretnétek, csak olvassuk el Ezt, csak egy perc. Ez a 2. Péter 3. 



részben van. Csak olvassunk bele egy pillanatra! A 3. rész és a 3.-4. vers. Lássuk, hogy 
nem igaz-e ez.  

Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját 
kívánságaik szerint járnak,  

És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, 
minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.  

Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és 
víz által állott elő az Isten szavára;  

A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: 

33 Most látjuk azt, az oka, hogy erre a témára annyira rávilágít, mert a próféta itt azt 
mondta, hogy ezekben az utolsó napokban jönni fognak ezek a csúfolódók, mondva 
ezeket a dolgokat. Látjátok? Ez meg lett jövendölve, az ok, ami miatt az emberek ma úgy 
cselekszenek, ahogy cselekszenek. Nos, biztosan elvárjátok ezt, mivel a Biblia mondja, „Az 
utolsó napokban vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek 
szeretői lesznek; kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, a jónak nem kedvelői; 
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Ezeket kerüld.” 
Várhatjuk az Igazság utánzását? Biztosan. 

34 Amikor Mózes lement Egyiptomba, hogy megszabadítsa Izráel gyermekeit, csak egy 
bottal a kezében, mint bizonyíték, a Menny Istenével mögötte, ő csodát tett. Jöttek utána 
utánzók, és megtették ugyanazt, amit ő. Látjátok? Most ők másodiknak jöttek, miután ő 
először megtette azt. Akkor ők körbeállták, mivel másolták azt, amit ő tett, utánozva az 
eredetit. Látjuk ezt.  

És most azt mondod: „Nos, az a Mózes napjaiban volt.”  

De ugyanaz az Írás mondja, hogy azok újra jönnek az utolsó napokban! „Ahogy Jambres 
és Jannes ellenálltak Mózesnek, úgy fognak tenni ezek az igazságtól elferdült elméjű 
férfiak.” Látjátok? Utánzók, mindenféle dolgok, hogy zaklassák a népet. És akkor ha... 

35 Ez az Elragadtatás, ami be fog következni, és bármi, ami Isten Igéjének sorában van; 
mindig van valami, hogy jöjjön és megzavarja, ha tudja. Ez Sátán célja, hogy azt tegye. 

36 Ahogy a testvér itt, a fenti, Las Vegasi összejövetelről; mondta: „Sátán azt mondta, 
hogy a világ az ő királysága, és az ő főhadiszállása ott van fent.”  

Tudom, hogy Sátán az istene ennek a világnak. Minden nemzetet az ég alatt ő irányít. 
Pontosan. Ez a világ Sátánhoz tartozik, de Jézus át fogja venni azt. Ő felajánlotta azt neki 
egy napon. És Ő visszautasította, de azt mondta... mivel tudta, hogy Ő lesz annak örököse 
az eljövendő időkben. 

37 „Csúfolódók” Csak vegyük ezt a szót egy néhány pillanatra, mielőtt tovább megyünk! 
Csúfolódók!  



Olvastam egy újságot, körülbelül két hete, Tucsonban, amiben valami angol ember, 
Angliából tett egy állítást. Ez a főcím az újságban, hogy az Úr Jézus Krisztusunk 
megfeszítését csak megjátszották, Pilátus és Jézus egymás között, csak azért jött, hogy 
magát valamivé tegye. Nincs mód, hogy megcáfoljuk ezt számukra, mert Istennek minden 
dolgát hit által kell elfogadni. Nekünk hinnünk kell azt. Most ő tovább ment, és leírta, 
hogy hogyan lehetett azt megtenni. 

38 Nem sokkal ezelőtt, abban a nagy nemzetben, Londonban, vagyis inkább Angliában, 
ahol John Wesley és Charles, és sokan azok közül a korai napok prédikátorai közül, 
Spurgeon és a többiek, prédikálták az Evangéliumot a szénapiacokon és mindenütt. Ők 
elutasították a napjaik üzenetét, és nézzétek meg mik ők ma.  

Ott van, ahol Williams testvér és a többiek vannak ma este. Ez az egyik legmélyebbre 
süllyedt ország a világon. Bejártam a világot, de nem ismerek mást, ami annyira 
törvényen kívüli lenne, mint Anglia. Billy Graham ugyanezt mondta. Nos, neki el kellett 
vinnie a feleségét a parkokból, ahogy zajlottak azok a dolgok nyilvánosan férfiak és 
asszonyok között a parkokban. Amikor én ott voltam, soha nem láttam semmit, ami úgy 
összetörné egy személy szívét, mint ami Angliában zajlott; aminek megvolt a lehetősége 
és egykor vezette a világot a reformációban. Ez csak azt mutatja, hogy az mennyire el tud 
esni. 

39 De látjátok, mi teszi azt, az üzenet, ami akkor kiment, az angolok próbálnak 
ragaszkodni ugyanahhoz az üzenethez a mai napig. Az ma nem fog működni! Nem fog 
működni! Hogy lehetne... 

40 Mi lett volna, ha Mózes jött volna, hozta volna Nóé üzenetét, „Nos, építeni fogunk 
egy bárkát, és lehajózunk a Níluson”? Az nem működött volna. És a Jézus üzenete sem 
működött volna Mózessel. És a Wesley üzenete sem fog működni Lutherben; vagy a 
Lutheré Wes... üzenete, oda-vissza.  

És ma, az utolsó nagy reformációnk pünkösd volt. És ma attól tovább mozdulunk. A 
pünkösdi üzenet nem fog ezzel keveredni, mert az egy másik nap. Ez mind az Isten Igéje, 
de ez épül. Úgy, mint a láb, kar, jön felfelé, formálja a Menyasszonyt az elragadtatásra. 
Látjátok? Ne mozdítsátok el azokat az embereket ott a múltból; ők a saját üzenetüknek 
éltek. Mindegyikőjük ki fog jönni, aki a Menyasszonyban volt.  

Épp úgy, ahogy az élet átmegy a búza szárán. Elhagyja a búzát, a hüvelyt, de a búza 
formálja magát olyanná, mint a búzamag, amely a földbe esett. 

41 Nem régen itt olvastam egy könyvet, amit valami német írt, kritizálva. Azt mondta: 
„Az egész világ fanatikusai közül William Branham a csúcs.” Azt mondta: „hát ő nem más, 
mint… ő egy varázsló. Ezeket teszi.” Látjátok, az ember nem tudja. 

42 És aztán, az ember egy kritikus volt. Még csak Istenben sem hitt. Azt mondta: „Egy 
Isten, aki le tudott ülni a sötét korokban, a pocakjára tette a kezét és nevetett egy csomó 
keresztényen; anyák és az ő saját tanítványai – állítólag; anyák kis gyermekekkel és 



dolgokkal, és hagyta, hogy az oroszlánok megegyék őket; és még csak a kisujját sem 
mozdította.” látjátok, hogy a testi elme, a tanultság és dolgok, nem tudja megragadni a 
látomást? [A hallgatóság mondja: „Ámen.” – a szerk.] 

43 Annak a gabonamagnak a földbe kellett esnie. Épp úgy, ahogy Jézusnak bele kellett 
esnie, hogy föltámadjon, ugyanúgy a pünkösd gyülekezetének le kellett esnie. Annak a 
földbe kellett mennie azokban a sötét korokban. Bármely búza, ami...  Bármely mag, ami 
a földbe megy, annak ott kell feküdnie a sötétben, hogy teremjen.  

De az elkezdett kihajtani Luther Mártonban. Átjött Wesleyn. Be pünkösdbe. Most 
megy ki a magba. És most a felekezeti rendszer, amit maguk mögött hagytak, az a szár, 
ennyi az egész. Az megégetésre való, a felekezeti rendszer. De az igazi búzamag, ami 
kijött minden egyes reformációból, fel lesz ragadva a Menyasszonyban. Az együttesen 
fogja alkotni a Menyasszonyt. 

44 Most azt látjuk, ott Angliában, ők utánozták a keresztre feszítést, nem régen egy 
csapat azok közül az emberek közül, gyerekek velük, hosszú hajjal és így tovább, és 
kiabálva, Jézust „apafej”-nek nevezve és minden ilyesmi. Micsoda aljasság! 

45 Most azt mondod, hogy „Az Londonban van, Angliában.”  

Figyelj mi volt az újságban múlt héten itt Amerikában. Valami nagy teológus doktor, 
egy jó iskolából azt mondta, hogy a keresztre feszítést megjátszották. Az mondta, hogy 
„Jézus csak megpróbálta magát olyanná tenni; hogy ő ezt a mandragóra füvet itta.”  

És ezt ott találjuk az I. Mózesben, ahol erről szó van. Ez egy olyan gyom, mint a 
marihuána vagy ilyesmi. Ez ott, a keleti országokban található. És ha megiszod, az elaltat 
téged. Talán... És olyan leszel, mintha halott lennél, tetszhalott, teljesen, két vagy három 
napra. 

46 Azt mondta: „Amikor ecetet és epét adtak neki, az teljességgel lehetséges, hogy az 
mandragóra volt. És amikor azt tették, odaadták azt Neki, és Ő úgy elaludt, mintha halott 
lenne. Betették a sírba és oda fektették. Két vagy három nap után, biztosan, 
visszamentek, akkor Ő újra ébren volt, rendben volt.” Mondta „Elment Indiába és 
meghalt valahol, egy szokványos halállal, próbálva meghamisítani egy vallást.”  

Először is az a kritikus, mi a baj az emberekkel? Látjátok, ez csak ez a nap, amiben 
élünk, csúfolódók, látjátok, a nap, hogy betöltse a próféciát. 

47 Isten kiosztotta az Igéjét minden korszaknak, és minden egyes korszak meg kell, 
hogy nyilvánítsa azt. És Ő előre el is rendelt embereket arra a korra, hogy betöltsék azt az 
Igét. Minden alkalommal, amikor kiosztotta az Igéjét, kijelölte hozzá az embert. Amikor 
kijelölte Mózes idejét, kijelölte hozzá Mózest. Amikor kijelölte az Isten fiának születési 
idejét, kijelölte hozzá Őt. Minden korban kijelölte az emberét, előre elrendelve, ahogy a 
Biblia mondja. Semmi... 



48 Ha Isten végtelen, Mindenható, teljhatalmú, mindenütt jelenlévő, mindent tudó, hát 
Ő tudott mindent a kezdettől. Így Ő tudta. Semmi sincs véletlenül. Csak mi gondoljuk, 
hogy úgy van. Minden jól halad. Nézz vissza az Igéjében, és lásd meg, hogy mit csinál, 
akkor megértjük. 

49 Most csak gondolkodjatok el! Először is, ha az a szolgáló gondolkodott volna, amikor 
azt az ecetet és epét a szájába tették, Ő kiköpte. Nem fogadta el, először is. Látjátok? 
Csak csúfolódók támadnak! A másik dolog, hogyan csinálta ez a názáreti Jézus, hogyan 
illett rá az életére az Ószövetség összes próféciája? Hogy lehetett az? Ez nem lehetett 
anélkül, hogy Isten elrendelte volna. Az Ő élete illett minden próféciához az 
Ószövetségből. Egy másik dolog, ha azok a tanítványok úgy hamisították volna meg Őt, 
miért halt meg mindegyikük mártírként? És még Péter apostol is azt mondta: „Fordítsátok 
lefelé a fejemet! Nem vagyok méltó, hogy úgy haljak meg, mint Ő.” Hogyan fogták 
Andrást, és oldalra fordították a kereszten. Ők, mindegyikük a saját vérével pecsételte 
meg a bizonyságtételét. Hittek Benne, szerették Őt és az életüket adták Érte. Ha egy csaló 
volt, hogy tették volna valaha is meg ezt? Látjátok? A szellemi jelentőségét az emberek 
nem értik meg. 

50 Volt itt egy nagy ember nem régen, valami nagy rabbi, aki azt írta: „Mózes, ahogy 
átment a Vörös Tengeren”, mondta, „Az valójában nem víz volt. A vizek soha nem álltak 
falként.” Mondta, „Az az volt, fent a Holt tenger másik végén, volt egy nádrengeteg. És ő 
átment a nádon, a víz nádasán. Nem volt ott víz. Csak egy csomó nád, egy nád-óceán, 
amin ők áthaladtak.” És sok tiszteletes elhitte ezt, és elfogadták.  

51 Nem régen, amikor ez az első űrhajós felment, visszajött és nem látott semmit 
Istenből. Az még szolgálókat is elfordított. Azt gondolták, hogy Isten ott él valahol fent 
kétszázötven kilométer magasan. 

52 Ó jaj, ennek a világnak oktatása és bölcsessége egy rakás gyomnövénnyé alakította a 
gyülekezetet! Ez az oktatás és oktatási rendszer, tudomány és civilizáció az ördögtől 
származik. Ez az ördög civilizációja. A Biblia mondja így.  

A mi civilizációnknak, ami eljövendő, egyáltalán semmi köze nem lesz ehhez a 
civilizációhoz. Nem lesz ebből semmi. Lesz egy másfajta civilizáció, ehhez képest, amilyen 
civilizációnk és tudományos világunk most van. Minél több a tudomány, minél 
tudományosabbá válunk, annál mélyebbre jutunk a halálos dolgokban, gyilkos csapdák és 
minden. Abban az új Civilizációban nem lesz halál, nem lesz betegség, bánat vagy 
fájdalom. Látjátok? Nem lesz ott egyik sem. Így ennek a civilizációnak el kell pusztíttatnia, 
mert ez az ördögtől van. 

53 Azt látjuk, hogy az I. Mózes 4-ben, Káin népe kezdte el a civilizációt, városokat 
építettek és így tovább, és zenei hangszereket, és elkezdték a tudományt. És az emberek 
eltávolodtak Istentől, de vallásosak maradtak. De amikor Séth népe jött, elkezdtek jönni, 
segítségül hívni az Úr Nevét.  



Ó, ha láttál már valami ravaszt! 

54 Nem azért vagyok itt, hogy megsértsem valakinek az érzéseit, mondva valamit egy 
egyházról. És ha itt vagy és ahhoz az egyházhoz tartozol, én nem azért mondom ezt, hogy 
megsértsem az érzéseidet; mert éppen annyi jó ember van abban, mint amennyi a többi 
egyházban van. De olvastam Shreveportban a múlt héten, ahol a katolikus egyház tett 
egy állítást.  

És látjuk, hogy hol jönnek ők össze mindannyian most, a nagy ökumenikus tanácsban, 
és így tovább, pontosan betöltve azt, amit a Biblia mondott, hogy tenni fognak. Pontosan. 

55 Most azt halljuk, hogy azt mondták: „Nos, a Biblia...” Néhányan a protestánsok közül 
ragaszkodni akarnak a Bibliához. „Nos, mondják, „a Biblia nem más, mint egy könyv, az 
egyháznak egy története, és nekik az nem volt leírva egészen kétszázötven évvel 
ezelőttig. Az mindig az egyház volt.” Mondták, „Az az egyház volt, nem a Biblia, és a Biblia 
csak egy története annak, amit az egyház tett.” Micsoda egy ravasz hazugság ez! Nos, 
nekünk megvan a Biblia már háromezer éve. Az Ószövetség meg lett írva Írásokban, száz 
és száz évekkel a Krisztus eljövetele előtt. Csak egy ravaszság az ördögtől! 

56 És ma azt látjuk, mikor ez a nagy csúfolódás, és a Biblia kifigurázása zajlik, és 
próbálják Ezt kiszorítani, Istennek valami által meg kell ítélnie a gyülekezetet. Ő nem 
lehet igazságos...  

Nem mehetnek az utcára és nem tartóztathatnak le engem azt mondva, hogy ötvennel 
mentem egy harmincas zónában, hacsak nincs ott valami, ami azt mondja nekem, hogy 
csak harminc van megengedve. Annak ott kell lennie.  

És Isten meg fogja ítélni a gyülekezetet, meg fogja ítélni a népet valamikor. Tudjuk ezt. 
Jön egy ítélet. Úgyhogy, ha a katolikus egyház által fogja megítélni, melyik katolikus 
egyház? Ha a metodista által fogja megítélni, a baptista elveszett. Ha az „egység” által 
ítéli meg a „kettősség” elveszett. Látjátok? Mi által fogja megítélni? Azt mondja, hogy 
Krisztus által fogja megítélni, és Krisztus az Ige. Úgyhogy ez az Isten Igéje, ahogy Isten 
ítélni fog. „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. És az Ige testté 
lett, és közöttünk lakozott. Ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.” Látjátok? Úgyhogy Ő ezt 
az Igéje által fogja megítélni. 

57 Most azt látjuk, hogy ma, amikor próbálják a Bibliát kiszorítani, („Fogadd el az 
egyházat! A Biblia; ne akard Azt! Az egyház.”) így ők alkothatnak bármiféle hitvallást vagy 
bármit, és aszerint járhatnak. 

58 Nos, ahogy mondtam az elmúlt este Shreveportban. A közösségben, amikor 
megölték azt az áldozati bárányt, nem lehetett „kovász közöttük, a teljes hét napon át,” 
semmi kovász, semmi kovászos kenyér. Mindennek kovásztalannak kellett lennie. Az 
jelképezte a hét gyülekezeti korszakot, amiről itt van a könyvünk, és nincs kovász. Mi az? 
Ez valami összekeverve Ezzel. És mi összekeverjük a hitvallást és felekezetet, minden 



mást, az Igével, és még mindig próbáljuk azt az Igének nevezni. „Ne legyen kovász hét 
teljes napon keresztül!” 

59 És még amit ma eszel, azt se próbáld megtartani holnapra! „égesd meg tűzben, 
mielőtt feljön a hajnal!” mert jön egy új Üzenet, és egy új dolog. Látjátok, próbálni tovább 
megtartani, de ez volt az egyház hozzáállása. Egy ébredés kimegy, és az első dolog, 
tudjátok, körülbelül három éven belül elkezdenek egy szervezetet abból. Egy felekezet 
kezdődik, szervezet.  

De megfigyeltétek? Ez most már húsz éve söpör végig, és nincs szervezet. És soha nem 
is lesz. Ez a vég. A búza újra visszatért a búzába. A búza visszatért a magjába. A polyva 
elhúzódott tőle. És a búzának a Fiú jelenlétében kell feküdnie, hogy beérjen. 

60 Hát nem egy furcsa dolog ez, hogy nem régen a keleti parton nagy elsötétedés volt? 
Nem tudták megérteni. Texas elsötétedett múlt héten. Nem tudják megérteni. Nem 
ismeritek fel, hogy az egy jel? Nem tudjátok, hogy a nemzetek szétszakadnak? Izráel a 
saját hazájában van. És ezek a jelek mutatják, hogy a végén vagyunk. Ugyanabban az 
időben, amikor elsötétedik, nem tudjátok, hogy az egy jel, amit a próféta mondott? Igen. 
„De világosság lesz az estének idején,” Hogy elő fog jönni egy Világosság az estidőben, 
amikor az elsötétedések és dolgok úgy mennek, ahogyan most. 

61 Nézzétek csak meg, hogy sötétedett el! A pápa éppen hogy csak idejött.  

Emlékeztek az imaházban, amikor azok... Vannak kazettáitok. Azt hiszem 
mindegyikőtök veszi azokat. Hogyan mutatta meg az Úr ott, azon a napon, az imaházban, 
pontosan hol lesznek azok a gyülekezeti korok, és hogyan lesznek azok! Ott volt az nekem 
fölrajzolva a táblára, azok a gyülekezeti korok, amit itt láttok a könyvben is lerajzolva. És 
ha a Szent Szellem nem jött le egy nagy tűzoszlopban, és ment oda ahhoz a falhoz, és 
rajzolta le Ő Maga, mialatt három vagy négyszáz ember ült ott, nézve Arra!  

És éppen ahogy a pápa elindult itt, a hold valahogy elsötétedett. És ők elkészítették a 
fényképeiket ugyanúgy, ahogy az ott fel lett rajzolva az emelvényen. Most ő 
tizenharmadikán utazott ide, tizenhárom lépést tett, tizenháromnak szolgált fel 
úrvacsorát, egy nemzetben, aminek a száma tizenhárom, és elsötétedések jönnek 
mindenütt. Nem látjátok, hogy hol vagyunk? A végidőben vagyunk. 

62 „Csúfolódók támadnak az utolsó napokban, azt mondva 'nincs semmi változás az idő 
óta semmiben, mióta az atyáink elaludtak.'”  

De amikor látjátok ezeket a dolgokat bekövetkezni, emeljétek fel a fejeteket, 
készüljetek! Valami történhet bármely pillanatban, Krisztus jön a Gyülekezetéért. 

63 Most, ők ezt nem hiszik, mivel ez egy... ők feltételezik... nem ismerik fel, hogy ők 
azok, akik betöltik az Írásokat. Az emberek valójában nem ismerik fel azt, ezeket a 
dolgokat csinálva, és ezeket a dolgokat mondva, ők betöltik az Írásokat.  



Mennyire keveset tudott Kajafás, a főpap, és azok a papok akkor, akik csúfolták és 
gúnyt űztek belőle; nem tudták, hogy ugyanaz az Isten, akiről énekelték, hogy „Én 
Istenem, miért hagytál el Engemet?” a 22. Zsoltár, „Átszúrták kezeimet és lábaimat.” 
Énekelve ezt a templomban, és Ő ott haldokolva kint a kereszten. Keveset tudtak arról, 
hogy ők tették azt. Még Jézus is imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik! Nem tudják, mit 
cselekszenek.” Mert valójában eleve el voltak rendelve az Írások által, hogy vakok 
legyenek. 

64 Tudtátok, hogy a protestáns és katolikus egyházról előre meg lett mondva, hogy az 
utolsó napokban vakok lesznek, ugyanaz a dolog, az Írások által, Krisztus odakint, amint 
próbál bejutni? „Mivel azt mondod 'Gazdag vagyok, és semmire sincs szükségem.' nem 
tudod, hogy nyomorult vagy, szegény, nyavalyás, mezítelen és vak, és nem tudod.” 
Jelenések 3. Tessék, vissza a vakságba újra, taposva az Isten dolgain, mintha azok nem 
jelentenének semmit nekik, csúfolódva, és gúnyt űzve. Ezt mondja a Biblia. 

65 De a Gyülekezetnek, a Menyasszonynak, az Elragadtatás az egy kinyilatkoztatás az ő 
számára. Ez ki van nyilatkoztatva számára. Az, a kinyilatkoztatás, Krisztus igaz 
Menyasszonya várni fog az Elragadtatás kinyilatkoztatására. 

66 Most, ez egy kinyilatkoztatás, mert a kinyilatkoztatás az hit. Nem lehet 
kinyilatkoztatásod anélkül, hogy az hit ne lenne. A hit az egy kinyilatkoztatás, mert az 
valami, ami ki van neked nyilatkoztatva. A hit az egy kinyilatkoztatás. A hit az valami, ami 
ki lett neked nyilatkoztatva, úgy ahogy Ábrahámnak volt, hogy mindent, ami azzal 
ellentétes volt, ami neki ki lett nyilatkoztatva, nem létezőnek hívott. Na, most hit, ez az, 
ami a hit, Isten kinyilatkoztatása. A gyülekezet egy kinyilatkoztatásra van építve, a teljes 
egész Test. 

67 Néhány hete beszélgettem egy jó baptista szolgálóval. Feljött, hogy megbeszéljünk 
valamit. Azt mondta: „Kedvellek téged, mint embert, de” mondta, „te teljesen össze vagy 
zavarodva.”  

Azt mondtam: „Akkor kérlek segíts, hogy egyenesbe jöjjek,” (mondta) „az Írással.”  

Azt mondta: „Soha nem leszünk képesek, Branham Testvér, hogy összerakjuk a 
dolgokat, amíg mindent szóról szóra össze nem hasonlítunk a göröggel, és így tovább.” 

68 Azt mondtam: „Ó uram, ettől jobban tudod” Mondtam: „Még a Niceai Tanácson is, 
egészen olyan régen, háromszáz évvel a Krisztus halála után, még mindig vitatkoztak, 
hogy melyik görög tudós volt helyes. Tudhatod... Ez egy kinyilatkoztatás, az egész dolog.”  

Azt mondta: „Nem tudok kinyilatkoztatást elfogadni”  

Azt mondtam: „Akkor hogy tudod Krisztust elfogadni?”  

Azt mondta: „Hát a Biblia mondta 'Aki hisz Jézus Krisztusban, örök élete van annak.'” 

69 Azt mondtam: „Az igaz. Azt is mondja, hogy senki sem nevezheti Jézust Krisztusnak, 
csak a Szent Szellem kinyilatkoztatása által, ami kinyilatkoztatta azt neki.” Látod? Tessék, 



újra vissza ide, egyenesen visszavezet a kinyilatkoztatáshoz. Ki kell, hogy legyen jelentve, 
a Bibliában. 

70 Káinnak és Ábelnek nem volt Bibliája, hogy olvassa, de ki volt nyilatkoztatva Ábelnek, 
hit által, ami egy kinyilatkoztatás. Ábel becsesebb áldozatot ajánlott fel Istennek, mint 
Káin. Ami által Isten bizonyságot tett, hogy ő igaz volt.  

Amikor Jézust megkérdezték itt, Máté 16:17 és 18. Nincs időnk elolvasni, de ha le 
akarjátok írni. Azt mondta: „Mit mondanak az emberek, ki vagyok én, az ember Fia?”  

„Egyikük azt mondja, Mózes vagy, Illés, vagy így tovább.”  

Ő azt mondta: „De ti kinek mondotok Engem?” 

71 Azt mondta: „Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia.” 

72 Azt mondta: „Áldott vagy te Simon, Jónának fia, mert test és vér nem nyilatkoztatta 
ezt ki neked. Az Én mennyei Atyám nyilatkoztatta ki ezt neked. Ezen a sziklán,” A szellemi 
kinyilatkoztatáson, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus. És Ő az Isten kinyilatkoztatása, Isten 
testté lett és ki lett nyilatkoztatva a világnak.  

„A világban volt. Isten Krisztusban volt, megbékéltetve a világot önmagával, 
kinyilatkoztatva, hogy ki volt Isten, egy hústestben.  

„Te vagy a Krisztus, a Felkent, az Isten Fia.” 

73 Ő azt mondta: „Test és vér soha nem nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az Én 
mennyei Atyám jelentette ki ezt neked. Ezen a sziklán építem fel a Gyülekezetemet, az 
Ige kinyilatkoztatásán a maga idejében. Felépítem a Gyülekezetemet, és a pokol kapui 
nem diadalmaskodhatnak ellene.” 

74 A Jelenések könyve a Biblia utolsó könyve. Az le van pecsételve a hitetlenek 
számára. Abban a Biblia azt mondja, a 22. részben, „Ha valaki elvesz ebből egy szót, vagy 
hozzátesz egy szót, kiveszem annak részét az Élet Könyvéből.” Felismerjük azt akkor, hogy 
ez mindenestől a hívőknek lett adva. És ez megnyitja a Jelenések könyvét, és 
kinyilatkoztatja, hogy ki ennek az egész Könyvnek a Szerzője. „Úgy kell Rá tekinteni, mint 
Alfa és Omega,” az I. Mózestől a Jelenésekig, Jézus Krisztus éppen ugyanaz, egyenesen 
végig. És kinyilatkoztatja magáról az Ő teljes titkát és a tervét az eljövendő gyülekezeti 
koraira, és az be volt ott pecsételve Hét Pecséttel. 

75 Most, a Könyv meg volt írva, de aztán, emlékezzetek, ez le volt pecsételve Hét 
Pecséttel. És ez a Hét Pecsét nem nyílhatott meg (Jelenések 10) az utolsó földi angyal 
hangjáig a földön, Jelenések 10:7. Látjátok? „És az utolsó angyal Üzenete felhangzásának 
napjaiban, – hetedik angyal, – az Istennek titka elvégeztetik abban a korban.” Ez, és ez az 
a korszak, amiben élünk. 

76 Mindannyian tudjuk, hogy a laodiceai korban élünk. Nem lesz még egy kor ezután. 
Nem lehet. Úgyhogy mi a laodiceai korban élünk. És a Hét Pecsét, ami tartotta azt a 
Könyvet, az egy titok az embereknek, meg kell, hogy nyíljon azon a napon. Ez az, amit Ő 



megígért. Most, az semmi nem lesz az Igén kívül, mert nem adhatsz az Igéhez, vagy nem 
vehetsz el az Igéből. Annak mindig az Igének kell maradnia. De a kinyilatkoztatás arra van, 
hogy kinyissa Annak az Igazságát, hogy mi Az, hogy összeillessze Azt a többi Írással. És 
aztán Isten igazolja azt Igazságként. Látjátok? 

77 Istennek nincs szüksége magyarázóra. Ő a Saját Maga magyarázója. Ő végzi a saját 
magyarázását azzal, hogy beteljesíti a dolgokat, amiket megmondott, hogy 
megtörténnek. Úgy mint kezdetben, azt mondta: „Legyen világosság!” és világosság lett. 
Annak nincs szüksége magyarázatra. Az igazolva lett. 

78 Most, Ő megígért bizonyos dolgokat ezekben az utolsó napokban, az Írásban. Hát, az 
ott volt.  

Ez az, ahogy Jézus volt az Isten Fia. Ő megígérte, hogy elküldi Őt. Amikor az Ő 
napjaiban itt volt a földön, és az emberek nem tudtak hinni benne, azt mondta: 
„Tudakozzátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van az Örök Életetek, és 
azok azok, amelyek bizonyságot tesznek Rólam. Ha nem cselekszem az Atyám 
cselekedeteit, ne higgyetek nekem. De ha nekem nem hisztek, higgyetek a 
cselekedeteknek, amiket teszek, „mert azok tesznek bizonyságot, hogy ki vagyok.” 

79 Nos, akkor, Wesley korában a cselekedetek, amiket tett, bizonyságot tettek, hogy ki 
volt.  

A Luther korában, a reformációban, hát, biztosan, az bizonyságot tett, hogy ki volt ő. 

80 A pünkösdiek napjaiban, az ajándékok helyreállítása, az ajándékok helyreállítása, 
nyelveken szólás, és ördögök kiűzése, és az ajándékok, az bizonyságot tett. Az nem volt 
tréfa. Az emberek azt mondták, amikor ez először elindult... Olvastam a könyvet a 
pünkösd történetéről. Azt mondták: „Ez nem tarthat sokáig. Le fog égni.” Az még mindig 
ég. Miért? Azért, mert soha nem olthatod el. Isten mondta, hogy az ott lesz. Ez az Igének 
az a része, és nem tudod azt eloltani.  

És aztán, amikor kihívja a Menyasszonyt, hogyan fogod azt eloltani? Az az Ige 
megnyilvánulásának kinyilatkoztatása, ami ki lett igazítva. És mi abban a napban élünk; 
Dicsőség legyen Istennek! Az Ő saját  

Magáról szóló titkának kinyilatkoztatása.    

81 Most az Elragadtatás csak... Ez az Elragadtatás, amiről beszélünk, csak a 
Menyasszony számára van. Emlékezzetek, a Biblia mondja: „És a többi halottak nem éltek 
ezer évig.” Ez a nagy Elragadtatás! Ha nincs elragadtatás, barátaim, hol vagyunk? Mit 
fogunk csinálni? Milyen korban élünk? Milyen ígéretünk van? Lesz egy Elragadtatás. A 
Biblia mondja, hogy lesz. És az csak a kiválasztottaknak lesz, a Kiválasztott Hölgynek, a 
Menyasszonynak ebben a napban, aki ki lett húzva, a Gyülekezet. 

82 A szó... Maga a ’gyülekezet’ szó azt jelenti, hogy „valamiből kihívottak.” Ahogy 
Mózes kihívott egy nemzetet a nemzetből, a Szent Szellem kihív egy Menyasszonyt a 



gyülekezetből; egy Gyülekezetet egy gyülekezetből; tagokat minden felekezetből, 
összeállítva a Menyasszonyt, Menyasszony fát. Ez rajta van a szalagon: A Menyasszony 
Fa. A Menyasszony kijön, hívásra, és ez az, ami a Menyasszony fa. Vagyis, a Menyasszony 
az, aki benne lesz az Elragadtatásban; egyedül az, senki más, csak a Menyasszony, a 
kiválasztottak, Isten által kezdettől fogva ismertek, az Atya szellemi génjei.  

 Hadd álljak csak meg itt egy pillanatra. És egyre idegesebb vagyok arra gondolva, hogy itt 
tartalak benneteket, túl sokáig tartalak benneteket. 

83 De figyeljetek ide, mindegyikőtök, emberek! Tudjátok, hogy évekkel azelőtt, hogy 
megszülettetek, az apukátokban voltatok, mint egy gén? [A hallgatóság mondja 'Ámen.” – 
a szerk.] Így igaz. Egy csíra, egy mag volt az apukátokban; a hímneműből jön, nem a 
nőneműből. Látjátok? A nőnemű szolgáltatja a petesejtet, a táptalajt. De a csíra az apától 
jön. Tehát, mondod, az apukámban... 

84 Vagy itt ül a fiam, amikor tizenhat éves voltam, a fiam bennem volt. Nem ismertem 
őt, de ő ott volt. Most, termőtalajon keresztül, szent házasságban, ő az én képmásom 
lett. Ismerem őt. Közösségben lehetek vele. És pontosan a megfelelő időben jött. 

85 Most, te is így voltál, ha van Örök Életed, te Istenben voltál, mielőtt a világ valaha is 
lett. Te egy része vagy, Istennek egy fia, Istennek egy tulajdonsága. Ismerte pontosan a 
kort, amikor jönni fogsz. Eleve elrendelt téged arra a korszakra, hogy elfoglald azt a 
helyet, és senki más nem foglalhatja el azt; nem érdekel, hogy hány utánzó van. Neked 
ott kell lenned, mivel Ő tudta, hogy ott leszel. Most te láthatóvá vagy téve. Most 
közösségben lehetsz Vele, és ez az, amit Ő akar. Ő vágyakozik a közösségre, hogy imádd 
Őt. De ha az életed nem... volt mindig Istennek egy tulajdonsága, akkor csak egy utánzása 
vagy a kereszténységnek. Látod? Milliók és milliárdok lesznek közülük, a 
kereszténységnek csak utánzói. 

86 Egy megjegyzés, amit tettem mostanában. Figyeltem Demos Shakarian testvért 
odaát, amikor keresztezték a marhákat, figyeltem a kémcsöveket, és így tovább, amit az 
orvosok behoztak, és figyeltem ezeket a dolgokat. 

87 A hímnek a szó szerinti magömlésében valami egymillió ivarsejt jön elő a hímből, 
minden alkalommal. És valami egymillió petesejt jön a nőneműből ugyanakkor. De 
tudtátok, hogy mindazok közül a kicsi ivarsejtek közül, van belőlük egy millió, csak egy 
van, ami életre lett rendelve, és csak egy termékeny petesejt van? És az a kicsi sejt 
átmászik az összes többi kicsi sejten, egyenesen át az összes többi kicsi sejten, ami 
éppúgy néz ki, mint ő, és átmegy mindazoknak a tetején, és átjön ide, és megtalálja azt a 
termékeny petesejtet és belefúródik. Aztán az összes többi meghal. Hát, beszéltek a 
szűztől való születésről, ó, az fele annyira sem titokzatos, mint a természetes születés, 
hogy Isten hogyan határozta el előre, rendelte el előre! 

88 Most a kezdetben, messze ott, évekkel azelőtt, hogy az idő elkezdődött, ha te egy 
újjászületett keresztény vagy ma este, te Istenben voltál akkor, az Atyádban. Ezért van, 



hogy amikor ebbe az életbe jössz, és megvallod a kereszténységet, nos, minden rosszul 
megy, tűnődtél, hogy mért van ez, és mindazok. Ez, tűnődtél ezen. De egy napon, Valami 
megérint. Mi volt Az? Az az élet, ami itt volt lent kezdettől fogva. És ha... 

89 Mint a kis történetem a sasról, megtalálja azt, az anyukája megtalálja a sast. 
Hallottatok engem prédikálni arról, hogyan volt az a kis sas kikeltve egy tyúk alatt. De a 
szokása, ahogy az a csirkéket próbálta etetni, a kis sas nem bírta azt lenyelni, mert ő nem 
volt egy csirke, először is. Mégis ott volt az akolban a csirkékkel. De a tyúk kapirgált a 
tyúkudvarban meg ilyesmi, és a kis sas ki nem állhatta. De minden alkalommal, amikor 
kotkodált meg minden, az összes kiscsirke ment, úgyhogy ő is ment, de egy napon... 

90 Az anyukája tudta, hogy két tojást rakott, nem egyet. Kellett, hogy legyen egy másik, 
valahol. Elment, hogy megkeresse, körbe repülve, körözve. Végül odaért a tyúkudvar fölé, 
és megtalálta a gyermekét, és kiáltott neki. Az egy olyan hang volt, amit felismert, hogy 
ez az, ami hozzáillik. Az volt, amit ő keresett, látjátok, és akkor felismerte, hogy ő nem egy 
csirke volt. Ő egy sas volt.  

És ez a módja, minden újjászületett kereszténynek, amikor jössz. Nem érdekel, hogy 
mennyi felekezethez csatlakoztál, mennyi név, beírtad a nevedet a könyvekbe és dolgok. 
Amikor az az Isten valódi Igéje nyilvánvalóvá és igazzá van téve előtted olyan módon, 
felismered, hogy egy sas vagy, azonnal. Mivel, a tyúknak ez az összes kotkodálása, 
„Csatlakozz ehhez és csatlakozz ehhez, és így járj és úgy járj,” az értelmetlenség. Ez egy 
eredeti, Igét az Igéhez adva. 

91 Amikor egy hímivarsejt a nőnemű méhébe jut, az nem kezd... Te nem lettél egy 
emberi mag az apukádtól, aztán a következő sejt egy kutyától, a következő egy 
macskától, a következő egy csirkétől. Az mind emberi sejt volt.  

És a Jézus Krisztus teste, a Menyasszony, az az Ő testének része lesz. Ami... Ő az Ige 
volt, és a Menyasszonynak az Igének kell lennie; Igét adva az Igéhez, adva az Igéhez. 
Luther megigazulása, Wesley megszentelődése, pünkösdi Szent Szellemmel való 
keresztség, az ajándékok helyreállítása, és mind az összes többi együtt megy ezzel. 
Látjátok? Ennek az Igének kell lenni az Igén, sejt a sejten, Élet az Életen, hogy kihozza az 
Úr Jézus Krisztus Menyasszonyának teljes felépítését. Most emlékezz, egy tulajdonság 
voltál. 

92 És most, az a helyzet, miután mi felismerjük ezeket a dolgokat, hogy Krisztus jön a 
Menyasszonyáért, most hogy kerülünk bele abba a Menyasszonyba? Ez a kérdés.  

Sokan mondják: „Csatlakozz a gyülekezetünkhöz!” Egyikük egy bizonyos fajta 
keresztséget akar. Egyik ezt akarja tenni, vagy azt. Egyik azt mondta: „Nyelveken kell 
szólnod, egyébként nincs meg az neked.” A másik mondta: „Nem kell nyelveken szólnod.” 
Ez azt mondja: „Szellemben kell táncolnod.” Ez mondja: „Kiabálnod kell.” Ez: „Legyen 
érzelmed.” Ez mind rendben van, és mégis, ez mind hibás.  



Hogyan tudná egy ember... vagy asszony, vagy Istennek egy gyermeke, aki az Isten 
Szellemétől született, megtagadni az Isten Igéjét? Amikor maga Isten magyarázza, és 
mondja: „Ez az. Megígértem. Itt van.”, olyan egyszerűen megmutatva, amennyire csak 
lehet. Hát, nekik azt muszáj meglátni. Látjátok? Hogyan tagadhatná meg Krisztus a Saját 
Igéjét? És ha Krisztus benned van, az nem tagadhatja meg a Saját Igéjét. 

93 Akkor hogyan kerülünk bele ebbe a Testbe? I. Korinthus 12, „Egy Szellem által 
mindannyian belekereszteltettünk ebbe a Testbe, egy Szent Szellem keresztség által.” Ez, 
ha le akarjátok jegyezni, ez az I. Korinthus 12:13. „És egy Szellem által mindannyian meg 
vagyunk keresztelve.” És a Szellem a Krisztus Élete. Így van ez? [Hallgatóság mondja 
„Ámen.” – a szerk.] A Krisztus Élete! És bármely magnak az élete... amely, Ő volt az Ige 
Mag, hozza az élet Magját. Megértettétek? Ha az az Élet ott fekszik a Magban, és ez a 
Szent Szellem keresztsége eljön rá, annak muszáj előhozni azt a Mag-Életet. 

94 Ahogy mondtam itt nektek Phoenixben nem régen. Beszélgettem John Sharrit 
testvérrel. Ott voltam kint, és mutatott nekem egy fát, egy citrust. Sok citrus gyümölcsöt 
termelt. És mutatott nekem egy fát, azon nyolc, vagy kilenc különféle gyümölcs volt. Azt 
mondtam: „Sharrit testvér, miféle fa ez?”  

Mondta: „Narancsfa.”  

Azt mondtam: „Mért van ott citrom és mandarin és tangelo és grapefruit?”  

Azt mondta: „Az mind citrus gyümölcs. Be vannak oltva.”  

„Ó” mondtam „Értem. Most, a következő évben ezen mind narancs lesz.”  

95 „Ó nem! Minden fa a sajátját fogja teremni. Minden ág a saját gyümölcsét fogja 
teremni.” 

96 Sokan közületek, gyümölcstermelők, tudják ezt, itt ebben a citrus völgyben. A 
sajátját fogja teremni. Beleteszel egy citromágat a narancsfába, az citromot fog teremni, 
mert ez a természete egy citrus gyümölcsnek. Mégis nem fogja az eredeti gyümölcsöt 
teremni.  

Ez az, amit mi tettünk. Beoltottuk, bevettünk hitvallásokat és így tovább, és 
mindegyiket beoltottuk Ide. Hogyan teremhetnének a metodisták bármi mást, mint 
metodista gyermeket? Hogyan teremhetne bármely felekezet egyebet, mint felekezeti 
gyermeket? 

97 De ha az a fa valaha is kihajt egy eredeti ágat, az narancsot fog teremni.  

És akkor, ha Isten valaha is tesz valamit a Gyülekezetben, az eredeti lesz, vissza az 
Igével újra. Pontosan. Úgy kell lennie, mert az Élet a Fában van, és Az a Saját fajtáját 
termi. 

98 Most, mikor rájövünk, most ott van az a nagy egyház, ami végigvonult a korokon, 
teremve a gyümölcseit. És amint az ágak elszáradtak, lemetszették őket. A János 



Evangéliuma 15-ben, soha nem metszették le a szőlőtőt, most. Lemetszette a vesszőket, 
kivágta őket, mert nem hoztak semmi gyümölcsöt. És mi… 

99 Jézus gyümölcsöt akar Magának. A Feleségének olyan fajta gyermekeket kell 
előhoznia, mint Ő maga.  

Aztán, ha nem hoz elő gyermekeket, Menyasszony gyermekeket, Ige gyermekeket, 
akkor az felekezeti gyermek. Akkor az asszony első szeretete a világ és felekezet felé van, 
ő visszatért ahhoz. És az nem tud valódi, eredeti, újjászületett keresztényt előhozni, mert 
nincs ott semmi, ami előhozhatná. 

100 Épp úgy, mintha vennél egy citromágat, és beszúrnád azt ide, az citromot fog hozni, 
de nem tud narancsot hozni, mert az nem volt ott a kezdetben. De ez el volt rendelve a 
kezdetben, Isten eleve ismerete, eleve elrendelve és megszületve, annak narancsot kell 
teremnie. Az nem tud semmi mást hozni. 

101 Így van ez az élő Isten Gyülekezetével, amikor az óra eljön. Mindenki... Hadd kezdjen 
el Isten valamit tenni, mindenki fogja a labdát és elszalad. Látjátok? Ez mindig így volt.  

Olvastam a történelemben Luther Mártonról itt, nem régen. Mondta: „Nem volt olyan 
nehéz elhinni, hogy Luther Márton tiltakozott a Katolikus egyház ellen és sikerrel járt, 
de,” mondta, „a furcsa az, hogy fölötte tudta tartani a fejét az összes fanatizmusnak, ami 
követte az ébredését, és mégis megmaradt egyenesen a megigazulásával.” Látjátok? 
Egyszerűen minden, utánzások és minden követte őt. 

102 Nézzük Semple McPerson asszonyt, Aimee Semple McPerson, akinek volt itt az a 
temploma. Minden asszony-prédikátornak olyan szárnyszerű ruhaujjai voltak, és 
ugyanúgy tartotta a Bibliát, csak testi utánzás!  

Nem lehetnek eredetiek. Így van, hogy az egyházak sem lehetnek. Hadd kapjon a 
városban egy gyülekezet valamit, a másik gyülekezet nem tudja elviselni. Ők is 
megszerzik. Látjátok? Ők többé nem eredetiek.  

Isten Igéje eredeti. Ez az Ige, és Ennek elő kell hoznia a saját fajtáját; A fajtáját a maga 
idejében, ami kiválasztott, eleve elrendelt az Atya, Isten által. 

103 Na, most hogy kerülünk ebbe a Gyülekezetbe? „Egy Szellem által mindannyian bele 
vagyunk keresztelve ebbe az egy Testbe, Krisztus Testébe.” ami a Menyasszony, az Ige. 
„Bekeresztelve oda a Szent Szellem által.” 

104 Most figyeljük meg, hogy vajon az utolsó korban vagyunk-e vagy sem! Most 
megtaláljuk, ha visszalapozunk az I Mózeshez, körülbelül az 5. rész, a Lukácshoz is 
lapozhattok, és megkereshetitek, hogy Énók a hetedik volt Nóétól. Énók.  

Ez elcsípi a kígyó magvát. Mert, ha Káin Ábel fia volt, Akkor ő volt a nyolcadik. Látjátok? 
De sehol a Bibliában nem mondja, hogy Káin az Ábel fia volt, vagyis hogy Káin az Ádám fia 
volt. Mert az, a Biblia mondta „ő a gonosztól volt.” És Ádám nem a gonosz volt. Látjátok? 
„ő a gonosztól volt.”  



105 Most itt azt találjuk, hogy Énók a hetedik volt Nóétól, ami a gyülekezeti korok 
mintája volt. Most, az összes többi hat férfi előtte meghalt, de Énók átvitetett. Énók 
elragadtatott, a hetedik, mutatva, hogy a hetedik gyülekezeti kor az, amelyik eléri az 
elragadtatást. Most, nincs kétség, mi a hetedik gyülekezeti korban vagyunk. Mindannyian 
tudjuk ezt. 

106 Most, a hetedik gyülekezeti kor az, amelyik eléri az elragadtatást. A többi hat 
meghalt. De Énók átvitetett, mivel „ő nem találtatott. Isten elvitte őt.” De Énók, 
elragadtatva, minta volt az összes többi között, akik meghaltak. De a végidők 
Menyasszonya ki lesz hívva... Az elragadtatás, halál nélkül, ki lesz hívva a hetedik 
gyülekezeti korból, amely kornak most mi tanúi vagyunk. Te jó ég! Ássunk bele most, 
igazán mélyen! Látjátok? 

107 Most itt szintén egy másik kép a hét gyülekezeti korszakról, ami a Jelenések 10:7, 
hogy a Könyv nagy titka ki lesz bontva a hetedik angyal Üzenete által.  

108 Most van egy Hírnök odafönt, mindig, és egy hírnök a földön. Az angol angyal szó 
„hírnököt” jelent. És a hetedik angyal Üzenetében, mialatt ő a kihirdetést végezte, a 
szolgálatát, „amikor elkezd felhangzani a szolgálata,” nem amikor elindult.  

Jézus, amikor elindult, elkezdte a betegeket és lesújtottakat gyógyítani. „Ó, az a nagy 
rabbi! Ő egy Próféta.” Mindenki akarta Őt a gyülekezetében.  

De mikor egy nap leült és azt mondta: „Én és az Atyám egy vagyunk,” az más volt. Az 
más volt. „És ha nem eszitek az ember Fiának testét, és nem isszátok az ő Vérét, nincs 
Élet bennetek.”  

„Hát Ő egy vámpír!” Látjátok? Látjátok? Az más volt.  

Ő nem magyarázta meg ezt. Ők már látták a megnyilvánulást, az Ő korára szóló Isten 
Igéjének igazolását, valósággá téve és bizonyítva számukra, hogy Ő volt annak a kornak a 
Hírnöke. És Neki nem kellett semmit megmagyarázni. 

109 Azok a tanítványok talán nem tudták megmagyarázni Ezt. De ők hitték, akár meg 
tudták magyarázni, akár nem. Ők nyugton maradtak és hitték. Hogyan tudták 
megmondani, hogy ők enni fogják az Ő testét és inni a Vérét? Hát az lehetetlen volt 
számukra, hogy megtegyék. De hitték azt, mert el voltak rendelve. Jézus mondta, Ő 
„választotta őket a világ alapítása előtt.” Látjátok? Ők hitték ezt. Akár meg tudták 
magyarázni, akár nem, mégis hitték. 

110 Most figyeljetek, most, a hetedik gyülekezeti korban, „Amikor a hetedik angyal 
elkezd szólni, az Isten titkai tudatva lesznek épp ott,” a Pecsétek. Amik, a reformátorok, 
akik... volt idejük. Luther nem élt elég hosszan, Wesley sem. A korok nem éltek elég 
hosszan, azok a reformátorok. Nekik megvolt az üzenet arra az órára, és az emberek 
megragadták és felekezetet csináltak belőle. És mi ez?  



111 Soha nem győzheted le a természetet. A természet mindig bizonyságot tesz. Isten 
összhangban halad a természettel. Úgy kell lennie.  

Mint a nap. A nap felkel reggel, az a kisbaba, ahogy megszületik . Az gyenge, nincs nagy 
hősége. Tíz óra, kijön a középiskolából. A nap közepe, belép az életbe. Délután három 
óra, öregszik. Öt óra, haldoklik. Idős és gyenge újra, visszamegy a sírba. Ez a vége? Újra 
felkel a következő reggelen. Látjátok? 

112 Nézzétek meg a fákat, hogyan növesztenek leveleket, minden, amit tesznek. Most 
felismerjük, a levelek leesnek a fáról, visszamennek. Mi ez? Az élet lemegy a fa 
gyökerébe. Az a vége? Visszajön következő tavasszal, új élettel. 

113 Most figyeljétek a gyülekezeteket, hogyan tette ez ugyanazt a dolgot a 
reformációban! Az feljött. Az a gabonamag a földbe esett és meghalt, a sötét korok 
üldöztetésében. A földbe jutott. Meg kellett halnia. Bárki, aki szellemi, látja ezt. Az, 
hacsak az a mag meg nem hal és el nem rothad, egymaga marad. És annak a földbe 
kellett jutnia a sötét kor alatt. Az ott feküdt, rothadt. És előjött a lutheránus gyülekezet 
két kis levélében. A lutheránus gyülekezetből több levelet hozott elő, Zwingli és így 
tovább. Abból följött a címerbe, ami John Wesley volt, a nagy misszionárius kor. Az 
visszaesett. Abból jött ki az a becsapós kor, a pünkösdi kor. Az a búzamag, ami... 

114 Termelt itt bárki valaha is búzát? Nézd meg azt a búzát, amikor megnézed! Amikor 
kimész oda, mondod: „Van búzám.” Úgy néz ki, hogy van búzád ott. Nyisd azt fel igazán 
és figyeld meg! Nincs is semmi búzád egyáltalán. Polyvád van. Nem figyelmeztetett Jézus 
bennünket a Máté 24:22... négy? „Az utolsó napokban, hogy a két szellem olyan közel 
lesz egymáshoz, hogy az becsapná magát a választott búzát, ha lehetséges lenne.” 
Látjátok? Most figyeljetek! Az egy hordozó. 

115 Most az élet, ami feljött Lutheren keresztül, az volt, ami Wesleyt hozta. A Wesleyből 
kijött élet hozta létre Pünkösdöt. Az Élet, ami kijön Pünkösdből, hozza létre a búzát. De 
azok hordozók. Látjátok? A valódi Élet átmegy ott. Az Üzenet átmegy, de az a búza felé 
halad. Az az oka, hogy a búza feljön, és hozza az egész dolgot az Elragadtatásba, föl ide a 
tetejére. A Menyasszony maga, minden korból jön. De a felekezeti szár meghal, kiszárad 
és meghal. Megfigyeltétek, ebben az utolsó napban, hogyan kezd az elhúzódni most? 
Amikor az a búza elkezd növekedni, akkor a polyva elkezd eltávolodni attól. 

116 Nézz bele abba a kis búzába, amikor megnézed! Húzd szét azt így, nézz bele és 
figyeld meg! Van ott egy kis búza-rügy. Egy harmincszoros nagyítású mikroszkóp kell, 
hogy megfigyelhesd, hogy megláthasd ott azt a kicsi búza rügyet. Látjátok?  

Az ott van mélyen, de elkezd növekedni. Nos, annak a hüvelynek ott kell lennie, hogy 
védelmezze azt, hogy esélyt adjon neki előjönni. De amikor ez elkezd növekedni, és az 
Üzenet elkezd terjedni, akkor a hüvely elhúzódik tőle. És az élet kimegy a hüvelyből, bele 
a búzába. Tovább megy! Így történt minden korral. Ez nem cáfolhatja meg a természetet. 
Ez Isten folytonossága, ahogy Ő a dolgokat teszi. 



117 És most ez az a kor, amiben épp most élünk, a hetedik gyülekezeti kor. Most, ez 
mind nyilvánvalóvá lesz téve a végén a búzamagban, még egy visszatérés… Na, most, ha 
veszitek a Lukács 17. rész és 30. verset, Ő azt mondta: „Amint a Sodoma napjaiban volt, 
úgy lesz az ember Fiának eljövetelekor is, amikor az embernek Fia kezdi kijelenteni 
Magát.” Mi az, hogy kijelenteni? Megadja a kinyilatkoztatást arról, hogy ki Ő ezen a 
napon. Kinyilatkoztatja az embereknek a nap számára ismertetett Igét. Kinyilatkoztatja az 
embereknek, a Szent Szellem megnyilvánulása által, hogy Jézus közöttünk él. És 
emlékezzetek, Ő ott egy emberben volt képviselve. Egy emberben! Ő mondta: „Amint 
volt...” Most, Ő ugyanazt a Bibliát olvasta, amit mi olvasunk, I. Mózes. Most mi 
megfigyeljük abban az I. Mózesben, amikor Jézus beszélt erről. 

118 Azt találjuk ott, abban, hogy háttal volt a sátor felé, és Sára a sátorban. Ő mondta, 
feltett egy kérdést. És az asszony nem hitte, hogy ami történni fog, az megtörténhet. 
Isten mondta: „most, Ábrahám, meglátogatlak benneteket az élet ideje szerint.” 
Látjátok? És Sára a sátorban nevetett ezen. Isten mondta: „Miért nevetett Sára a 
sátorban, azt mondva: 'Hogyan lehetséges ez?'” 

119 Jézus megígérte. És az Ő volt. Ábrahám Őt „Elohimnak” nevezte, a Mindenható. Az Ő 
volt. Most a Biblia előre megmondta, hogy ez vissza fog térni az utolsó napokban. Jézus 
mondta így. „És amikor látjátok ezeket beteljesedni,” csak emlékezzetek, amikor ez 
elkezd megtörténni úgy, mint akkor az, „tudjátok, hogy közel van az idő, az ajtó előtt.” 

120 Nézzétek meg magát a világot! Nézzetek a világra, Sodoma, ha valaha is volt egy 
Sodoma. Nézzétek meg a züllött embereket, abban a züllöttségben! Az elméjük romlott. 
Nem tudják, hogy mi az egyszerű tisztesség. Nézzetek meg a törvénytelen... [Üres hely a 
szalagon – a szerk.] … szexualitás és minden. És nézzétek meg az asszonyainkat, micsoda 
tombolás.  

Nézzétek micsoda tomboló szemérmetlenség és erkölcstelenség az asszonyaink között! 
És nem csak a mieink...  

Azt mondod: „Azok metodisták.” A pünkösdiek is. Az egész olyan. 

121 Nézzétek meg a férfiakat! Ők, az Isten Igéje helyett, valami kis felekezeti 
hagyományoktól függnek. Ragaszkodnak hozzá, ahelyett hogy kijönnének, amikor látják, 
hogy Isten tökéletesen megismerteti Magát. Azért, mert vakok. Nem látják Ezt. Soha nem 
fogják látni. 

Most figyeljétek, mi történik itt ebben, mialatt sietünk.  

Azt hiszem, az a hölgy azt akarja, hogy hagyjuk el ezt a helyet. Láttam, amint integetett, 
valahogy úgy, hogy azt akarja, menjünk ki innen, úgyhogy jobb, ha sietünk. 

122 Így most figyeljük meg Énókot, a Gyülekezet előképét. Ő a hetedik gyülekezeti 
kornak is előképe. El tudjátok ezt képzelni? A hetedik gyülekezeti kor! „A hetedik angyal 
hangjának...” 



123 Hányan hiszitek, hogy volt hét hírnök, a hét gyüle… Óh, mindannyian hisszük ezt, ha 
hisszük a Bibliát. Ha nem hiszünk a Bibliának, persze, akkor nem hisszük. De volt. 

124 Most mi a hetedik gyülekezeti korban élünk. És amikor a Biblia azt mondja, ez a 
hetedik gyülekezeti kor, „Amikor a hetedik gyülekezeti kor hírnöke elkezdi hangoztatni az 
Üzenetét, hogy mindenféle titkok, amik össze lettek keverve a korokon át, ki lesznek 
nyilatkoztatva abban az időben.” Itt látjuk ezt, az embernek Fia eljön a népe közé, és 
pontosan ezt teszi, megerősítve az Üzenetét, amint megmondta, hogy megteszi. Itt 
találjuk ezt, ebben az utolsó korban most. 

125 És a hét őrség, mint a hét őrváltás... Ő nem jött az első, második, harmadik, negyedik 
őrváltásban, hanem a hetedik őrváltásban. Az Énók volt, a hetedik, aki el lett ragadva. És 
Nóé, a maradék zsidókat jelképezve, megtartatott. Most a bibliai időkben, az őrváltásról 
beszélve. Az éjszakák nem órákra voltak felosztva, a Biblia idejében. 

126 Most jól figyeljetek! Mert most sietni fogok, mert akarják a termet. Nem. A Biblia 
nem volt felosztva, vagyis... 

127 Az éjszaka nem órákra volt felosztva, a Biblia idejében. Ez őrváltásokra volt osztva. 
Három őrváltás volt. Most, az első őrváltás kilenctől tizenkettőig tartott. A második 
őrváltás tizenkettőtől háromig. És az éjszaka harmadik őrváltását háromtól hatig 
számolták. Most nekünk három hármasunk van, ami kilenc, nem tökéletes szám. Aztán 
visszajövünk a hetedikhez, az Elragadtatásért, ami, azt hiszem, hogy hat és hét óra között 
fog megtörténni... vagy hat és kilenc óra között, valamelyik reggel. „Mert az Úr trombitája 
fog hangzani.”  

Ha az Úrnak trombitája megharsan ítéletre,  
feltűnik az örök élet reggele.  
Ha a szentek összegyűlnek a Megváltó elébe,  
hangzik majd a hívás, akkor ott leszek. 

128 Az Elragadtatás szó a Bibliában egyáltalán nincs is használva. Azt a szót csak 
odatettük. A Biblia azt mondja: „Felragadni; felkapva lenni.” Azt olvassuk a második 
Thessalonikában... vagyis az első Thessalonika, ez ennek a nagy Elragadtatásnak a rendje, 
ami az utolsó napokban fog megtörténni. Hallgassátok ezt itt. A 13. verssel fogjuk 
kezdeni.  

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik 
elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységük.  
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza 
azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.  
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az 
Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg… (A megelőzni szó azt jelenti, hogy 
megakadályozni.) ... azokat, a kik elaludtak.  

Mert maga az Úr 



Most jól figyeljetek-  

Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: 
és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;... 

129 Most azt akarom, hogy megfigyeljetek egy nagy dolgot, ami itt történik most. Ne 
mulasszátok el ezt! Látjátok? Most figyeljetek! Az Ige azt mondja itt a Második 
Thesszalonikában, hogy három dolog van. Figyeljetek! A 13.-tól a 16. versig, három 
dolognak kell megtörténni, mielőtt az Úr maga megjelenik. Most gyorsan, hogy 
befejezhessük! Látjátok? Az első dolog, ami történik... Figyeljetek: egy riadó, egy szózat, 
egy trombita. Olvassuk el ezt most, és lássuk, hogy helyes-e! Látjátok? 

Mert maga az Úr (16. vers) leszáll az égből, egy riadóval, arkangyal szózatával és 
isteni harsonával  

130 Három dolog történik. Egy szózat... Egy riadó, egy szózat, egy trombita, meg kell 
történnie, mielőtt Jézus megjelenik. Most egy riadó... Jézus teszi mind a hármat, amikor 
leereszkedik.  

Egy riadó, mi a riadó? Ez az Üzenet, amint kimegy, először az élő Élet Kenyere, ami 
előhozza a Menyasszonyt. 

131 Most, Istennek megvan a módja, ahogy a dolgokat csinálja. És soha nem változtatja 
az irányelveit. Ő soha nem változtatja az irá... Ő a változatlan Isten. Az Ámos 3:7-ben azt 
mondta: „Ő nem cselekszik semmit a földön, addig, amíg ki nem jelenti azt a szolgáinak, a 
prófétáknak.” És amilyen biztos, hogy megígérte, Ő meg is teszi. 

132 Most átmentünk a gyülekezeti korokon. De meg lett ígérve számunkra, a Malakiás 4 
szerint, hogy lesz egy visszatérés újra, egy próféta a földön. Ez igaz. Figyeljétek meg a 
természetét, milyen lesz! Ő mindig...  

Isten ötször használja azt a szellemet: egyszer Illésben, Elizeusban, Keresztelő 
Jánosban, A Gyülekezet kihívásakor, és a zsidók maradékánál. Öt alkalommal, „grace” 
(kegyelem), J-é-z-u-s, f-a-i-t-h (hit), és ez a kegyelem száma. Látjátok? Rendben. 

133 Most emlékezzetek, az Üzenet meg lett ígérve. És amikor mindezek a titkok úgy 
össze lettek keverve a prédikátorok által, egy közvetlenül Istentől küldött prófétára lesz 
szükség, hogy kinyilatkoztassa azt. És pontosan ezt ígérte Ő meg. Látjátok? 

134 Most emlékezzetek, „Az Úr Igéje a prófétához jön.” nem a teológushoz. A próféta, ő 
az Isten Igéjének visszatükrözője. Nem mondhat semmit; nem mondhatja a saját 
gondolatait. Csak azt mondhatja, amit Isten kinyilatkoztat. Még Bálám próféta is, mikor el 
akarták adni, el akarta adni a jogát, azt mondta: „Hogyan mondhatna egy próféta bármi 
mást, mint amit Isten ad a szájába?” Ez egy dolog, amit Isten tesz, hogy semmi mást nem 
mondhat. És ő így születik. Ugyanúgy, ahogy nem.... 



135 Ha azt mondhatnád, „Nem tudom kinyitni a szememet.”, amikor nézel. Látjátok? 
Nem mondhatod. Nem tudod kinyújtani a kezed, amikor ki tudod. Látjátok? Nem lehetsz 
egy kutya, amikor ember vagy. Látjátok? Így vagy teremtve.  

És Istennek mindig volt, szintén, a korokon át, Ézsaiáson, Jeremiáson és mindezeken 
keresztül, és Illés, az elmúlt korokban. Amikor az egyházi csoport mindent jól összekevert, 
Ő küldött egy prófétát, felemelte őt a semmiből. Nem tartozott egyik nézethez sem, és 
szólta az Isten Igéjét. El lett szólítva a színről és elment, Isten Igazságának nyers embere. 
És mindig ilyen módon lehetett felismerni. Ő azt mondta: „Ha lesz közöttetek valaki, aki 
szellemi vagy egy próféta...” 

136 Most a próféták. Van olyan dolog, hogy „prófétálás ajándéka” a gyülekezetben; de 
egy próféta eleve el van rendelve és ki van rendelve az adott órára. Látjátok? Igen uram. 
Most, ha kimegy egy prófécia, kettőnek vagy háromnak le kell ülni és megítélni, hogy az 
helyes-e vagy nem, mielőtt a gyülekezet megkaphatja. 

137 De senki nem ült le egy próféta elé, mert ő teljességgel az Isten Igéje volt. Ő volt az 
Ige a saját napjaiban. Istent láttad visszatükröződve. Most, Isten megígérte nekünk újra 
az utolsó napokban, hogy kihozza a Menyasszonyt abból az felekezeti összevisszaságból, 
az egyetlen módon, ahogyan lehetséges. 

138 Ők soha nem fogják megtenni ezt; a gyülekezet nem tudja befogadni Krisztust. Mi, 
pünkösdiek, nem tudjuk továbbvinni ezt az Üzenetet abban az állapotban, amiben a 
gyülekezet ma van. Hogyan fogjuk végig vinni a végidőt abban az állapotban, amiben ma 
vannak, amikor mindenki a másik ellen van, és minden egyéb, és egyházilag? Ó irgalom! 
Ez egy összevisszaság. Ez már eltűnt a felekezetekből. És bármely időben... Megkérek 
bármely történészt, hogy mutasson mást! Minden alkalommal, amikor egy üzenet ment 
ki a földön, és amikor megszervezték, az ott azonnal meghalt. És pünkösd ugyanazt tette, 
mint az összes többi, a pünkösd, ami kijött. 

139 Ti, Isten Összejövetelei [Assemblies of God – önálló, de lazán kötődő csoportokból 
álló, több mint 200 országban jelen lévő, a legnagyobb taglétszámú pünkösdi felekezet – 
a szerk.], amikor ott régen az atyáitok és anyáitok kijöttek a szervezetekből, a régi 
Általános Tanácsban, kiáltoztak és dicsérték Istent, és azok ellen a dolgok ellen beszéltek. 
És ti visszatértetek, „Mint eb az okádékára, és disznó a dagonyába,” és ugyanazt tettétek, 
mint ők. És most annyira felekezetiesek vagytok, hogy elzárkóztok a bensőséges 
együttérzéstől. Kell, hogy legyen egy tagsági kártyája az embernek, hogy szóba állhasson 
veletek, szinte. 

140 Ti Egységhívők, Isten adott nektek egy olyan üzenetet, és ahelyett, hogy mentetek 
volna előre, csak alázatban maradva tovább előre, el kellett szabadulnotok és 
megszerveztétek a csoportotokat. És hol vagytok egyáltalán? Ugyanabban a vödörben. 
Pontosan.  



És Isten Szelleme tovább halad. „Én, az Úr plántáltam. Öntözni fogom nappal és éjjel. 
Hogy valaki ki ne...” Ő rendelte el ezeket a dolgokat, és Neki el kell küldenie Ezt. 

141 Az első dolog jön, amikor Ő elkezd leszállni a Mennyből, van egy riadó. Mi ez? Ez egy 
Üzenet, hogy összehozza az embereket. Egy Üzenet jön elő először. Most, lámpás 
tisztítási idő, „Keljetek fel és tisztítsátok meg a lámpásaitokat!” Melyik őrváltás volt az? A 
hetedik, nem a hatodik. A hetedik, „Íme jön a Vőlegény. Keljetek fel és tisztítsátok meg a 
lámpásaitokat!” És ők megtették. Néhányuk meglátta, hogy még csak olaj sem volt a 
lámpásaikban. Látjátok? De ez a lámpatisztogatás ideje.  

Ez Malakiás 4 ideje. Mit ígér... Lukács 17. Ez Ézsa... Mindazok a próféciák, amiket ez 
tökéletesen sorba tud állítani az Írásokban, látjuk ezt éppen itt élőben. Nincs... 

142 Látjátok ezek történnek, kedves testvérem, testvérnőm. Mikor, a mennyei Isten 
tudja, meghalhatnék az emelvényen itt, épp most. Csak körbe kell járnod egy kicsit. Ez 
félelmetes, amikor látod Istent eljönni a Mennyből, megáll az emberek csoportjai előtt, és 
ott állva kinyilatkoztatja Magát pontosan úgy, ahogy mindig is tette. És ez az Igazság, és 
nyitva van ez a Biblia. Látjátok? Helyes. Itt vagyunk. 

143 És a felekezeti rendszer halott. Vége. Soha nem fog feltámadni. Meg lesz égetve. Ezt 
teszik a polyvával a mezőn. Meneküljetek tőle! Gyertek Krisztusba! Ne mondjátok: „A 
metodistákhoz tartozok. A baptistákhoz tartozok. A pünkösdiekhez tartozok.” Gyertek be 
Krisztusba!  

Ha Krisztusban vagy, nincs itt olyan Ige megírva, amit ne hinnél. Nem érdekel, hogy 
bárki más mit mondott. És aztán Isten azt valósággá teszi. Mert, te, amikor a Szellemet az 
Igére önti, mi történik? Úgy, mint amikor vizet teszel bármely más magra, Az élni fog, és 
megtermi a saját fajtáját. 

144 Azt mondod: „Nekem megvan a keresztség, a Szent Szellem.” Az nem jelenti azt, 
hogy meg vagy mentve, nem egészen. 

145 Nézz ide! Egy háromszintű lény vagy. Az vagy. Belül ebben a kis pajtásban itt van egy 
lélek, a következő a szellem, és a következő a test. Na, most, van öt érzéked ebben a 
testben, hogy kapcsolatban legyél a földi otthonoddal. Ők nem kapcsolódnak a többihez. 
Van öt szellemi érzéked, itt: szeretet és lelkiismeret, és így tovább abból. De itt bent van 
az, ahol te élsz. Az vagy te. 

146 Nem mondta Jézus: „Az eső esik az igazra és a hamisra”? [A hallgatóság mondja 
„Ámen” – a szerk.] Tegyél ki ide egy bogáncsot, és egy búzát emide, és önts rájuk vizet, és 
adj nekik tápanyagot, és ilyesmit, nem fog mindkettő ugyanazon víz által élni? [„Ámen.”] 
Biztosan. Nos, mi ez? Az egyikük bogáncsot fog teremni, mert ez minden, ami ő. A 
bogáncs felemeli a kezét és kiáltozik, ugyanúgy, mint a búza. 

147 Nem mondja a Biblia: „Az utolsó időkben hamis Krisztusok jönnek”? [A hallgatóság 
mondja „Ámen” – a szerk.] nem „hamis Jézus”, ugyebár. „Hamis Krisztus,” felkentek, az 
Igére hamisan felkentek; felekezeti felkentek, de nem az Igére.  



Mert az Ige tanúskodni fog Magáról. Annak nincs szüksége semmi másra. Az 
tanúskodni fog magáról.  

„És hamis felkentek fognak jönni.” Megvan nektek a szalagom arról. És azok a fel...  

 Ó, ha idehívnád egyiküket, mondva: „Ó, te egy Jézus vagy?”  

„Ó, biztos, hogy nem.” Azért nem állnának ki. 

148 De amikor arról van szó: „Ó, dicsőség! Nekem megvan a kenet!” És ez az eredeti 
kenet. Emlékezzetek, Kajafásnak is megvolt ez, és prófétált. Ugyanígy megvolt Ez 
Bálámnak, és prófétált. De annak semmi köze nincs ehhez, belül. Hacsak nem az Isten 
magja volt, az Ő génje kezdettől, eleve elrendelve, akkor véged. Nem érdekel, hogy 
mennyire kiabálsz, beszélsz nyelveken, futkározol, kiabálsz. Annak semmi köze ehhez. 

Egy bogáncs ugyanannyira számíthat, mint bármely másik. Láttam pogányokat felkelni 
és kiáltozni, és nyelveken beszélni, és vért inni egy emberi koponyából, és az ördögöt 
hívni. Látjátok? Úgyhogy ne... Bármilyen érzelmi dolgok, felejtsd azt el! 

Ez a te szíved abban az Igében, és az Krisztus. Hozd be oda, és figyeld, amint az 
megismerteti magát, amint az megnyílik, mint bármely más mag, és kijelenti magát a kor 
számára, amiben él. 

149 Luther nem tudott mást hozni, mint gallyat. Ezek a többiek azt a többi dolgot 
hozhatták. Most mi a búza korban vagyunk.  

Luther eredeti Lutherjei, eredeti Luthert kellett, hogy teremjenek. Az eredeti pünkösd, 
eredeti pünkösdöt kellet, hogy teremjen. Ennyi az egész. De mi elhagytuk azt a kort, és 
tovább haladunk. 

150 Tudjátok, hogy a katolikus egyház, a pünkösdiből indult? És ha a pünkösdi egyház 
kétezer évig állna, akkor rosszabb állapotban lenne, mint most a katolikus. Pontosan így 
van. Én ezt a testvéreimnek, testvérnőimnek mondom, akiket szeretek. És Isten tudja ezt. 
De emlékezzetek, barátaim, nekem találkoznom kell veletek odaát az Ítéletkor. És az talán 
nem lesz túl sokára. Nekem bizonyságot kell tennem arról, hogy mi az Igazság.  

151 Amikor mentem veletek az összejövetelekre, imádkozva a betegekért, az jó volt. De 
amikor jöttem az Üzenettel! Ha bármely Üzenet kimegy, ez egy igaz Üzenet... 

Ha ezek igaz, eredeti csodái Istennek, és a szervezet körül forgolódik, akkor tudod, 
hogy nem Istentől van, mert ez a dolog már ki lett mondva. 

Jézus ment és gyógyította a betegeket, azért, hogy megragadja a figyelmüket, az 
embereket, aztán az Üzenete. Így igaz. 

Abban kell, hogy legyen valami, amit Isten be fog mutatni. Ő csak... Isteni gyógyítás, az 
Ő olyanfajta csodái, csak megragadják az emberek figyelmét. Ennek a valódi lényege az 
Üzenet. Itt van az, ami innen jön. Próbálja megszerezni az emberek rokonszenvét, hogy 



leüljenek és hallgassák Őt, látjátok, mert vannak közöttük néhányan, akik az Életre lettek 
rendelve. 

Némelyik mag, búza, a földre esett, és a madarak felkapták. És mások a tövisek közzé 
estek. És volt néhány, ami az elkészített földre esett, előre elkészített földre, és termett. 

152 Most az első dolog a szózat. Az első dolog egy trombita.... vagyis egy szózat... egy 
riadó, és aztán egy szózat, és aztán egy trombita. 

Riadó: egy hírnök elkészíti a népet. 

A második egy feltámadási szózat: ugyanaz a hang, az egy hangos hang a Szent János 
11:38-44-ben, ami kihívta Lázárt a sírból. 

Összehozni a Menyasszonyt; és aztán a halottak feltámadása, látjátok; hogy Vele 
együtt fel legyen ragadva. Most figyeljétek a három dolgot, ami megtörténik! Mi a 
következő? Egy trombita volt. Egy szózat... Egy riadó; egy szózat; egy trombita. 

153 Most a harmadik dolog egy trombita. Ami mindig, a Trombiták Ünnepén, hívja a 
népet a lakomára. És az lesz a Menyasszony Vacsorája, a Bárány Vacsorája a 
Menyasszonnyal az égben. Látjátok? 

154 Az első dolog, ami jön az az Ő Üzenete, összehívja a Menyasszonyt. A következő 
dolog az alvó Menyasszonynak a feltámadása; azok, akik meghaltak, előtte a többi 
korokban, ők együtt vannak elragadva. És a trombita, az Ünnep a mennyekben, az égben. 
Nos, ez az a dolog, ami történik, barátaim. 

155 Épp itt vagyunk, készen most. Az egyetlen dolog, a Gyülekezet, ami kijön, a Fiú előtt 
kell, hogy feküdjön, hogy megérjen. 

Egy idő után jönni fog a nagy kombájn. A búza meg lesz égetve, a szár, de a mag be lesz 
gyűjtve a csűrjébe. Látjátok? 

156 Nem vagytok vak emberek. Értelmes emberek vagytok. 

És azért állnák itt és mondanám azokat a dolgokat, mert előítélettel vagyok irántatok? 
Azért mondom ezt, mert Ez Élet, mert felelős vagyok Isten felé, hogy mondjam Ezt. És 
nekem muszáj Ezt mondanom. És az Üzenetem... Mindig, tudtam ott régen a gyógyítás és 
hasonlók alatt,  hogy az azért volt, hogy megragadja az emberek figyelmét, tudva, hogy 
jön majd az Üzenet. És Az itt van. És a Hét Pecsét megnyílt, azok a titkok, és megmutatta 
azokat a dolgokat, ezek történtek. Én nem tudtam ezt. 

157 De van itt egy ember, épp itt áll most, ott állt velem. Amikor, mindannyian 
hallottatok engem prédikálni azt a szolgálatot: Uraim, mennyi az idő? Azon a reggelen, 
pontosan ott, ahol Ő megmondta, ott állt hét angyal, pontosan ott állva, a Mennyből. És 
amint felmentek, és a forgószél felvitte Őket, mi ott állva figyeltük, amint elmentek, a 
tudomány lefényképezte Azt, végig, keresztül a nemzeten, le Mexikóig. 



158 És ott, amikor figyeltem, egy napon, amikor elkezdtem prédikálni a Hét Gyülekezeti 
Kort. És felhívtam Jack Moore-t, egy nagy teológust. Azt mondtam: „Jack, Ki ez a Személy 
ott állva? Van ott Valaki, aki olyan, mint az embernek Fia, ott áll, haja fehér, mint a 
gyapjú.'” Azt mondtam: „Ő egy fiatal Ember volt, hogyan lehetett Neki olyan fehér haja, 
mint a gyapjú?” 

159 Ő azt mondta: „Branham testvér, az az Ő megdicsőült teste volt.” Az nem csengett 
össze. 

De amikor bementem a szobába, és elkezdtem imádkozni, Ő megismertette velem, 
hogy mi volt az. Látjátok? 

160 Én mindig azt prédikáltam, hogy Ő Istenség volt, nem csak egy ember. Ő Isten volt 
testben megnyilvánulva: Isten, az Isten tulajdonsága, a szeretet; Istennek nagy 
tulajdonságai, amik lejöttek, meg lettek mutatva itt a földön. Jézus volt Isten szeretete, 
ami felépített egy testet, amiben Maga Jehova élt. Ő volt az Istenség teljessége testileg. 
Ami Isten volt, Ő megnyilvánította azt azon a testen keresztül. Annak a testnek meg 
kellett halnia azért, hogy Ő megmoshassa a Menyasszonyt az Ő - az Ő - az Ő Vérével. 

161 És figyeljétek meg, a Menyasszony nemcsak meg van mosva, meg van neki bocsátva, 
hanem Ő meg van igazulva. Látjátok? Megvizsgáltad valaha azt a szót, hogy megigazulva, 
hogy meglásd mit jelent az? 

Most például, ha Green testvér azt hallotta volna rólam, hogy ittam, rossz dolgokat 
tettem, és aztán rájönne, hogy nem tettem azt. Akkor jönne és azt mondaná: 
„Megbocsátok neked, Branham testvér.” 

162 „Megbocsátasz? Én soha nem is tettem azt. Mit bocsátasz meg nekem?” Látjátok? 
De ha bűnös vagyok, akkor meg lehet nekem bocsátani; de még mindig nem vagyok igaz, 
mert azt megtettem. 

De az a szó, hogy megigazulva, az „mintha soha nem is tetted volna meg, egyáltalán.” 
Megigazulva! És akkor a Jézus Krisztus vére úgy megtisztít bennünket a bűntől, amíg az 
bele van téve Isten feledésének Könyvébe. Ő az egyetlen, aki ezt meg tudja tenni. 

163 Mi nem tudjuk megtenni. Meg tudunk bocsátani, de nem tudjuk elfelejteni. Meg 
tudok neked bocsátani, de mindig emlékezni fogok, hogy ezt a gonosz dolgot megtetted. 
Akkor te nem vagy igaz; de megbocsájtást nyertél. 

De Isten szemében a Menyasszony meg van igazulva. Ő soha nem tette azt meg, 
először is. Ámen! Ott állva, összeházasodva Istennek erényes Fiával; soha nem vétkezett, 
kezdettől fogva. Miért? Ő előre el volt rendelve. Csapdába esett ezzel. És most, mikor 
hallotta az igazságot, és előjött, a Vér megtisztította őt[nőnemű]. És ott áll, erényesen. 
Látjátok? Nincs rajta[nőnemű] semmi bűn, egyáltalán. 

164 Ezért az Üzenet összehívja a Menyasszonyt, látjátok, a riadó. 

És a trombita.... 



Ugyanaz, Ő, egy hangos szózattal, Ő kiáltott azzal a riadóval és egy szózattal, és 
felkeltette Lázárt. Hangos szóval kiáltott, „Lázár, gyere ki!” Látjátok? És a szózat 
felébreszti - felébreszti az alvó Menyasszonyt, az alvó halottakat. 

165 És a trombita, „egy trombita hangjával.” És mikor azt teszi, ez hív. Mindig, egy 
trombita hívta Izráelt a Trombiták Ünnepére. Látjátok? Ami egy pünkösdi Ünnep volt, a 
nagy Ünnep az égben; és a Trombiták Ünnepe. És most, egy trombita egy összehívást 
jelent be, „összehívás az Ünnepre.” És most az a Bárány Vacsorája az égben. 

Most figyeljetek! Az összegyülekezés, és a Menyasszony; a Trombiták Ünnepe, a 
Menyegzői Vacsora. Láttuk ezt jelképekben. Most figyeljetek csak egy pillanatra, mielőtt 
befejezzük! Figyeljetek! Láttuk ezt jelképekben. 

166 Most, ha akarjátok olvasni a Máté 18:16-ban, azt mondta, „Hárman vannak, akik 
bizonyságot tesznek,” látjátok, az I. János 5:7, így tovább. A három mindig egy tanú. Így 
van? [Hallgatóság mondja: „Ámen” – a szerk.] Ez egy igazolás, valami, ami helyes. Három 
tesz bizonyságot. „Két vagy három tanú bizonyságával legyen minden szó megerősítve!” 

167 Most figyeljetek! Volt három tanúnk. Három az egy tanú. Most, már volt három 
elragadtatás az Ószövetségben. Tudtátok ezt? Mint egy tanú. Most figyeljetek! Énók volt 
az egyik; Illés volt a másik; és Jézus volt a következő. 

Jézus, lévén a Zárókő, most, Ő bizonyságot tett. Látjátok? Ő volt a Zárókő az Ó és Új 
Szövetség között, mert Neki először meg kellett halnia, és aztán elragadtatni. Ő meghalt; 
életre kelt és itt járt közöttünk; és aztán felvitetett. Mivel Ő volt a Zárókő, ami 
összekötötte a kettőt. A feltámadása és elragadtatása után... Nézzétek! Miután azt 
megtette, és bebizonyította, az Ószövetséget ott. Mindannyian tudjuk, hogy Énók el lett 
ragadva. Tudjuk, hogy Illés felvitetett a forgószélben, így igaz, egy tüzes szekérben. És 
Jézus meghalt, eltemettetett, feltámadt és itt élt a földön, és aztán fel lett ragadva, a 
Zárókő. Hárman vannak, hogy bizonyságot tegyenek. Így van? 

168 Most, egy elragadtatás már elmúlt. Tudtátok ezt? Az, lássuk, hogy nem tudjuk-e 
elolvasni, gyorsan! Vegyük Máté 27. részét! És menjünk körülbelül a 45. vershez 
Mátéban, a 27. részben! Lássuk, hogy nem tudjuk-e megtalálni azt gyorsan, és nem 
tudunk-e egy kicsit kivenni innen, ami segítene nekünk, gyorsan! 27:45, azt hiszem, le van 
ez itt írva nekem. Olvassuk! 

Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig.  
Kilenc óra körül pedig nagy fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA 
SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?  
Némelyek pedig az ott állók közül, a mint ezt hallák, mondának: Illést hívja ez.  
És egy közülök azonnal oda futamodván, egy szivacsot vőn, és megtöltvén ecettel és 
egy nádszálra tűzvén, inni ád vala néki.  
A többiek pedig ezt mondják vala: Hagyd el, lássuk eljő-é Illés, hogy megszabadítsa 
őt?  



Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.  

„fenszóval” Hangos szóval! Figyeljetek! 

Mikor Jézus haldoklott, nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét. 
És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a 
kősziklák megrepedezének;  
És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.  
És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után, bementek a szent városba, és 
sokaknak megjelenének.  

169 Egy elragadtatás elmúlt. 

Három történt az Ószövetségben, azok, akik elkészültek, akikhez az Úr Igéje jött. 
Látjátok? Az Úr Igéje jött Énókhoz. Az Úr Igéje jött Illéshez, a prófétához. Látjátok? Az Úr 
Igéje volt Jézus. Látjátok? 

170 Figyeljétek az Ószövetségben, azokat az Ószövetségi szenteket most, amikor ez az 
első elragadtatás megtörtént. Figyeljétek meg az 50. verset! Az Ő hangos hangja 
felébresztette az Ószövetségi szenteket, pontosan úgy, ahogy a hangos hang 
felébresztette Jézust... vagyis felébresztette Lázárt. Látjátok? A hangos hang 
felébresztette. 

És a második a II. Thesszalonikában van beteljesítve, a 4. részben. Vegyük csak, 
olvassuk el! Csak egy pár perce olvastuk. Látjátok? 

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik 
elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a ... 

Ez az I. Thesszalonika 4:12 - 18. Az lesz a második Elragadtatás. A második Elragadtatás 
lesz a Menyasszony elragadása.  

171 Az Ószövetségi szentek elmentek az Ő Jelenlétébe, a paradicsom kiürült. És az 
Ószövetségi szentek felemelkedtek, az Ő hangos szavára, amikor kiáltott és kiadta a 
lelkét; mert (miért?) az Áldozat miatt, a bűneik jóvátétele, amire vártak, hittel abban, 
hogy a tökéletes Bárány jönni fog. Felajánlották az Áldozatot, a Bárányt. És amikor Ő 
meghalt, és kiadta a lelkét, felkiáltott hangos szóval, és az Ószövetségi szentek 
felébredtek. 

Figyeljétek a riadót és a szózatot emitt, ugyanaz a dolog az Ő eljövetelekor. Látjátok? 

„Kiadta a lelkét.” És amikor megtette, az Áldozat tökéletes volt, és a paradicsom 
kiürült. És az Ószövetségi szentek újra a földre jöttek, járkáltak a földön, és beléptek Vele, 
az elragadtatásakor. 

172 Dávid mondta emitt: „Emelkedjetek fel örökkévaló kapuk, és legyetek felemelve!” 
„Foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.” és az Ószövetségi szentek 
bementek Vele. 



173 Azt mondták: „Ki ez az igazság Királya?” 

174 „A Dicsőség Ura, hatalmas a hadakozásban.” Hatalmas hadsereg, itt jönnek be ők, 
menetelve. „Jézus foglyokat vezetett fogva,” és itt jön Ő az Ószövetségi szentekkel. És 
bement az új kapukon Ott fent, és azt mondta: „Emelkedjetek fel, ti örökkévaló kapuk, és 
legyetek felemelve! És hadd jöjjön be a Dicsőség Királya!” 

Jött a hang belülről, mondva: „Ki a Dicsőség Királya?” 

175 „Az Úr, aki hatalmas a harcban.” A kapuk kitárultak. „És Jézus, egy Hódító, foglyokat 
vezetett fogva,” azokat, akik hittek Benne, és az Ige jött hozzájuk. Ott, az Ószövetségi 
szentek ott feküdve, várva, „Ő foglyokat vezetett fogva; felemelkedett a Magasságba,” 
fogta az Ószövetségi szenteket és bement. Egy Elragadtatás már elmúlt. 

176 A következő Elragadtatás, ami megtörténik (II. Thesszalonika), a Gyülekezet számára 
van, hogy a Menyasszony feltámadjon, el legyen ragadva a Dicsőségbe. „Mi, akik élünk és 
megmaradunk,” azok a földön maradt testek, „nem fogjuk megelőzni vagy 
megakadályozni azokat, akik alszanak. Mert az Isten trombitája fog szólni először, és a 
Krisztusban meghaltak feltámadnak.” Látjátok? „És mi, akik élünk és megmaradunk, fel 
leszünk ragadva velük együtt.” 

177 A múltkor az utcasarkon álltam. Álltam az utcasarkon és néztem a Fegyverszünet 
Napi díszszemlét. Amikor az felment, ment felfelé az utcán a kisfiammal álltam ott, 
Józseffel. Ott jött, az első, a régi első világháborús tankok jöttek, kis régi tankok. Azután 
jöttek a nagy Sherman tankok az új háborúból, és nagy ágyúk a csőkosaraikkal rajtuk, így 
tovább. 

Azután jöttek a katonák; az Arany Csillagos anyák. És jött egy kerekeken vontatott 
dobogó, és az elején egy sír volt, „az ismeretlen katonának.” És ott állt egy katona, őrizte 
a sírt. Egy tengerész állt az egyik oldalon, és egy matróz a másikon. És volt ott egy 
választóvonal. És a másik oldalon ült az arany csillagos anya. Elvesztette a fiát. Ott állt egy 
fiatal feleség, vele az asztalnál átellenben, sírt. Egy kis rongyos fiú ült oldalt, és könnyek 
potyogtak az arcáról. Elveszítette az apukáját. 

Azt gondoltam: „Micsoda szomorúság! Ott álltam és néztem, láttam őket, öregen, csak 
néhány katona maradt; meneteltek lefelé, nyomorékon és öregen, úgy, az 
egyenruhájukkal, de büszkén mutatva őket, mert amerikaiak voltak.” 

Gondoltam: „Ó, Istenem!” 

178 Egy napon jönni fog egy robbanás a Mennyből, „És a Krisztusban halottak 
feltámadnak először.” Azok az Ószövetségi szentek odaát régen, akik várnak, 
előrobbannak és kijönnek először, és bemennek a feltámadásba. Mi belecsöppenünk a 
sorba, az égbe menet; Ezek a régi halandó testek elváltoznak, és hasonlóvá tétetnek az Ő 
saját dicsőséges testéhez. Micsoda–micsoda díszmenet lesz az, amikor ez elindul a menny 
felé, ezen napok egyikén, abban az elragadtatási időben, ami előttünk van, ó, büszkén 



mutogatva a mellükön a Jézus Krisztus Vérét, az Isten Üzenetét arra az órára, amiben 
éltek. Az az óra, amire mi is várunk, testvérem! 

179 Figyelj, csak zárásként most! A második feltámadás, az összes... Az első elmúlt. A 
második közel van, épp most, közeledik most. 

180 Most a harmadik a két tanú a Jelenések 11:11 és12. Amik, ezek azok, akik 
visszatérnek a Krisztus Lelkével, hogy bizonyságot tegyenek a zsidóknak, amint József tett 
a testvéreinek. És emlékezzetek, „a halott testeik az utcán feküdtek három és fél napig. 
Akkor az élet szelleme jött beléjük, és elragadtattak, felvitettek a Mennybe.” 

Ott van a három elragadtatás az Újszövetségben. 

Három elragadtatás az Ószövetségben; mindegyik elmúlt. 

181 Most mi készen vagyunk, várva az elragadtatásokra, a szentek Elragadtatására. Ez ki 
lett mondva, és úgy lesz. Amikor Isten kimond bármit, „A menny és a föld elmúlik, de az 
az Ige soha nem múlik el.” 

182 Amikor Isten azt mondta ott az I. Mózes 1-ben, mondta: „Legyen világosság!” Lehet, 
hogy évek százai teltek el, mielőtt bármi világosság lett. Ő azt mondta: „Legyen egy 
pálmafa! Legyen egy tölgyfa! Legyen egy sivatag! Legyen egy hegy! Legyen ez!” Ő 
kimondta az, látjátok. És amint az kiment a szájából, egy Igében, annak meg kellett 
nyilvánulnia. Úgy kell lennie. Amikor... 

183 Aztán egy napon Ő kihívta a népét. És szólt egy Mózes nevű emberhez a Tűzoszlop 
által, egy Világosság, Szent, Megszentelt Tűz által. És Mózes nem akart... A nép nem akart 
hinni Mózesnek, így Ő azt mondta: „Hozd ki őket ehhez a hegyhez!” 

184 Azon a reggelen a hegy teljesen telve volt Tűzzel és villámlásokkal és 
mennydörgésekkel. És a nép azt mondta: „Ne szóljon Isten! Beszéljen Mózes, – látjátok – 
hogy el ne vesszünk!” 

185 Isten azt mondta: „Többé nem szólok hozzájuk ilyen módon, de prófétát támasztok 
nekik. És rajta keresztül szólok, és amit ő mond, az beteljesedik. Akkor hallgassatok arra, 
mert vele vagyok!” Na most, Ő kimondta azt. Ő mondta, hogy ez be fog következni. 

186 Nézzétek meg ezt a prófétát, Ézsaiást ott állva; egy ember, értelmes ember, egy 
ember, akit, hát, a király megbecsült, mert Uzziással lakott. A király, aki egy nagy ember 
volt, próbálta elfoglalni egy prédikátor helyét egyszer, és bement, lepra sújtotta. 

És ezt mondtam az üzletembereknek. Soha ne próbáljátok elfoglalni egy prédikátor 
helyét! Nem uram. Maradj pontosan ott, ahol vagy! Látjátok? Tedd a dolgodat, amit Isten 
adott, mondott, hogy tegyél! Ha egy ujj vagy, soha nem lehetsz egy fül. Ha egy fül vagy, 
soha nem leszel egy orr, orr vagy szem. Látjátok? Maradj a helyeden! 

187 Hallottátok azt az Üzenetet a múltkor a közvetítésen: Próbálva Istent szolgálni. 
Dávid, felkent király. Az egész nép kiáltozva és sikoltozva, „Ez helyes volt!” De soha nem 
beszélte meg Isten prófétájával. És egy ember meghalt, és az egész dolgot elrontották. Ne 



próbálj Istennek szívességet tenni. Várj az Isten idejére! Hadd jöjjön az az Ő módján! 
„Elkezdem ezt a nagy dolgot. Az majd elvégzi azt.” Légy óvatos testvér! 

188 Tehát, Dávid annál jobban tudta. Nátán ott volt a földön abban az időben. Őt 
egyáltalán meg sem kérdezték. Látjátok? Ő a századosokat és ezredeseket kérdezte. Az 
egész nép kiáltozott és sikoltozott és táncolt. Ahelyett, hogy... Megvolt nekik az összes 
vallásos érzelem, de az nem volt az Isten Igéjének sorában és rendjében, és elbukott. 

Bármi más, ami nincs Isten Igéjének sorában és rendjében, elbukik. Csak Isten Igéje áll 
meg örökké. „Ég és a föld elmúlik, de nem az Én Igém.” 

189 Figyeljétek meg Ézsaiást, azt az értelmes fiatalembert ott állva! Egyszer csak a 
Szellem megragadta őt. Nem tudott mást mondani. Ő egy próféta volt. Azt mondta: „Íme 
egy szűz fogan.” „Egy Fiú születik nekünk; egy Gyermek születik, egy Fiú adatik. Az Ő 
Nevét hívják Tanácsosnak, Békesség Fejedelmének, Hatalmas Istennek, Örökkévaló 
Atyának. A vége... Az uralom a vállain lesz. A vége... Uralkodásának nem lesz vége.” 
Hogyan tudta az az ember intelligensen azt mondani, hogy a szűz foganni fog? 

Mindenki kereste azt. Az ki lett mondva. Az ÍGY SZÓL AZ ÚR volt. Annak be kellett 
teljesednie, mert az Isten Igéje volt. Ugyanúgy, ahogy az az I. Mózesben volt, amikor Ő 
elültette azokat a magokat a tenger alatt, ahol „az kietlen és puszta volt; és víz volt a 
mélység színén.” Látjátok? Annak be kellett teljesedni. És egy napon, nyolcszáz évvel 
később, egy szűz méhe fogant Isten Magjával, egy teremtett Mag. Ő előhozott egy Fiút. 

190 Ugyanaz a Fiú ott állt egy napon. Azt mondta: „Lázár gyere ki!” És egy ember, aki 
négy napja halott volt, rothadva, az orra beesett, bűzlött, ő előjött. Azt mondta: 

Ne csodálkozzatok ezen: mert eljön az óra, ámen, amikor mind, akik a sírban vannak, 
meghallják az Isten Fiának hangját,  

Úgyhogy ez ki lett mondva. Annak úgy kell történnie. Lesz egy Elragadtatás. Te jó ég! 

191 Emlékszem, épp az utolsó Üzenetem Kaliforniában, ahová azt gondoltam, hogy soha 
nem megyek vissza, amikor megjövendöltem: „Los Angeles az óceán alá fog kerülni. IGY 
SZÓL AZ ÚR.” Az úgy lesz.  Annak annyi. El lesz mosva. Vége van. Melyik órában? Nem 
tudom mikor, de el fog süllyedni. Közvetlenül azután a földrengés elkezdte rázni és 
süllyeszteni. 

192 Emlékezzetek, sokan ti, férfiak közül épp ott áltatok, azon a sziklán, azon a napon, 
amikor az az Angyal lejött ott. És az a Fény és Tűz hullott a Mennyből, a szikla köré, 
amelyen álltunk ott. Sziklák repültek ki a hegyből, és hullottak mindenfelé. Háromszor 
robbant, keményen. Azt mondtam: „Ítélet fogja sújtani a nyugati partot.” Két nappal 
azután Alaszka majdnem elsüllyedt. 

193 Emlékezzetek, ugyanaz az Isten, aki azt mondta, azt is mondta: „Los Angeles 
elítéltetett.” És annak vége. Nem tudom mikor. Nem tudom nektek megmondani. 



194 Nem tudtam, hogy azt mondtam. De ez a testvér itt, azt hiszem ez volt... Nem. A 
Mosely-k egyike, azt hiszem, találkozott velem kint az utcán ott. Nem tudtam mi volt az, 
amíg vissza nem néztem. Visszanéztem az Írásokban. 

És Jézus mondta: „Kapernaum, Kapernaum, milyen gyakr… Te, aki felmagasztaltad 
magadat… -inkább- …fel a Mennybe, le leszel vetve a pokolba. Mert, ha a hatalmas 
cselekedetek, amik benned történtek, Sodomában lettek volna, még ma is állna.” És 
onnantól körülbelül százötven évvel, (Sodoma már a földben volt) aztán Kapernaum is a 
víz alatt van ma. 

195 És Istennek ugyanaz a Szelleme, aki mondta mindezeket a dolgokat, és tette 
mindezeket a dolgokat, Ez azt mondta ott: „Ó te város, Kapernaum, aki az Angyalok 
nevéről neveztetted magad, Los Angeles, hogy emelted fel magad a mennybe! A 
Sátánnak gyökere és széke, látjátok, felmagasztaltad magad.” 

196 Prédikátorok, ez egy temető számukra. Jó emberek odamennek, és meghalnak, mint 
a patkányok. Micsoda pusztulás! 

197 „Te, aki az Angyalok nevéről nevezteted magad; ha a hatalmad dolgok Sodomában 
történtek volna, amik benned történtek, még ma is állna. De eljött a te órád.” 

Figyeljétek és lássátok meg! Ha nem úgy lesz, akkor egy hamis próféta vagyok. 
Látjátok? Ott van ő. Ott fekszik. 

198 Emlékszem azon az estén, mielőtt azt láttam, láttam a Menyasszony bemutatóját. 
Ott álltam és láttam egy gyönyörű kis hölgyet, teljesen helyesen felöltözve, és dolgok, 
menetelve errefelé. Valaki ott állt mellettem a látomásban. És láttam. Azt mondták, „A 
Menyasszony bemutatója.” Láttam Őt elhaladni. Ezen az oldalon jöttek, és körbementek. 

199 Hallottam azt feljönni, a gyülekezeteket felfelé jönni erről a másik oldalról. Ott jött 
az ázsiai gyülekezet. Ó, ha láttál már szennyeset! Itt jött az európai gyülekezet. Te jó ég! 
És aztán hallottam egy rock and rollt jönni, és ez Amerika kisasszony volt, a gyülekezet, és 
egyáltalán nem is volt rajta ruha. Papír volt nála, mint az újságpapír, szürke, azt tartotta 
maga előtt, táncolva a rock-and-roll-ra; Amerika kisasszony, a gyülekezet. 

200 Ott álltam az Ő jelenlétében. Azt gondoltam: „Ó Istenem, szolgálóként, hát ez a 
legjobb, amit tenni tudtunk? Ó, Ó! Tudjátok hogy érezhettem. Aztán gondoltam: 
„Istenem, rejts el! Ha csak eltűnhetnék innen! Ha minden, amit tettünk, és ez az, amit el 
kell érnünk, ha ez az?” 

201 És akkor, amikor azok az asszonyok elhaladtak, mindegyik, mindenféle rockot és 
dolgokat csinálva, és rövid haj és kifestett arcok. És amint úgy elhaladtak, állítólagosan 
szüzek Krisztus számára. És amint úgy elhaladtak, elfordítottam a fejemet, tudjátok, ezt 
magam előtt tartva. Ez gyalázatos volt, a hátuk. És ott voltak, úgy menetelve. És 
elfordítottam a fejemet, hogy sírjak, olyan módon. 



202 Azt mondtam: „Nem tudtam ott azt elviselni. Ő ott állt, és én, tudtam, hogy a 
gyülekezet egyik szolgálója vagyok, és ez az, amit Neki létrehoztam.” Azt mondtam: „Ó 
Istenem, nem tudok erre ránézni. Hadd haljak meg! Hadd múljak ki,” és ilyesmi. 

203 És amint ez kiment, minden alkalommal, amikor valamelyikük jött, ők kimentek egy 
bizonyos helyre, aztán leestek. Csak hallottam a hangját, amint eltűnt. 

Aztán hallottam olyasvalamit, mint az Előre Keresztény Katonák! Felnéztem, és ott jött 
az a megszentelt kis csapat lány, pontosan úgy, ahogy voltak, mindegyik helyesen öltözve, 
a hajuk mélyen lelógott a hátukon. Egyenesen, tisztán, így menetelve az Evangélium 
lépésére. Ő volt az Ige. Úgy tűnt, hogy egy volt minden nemzetből. Néztem ezt, amint 
elhaladtak, és láttam őket elhaladni. Ahelyett, hogy lefelé mentek volna, elkezdtek felfelé 
menni. 

Megfigyeltem, hogy egyikük próbált, kettő, vagy három próbált kilépni a sorból. Rájuk 
kiabáltam: „Maradjatok a sorban!” És a látomás elhagyott engem. És ott álltam a 
szobában, kiáltozva: „Maradjatok a sorban!” Úgy. 

204 Tűnődöm, lehet, hogy ez már elmúlt? Lehet, hogy a Menyasszony már ki lett hívva? 
Ez az, amin ma megyünk keresztül? 

Neki a Krisztus képére kell formáltatni és készíttetni, és Krisztus az Ige. Az az egyetlen 
dolog. Látjátok? Ez abban van, az Igében. Látjátok? Egyetlen dolgot sem lehet hozzáadni. 
Ez nem lehet egy asszony, egyik keze, mint a férfié, és a másik keze, mint egy kutya lába. 
Ennek pontosan az Úr Igéjének kell lennie, úgy amint Ő az Ige. A Menyasszony része a 
Vőlegénynek. Az asszony része a férjének, mert ő a férjéből lett kivéve. Éva Ádám része 
volt, az oldalából való. És úgy van a Menyasszony, nem egy felekezetből kivéve, hanem az 
Isten erre a napra szóló Igéjének kebeléből. 

205 Az Elragadtatás! 

Kik az Úrban elszunnyadtak, ama napon felkelnek; 
 Jézus trónusánál örvendnek!  
Ha a szentek ott a Mennyben csillagon túl zengenek,  
hangzik majd a hívás, akkor próbáljunk meg mindannyian ott lenni barátaim! 

Isten áldjon benneteket! 

206 Ez ki lett mondva. Ennek be kell teljesedni. Ez be fog teljesedni. És kicsiny... [üres 
hely a szalagon. – a szerk.] 

Emberek, senki nem akar meghalni. Senki nem akar elveszni. Hadd mondjam el nektek. 
Bármit tesztek.... Nem érdekel, hogy mennyire jól jársz gyülekezetbe, és mennyire 
hűséges vagy a gyülekezethez. Az rendben van; nem mondok semmit ellene. Járnod kell 
gyülekezetbe. Tegyed azt! Járjál továbbra is gyülekezetbe! De bárhogy is, csak dobd el a 
hagyományaidat, és haladj egyenesen fel Krisztusba! Mert egy napon ez fel fog hangzani, 



és ott fogsz találtatni a fenevad jelével magadon, és nem is fogod tudni, hogy mi az, csak 
amikor már túl késő lesz. Ez pontosan így van. 

207 Isten áldjon meg benneteket! Sajnálom, hogy feltartottalak titeket. És emlékezzetek! 
Túl sokáig tartottam itt őket. Így igaz. És az adomány, amit nekem gyűjtöttetek... Amit én 
nem kértem, hogy tegyetek, testvérem. Az udvariasság. Vegyétek azt, és fizessétek ki ezt 
a motelt, az időtúllépést, mert én nyújtottam el. Csak volt itt egy pár dolgom. Van még 
körülbelül nyolc, vagy tíz további lapom az Elragadtatásról itt, de nem volt időm, hogy 
átadjam. Isten áldjon meg! 

208 Szeretitek az Úr Jézust? [Hallgatóság mondja „Ámen”.  a szerk.] Csak álljunk 
nyugodtan egy percre most, csendesen, tiszteletteljesen, és emlékezzetek, mit mondtam! 
Emlékezzetek, az utolsó órákban vagyunk. 

Ezek a nemzetek szétszakadnak, Izráel ébredezik, 
A jelek, amiket a Biblia megjövendölt; 
A pogányok napjai meg vannak számlálva, …; 
„Szétszórottak, térjetek vissza a sajátotokba!” 
A megváltás napja közel van, 
Az emberek szíve elhal a félelemtől; 
Legyetek betöltve a Szellemmel, a lámpásaitok rendben és tisztán, 
Nézzetek fel, a megváltásotok közel van. 

Tudjátok mit? [Branham testvér énekel – a szerk.] 

Hamis próféták hazudnak. Isten Igazságát tagadják. 

Mi tudjuk, hogy mind igaz. Nem? [Üres hely a szalagon. – a szerk.] 

Szeretem, szeretem 
Mert Ő szeret engem 
Vérével megváltott engem a Golgotán 

209 Hányan szeretik igazán Őt? Emeljétek fel a kezeteket! Most, akarom, hogy mialatt 
ezt újra énekeljük, rázzatok kezet valakivel mellettetek! Mondjátok: „Isten áldjon meg, 
Vándor!” Vándorok vagyunk. Nem? [Hallgatóság mondja „Ámen.” – a szerk.] Vándorok és 
idegenek. 

Szeretem 

Ez az, nyúljatok át az asztal fölött! 

Szeretem 
Mert Ő szeret engem 
Vérével megváltott engem a Golgotán 

210 El akarjátok érni az Elragadtatást? [Hallgatóság mondja „Ámen.” – a szerk.] Hány 
embernek fontos itt, hogy elérje az Elragadtatást? Mondjátok: „Istenem, el akarom ezt 
érni teljes szívemből! 



Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe, ismeritek ezt az éneket? Ismered ezt, 
testvérnő? Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! Nem tudom mit... Miben van ez?  

Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 
Az Örökkévaló dolgokon építsd fel a reményedet, 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 

Szeretitek ezt? 

Amikor az utazásod véget ér, 
Ha Istenhez hűséges voltál, 
Gyönyörű és fényes az otthonod a Dicsőségben, 
Az elragadtatott lelked látni fogja! 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 
Az Örökkévaló dolgokon építsd fel a reményedet, 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 

Akarom, hogy hajtsátok meg a fejeteket csak egy pillanatra, most! 

Ne kívánd e világ hiábavaló gazdagságát, 
Ami olyan hirtelen elpusztul, 
Keresd, hogy megtaláld a Mennyei kincset, 
Azok soha nem múlnak el! 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 
Az Örökkévaló dolgokon építsd fel a reményedet, 
Kapaszkodj Isten változhatatlan Kezébe! 

211 Fejeiteket meghajtva, és ezzel a gondolatotokban, tudva, hogy a fejünket a por felé 
hajtjuk meg, amiből vétettünk, és ahová valamikor visszatérünk, és tudva, hogy van ott 
benned egy lélek, ami felelni fog Istennek. És ha úgy érzed, hogy nem igazán vagy készen 
arra az Elragadtatásra, ha az ma este jönne, és akarod, hogy megemlékezzünk rólad 
imában, csak emeld fel a kezed! Nincs helyünk az oltárhoz hívásra. Az oltárod úgyis a 
szívedben van. Emeld fel a kezed! Isten áldjon meg téged, téged, téged. Hű! 

„Érzem, hogy nem vagyok készen, Branham testvér. Én igazán egy keresztény akarok 
lenni. Megpróbáltam, de valami mindig hiányzik. Tudom, hogy nem vagyok ott, ahol 
lennem kellene.” 

„Légy irgalmas, Istenem! Felemelem a kezemet. Légy irgalmas hozzám!” 

Most, olyan húsz vagy harminc kéz volt fönt, már, ebben a kis csoportban. Még több 
emelkedik felfelé. 



212 Kedves Istenünk, Te tudod, hogy mi van a kéz mögött, lent ott a szív alatt. 
Imádkozom, kedves Istenem! Egy dologért vagyok felelős, azért, hogy elmondjam az 
Igazságot. És kedves Istenem, ők meg akarnak menekülni. Igazán akarják! Ők nem akarják 
ezt a valamit, ami csak érzelem, valami erőlködést, valami felekezeti rendszert, valami 
hitvallást, valami dogmát, amit valaki hozzáadott. Ők értik, Atyám, hogy a tiszta, 
hamisítatlan Isten Igéjére van szükség ahhoz. Minden más el fog múlni, még a menny és a 
föld is, de ez nem fog. És ha mi az az Ige vagyunk, a föld elmúlik alólunk, de mi soha nem 
múlhatunk el, mert mi vagyunk az az Ige, a Vőlegény Menyasszonya. 

213 Imádkozok mindegyikért, hogy add meg nekik, Atyám, ez az őszinte imám. És 
bocsáss meg nekem, Atyám, hogy olyan ideges voltam ma este, későn értem ide, és 
reszketve és darabokban mondtam töredezett szavakat. Valahogy, nagy Szent Szellem, 
fond azokat össze a Te saját isteni módodon, és hozd el azokat az emberek szíveihez, az 
én szívemből, és azzal az indítékkal és céllal, amivel én vagyok Irántad a szívemben! 
Megtennéd, Uram? És mentsd meg, akiket meg lehet menteni! Vond magadhoz, Uram! 
És hadd legyünk mi készen arra az elragadtatási órára, ami hamarosan itt lesz. Mert mi 
ezt Jézus Nevében kérjük. Ámen. 

Isten áldjon benneteket! 

Most az összejövetel vezetője... 

 

*** 


