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Az élő Isten igaz gyülekezetének öt egyértelmű azonosítása 

(Five Definite Identifications Of The True Church Of The Living God) 

1960.09.11. du. Jeffersonville, IN 

 

 

1  Köszönöm Neville testvér, az Úr áldjon meg. Biztos, hogy kiváltság, hogy itt lehetek ma; 

annyira boldog vagyok, hogy Isten megengedte ezt nekünk. A fényképezőgépek miatt egy 

kicsit szég e lős vagyok. Szeretné … Me j csak, csináld, rendben van. Csak azokat 

nézem, tudatá a  vag ok, hog  itt va ak és… Re d e  va , rendben van. Nos, egy kicsit 

meleg is van. Volt két hatalmas üzenetünk az Úrtól.  

2  És most, azt gondoltam, hogy ma este, látva hogy barátaim közül sokan itt vannak, 

akiknek olyan hosszú úton kellett idáig vezetniük… néhányan egészen Kentucky[kentáki]-ból. 

Látom Welch Evans[welcs evönz] testvért és a családját, hogy itt vannak Tiftonból, 

Georgia[dzsordzsa]-ból. És találkoztam itt emberekkel, akik Kaliforniából jöttek. Vannak 

ol a ok, akik Né etország ól jöttek és külö öző hel ekről, és eljöttek erre a kis helyre 

hogy szolgálják az Urat. És látom Nellie Cox[koksz] testvér őt is. Hiszem, hogy az anyósa és 

a többiek is itt vannak, talá  ők vissza is fognak menni ma este sok kilométeren keresztül 

Kentuckyba, Georgiába, le Tennesse[tenösszi]-be, vagy fel Ohio[óhájó]-ba, a barátaim. Itt van 

egy másik barátom, Ted Dudley[dádli] testvér, ő egésze  Phoe i [finiksz]-ből, Arizonából jött. 

Sokan vannak itt mások is, hogyha csak fel tudnám sorolni a nevüket, ma eljöttek velünk 

látogatóba. Kilencven százalékukkal még csak kezet sem tudok fogni. Látom, hogy itt 

vannak barátaim Chicago[csikágó]-ból, és mindenhonnan. Hányan vagytok itt, akik nem 

idevalósiak vagytok, emeljétek fel a kezeteket. A hallgatóság kilencven százaléka.  

  Nos, külö öző arátai  vannak itt, akik külö öző g ülekezetek ől szerte az 

ország ól. És sokáig prédikálta  a délelőtt és i ádkozta  egésze  fél kettőig a 

betegekért, így hát egy kicsit be vagyok rekedve. És prédikálnom kell egy kicsit, azért, 

hogy, ahogy mondani szokás, második sebességbe kapcsolhassak, ielőtt…  

4  Itt van Lee Vayle[lí vél] testvér, és sak éppe  hog  kezet tudtu k ráz i, ő az eg ik 
munkatársam; Ohio ól, a Baptista g ülekezet ől.  

5  Ez te vagy, Ben? [Ben Bryan[brájen] testvér:„Ámen.”] Eddig még nem hallottam az 

ámenedet, mert arról megismertelek volna. Mindannyian ismerjük Ben testvért. És 

tudo , hog  ő e  itt lakik a város a , íg  e  ag o  tudo , sak… Hol laksz ost Be  
testvér? [„Nos, fenn vagyunk North Borden[norsz bordön]-ben, Indianában, testvér.”] 

Bordenben, Indianában.  
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6   Annyira örülünk, hogy mindenki itt van. És most nem foglak sokáig tartani titeket, mert 

nagyon sok kilométert, kell vezetnetek. Bárcsak mindnyájatokat haza tudnálak vinni 

magammal, ma este. Ezt én komolyan gondolom. Körülbelül háromkor kell elindulnom, 

három és négy óra között hajnalban, és bárcsak magammal vihetnélek titeket. Látom a 

barátomat itt Arkansas[arkönszó]-ból, a feleségét. Nem te vagy az az ember, akit mi… akihez 
az Úr beszélt és elmondta azokat a dolgokat itt valamelyik este? Azt gondoltam, te vagy. 

Csak ahogy körbe nézek, láthattok új és régi barátokat is. Így hát Isten tudja az én 

szívemnek a szándékait és azt, hogy szeretnélek látni titeket és hazavinni magammal, és 

egy jót beszélgetni, de egy napon mi ezt meg fogjuk tudni tenni, ahol majd nem kell azt 

mondanunk, hogy „Sietnünk kell. El kell mennünk a gyerekekért. Valaki beteg.” Ezeknek 

mind vége lesz akkor, azon a nagy napon. És remélem, hogy még sokszor fogunk 

találkozni.  

7   Nos, úgy szeretném, mialatt várok itt az Úrra, hogy megtaláljam, hogy merre induljak… 
Nos, kedden jobban szükségem lesz az imádságokra, mint valaha az életemben. Meg 

foglak kérni titeket, hogy imádkozzatok értem. [A gyülekezet mondja: „Ámen”] 

Szükségem lesz az imáitokra. Ne felejtsetek el imádkozni értem. Amerre a szél fordul 

kedden, az talán nagyon sokat jelent majd számomra és a gyülekezetnek is, és Krisztus 

ügyének is. Így hát ne felejtkezzetek el imádkozni értem.  

8   Nos, akkor, amíg megtalálom, hogy melyik irányba menjek, és mit csináljak, várok 

most az Úrra. Azalatt az idő alatt itt leszek a g ülekezeti ház környékén, ki és be, 

prédikálok és imádkozok a betegekért, és megteszek mindent, amit csak tudok. És 

akarunk valamikor, hogyha a kormány nem állít meg minket, akarunk itt egy gyülekezetet 

építeni. Eg  szép g ülekezetet, ahol va  elég ülőhel , és va  eg  földszint, és a karzat, és 

így tovább, hogy az egy igazán szép kis gyülekezeti ház legyen. Ami légkondicionált, azért, 

hogy az emberek kényelmesen ülhessenek, és hallgathassák a szolgálatokat, - hogyha 

megengedik, hogy tegyük. Reméljük, hogy így lesz. Nos, imádkozzatok értünk.  

9   És most, meg fogjuk közelíteni azt a témát ma este, amit reggel ígértem nektek, hogy 

fogok róla majd beszélni este, hogyha az Úr is úgy akarja. És ez többé-kevésbé tanítás lesz 

a hang miatt. Ma arról akarok beszélni, hogy: Az élő Iste  igaz gyülekezetének az öt 

egyértel ű azo osítása. Az igaz gyülekezet öt eg értel ű igazolásáról… vag , i ká  az 
igaz gyülekezet azonosításáról.  

   Nos, ielőtt egközelítjük ezt a nagy és hatalmas témát, kérnék egy kis imádságot. A 

pásztorunkat, Neville testvért fogom megkérni, hogy jöjjön és imádkozzon Isten Igéje 

felett, mialatt mi mindannyian odalapozunk a szent Máté, tizenhatodik fejezet, 

tize ol adik verséhez, először ezzel kezdjük. Máté 16 és 18, mialatt Neville testvér 

feljön és a vigasztalás imádságát elmondja.  
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11   [Neville testvér imádkozik.]  Á e . Ez a a i u  ha gerő? Ez a teljes? Ez a 
mikrofon, ez a jó mikrofon?) Hallotok rendesen? Ti ott hátul, hallotok? Rendben van, jó.  

Mát.16:17,18 

12   Szeretnék Máté Evangéliumából olvasni, a tizenhatodik fejezet, tizennyolcas versét. 

És én a tizenhetes verssel kezdem:  

Jézus pedig azt mondta neki: Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér 

jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám. 

De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én eze  a kősziklá  építe  fel az 
egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. 

Iste  adja az áldását az Ő Igéjéhez.  

13   A „gyülekezet” szó, minden egyes témában ezek közül, amiket ma estére 

választottam, hogy próbáljak arról beszélni nektek, egyik ezek közül, hogy, „Mi a 

gyülekezet? Ki állította föl? Mi annak az üzenete? És hogyan leszünk tagjai? És, hogy 

bejuthatunk-e a mennybe, anélkül, hogy tagjai lennénk?” Nos, ezeknek a témáknak 

mindegyike órákig tarthatna, ha oda-vissza átvennénk ezeket, de sak eg  pár alapvető 
pontot szeretnék egéri te i ezek ől, hogy megmutassam, hogy mi az igazi gyülekezet. 

És most, szeretném, hogyha ott lenne nálatok a Bibliátok.  

   Nos, először is az a szó, hog  g ülekezet, az azt jele ti, hog  „kihívottak.” Nos, Izrael 

e  volt Iste  g ülekezete addig, a íg Eg ipto a  volt. Ők Iste  épe voltak. És aztá , 
a ikor Iste  kihívta őket Eg ipto ól, akkor lettek Iste  g ülekezete, ert ők voltak a 
kihívottak. Nos, ez ugyanígy van ma is. Az a szó, hogy gyülekezet, azt jelenti, hogy 

„kihívottak,” azok, akik ki lettek hívva, el lettek választva, mássá lettek téve.  

15   Nos, az Ószövetségben az ismert gyülekezetet úgy hívták, hogy „Isten királysága,” 

Istennek a királysága. Nos, én ezt a Biblia szerinti időre dben veszem. Az Ószövetségben 

a gyülekezetet úgy hívták, hogy „Isten királysága.” Más szóval Isten egy Király, és a 

g ülekezet az Ő irtoka. Isten királysága, Ószövetség.  

16   Az Újszövetségben ezt „Messiási Birodalomnak” hívják. Ó, hogy szeretem ezt, hogy 

Messiási. Más szóval Messiási birodalom, ahol a Messiás uralkodik, és irányít. Semmilyen 

felekezeti határ, vag  se i i s, a Messiás uralkodik az Ő irodal á a ! Hát e  
csodálatos erre gondolni? A Messiási Birodalom. Ezért a gyülekezet nem egy szervezet, a 

gyülekezet nem emberek összejövetele. A gyülekezet az Isten népe, ami ki lett hívva a 

világból, azért, hogy egy másik királyságban szolgáljon.  

17   Ezt talán érdemes megemlítenem. Néhá  hó appal ezelőtt a felesége  és é  éppen 

egy bevásárló központba mentünk. És különös dolgot találtunk. Volt egy asszony az 
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utcán, aki szoknyát viselt. Ah, nem hinnétek el, de igazából találtunk valakit: És a 

feleségem azt mondta nekem, „Nézd csak.”  

18   Azt mondtam, „Biztos hogy kereszté . A ira külö özik a tö iektől.” Szégyen.  

19   Aztán jött a kérdés, „Miért van ez így, Bill, hogy mi keresztényekként, és ezzel a hittel, 

a it hiszü k, ért va  az, hog  i erőltetjük, hog  az asszo ok ruhák a  járja ak, és 
hogy ezt tegyék? És más gyülekezetek emberei nem? Olyan ruhákat hordanak, mint az, 

erkölcstelen ruhákat, miért van ez? Nem mondhatnád, hogy erkölcstelenek.”  

Mát.7:20 

20   Azt mondtam, „Ez így van, nem ítélhetem el egyiket sem. De, ahogy látjuk őket, a 
g ü öl seikről is erhetők meg. Lehet, hogy igazából nem követik el a ű t, de ott va  
rajtuk eg  ol a  szelle , a i eleviszi őket az erkölcstelenségbe.”  

Mát.5:28 

21   Nos, Jézus mondta, „Aki egy asszonyra tekint kívánsággal, akkor már házasságtörést 

követett el azzal a szívében.” Nos, amikor a ak a ű ösnek majd felelnie kell a 

házasságtörésért, akkor ki lesz a ű ös? Az asszony, aki úgy mutatta magát. Olyan tiszta 

lehetsz, mint egy liliom, ami az erényességet illeti, de hogyha te úgy mutatkoztál az 

e erek előtt eg  erköl stele  ódo , ár selekedeteid e  ártatla  vag , te okoztad 
annak a férfinak azt, hogy gonoszat gondoljon rólad, mikor az a te hibád. Jézus azt 

o dta, hog  ű ös leszel házasságtörés e , és eg  házasságtörő sohase  ehet a 
mennybe.  

Mát.4:9 Luk.4:7 

22   De, ahogy utazok körbe a világon úgy találom, hogy minden nemzetnek megvan a 

saját szelleme. És minden nemzetet az ördög irányít. Minden kormányzatot az ördög ural. 

A Biblia mondja ezt. Hadakoznak, háborúznak, és egészen addig teszik ezt, amig Jézus el 

nem jön; és aztán Ő felállít egy királyságot, ahol majd nem lesznek háborúk. De Sátán 

mondta, hogy a világ minden királysága az övé, és azt tesz velük, amit akar, egyenesen 

Jézus Krisztus arcába. És ők i d Sátán eszközei, Sátán királyságai. Sátán azt mondta 

Jézusnak, hogy „Neked ado  őket, hog ha le orulsz és i ádsz e ge .”  

Mát.4:10 

   Jézus tudta, hog  Ő ajd örökli ezeket a Mille iu a , íg  hát azt o dta, „Távozz 

tőle  Sátá .” Tudta, hogy Isten Neki adja ezeket a királyságokat, és hogy az Övéi lesznek, 

és ezek egy királyság lesznek.  

24   Amikor Németországba mész, akkor egy német szellemet találsz. Angliába mész, ott 

egy angol szellemet találsz. Svédországba mész, egy svéd szellemet találsz. 
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Franciaországba mész, egy francia szellemet találsz. Amerikába jössz, amerikai szellemet 

találsz.  

25   Megálltam San Angeloban, Rómában, valamikor régebben, és meg akartam nézni a 

katakombát. És meglepetésemre, és feddésként, mint Amerikai, ott álltam a katakomba 

kapuja előtt, ahol e kellett e i, és az volt odaírva, hog  „Az a erikai ők fig el é e: 
kérjük, öltözzenek föl, és tiszteljék a halottakat, ielőtt elép ek.” Amikor egy nemzet 

il e  él re süll ed, az ször ű, a ikor eljutu k oda. Íg  hát látjátok, ert…  

Megkérdezte  eg szer eg  őt, „Te keresztény vagy?”  

26   Azt válaszolta, „Amerikai vagyok, persze, hogy az vagyok.” Annak semmi köze ehhez.  

27   Bosworth[bozvörsz] testvér egkérdezte valakitől eg szer eg  este, „Keresztény vagy 

testvér ő?”  

28   Azt válaszolta, „Hát, hogy megértsd, minden éjszaka elégetek egy gyertyát.” Mintha 

ennek valami köze volna a kereszténységhez, a gyertyaégetésnek. A kereszténységben 

nincs semmi ilyen dolog. És Isten gyülekezete nem ilyen dologból áll össze.  

29   Nos, i írja rá az asszo okat… Sohase  ké szerítjük az asszo okat, hog  azt 
tegyék. Sohasem kényszerítjük a férfijainkat, hogy ne igyanak, ne káromkodjanak. 

Eg szerűe  sak prédikáljuk az Eva géliu ot, és a Bi lia i táját eléjük tesszük. Sok 
ember, aki a Pünkösdi hithez jön, és a szentség hithez, bejön és azt állítja, hogy az, mikor 

nem is azok a szívükben; sok asszony is ugyanezt teszi. Mi nem mondjuk nekik ezt, hogy 

valamit kell tenniük, mi csak megmutatjuk nekik a mintát. Megmondjuk, hogy mit mond a 

Bi lia, és hog ha ők a e ei Szelle től születtek, akkor az ő szellemük már nem 

amerikaiasított szellem, már nem németesített szellem, hanem egy mennyeiesített, ahol 

az Isten királysága… ert i eg  ás királ ság an vagyunk, Isten királyságában, ahol 

tisztesség, szentség és hatalom van.  

30   Nekünk oda lehet járulni a mi Királyunkhoz. Mi meghallgatásra mehetünk hozzá, 

bármikor, amikor szeretnénk Hozzá fordulni. Nekünk nincs más közbenjárónk, nincs más 

közvetítő k a Királ  és közöttü k, csak az ember Jézus Krisztus. Így hát mi egy 

királyságban élünk. És ezt úgy hívják a Bibliai kronológiában, hogy „a Messiási… Messiási 
királyság.” Más szavakkal, ahol a Messiás uralkodik i de  élete  az Ő uradalmában, 

uralkodik az Ő épé ek az életé , eg  kihívott nép, i de féle életkörül é ől, 
összeg űjtve őket eg  soport a és ezt az Ő „gyülekezetének” hívja, vag  az Ő 
„kihívottainak.” Ne  g ö örű dolog?  

Apcsel.7:38 

31   Nos, Izrael volt Isten „népe” amíg, (ezt az Apostolok cselekedetei 7:38-ban találjuk, 

hogyha le szeretnétek írni) addig, amíg Isten „gyülekezetének” nem lettek nevezve, mert 
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Iste  kihívta őket Eg ipto ól, a világ ól, ás g ülekezetek ől, ás vallások ól, hog  
egyedül Istennel járjanak.   

32   És most Isten gyülekezete, a ug a az a dolog. A világ i de é ől kihívottak, 
i de  vallásos kultusz ól kihívottak, i de  vallásos felekezet ől kihívottak, i de  

vallásos szervezet ől kihívottak, azért, hog  Iste el járja ak, és e pedig eg  püspök 
vezesse őket, de Krisztus vezesse őket ebben a Messiási királyságban, amiben mi élünk. 

Krisztus a Király. Krisztus az.  

33   Nos, Krisztus ennek a feje, Krisztus ennek a Messiási királyságnak a feje. És nem tudsz 

megszervezni egy olyan királyságot, amelynek Krisztus a feje. Nem tudsz felekezetet 

csinálni egy olyan királyságból, aminek Krisztus a feje. Mert Krisztus Király, és nem 

veheted egy ember értelmét és nem si álhatsz előle szervezetet, amit Krisztus 

kormányozna. Ezért bármilyen társaság, bármilyen nép, az emberek bármilyen csoportja, 

aki megpróbálja megszervezni Istennek a királyságát, az a Király ellen megy. És ha a 

Királlyal ellentétesen mennek, az a Király ellen lenne. Így hát, hogyha a Király ellen való, 

az antikrisztusi lenne. Ez  elég kemény. Hogyha egy kicsit több hangom lenne, akkor 

jobban tisztába tehetnénk. Ez antikrisztusi. És hogyha még velem maradtok egy pár 

percig, akkor ezt be is bizonyítom. Egy antikrisztusi szellem megpróbálja venni az 

e ereket és kihív i őket a szervezet ől eg  ásik szervezet e, hog  
megszerveződje ek, a i sohase  volt Iste  akarata. Az e erek i dig érgelődtek 
rajta , ert é  ol a  ag o  ke é e  a szervezetek elle  volta . Ne  a e e lévő 
emberek, ami ellen vagyok, hanem az az uralkodó szellem, ami ráveszi az embereket, 

hogy ezt gondolják, hogy „Mi vagyunk a nép!”  

34   Isten népe, az az Ő kihívott épe. Hisze , hog  ők ott va ak i de  felekezet e . 
Lehetnek katolikusok, lehetnek protestánsok, lehetnek zsidók, bármilyen g ülekezet ől. 
De az igazi gyülekezet az Jézus Krisztus titokzatos teste.  

35   Nos, nem tudod megszervezni Krisztus titokzatos testét. Szóval minden személy, aki 

Krisztushoz jön, (aki kijön a világból és bejön Krisztusba) az bejön az Ő titokzatos testé e. 
És akkor leszel annak a testnek a tagja, amikor be vagy hozva ebbe a gyülekezetbe, ki 

vagy hívva bele vagy keresztelve ebbe a titokzatos testbe. Értitek? Nem metodisták, nem 

baptisták, nem pünkösdiek, nem nazarénusok, nem zarándok szentek, nem katolikusok; 

de Jézus Krisztus teste. Belemegyünk ebbe egy kicsit mélyebben, más egközelítések ől 
pár percen belül, ahogy majd mélyebb részeibe is belemegyünk ennek. De Krisztus teste 

az a gyülekezet.  

1Móz.2:23,24 1Kor.12:13 

   Nos, Ő ezt sok példázat a  haso lította férjhez és feleséghez. Ő a g ülekezetet 
„menyasszonynak” hívja. És a e asszo  és a vőlegé , ár e  két e er. Ők eg ek. 
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A e asszo  a vőlegé  testé ől test és so tjá ól so t. És aztá , a ikor eg  férfi 
vag  eg  ő el van hívva Krisztus titokzatos testébe, a Szent Szelle  által, akkor ők e ek 
a testnek a teljes tagjaivá válnak, amikor a Szent Szelle  etölti őket; ert Iste  kivette a 

Szelle et Krisztus ól, és feltá asztotta az Ő testét és elhel ezte az Ő trónjára, és 

visszaküldte a Szent Szellemet, azért, hogy felállítsa Krisztusnak a titokzatos testét, ami 

eg esül i fog a e egzői va sorá  az Úr eljövetelekor. Nem tudod megszervezni. Ez egy 

titok.  

Ján.3:8  

37   Jézus azt mondta Nikodémusnak, „ A szél fúj amerre akar, de nem tudod 

megmondani, hogy honnan jön és hová eg : íg  va  ez i de kivel, aki a Szelle től 
születik.” Nem tudod megérteni. Valahonnan jön. Nem metodista, nem baptista, nem 

pünkösdi, és semmilyen szervezet. Ez egy születés, ez Isten királyságába való 

beleszületés.  

38   Nos, amikor megpróbálják megszervezni, akkor az antikrisztusivá teszi; mert bármi, 

ami Krisztus tanítása ellen van, az antikrisztusi.  

39   Nos, akkor, hol kezdődött el ez az egész szerveződés? Jézus, amikor itt volt a földön 

sohasem szervezett gyülekezeteket. Beszélt eg  eljöve dő g ülekezetről, de sohase  
szervezett gyülekezetet. Sohasem volt szervezett gyülekezet az utolsó apostol halála után 

még évszázadokon keresztül. És az első szervezett gyülekezet, ami valaha is a földön volt, 

az a Római Katolikus egyház volt. Nos, megvan a Nicea Előtti Atyák, megvan Foxtól a 

Mártírok Könyve, Jozephusnak az írásai, megvan Pember-től a Korai Korok, és a sok nagy 

régi írótól sok írás; és sehol, sehol sincs sohasem írva a történelem egyik lapján sem, hogy 

lett volna egy megszervezett gyülekezet a Római Katolikus egyház  megszervezéséig. És ez 

szervezetté vált, amely ellentétes Istennel.  

Nos, ha egy ilyen dolog jönne… Ó, ár sak át tudnám ezt adni nektek. Hogyha egy ilyen 

dolog jönne, ha ez annyira nagyon antikrisztusi, akkor nem kellett volna Istennek előre 
tudnia ezt, ha Ő a végtelen Isten? Ha Ő végtele , akkor nem tudná, hogy ezek a dolgok 

fognak következni? És ha ez eg  il e  ször ű dolog, akkor e  fig el eztette vol a az Ő 
gyülekezetét előre ezekről? Nos, re éle , hog  jobban megértitek azt, hogy én miért 

e  a szervezetek e  lévő e ereket tá ado , és ért a szervezeteket és az ő 

helyzetüket. Az nem lehet más csak antikrisztusi, minden egyes szervezetben.  

40   Nos, azt mondod, „Várjunk csak egy percet. Én azt gondoltam eddig, hogy nem 

prédikálsz semmi mást, csak a Bibliát.”  

Jel.17:1 
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41   Hadd mondja ki ezt a Biblia akkor. Lapozzunk most és olvassunk egy kicsit. 

Lapozzatok vele  a Jele ések tize hetedik fejezetéhez. Ez Jézus Krisztus kijele tése az Ő 
gyülekezetének, a kihívott gyülekezetnek. Jelenések 17, és meg fogjuk ezt próbálni olyan 

gyorsan átvenni, ahogyan csak lehet. De figyeljetek csak, ahogy olvassuk:  

…A hét angyal közül az egyik, akinél a hét pohár volt, hozzám jött és azt mondta: 

Jöjj, és megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül; [King 

James és 1908-as kiadású Károli fordítás szerint: sok vizen ül – a fordító] 

Jelenések 13:18 

42   Nos, ez mind jelképben van, mert ez Jézus Krisztus kijelentése, ami le van pecsételve. 

Tudtátok ezt? Ez egy elrejtett dolog és csak úgy lehet kijelentve - nem egy értelmi 

felfogás által, hanem a Szent Szellem kijelentése által, a Szellem ajándékain keresztül. 

„Neki, akinek bölcsessége van, az számlálja meg a fenevad számait. Neki, akinek 

bölcsessége van, a bölcsesség ajándéka, hadd tegye ezt, és hadd tegye azt.” És ez a 

kijelentés.  

2Kor.11:2 

43   Nos, bárki tudja, hogy, amikor a Biblia egy asszonyt vesz szimbólumként, akkor ez a 

gyülekezetre vonatkozik. Krisztus gyülekezetét úgy hívják, hogy „a menyasszony.” Pál azt 

mondta, hogy „Én, eljegyezlek titeket Krisztusnak tiszta szűzké t.”  

Jel.17:1,15 

44   Nos, itt egy nagy asszonyról beszélünk, aki egy rosszhírű asszo . „Gyere és 

megmutatom neked.” mondta az angyal Jánosnak, „a nagy parázna ítélete, aki ül sok 

vizeken.” Nos, „egy asszony, aki sok víz felett ül” ez nagyon titokzatosan hangzik, de ez 

mind itt van. A Biblia megmagyarázza. Most lapozzunk a tizenötödik részhez, hogy 

tudjuk… vag is a tize ötödik vers ug a e ől a fejezet ől, hog  lássátok, mit jelent a 

„vizek.”  

És mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és 

sokaságok, nemzetek és nyelvek.  

Jel.17:2 

45   Ezért a vizek, amiken az asszony ül, ott, neki hatalma van nemzetek, népek, tömegek, 

és elvek felett. Ő irá ította azt mind, egy asszony, egy rosszhírű asszony. Nos, ha egy 

asszony rosszhírű, ha tudjuk, hogy egy asszonyt így hívnak a természetiben, egy olyan 

asszonyt, akkor tudjuk, hog  az az asszo  hűtle  volt a férjéhez. Akkor annak hívnánk. 

Azt tettetné, mintha hű le e valakihez, pedig hűtle  hozzá. Így van? Nos, akkor ez az a 

gyülekezet, ami azt mondja, hogy Krisztus a férje, és a hitvallása elle tétes az Ő 



 
 

9 
 

tanításával. Ő eg  szajha. És ő irá ítja a épeket, és tömegeket, és nemzeteket. „Jöjj ide 

és megmutatom neked az ítéletét.” Most látjuk a képet.  

…akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznasága borától megrészegedtek a 

föld lakói. 

46   Mi a paráználkodás? „Tisztátalanság, tisztátalannak lenni.” Ő egy szajha. 

Tisztátalanság veszi körül és a világ összes gazdag embere, a királyok és a nemzetek nagy 

emberei, és a tömegek paráználkodtak vele, és vettek az ő go oszságá ól. Értitek ugye, 

hogy hova mutat ez? Látjátok?  

Jel.17:3 

47   Nos, nem én vag ok felelős a megírásáért, de azért én volnék a felelős, ha e  
tanítanám ezt. Most mi a gyülekezetről eszélü k. Nos, ha észreveszitek, ahogy kicsit 

tovább haladunk. 

És lélekben elvitt engem egy pusztába és láttam az asszonyt ülni egy vörös 

fenevadon… 

48   Nézzük meg ezeket a jelképeket, ahogy tovább haladunk. Nos, a „vörös” az „piros.” A 

piros egyik oldalról, jó szín. A piros egy másik oldalról pedig rosszhírű szí  - a piros lámpa 

a veszél ek a szí e. Skarlát szí ű… ez az asszo , ez skarlát szí el volt feldíszítve, (piros, 

prostituált) és a fenevadon ült.  

Dán.7:3 Jel.13:1 

49   A fenevad a Bibliában „erőt” jelent. Ha megfigyeltétek, sok szolgálót látok, amint 

bólogat, hogy „helyes,” ert ők a Biblia tanítói. A fenevad azt jelenti, „hatalom”. Látjuk a 

Bibliának ezeket a fenevadjait, a Jelenések 13- a , és Dá iel él, hog  feljö ek a víz ől. 
Fenevadak, hatalmak, ahogy feljönnek az emberek közül.  

2Móz.1:8 Apcsel.7:18 Jel.13:11 Jel.17:3 

50   De észrevettétek a Jelenések 13-ban, amikor az Egyesült Államok feljön, ez az 

egyetlen fe evad a Bi liá a , a i feljö , és a i e  vizek ől jött fel. A Biblia azt mondja, 

hog  ez a föld ől jött fel, ahol e  voltak népek. Az volt ez az új királyság. És ez úgy 

ézett ki, i t eg  árá , de eg  idő utá  úg  eszélt, i t eg  sárká . Az, ez az ország. 

Ennek meg kell történnie! Egy napon hibát fognak elkövetni és e  a egfelelő e ert 
választják meg. Ők fel fog ak emelni egy Józsefet… vag , eg  Fáraót, aki e  is eri 
Józsefet. Már előtte megpróbálták, és újra meg fogják tenni, ha ez alkalommal nem 

sikerül. És ez végül el fog jönni, azt mondja a Biblia. És én nem vagyok politikus. Mind a 

két oldal görbe. Én Jézus Krisztusra szavazok. Ő az eg etle , Aki érdekel engem. De én 

mondom nektek, hogy most már jobban tennétek, ha letörölnétek a szemüvegeteket, ha 
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a gyerekeiteknek szabadságot akartok. Nem tudom, mennyire közel van ez. 

Imádkozzatok! Rendben van. 

   [Mije volt?] Így hát elvitt szellemben a pusztába: és láttam egy asszonyt [a gyülekezet] 

í or szí ű fe evado  ül i, í or szí ű fe evad telve istenkáromló nevekkel, aminek hét 

feje és tíz szarva volt.  

Jel.17:4,9 

51   „Hét fej.” Itt az van írva, hogy hét fej, amely a fenevadon volt, az hét hegy, amelyen a 

város ül. Nos, melyik város épült hét hegyre? Róma, pontosan, egy város, ami hét hegyen 

ül; egy gyülekezet, egy asszony, egy prostituált, aki a világot irányítani fogja az erejével. 

Nos, ez a ira eg szerű, i tha sak újságot olvasnánk. Látjátok? Bizonyára, így van. 

Nos…  

   És az asszony fel volt díszítve bíborba és skarlát színekbe [az asszony a gyülekezet, 

gazdag], és fel volt díszítve ara al és drágakövekkel és g ö g ökkel… 

52   Mondjátok meg, hogy hol fizetett bármelyikük is jövedelemadót. Mondjátok meg, hol 

vannak bármiért is megadóztatva. Joguk van, hogy úgy tegyenek bármit, ahogy akarnak! 

És mégis, Istennek vannak ott benn gyermekei, biztos, hogy vannak. 

Jel.17:4 

53   Ugyanúg … a bagoly nem mondhatja a veré ek, hog  ag fejű. Sokszor a 
protestánsok mondják, „Nos, a katolikusok, ők egg ilkolták ezt, azt vagy másokat.” Ki 

gyilkolta meg Joseph Smith[dzsozef szmisz]-t? Én nem értek egyet vele, de neki éppen annyira 

volt joga a tanításaihoz, mint, ahogy nekem az én tanításaimhoz itt Amerikában. És a 

Metodista gyülekezet gyilkolta meg Joseph Smith-t. Ha elmentek Salt Lake City[szólt lék sziti]-

be, ott van egy nagy tábla. „Ti Metodisták, csak figyeljétek a mormon tücsköket!” Így van. 

A Metodista g ülekezet lőtte le Joseph Smith-t. Protestánsok! Szóval ne kiabáljatok a 

katolikusokra. Csak figyeljétek egy pár percig, a Biblia is azt fogja mondani.  

…drágakő… gyö gyök…, kezében pedig egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal 

és az ő paráz aságá ak tisztátala ságával, 

[az ő hitvallásai voltak azok, a iket ő kiadott, és a föld királyai pedig megitták].  

Jel.17:5 

54   Bárki, aki hihet Jagger[dzsegör] testvér vitaminjaiban, az azt is elhiheti, hogy ha vizet 

fröcskölünk egy asszonyra, aki már harminc éve házas és sok gyereket szült, az a víz majd 

visszaváltoztatja szűzzé és visszaküldi a nászágyba az első estére a férjével. Bárki, aki 

hiheti, hogy a szentelt víz ezt meg fogja tenni, az bármit el tud hinni. Így igaz! De a föld 

királyai ilyen dolgokat követnek el. Azért, hogy élhessenek és legyen békességes érzésük. 
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Lent a szívedben tudod, hogy rohadsz. Jézus Krisztus vére kell ahhoz, hogy megtisztítson 

téged. De fig eljétek eg, ő volt az első egszervezett g ülekezet. A Bi lia eszél erről 
itt.  

És a homlokára fel volt írva egy név, titok, a Nagy Babilon, paráznáknak és a föld 

utálatosságainak anyja.  

55   Nos, figyeljetek. Mindannyian megegyezünk abban, és a rómaiak saját könyvei, és a 

katolikusok saját könyvei is megegyeznek abban, hogy az a római eg ház. Még az ő 
könyveik is egyetértenek ezzel. Megvan nekem az a könyv, aminek az a címe, hogy Hitünk 

tényei, amit csak egy pap írt. Egy katolikus asszony egtért az é … akinek a fia pap volt, 

és ez a hölgy adta nekem a könyvet. És aztán a fia szólt neki a gyülekezetben, hogy kérje 

vissza, de nem adtam vissza neki. Megtartottam bizonyítékul, akartam tudni, hog  iről 
beszélek. Amikor mondok valamit, ismernem kell azt; Iste  ezért felelősségre fog vo i 
engem.  

Mát.15:9 Márk.7:7 Jel.17:5 

56   És ne felejtsétek el, hogy úgy hívták az asszonyt, hogy a „Titokzatos Babilon” (tudjuk, 

hogy ez a katolikus eg ház , de fig eljetek, ő a paráz ák a ja. Mi eg  paráz a? Ug a az, 
a i ő, a szajha. Nos, honnan jöttek ezek a szervezetek? Ott van az anyjuk, ezek, amik ők, 

először is. És aztá  o dod, hog  „az az antikrisztus.” Ez igaz. Akkor, ha az antikrisztus, 

akkor mi van a szervezeteinkkel? Éppen úgy parázna és szajha, ugyanaz dolog: házasságot 

törve, és paráználkodva, elfogadva hamis dolgokat, az emberi értelem és elme miatt. 

Ahogy a Biblia mondja, „hitvallásként tanítva az emberek parancsolatait.” Ez az, amit 

gyülekezetnek hívnak ma, ami Isten királysága ellen van.  

1Sám.8:5 

57   Úgy, mint az Ószövetségben, Iste  Királ  akart le i Izrael felett, ég ielőtt az 

gyülekezetté vált, és Ő Király volt. És bár volt egy prófétájuk, Sámuel, egy jó ember, és 

amikor Sámuel mondta ekik, hog , ha királ t akar ak… De ők olyanok akartak lenni, 

mint a többi ember, ugyanolyanok akartak lenni, mint a filiszteusok.  

58   Ez ma a probléma a protestánsokkal is. Eg szerűe  sak e  hag ják, hogy csak úgy 

e je ek a dolgok. Ők sak… A ikor a Szentlélek rájuk szállt ott régebben, negyven 

évvel ezelőtt, és az az erő elkezd kiö le i, és elkezde ek tá ol i és kia ál i és 
nyelveken szólni, akkor nem hagyták csak úgy azokat a dolgokat. Hanem meg kellett 

szervezniük azokat. És aztán nemsokára jött valami, amit úgy hívtak, hogy Általános 

Tanács. És aztán jött egy másik, egy kis világossággal Jézus Krisztus nevén, és azt úgy 

hívták, hogy Új Kiadás, és kizárták őket. És aztán volt egy szervezetük, amit úgy hívtak, 

hogy Jézus Krisztus Pünkösdi Egyházai. Egy kis egyet nem értés jött be közéjük, hogy 
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vajo  Ő fehér lovo  fog eljö i, vag , hog an fog eljönni, és ezért szerveztek egy másikat, 

ez pedig a Világ Pünkösdi Egyházai. Jaj, nekem! És aztán jött az Isten Gyülekezete. Aztán 

egy prófécia miatt szétszakadtak és újraszerveződtek. És minden alkalommal, amikor ezt 

teszitek, kimentek Isten akaratából! Ez az antikrisztusi szellem!  

59   Isten gyülekezete szabad. Isten gyülekezete nincs határok közzé szorítva, mert 

te gertől te gerig az Iste é. Mi de  e eri lé  a földö  hozzá tartozik. Mi deg , hog  
katolikus vagy protestá s, vag  ár i is, Iste  keresi azokat, akik ek őszi te a szívük. És 

mi hit által vag u k eg e tve, az Ő ele vetett hit által. Ez a gyülekezet. Nos, látjátok, a 

gyülekezet nem egy szervezet.  

60   És minden alkalommal mikor „szervezetet” látsz, csak emlékezz, hogy az 

„antikrisztus” szó van fölé írva. Ez itt van a Bibliában. Ez annyira eg szerű, i t olvas i. 
Nekem nagyon sok drága barátom van, aki itt ül, és szervezethez tartozik. Én nem 

mondom azt rátok, hogy antikrisztusiak vagytok, én nem titeket hívlak így; hanem ez van 

az egész dolog ögött. És úg  tű ik, i tha az ördög úgy kicsavarta volna ezt, hogy 

valami ilyesmitek legyen, vagy még prédikálni sem engednek titeket. Ez ugyanaz a dolog, 

ami a nemzeteknek is van: nem lehetsz ember nemzet nélkül, kell, hogy legyen valahol 

egy nemzeted. Amerikainak, németnek, vagy valaminek kell lenned. Látjátok, mind ki van 

csavarva.  

Gal.3:29 Zsid.11:8-10 

61   Így hát, egy igazi újjászületett keresztény, az majdnem hogy vándor. A világ 

szemében az egy hitehagyott, de Iste  sze é e  ő értékes. Bár sak le e idő k, hogy 

belemenjünk a Zsidó 11-be, meglátni azokat a hit harcosokat… hog  Á rahá , hog an 

tett egy lépést és hogyan nevezte magát zarándoknak és idegennek. És hogyan mondta, 

hog  ez a világ az ő ottho a, de vá dorolt és keresett eg  ol a  várost, a i ek az építője 
és alkotója Isten. És ha mi halottak vagyunk Krisztusban, akkor mi Ábrahám magját 

követjük és örökösök vagyunk vele együtt az ígéret által! És mivé tesz ez minket? 

Zarándokokká és vándorokká. 

4Móz.23:1 

62   Amikor Izrael kijött Egyiptomból, ott volt Moáb, az a nagy szervezett ország. Ott volt 

Ézsau is a nagy szervezett ország. És itt van Izrael egy felekezet nélküli, aki eljön. És mind 

a ketten fundamentálisak voltak az Igében. Ne felejtsétek el, Bálám ugyanazt az áldozatot 

mutatta be, mint amit Izrael bemutatott: hét oltárt, Isten követelménye szerint, hét tiszta 

áldozatot, hét kost, ami az Igaz eljöveteléről eszélt. Alapvetőe  i dkette  hel esek 
voltak és az alapokról beszélve helyesek voltak. De, amit Bálám nem tudott meglátni, ő 

nem tudta meglátni a természetfölöttit Izrael között, abban a felekezetközi csoportban. 

Nincs hova menniük, vándoroltak; de ők égis úto  voltak valahová.  
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   Ez a ód, ahog  az élő Iste  g ülekezete van ma! Ez világi értelemben véve 

szervezetlen; de nem szervezeti kötelék által van összekötve, hanem Jézus Krisztus 

Szelleme és ereje által, a szeretet kötelékével.  

Ámos.3:3 

64   Ettől veregetik vállon egymást egy metodista és egy baptista és mondják, hogy 

„drága testvérem”, amikor látják, hogy nem tudnak együtt menni, hacsak nem értenek 

egyet.  

Az emberek azt mondják, hogy „te keresztény vagy?”  

„Én baptista vagyok.” Ez egyáltalán nem válasz a kérdésre.  

65   „Keresztény vagyok? Pünkösdi vagyok.” Ez nem válaszolja meg a kérdést.  

66   Ha keresztény vagy, akkor újjászületett teremtmény vagy. Isten titokzatos 

királyságában vagy. A szemeid nem ennek a világnak a dolgain vannak, hanem a fenti 

dolgokon. És ez az, amikor benne vagy a gyülekezetben. Ez a gyülekezet. Ez nem egy 

szervezet, soha nem lehet egy szervezet. Jegyezzétek meg: az élő Isten gyülekezete 

sohasem lehet egy bizonyos csoport. Nem lehet szervezet. Titokzatos testnek kell lennie, 

a Szent Szellemnek. Egy kicsit tovább mennénk, ha van idő, akkor pontosan bele tudunk 

menni.  

67   Most, most látjátok, hogy mit jelent a gyülekezet? A „gyülekezet” azt jelenti, hogy 

„kihívott” csoport, egy kihívott nép, akiket csak ennek a Messiási királyságnak a Királya 

kormányoz. Ó, hát ez e  g ö örű? Szeretem ezt. Mikor olvasta … a, és a ikor és ez 

volt odaírva, hogy „A királyság, a Messiási Birodalom.” Az író úgy fogalmazott, hogy 

„Messiási Birodalom.” Az író azt is mondta, „nincs olyan dolog, hogy élő Iste  g ülekezete 

valaha is szervezet legyen. A szervezet valami, ami hozzá van igazítva valamihez, vagy át 

van alakítva valamivé, hogy átvegye valaminek a helyét.”  

Ámós.8:11,12 

68   Ez pontosan az a mód, ahogy mindezek a hamis tanítások be lettek hozva, hogy 

elfoglalják az igazi ak a hel ét. E iatt va , hog  az asszo  az ő utálatossága  

tisztátalanságának a poharát tartotta a kezében. Nos, látjátok, e  azt o do , hog … 
A pü kösdiek ug a a ira ű ösök, i t a katolikusok, vagy a zarándok szentek, vagy a 

nazarénusok, vagy a baptisták, vagy a metodisták. De mindazokban a felekezeti 

gyülekezetekben Istennek vannak gyermekei. Ők ehhez a titokzatos királysághoz 

tartoznak. Az egyetlen dolog, amire várnak az az, hogy meglássák, hogy valami történik, 

ami belevonja abba a szívüket. 
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   Annyira örülök, hogy tudhatom a este, hog  jö ek keletről és ugatról, északról és 
délről, és húzódnak kifelé, di sőítve és az Úr eljövetelére várva. A Biblia azt mondja, hogy 

ezt fogják tenni az utolsó napokban, ez pontosan így van; és azt mondja, hogy „keletről 
nyugatra futnak, északra és délre, az Isten igaz Igéjét keresve; éhség, nem kenyérre és 

vízre, hanem az Isten Igéjének a hallására.”  

69   Azt akarják, hogy „Gyere és csatlakozz ehhez. Gyere, csatlakozz ehhez.” Nincs semmi, 

amihez csatlakozhatsz Isten királyságában, nincs egyetlen dolog sem, amihez 

csatlakozhatnál. Ez a gyülekezetbe való beleszületés megtapasztalása, nem pedig 

hozzácsatlakozás. Nos, talán folytathatom ezt még egy percig. Van egy pár íráshely még, 

amit lejegyeztem.  

70   De most menjünk, a második gondolatra, hogy megpróbáljunk ezen teljesen 

végigmenni. Ki állította ezt föl, ezt a titokzatos testet? Ki kezdte el? Jézus Krisztus. És ez 

a… Ő e ek a titokzatos test ek a feje. Ő e felett a Királ , a i t ki u kálja az Ő saját 
akaratát az Ő birodalmában. Nem egy püspöki irányítás, vagy egy egyházi tanácsnak a 

vezetése; hanem egy Király, aki Maga a Messiás, amint a saját uradalmán munkálkodik. 

Mikor kezdődött ez el? Pü kösdkor. Ne  a pünkösdi szervezetnél; hanem a pünkösdi 

megtapasztalásnál. Ez az, amikor ez elkezdődött számodra. Ő beszélt ennek az 

eljöveteléről. Megmondta, hogy mi fog történni. Megmondta, hogy eljön.  

Luk.24:49 

71  Nos, ha mi oda tudnánk lapozni a Lukácshoz, a huszonnégyes fejezethez, a 

negyvenkilences vershez, és itt láthatjuk, kezdjünk csak elolvasni néhány Igét, hogy ezek 

az emberek, akik ezt befogadják, azok le tudják ezt írni. Lukács 24:49, meg fogjuk látni, 

hogy mit mondott.  

És íme, én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét: ti pedig maradjatok 

Jeruzsálem városában, íg e  felruháztattok e yei erővel. [1908-as Károli 

ford.] 

Mát.16:18 Apcsel.1:8 

72   Nos, Ő ígéretet tett egy eljövendő g ülekezetről, eg  eljöve dő Királyságról. Szóval 

most lapozzunk az Apcsel. 1: 8-hoz, ost, e felejtsétek el, hog  Ő a Máté : -ban is 

elmondta, hog  Ő ezen a kősziklán fogja felépíteni a gyülekezetét, és a pokol kapui se 

tudják azt megrendíteni. Belemegyünk ebbe csak egy pár perc múlva, ahogy megyünk 

tovább a másik témába. Apcsel. 1: 8: 

De erőt kaptok, a ikor a Sze t Szelle  eljö  rátok, és ta úi  lesztek 

Jeruzsále e … i t…Júdeá a … Samariában, és a földnek legvégső határáig. 
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73   A tanúknak eljöve dő királ sága az Ő feltá adása ta úi ak, az Ő hatal a tanúinak, 

és az Ő… a ak a tanúinak, hog  Ő él. „Ti vagytok az Én tanúim.” Most, Apcsel.1:8. 

Ef.1:22,23 

74   Aztán, mi azt is látjuk, hogy az Efézusi levélben, az első fejezet e , a huszonkettes 

vers e … Ti, akik le akarjátok jeg ez i, sak… ag o  sok i de  va , a it le lehet 

jegyezni, de csak rögzítsétek le, hogy biztosak legyetek abban, hogy megértitek. Rendben, 

az Efézus huszonkettedik verse, első fejezet:  

És az Ő lá a alá vetett i de t az Krisztus ,…és Őt re delte i de ek fölött való 
fővé az egyház a , 

A ely az Ő teste és teljessége a ak, aki i de t i de el etölt. 

            Mát.16:28 

75   Ki állította fel ezt a gyülekezetet? Jézus Krisztus. Nem püspök vagy az emberek egy 

csoportja, nem pápa, egyáltalán nem ember által készített hatalmak. De Jézus Krisztus 

eszélt erről, hog  ez az Ő királ sága, a i hatalo al jön el. „Néhá a  itt áll ak…” 

Máté tizenhatodik fejezete, „Bizony mondom nektek, hogy néhányan azok közül, akik itt 

állnak, nem látnak halált, amíg meg nem látják Isten királyságát eljönni hatalommal.” 

Csupán néhány nappal azután, keresztre lett feszítve és a Szent Szellem leszállt. 

„Néhányan, akik itt állnak, nem látnak halált, amíg meg nem látják Iste  királ ságát…”  

Apcsel.1:6 

76   „E e  az idő e  fogod a királ ságot hel reállíta i?” A zsidók kérdezték Tőle. 

Apcsel.1:7,8 

77   Ezt válaszolta, „Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időt, vag  az alkal at, amit csak 

az At a tudhat. De erőt fogtok kap i.” Apcsel.1, „erőt fogtok kapni, miután a Szent 

Szelle  eljő reátok.” Erőt fogtok kap i, miután püspökké lettetek? Miután prédikátorrá 

lettetek, vagy miután pápa lettél? Vagy miután pappá lettetek? „Erőt fogtok kap i, 
iutá  a Sze t Szelle  eljő reátok.” Ez az a tanú, amit Isten keresett, egy tanú, miután a 

Szent Szellem eljött. Nem egy tanú, hogy én püspök vagyok, nem egy tanú, hogy én 

pásztor vagyok. Ha e  i ek a ta úja? A feltá adott Királ ak! Ez az élő Iste  igaz 
gyülekezete. Rendben.  

Kol.1:17,18 

78   És a Kolossé 1:17 és 18-ban is, elolvashatjuk, amíg ebben vagyunk. Kolossé 1:17 és 

tizennyolcas vers: 

 Ő elő  volt i de él, és i de  Őbenne áll fenn. 
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Ő a feje a test ek, az egyház ak: Ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy 

mindenekben Övé legye  az elsőség; 

Mát.10:25 Ján.8:36 2Tim.3:12 

79   Ki ennek a gyülekezetnek a feje? Jézus Krisztus. Milyen királyság ez? A Messiási 

királyság, a gyülekezet. Nem egy szervezet, egy gyülekezet. Egy titokzatos test, amelynek 

Krisztus a feje. Ó, mennyire tetszik ez nekem. Szellemben járni, engedelmeskedni a 

Királynak, bolondnak lenni a világ számára, és Isten szemében értékesnek. Szellemben 

járni, félreértve, kinevetve, kigúnyolva. „Mindenki, aki szentül él Jézus Krisztusban, 

üldöztetést fog elszenvedni.” „Ha üldözték a prófétákat, akik előttetek voltak, ha az 

épület mesterét Belzebubnak hívták, mennyivel inkább fogják úgy hívni a tanítványait?” 

De ti a Szellemben jártok és hátat fordítotok a világ dolgainak és nem vagytok béklyókkal 

megkötve. „Akit a Fiú megszabadít, valósággal szabad.” Á e ! Ez az élő Iste  
gyülekezete. Ez az, aki felállította.  

Apcsel.1:8 

80   Most, látjuk a tanúkban, az Apcsel.1:8- a , azt o dja Ő, „Tanúim lesztek, miután a 

Szentlélek eljön reátok.”  

81   Mi a gyülekezet? Krisztus titokzatos teste. Ki alapította? Az Úr Jézus Maga. Nem 

Rómában alapították, sem John Wesley Angliában, sem Kálvin nem alapította, vagy 

Amerikában (a baptisták) John Smith sem, nem is a pünkösdiek alapították Kaliforniában. 

Hanem Jézus Krisztus alapította, a Messiási királyság Királya! Ő az, aki alapította. Ő a 
Királ . Ő akar Királ  le i. Ő akar uralkod i rajtu k. Ő akar Úr lenni.  

Pél.26:11 Ézs.28:8 2Pét.2:22 Jel.3:15,16 

82   Az emberek bee gedik Őt és azt mondják, „E gede  Őt, hog  Megváltó legyen,” de 

nem engedik, hogy az Uruk legyen. Az „Úr” azt jelenti, hogy „tulajdonjog, uralkodás.” „Jöjj 

be a szívembe Uram, ments meg engem a pokoltól, de ne mondd meg, hogy mit 

cselekedjek.” Ez az e erek hozzáállása. Ez az oka a ak… Ne  soda, hog  a Bi lia azt 
mondja, hogy „Az asztalok megteltek okádással.” Tudjátok mi az okádás. „A kutya 

visszafordul az okádásához.” Ha ezek a szervezetek e  űködtek ár az első idő e  és 

Istennek ki kellett vetnie őket a szájá ól, akkor menjetek vissza és újra há i fogtok tőle. 
Azt mondta, „Bárcsak forró, vagy hideg lennél. Mivel te langymeleg vagy, kiköplek a 

számból.” Beteggé teszitek Isten gyomrát, és kihány minket.  

83   Mondjatok egy szervezetet, ami valaha is elesett és újra feltámadt. Mutassátok meg 

a történelemben, hogy hol volt egy ilyen is. Egy ember feltámad a szolgálatban, Isten meg 

fogja áldani azt az embert. És az első dolog tudjátok, hogy megfordul, elmegy az emberek 

közé és csinál egy felekezetet előle, és ez épp ott meg is öli azt. Nézzétek meg a 
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történelmet és találjatok csak egyet is, ami fennmaradt. Nincs ilyen, mert ez csak egy 

antikrisztusi lélek az emberek között.  

Ján.1:13 

84   Ahogy Mózes és a társai, akartak vala it, a it ők aguk meg tudnak tenni. „Uram, 

olyan sok tagunk van ebben az évben.” Mit számít az, hogy mennyi tagotok van? Nem 

gyülekezeti tagokat keresünk; Krisztus testének a tagjait keressük, akik Isten királyságába 

vannak beleszületve „nem emberek akaratából, hanem Isten akaratából,” nem ember 

szelleme által és emberek értelme által. 

                                                                                                                                                 

1Kor.2:1,4,5 

85   Pál mondta, „Soha nem emberi értelem által jövök hozzátok. Hanem Isten Szelleme 

által és az Ő feltá adásá ak erejével jövök, azért, hogy a ti hitetek ne emberek hitető… 
szavain, vagy bölcsességén nyugodjon, hanem Jézus Krisztus feltámadásának erején.” Ez 

az, a ivel ő jött. Isten segítsen minket, hogy ugyanezt cselekedjük.  

Luk.24:46-48 

   Nos, e  akaru k túl sok időt tölte i i deg ik él. Most szeret é  egtalál i a 
választ arra, hogy „Mi ennek a gyülekezetnek az üzenete? Mit kellene tanítania ennek a 

gyülekezetnek? Mi az üzenete?” Az első üze et, a ire go dol i tudok, amit ez a 

gyülekezet (titokzatos test) tanítani fog, az a megtérés lesz. Lapozzunk a Lukács 24-hez 

újra, sak eg  pilla atra. Luká s, huszo eg edik fejezet. Az első dolog, a it a 
gyülekezetnek tennie kell, az, hogy megtér, és ez majd megtérést fog tanítani. Nos, Jézus, 

amikor elmenni készült, ez az utolsó fejezet, amikor készült elhagyni ezt a földet. Lukács 

24:46. Kezdjük a eg ve hatos verstől: 

És azt mondta nekik: Így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell és harmadnap fel 

kell támadnia a halottak közül 

             És az Ő Nevé e  megtérést és ű o sá atot 

   [Ó, szeretném, ha ez mélyen beivódna, mert nemsokára ezzel kapcsolatban mondani 

fogok valamit, „a ű ök bocsánatá”-ról.] 

egtérést és ű o sá atot kell hirdet i i de  pogá y között, Jeruzsále től 
elkezdve. 

Ti vagytok pedig ezeknek tanúi.  

Luk.24:47 
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87   Ez a gyülekezet üze ete, az üze et izo sága. A egtérést és a ű ök o sá atát 
kell prédikál i i de  ép ek, ez Jeruzsále e  fog kezdőd i. Ó, di sőség! Ho a  
indultak a szervezetek? Jeruzsále ől? Ne , ura , Ró á ól. Mi kezdődött 
Jeruzsále e ? A Sze t Szelle  keresztség; a Jézus Nevé e  való keresztség a ű ök 

o sá atára; egtérés Iste  felé. Az Jeruzsále e  kezdődött és el kell jut ia minden 

néphez. Hallelujah! Látjátok ezt? „Így kellett szenvednie Krisztusnak,” mondják az Írások. 

Ő az, Akiről a próféták eszéltek. Ő az, Aki körül az egész Biblia forog, az egész Biblia Vele 

foglalkozik. Biztos, hog  Ő tudta, hogy mit kellene tanítani, tudta, hogy mit kellene tenni. 

Ő azt o dta, hog  eg  ta ú ak a egtérést és a ű ök o sá atát kell prédikál i 
minden népnek, Jeruzsálemtől kezdődőe . Tehát a szerveződés Ró á a  kezdődött; a 

egszervezett g ülekezet Ró á a  kezdődik, aztá  tová  eg  Né etországba Martin 

Luther-hez, aztán tovább Angliába Wesley[vezli]-hez, tovább az Egyesült Államokba John 

Smith[dzson szmisz]-hez, Kaliforniába a Pünkösdiekhez. De a gyülekezet az Jeruzsálemben 

kezdődik! Bű á at Iste  felé és a Jézus Krisztus Nevé e  való keresztség a ű ök ek a 
o sá atára az Jeruzsále e  kezdődött, és „kell, hogy”… „Kell”, Ő o dta. Nem 

mondta, hogy mindannyian elérik ezt. El kell kezdőd ie, el kell jutnia az egész világra, 

prédikálni kell, de e ől nagyon kevés van. De ez az, amit o dott, az Ő üze ete. Ez a 
gyülekezet üzenete. Mutassátok meg azt a gyülekezetet, amelyik ezt tanítja. Mondjátok 

meg, hogy hol van. Nem találjátok.  

Mát.28:20 

88   Tehát, Jézus a Király (a második üzenet), Jézus a Király és örökké él. Máté 28:20. Jézus 

a Király és örökké él, ez az, amit a gyülekezetnek tanítani kellene. Máté 28:20: 

Mi da ak egtartására ta ítsátok őket, a it é  para solta  ektek. Í e én 

veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. [Így van, ugye?] 

Apcsel.5:32 Zsid.13:8 

89   Zsidó 13:8, „Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz.” Ez a gyülekezet 

üze ete: egte i az Ő selekedeteit, e izo íta i az Ő feltá adását, és ta úskod i. 
Most, Apostolok cselekedetei 5:32, ahol meglátjuk, hogy meg volt-e ez nekik, vagy nem. 

Ahogy odalapozunk az Apostolok cselekedeteihez, az ötös fejezethez, harminckettedik 

vershez.  

Mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek csakúgy, mint a Szent Szellem, akit 

Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki.  

  [Kell, hogy Neki legyenek tanúi.] 

Ján.14:12 
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90   János 14:12, Ő arról ad ta ítást, hog  it kell a g ülekezet ek te ie. A Já os 

tizennegyedik fejezetében, és a tizenkettedik versben meglátjuk, hogy mit mond. János 

14:12, szóval olvassuk el, tegyük ezt hivatalossá. Rendben. János 14, és a tizenkettedik 

vers: 

Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én teszek; és azoknál nagyobbakat is tesz; mert én az én 

Atyámhoz megyek. 

Zsid.13:8 

91   Ez a gyülekezetnek az üzenete. „Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz,” 

a gyülekezetben élve, a gyülekezetnek a Királya, feltámadva a halálból, ugyanaz tegnap, 

ma, és mindörökké. Ugyanazokat a cselekedeteket teszi, cselekszi ugyanazokat a 

dolgokat, amiket Jézus tett, ez a gyülekezet üzenete. Ha a gyülekezet nem ezt tanítja, 

akkor valami hamis teológiát tanít. Azt parancsolta Jézus, hogy ez legyen prédikálva.  

Márk.16:14 

   És ég i lesz? Ho a  fogjuk tud i, hog  ezek az e erek vajo … Azt mondják, 

„Nos, én hívő vag ok.” Nézzük csak, hogy mi volt az Ő utolsó megbízatása a 

g ülekezeté ek, a hívőknek, Márk 16. Vegyük csak Márkot, a tizenhatodik fejezetet, és 

meg fogjuk látni, hogy mi volt az utolsó üzenet a gyülekezethez, meg fogjuk látni, hogy 

vajon követjük-e az Ő megbízatását. Márk 16, kezdjük a tizennegyedik verssel:  

 Azután amikor asztalnál ültek, Ő egjele t magának a tizenegynek [vagyis a 

feltámadása után] 

Márk.16:14 

93   Itt van a gyülekezetnek adott megbízatás, nos, figyeljetek, az utolsó megbízatás. Le 

fogjuk elle őriz i agu kat, hogy hívők vag u k-e, vagy hogy valóban ebben a 

gyülekezetben vagyunk-e, vagy sem.  

Azután amikor asztalnál ültek, megjelent magának a tizenegynek és szemükre 

vetette hitetlenségüket és ke é yszívűségüket, hogy e  hittek azok ak, akik 
feltámadása után látták őt. 

Ján.1:14 Ján.14:12 Zsid.4:12 

   Valaki látta Őt. Valaki pró álta ezt el o da i nekik, és azok nem hitték el. Hát nem 

így van ez ma is? Tudjuk, hog  Ő él! Az Ő Szellemének a tanúja ott van bennünk. Látjuk az 

Ő erejét ozdul i a hallgatóság felett, és emberek tízezrei felett és megítéli a 

gondolataikat és szíveiket pontosan úgy, i t ahog  Ő ezt akkor tette, amikor itt volt. 

Ahogy a Biblia mondja, „Isten Igéje”, és Ő Iste  Igéje. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige 
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Istennél volt. És az Ige testté lett és közöttünk lakozott.” „Iste  Igéje élese  és erőse , 
i t eg  kétélű kard, ég a csontok velejéig is elhat, és megítéli a mi gondolatainkat és 

szívünknek szándékát.” Krisztus, „azok a cselekedetek, amiket én teszek, ti is azokat 

fogjátok tenni.” Lássátok meg Őt, ahog  ezt most teszi! Hányan láttátok Őt ezt te i? 
Biztosan tudjuk, hog  Ő teszi ezt. Ő itt él. Ő a i szívei k e  va .  

95   Ők e  hiszik ezt. Ne  hitték akkor, e  hiszik ost se . Azt hiszik, hogy meghalt 

és ezzel el van intézve, és van valamilyen történelmi dolog, amit valamilyen ember 

elindított pár éve, és megalapítottak egy egyházat, és megírtak egy katekizmust és ehhez 

tartjuk magunkat. Ez pogány! Igen. Abban nincs igazság. Ó, nem azt mondom, hogy 

„igazság,” az az ember talán megtette, az az ember talán igazá  őszi te volt. De Isten 

nem úgy irányítja a g ülekezetét. Ő ezt sohase  akarta.  

1Sám.12:3 

96   Amikor királyt kértek, Sámuel hívta őket, és azt mondta, azt mondta: „Meg akarok 

kérdezni valamit tőletek. Valaha is rosszat tette  ektek? Kérte  tőletek valaha pé zt? 
Mondtam nektek valamit az Úr nevében, ami nem volt igaz? Isten nem akarja, hogy 

királyotok legyen, Ő akar a Királ otok le i.”  

1Sám.8:5,19 1Sám.12:4 

97   Azt mondta: „Ó, Sámuel, biztos, hogy igazad van. Te jó próféta vagy. Sohasem 

mondtál semmi mást, csak az igazságot. Sohase  kértél tőlü k pénzt. Azok a dolgok 

igazak, de ugyanolyanok szeretnénk lenni, mint a többiek. Királyt akarunk, akárhogy is.” 

1Sám.8:11,13 

98   Sámuel azt mondta: „Szívfájdalmat és bajt fog okozni ez nektek. El fogja venni a 

fiaitokat és lá aitokat. Be fogja őket sze ez i, azokban a dolgokban, amit tenni fog. 

Meg fogja tenni.” És meg is tette! De ők ég i dig királ t akartak.  

 

Márk.16:15 

99   Ma is ugyanúgy van. Ó, kell, hogy legyen valamilyen név, ami ránk van ragasztva. El 

kell, hogy mondjuk az embereknek, amikor megkérdeznek minket, hogy „metodisták 

vagyunk, vagy baptisták.” Csak mondjátok, hogy keresztények vagytok! Ez a helyes. 

„Olyan, mint Krisztus.” Miutá  Ő feltá adt a halál ól, nem hitték el.  

 Azt mondta nekik [nézzétek a nagy megbízatást] 

             …Menjetek el 
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   [A világ melyik részére? (A gyülekezet mondja, „Minden részére.”) Ó, azt gondoltam, 

hogy csak Jeruzsálembe. Valaki azt mondta, hogy ezek a jelek, csak Jeruzsálemben 

voltak.”] 

 …az egész világra, hirdessétek az Eva géliu ot…  

Márk.16:15 1Kor.2:4 

100   Hányan tudjátok, hogy mi az Evangélium? Nem a szó. Pál mondja, „Az Evangélium 

nemcsak szavakban jött hozzánk, de a Szent Szellem erejével és megnyilvánulásával.” Az 

Evangélium Isten ereje, ami eléri, hogy az Ige megcselekedje, amit mond, hogy cselekedni 

fog. „Prédikáljátok az Evangéliumot az egész világnak [Prédikáljátok az Evangéliumot csak 

a fehéreknek, vagy csak a barnáknak, a sárgáknak, a feketéknek?], minden 

teremtménynek!” Ámen!  

101   Minden teremtménynek! Hiszitek, hogy ezt így kell érteni? Láttam, ahogy Isten 

megzavart egy bikát egy napon. Láttam, hogy lódarazsakkal elérte, hogy azok ne 

csípjenek. Láttam, ahogy feltámaszt egy oposszumot, ami egy éjszakán át halott volt. 

Minden teremtménynek! Az Evangélium hatással lesz mindenre, amit csak kérsz.  

   Azt mondod, „Ez tévedés, Branham testvér.” Ez nem tévedés!  

Mát.21:19 Márk.16:16 

102   Jézus mondta annak a fának, „Átkozott légy, ember többé ne egyen rólad,” és az 

Evangélium prédikálva lett annak a fának. Ámen! Olyan vallásosnak érzem most magam. 

Minden teremtménynek! Ámen. Minek prédikáljuk? Minden teremtménynek. Ó, bárcsak 

lenne idő k ezekre a dolgokra. Tehát:  

   Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül [„Ó, én hiszek és megkeresztelkedek.” Rendben 

van, az jó, rendben], aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül;… aki hisz, az nem megy a 

kárhozatra.  

Márk.16:17 

103   „Ó, örülök, hogy hívő vag ok.” Várjunk csak egy percet!  

       „És” [az és, az eg  kötőszó, a i a o datot összekapcsolja], „és ezek a jelek” [Ó, azt 

gondoltam, hogy te nem hiszel a jelekben. Ezek Jézus saját szavai, Vele vitatkozz], „ezek a 

jelek fogják” [nem „talán fogják, vagy néha fogják”], hanem „ezek fogják követni azokat, 

akik hisznek.” 

Márk.16:17 
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104   Szóval meg fogjuk nézni, hogy hiszel-e vagy nem, meg fogjuk nézni, hogy a te 

szervezeted hisz-e vagy nem. Lehet, hogy azt mondják, hogy hisznek. Jézus mondta: „Ezek 

a jelek fogják követni azokat, akik hisznek.” Nos hát, ők megtagadják azokat a jeleket.  

… azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: [mennyire fogják?]  

…Az É  eve e  ördögöket űz ek,… 

Mát.10:1 Márk.16:17,18 Jel.1:8 Jel.22:13,16 

105   És ti, akik nem hisztek az Isteni gyógyításban, ti, gyülekezetek (Ezt felveszik 

kazettára, ugye megértitek; nem mindig hozzátok beszélek, más is fogja hallani.) azt 

állítjátok, hogy hisztek Istenben, és hisztek a megbízatásban, abban, hogy a 

gyülekezetetek meg van bízva azzal, hogy vigye az Evangéliumot; és a legelső dolog az 
Iste i g óg ítás. Mi volt az első dolog, a it Jézus o dott a tanítványainak, amikor 

kiküldte őket? Máté : , „G óg ítsátok a etegeket, űzzétek ki az ördögöket!” Mi volt az 

utolsó dolog, a it o dott az Ő g ülekezeté ek? „G óg ítsátok a etegeket és űzzétek 
ki az ördögöket!” Alfa és O ega, Be já i  és Ru e , az első és az utolsó, Ő, aki volt, aki 

van, és aki eljöve dő, a hajnalcsillag, Dávid gyökere és ága. Halleluja! Az Ő. Igen uram. 

„Ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek: az Én nevemben ördögöket fognak űz i.” 

Csak Jeruzsálemben? „Az egész világnak, minden teremtménynek.” Ez a Biblia? Ez az, 

amit mond. Ez a gyülekezetnek az üzenete. Az egész világnak, minden teremtménynek, az 

Evangéliumot, mindenkinek, aki hisz, ezek a jelek fogják követni. 

   Az É  eve e  ördögöket űz ek; és új nyelveken szólnak;  

106   És ti szegény nazarénusok, „nyelves embereknek” hívjátok őket. Ti még csak nem is 

ül étek eg  g ülekezet e velük. Hát ez e  ször ű? Mit fogtok si ál i, a ikor a 
e e juttok? Jézus úg  halt eg, hog  elveke  szólt. Ők azt o dták… Ő szólt és 

egy más nyelven szólt. Biztos, hogy ezt tette. Héber nyelven beszélt? Nem. Az nem héber 

írás. Ő egy mennyei nyelven beszélt.  

Mát.27:46 Márk.15:34 

107   Amikor Ábel feláldozta a bárányát a sziklán, amikor az a kis bárány haldoklott, Ábel 

elvágta a nyakát. Krisztus előképe, régen az Éden kertjében. A kis bárány egy másik 

nyelven bégetett, ahogy haldoklott. Ez előkép volt, - ahogy a véres gyapját a saját vére 

átitatta- ez példázta Isten Fiát, ahogy ott függött a Golgotán, darabokra vagdosva a mi 

ű ei kkel, haldokolva, ásik elve  szólva. „Én Istenem, Én Istenem, mért hagytál el 

engem?”  

Márk.16:17,18 
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108   Ez a gyülekezet üzenete. „Az é  eve e  ördögöket fog ak kiűz i; s ás 
nyelveken fognak szólni.” Ez az, a it Ő o dott. Ez a g ülekezet üze ete. Ez az, amit 

para solt a g ülekezeté ek, hog  teg e, hog  űzze ki az ördögöket.  

 …új yelveke  szól ak;  

Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; …betegekre 

teszik kezüket… és azok eggyógyul ak.  

Ján.8:36 

109   Ez a gyülekezet megbízatása. Ez az igazi hívő g ülekezet. Tanítják ezt a 

metodistáknál, a baptistáknál, a reformátusoknál, a katolikusoknál, a lutheránusoknál, a 

nazarénusoknál, a zarándok szenteknél? Nem, uram, egtagadják! Di sőség! Miért? 

Mert meg vannak szervezve, és nem tudják megtenni! Sok tag van ott, aki hiszi azt, de 

nem mondhat arról semmit, mert akkor kizárnák őt. Az egy antikrisztusi szellem, ami 

megszervezi őket. Az élő Iste  g ülekezete sza ad ak született! Iste  Szelle étől, i s 
szükségük semmilyen felekezetre, ők a Messiási királyság Királyát követik. Nem kell 

rávenniük az embereket, hogy azt mondják. Ők sza ad ak születtek, a Fiú sza adította 

eg őket, Aki valósággal szabaddá tesz. Ezek a jelek fogják őket követ i. Ezt az 

Evangéliumot prédikálják majd!  

Mát.3:9 Márk.16:17 Luk.3:8 Apcsel.4:13 1Kor.1:27 

110   Ki fogja prédikál i? Iste  képes űveletle eket ve i, Iste  képes ég köveket is 

föltámasztani Ábrahám gyermekeinek. Isten bármit meg tud te i, a it sak akar, Ő 
Isten! És ez az a mód, ahogy teszi. Amikor eljött, soha nem Kajafást hívta. Soha nem egy 

papot hívott. Soha ne  hívott eg etle  teológust se . Ő halászokat vett, pásztorokat, 
űveletle eket és ta ulatla okat. A Bi lia o dja, hogy „Péter és János mindketten 

űveletle ek és ta ulatla ok voltak”; de oda tudta nekik adni, és ki tudta munkálni 

rajtuk keresztül Isten királyságát, és összezavarta bölcsek és a hatalmasok szemét és 

elméjét. Azt mondták: „Sze  előtt tartották azt, hog  ők űveletle  és ta ulatla  
emberek, de arra kellett odafigyelni, hog  ők Jézussal voltak.” Miért? Mert a 

ta ítvá oko  az Ő Szelle e volt. Úg  selekedtek, ahog  Ő selekedett. Azokat a 
dolgokat tették, a iket Ő tett. Ez po tosa  az, a iről Ő eg o dta, hogy meg fog 

történni. Messiási királyság. Ó, hogy én mennyire örülök ezeknek a dolgoknak! „Ezek a 

jelek fogják követni azokat, akik hisznek.” Biztos, jelek fogják követ i őket.  

Mát.10:1 

111   Most egy másik dolog, amit a gyülekezet tanítani fog, az Isteni gyógyítás, a 

gyülekezet üzenete. Épp most idéztem ezt, Máté , a ikor Ő kiküldte a g ülekezetét. 
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Menjünk csak a Máté 10:1-hez, és nézzük ezt meg, csak egy percre. Figyeljétek meg, mit 

o dott Jézus, a ikor Ő elre delte a g ülekezetét, és kiküldte azt.  

Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek 

felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtle séget.  

Márk.16:15-20 

112   Az első eg ízatás a g ülekezetéhez. Az utolsó megbízatás, „Menjetek el szerte a 

világ a és prédikáljátok az Eva géliu ot. És az, aki hisz és egkeresztelkedik…” Hadd, 

idézzem ezt úgy, ahogy kell, ahogy lebontjuk. „Menjetek szerte a világba és minden 

nemzethez, és mutassátok be a Szent Szellem erejét. Aki hisz ebben és 

megkeresztelkedik, az meg lesz mentve, aki megtagadja ezt el fog kárhozni. Ezek a jelek 

fogják követni azokat, akik hisznek: betegekre vetik a kezüket és azok meggyógyulnak, 

ördögöket űz ek ki és új elveke  fog ak szól i. Ezek lesz ek azok a jelek, a ik követik 
őket.” Az utolsó vers azt mondja, „És visszatértek, az Úr velük együtt munkálkodott 

egerősítve az Igéjét a jelekkel, amelyek követték őket.” Ez az a ód, ahog  az első 
gyülekezet volt. 

Ján.15:5 

113   És figyeljetek, Jézus mondta, „É  vag ok a szőlőtő és ti vag tok a szőlővesszők.” És 

ha az ágak szőlővesszőt hoz ak elő, és a szőlővessző g ü öl söket tere , akkor előjö  a 
következő ág, és ug a azt fogja egtere i, a it az első ág ter ett.  

114  Ó, azt mondjátok, „Branham testvér, de hát nézd csak meg mindezeket a 

gyülekezeteket.” Ez beoltott ág. Nos, a citrusféléket be lehet oltani. Vehetsz egy 

narancsfát és citromot teszel rá, és az ki fog ő i. Ez az, amit az ember oltott be. És ezek a 

szervezetek azok, amiket az ember oltott be. Ez mindig itro . Nő i fog, ert a 
gyülekezeti névben jött ki. De, hadd mondjam el, ha az a fa magától valaha is előhoz ég 
eg  ágat, az i dig ara sot fog tere i. És ha Iste  ereje valaha is előhoz eg  ásik 
gyülekezetet, az egy másik pünkösd lesz, egy másik Apostolok cselekedete lesz megírva e 

mögött, mert az az Isten gyülekezete.  

Márk.16:17 Ján.15:4,5 

115   Jézus mondta, „É  vag ok a szőlőtő, és ti vag tok a szőlővesszők. Ne  tudtok 
gyümölcsöt teremni magatoktól, de Én Saját Magamat vetem az ágba.” És milyen fajta 

gyümölcsöt termett? „Ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek.”  

Mát.28:20 Ján.14:19 Zsid.13:8 

116   A második gyülekezet felkel, Krisztus titokzatos testének ugyanazok a jelei lesznek. 

„Már sak eg  kis idő és a világ e  lát engem többé; de ti látni fogtok: mert Én veletek 
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leszek, sőt bennetek, minden ágban, a világ végezetéig.” Jézus Krisztus tegnap, ma, és 

mindörökké ugyanaz. Az az élő Iste  g ülekezete. Ez ő. Neki ilyen fajta tanúi vannak.  

Márk.16:16 Apcsel.2:38 

117   Nos, a gyülekezetnek a keresztséget is tanítania kell. Be kell merítkeznie. Az volt a 

megbízatás. Jézus mondta itt a Márk 16-ban, most csak használni fogjuk ezt, „Aki hisz ’és’ 
megkeresztelkedik.” Először higgy, és aztán keresztelkedj meg a ű eid bocsánatára, és 

megkapod a Szent Szellem ajándékát.  

Luk.24:49 

118   És a Szent Szellem is el fog jönni arra… ez a gyülekezetnek egy tanítása lesz. Mert 

Jézus mondta a Lukács 24:49- e … Már ag o  közel vag u k ehhez, íg  lapozzunk csak 

oda egy pillanatra, a negyvenkilencedik vers, itt. Olvassuk a negyvenhatodikat és a 

negyvenhetediket. Nézzük a negyvenkilencediket:  

És ímé, Én elküldöm ti reátok az Én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok [vagyis 

várjatok, a maradjatok azt jelenti, „várjatok”] Jeruzsálem városában, mígnem 

felruháztattok e yei erővel. [1908-as Károli]  

119   Ha Krisztus sem engedte azokat az embereket, akik vele jártak három és fél évig, 

hogy menjenek és prédikálják az Evangéliumot, vagyis nem prédikálhattak semmilyen 

Evangéliumot, addig, amíg meg nem várták a Szent Szellemet, akkor a gyülekezetnek ma 

is ugyanezt kell tennie. Várjatok a Szent Szellemre!  

120   Beszéltem nem olyan régen itt egy katolikus hölggyel, Oregonban, és azt mondta, 

„Nos, azt akarja nekem mondani, hogy egy csapat idióta ott lenn, ahol prédikált, és azok 

sikoltoztak és kiáltoztak, és így tovább, azt úg  érti, hog  ők a Me e  lesz ek és ők 
fognak uralkodni a Mennyben?” 

 Azt válaszoltam, „Igen, hölgyem.”  

 Mire ő, „Nos, mi nem hiszünk ilyen dologban.”  

 Én azt mondtam, „Azért, mert nem hiszik Isten Igéjét.”  

 És ő azt o dta, „Hisszük, hogy Mária közbenjár értünk.”  

 Erre azt válaszoltam, „Ez teljesen pogány.” 

121   Mária sosem volt iste ő, ő egy asszony. „Isten anyja”- hogy lehetne Istennek 

anyja? „Üdvöz légy Mária Istennek anyja.” Hogy lehetne Istennek anyja? Megszülte Isten 

Fiát, Jézus Krisztust. Egy asszony se  tere tő, ha e  eg  férfinak a magját hordozza. A 

férfi se  tere tő, Iste  tere ti az életet. Ez sak eg  ol a  fajta re d, a it Iste  állított 
föl arra, hogy gyerekek szülessenek. Mária nem Isten anyja. Istennek nem lehet anyukája, 
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mert Isten napjainak nem volt kezdete, vag  az életé ek vége. Ő örök. Mária e  lehet 
Isten anyja.  

122   És mondtam, „Mi volna, ha azt mondanám, hogy a ti áldott szüzetek, akire úgy 

teki tetek, i t eg  iste őre, mi volna, ha azt mondanám, hogy Isten még csak nem is 

engedné, hogy a Mennybe jusson, amíg viselkedik úgy, mint azok az emberek a múlt 

este?” 

         Ő azt mondta, „Ez nem így van.”  

Apcsel.1:14,15 Apcsel.2:4 

123   Azt mondtam, „Azt állítja, hogy a Katolikus egyház írta a Bibliát, az apostolok, és azt 

mondja, hogy katolikusok voltak?” (Én cáfolom azt. Nem volt katolikus egyház az utolsó 

apostol halála után háromszáz évig, egészen a Niceai tanács utánig. Mutassatok nekem a 

történelemben egy oldalt, bármit, amit csak akartok; ne a katekizmusotokat, mert az nem 

egyezik a történelemmel. Ilyen dolog sohasem volt.) De azt mondtam, „Mária… a Bi lia 
azt mondja, hogy Mária, Jézus anyja, és a többi asszony, a százhússzal együtt, 

mindnyájuknak fel kellett e iük azoko  a lép sőkö  a felházba, és betöltekezniük a 

Szent Szellemmel egészen addig, amíg mindannyian nem dülöngéltek úgy, mintha 

részegek lennének, és nyelveken szóltak, és úgy néztek ki, mint egy csapat részeges. Ezt 

mondja a Biblia.” Megmutattam egy igeverset, és azt mondtam, „olvassa el.”  

          A hölgy azt mondta, „Nem akarom elolvasni. Nem kell olvasnom.”  

124   Erre azt mondtam, „Ö  e  őszi te. Itt va  az, a ikor szűz Mária egkapta a Sze t 

Szellemet és nyelveken szólt, és úgy dülöngélt, mint egy részeg asszony. Nos, ha ön a 

Mennybe megy, nem mehetne vele, mert neki meg kellett kapnia a Szent Szellemet. És ha 

neki azt kellett tennie, úg , hog  ő Jézus Krisztus a ja volt, akkor e ivel i ká  
szükséges ez önnek!”  

125   Azt mondta, „Ha valami ilyesmivel kellene a Mennybe mennem,  akkor nem akarnék 

a Mennyben lenni.”  

126   Azt mondtam, „Ne  kell ag o  aggód ia e felől. Ne  go dolo , hog  oda megy 

ilyen állapotban. Nem hiszem, hogy nagyon aggódnia kellene emiatt.” Az pontosan Isten 

Szelleme. 

Apcsel.1:8 

127   „Nos, ti tanúim lesztek, miután a Szent Szellem eljön rátok.” Nos, ez akkor most mi, 

iről eszélü k? „Mi ez? Ki állította fel ezt? És mi ennek az üzenete?” Most, siessünk, 

hogy tudjunk egy kicsit tovább menni.  
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128   A negyedik dolog. „Hogyan válunk ennek tagjává? Hogyan csatlakozunk hozzá?” 

Látjuk, hogy mi ez, és most hogyan csatlakozunk ehhez a gyülekezethez? Te nem 

csatlakozol ahhoz. Te nem tudsz ehhez csatlakozni, nincs mód, hogy csatlakozz hozzá, te 

beleszületsz ebbe! Én már a Branham családdal vagyok ötvenegy éve, és soha nem 

csatlakoztam a családhoz. Branhamnak születtem. És Isten fiának születsz, vagy Isten 

lányának.  

Ján.3:1-3 

129   Menjünk a János harmadik fejezetéhez csak egy pillanatra, és csak nézzük meg, 

hogy mit mondott Iste  itt erről. Hog an kerülünk bele ebbe a gyülekezetbe? Mi az az 

ajánlat, amit Isten felkínál neked? János harmadik fejezet, 1-től -ig:  

 A farizeusok között volt egy Nikodémus evű e er, a zsidók egyik vezetője:  

Eljött Jézushoz éjjel és azt mondta Neki: Mester, tudjuk, hogy Iste től jöttél 

tanítóul:… senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele.  

Jézus így válaszolt neki: Bizo y… o do  eked, ha valaki újonnan nem születik… 
bizony, mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten 

országát.  

Ján.3:4,5 

130   Hogyan kerülsz bele? Beleszületsz. Olvassuk tovább a kérdést.  

De hogyan születhetik az ember, ha vén? - kérdezte Nikodémus  

         [Látjátok ezt? Testi, egy tanító, egy nagy ember, egy pap, idős, Bibliát olvasott egész 

életében.]  

 … emehet-e anyja méhébe még egyszer, hogy megszülessen?  

          [Nos, nem olyan ez, mint néhányan ezen értelmi tanítók közül, akiket ma hallotok?]  

Jézus azt felelte: Bizo y… o do  eked, ha valaki e  születik víztől 

          [Hogyan kerülünk bele?] 

 …víztől és… Szelle től, nem mehet be az Isten országába.  

Ján.3:6-8 

131   „Hacsak nem csatlakozik hozzá?” Nem tudsz csatlakozni hozzá. Bele kell születned. 

Nem „gyere és csatlakozz”; „gyere és szüless meg.”  

 Ami testtől született, test az, és a i Szelle től született az szellem az.  

 Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: Szükség nektek újonnan szeletnetek.  
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A szél arra fúj, a erre akar,… hallod a zúgását, de e  tudod, honnan jön és hova 

megy. Így van i de ki, aki Szelle től született. 

1Kor.12:13 

132   Látjátok, nem csatlakoztok ahhoz. Ez egy titokzatos dolog. Beleszülettek Krisztus 

titokzatos testébe. Így kerültök bele. 1Korinthus, tizenkettedik fejezet. Csak menjünk egy 

kicsit tovább, még van egy néhány. Meg akarom próbálni átvenni ezt, ha tudom, ha csak 

megtennétek… tudom, hogy meleg van, de kezdjük itt csak egy percre. 1Korinthus, a 

tizenkettedik fejezet, a tizenharmadik vers. „Mert egy kézfogás által, egy eskü által, 

’esküszöm, hogy hiszek a nagy szent Római egyházban’, jöjj és fogj velem kezet, kerüljön 

a neved a könyvbe, egy levél által, levél által jössz?” Olvashatsz ilyet az Idős Hölg ek 
Születésnapi Évkönyvében, de Isten Bibliájában nem ezt olvasod. Igen uram:  

Mert hiszen egy Szellem által mindnyájan [csatlakozva, vagy bejegyezve?]…[egy 

szervezetbe?]… egy testté [amely Krisztus teste] kereszteltettünk meg… akár 

zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy 

Szellemmel itattattunk meg.  

133   Nem a metodista szellem által, baptista szellem által, pünkösdi szellem által, hanem 

az egy Szent Szellem által!  

 Mi mindannyian bele lettünk keresztelve ebbe a vérrel telt forrásba,  

 A el  I á uel vér erei ől fol t ki, 

 Ahol a ű ösök az áradat alá merülve,  

 Elvesztik i d a ű -foltjukat.  

 A haldokló lator örvendezett, mikor látta 

 Azt a forrást az ő apjá ;  

 Ahol én bár gonosz vag ok, i t ő, 

 Elmoshatom az összes ű ömet.  

2Móz.12:13 Ézs.53:6 Mát.5:48 1Ján.3:9 

134   Egy test! Hogy jutunk bele abba a testbe, hogy kerülünk bele? Egy Szellem által 

vagyunk bekeresztelve egy testbe. És amikor abban a testben vagyunk, akkor szabadok 

vagyunk, és megkaptuk a feltámadás garanciáját. „Iste  Őrá hel ezte i da iu k 
vétkeit.” Nem „egy kézfogás által,” vagy „egy egyházi levél által,” hanem az egy Szent 

Szellem által! Zsidó, pogány, sárga, fekete, fehér, mindenki egy Szellem által van 

ekeresztelve, a a az eg  test e, az Ő saját szövetségének a vérén keresztül. „És amikor 
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látom a vért, akkor elmegyek felettetek,” és szabadok vagytok a haláltól, és szabadok a 

fájdalomtól, és szabadok a ű től! „Az, aki Iste től született e  vétkezik, ert Iste  
magja benne marad, és nem tud vétkezni.” Ni s ű ! „Tökéletesek legyetek ezért, úgy, 

ahogy a ti mennyei Atyátok is tökéletes,” mondta Jézus.  

Zsolt.51:5 Zsolt.58:3 

          Hogy lehetsz tökéletes? Nem tudod egte i. Bű en születtél, vétekben 

formáltattál, hazugságokat szólva jöttél a világra. De amikor elfogadod Krisztust, mint a te 

ű eid ek a hordozóját, amikor elfogadod Őt hit által, hiszed, hog  Ő eg e tett téged, 
és Ő hel etted halt meg, és elvette a ű eidet, akkor Iste  elfogad téged, és ekeresztel 
téged a test e és e  lát tö  ű t. Hog  lehet ék é  ű ös, a ikor va  eg  jóvátétel az 

oltáron értem?  

   Hog  tud a eg  re dőr letartóztat i engem a városban, ha a város rendeletei 

feljogosítanak, hogy bármennyivel menjek, amennyivel csak akarok? Nem tudnának 

letartóztatni. Ha a polgármester azt mondja, „Branham tiszteletes, ha beteghez hívnak, 

akkor menj csak bármilyen gyorsan, bármilyen zónában,” és ad a erről eg  ajá ló levelet, 

akkor se il e  re dőr e  tud a e ge  elkapni. Mert a polgármester bizalmat 

szavazott nekem, hogy úgysem tenném meg, hacsak nincs vészhelyzet.  

136   És amikor Isten elfogadott engem és megkeresztelt a Szent Szellemmel, Neki 

bizalma volt bennem, hogy nem vétkezem szándékosan. Ámen! Nem vétkezem 

szándékosan. Ezért az Ő Fia letett eg  jóvátételt érte ; és e  lehetek ű ös egésze  
addig, a íg eg vag ok igazulva, és Ő eletett e ge  az Ő testé e, - meg vagyok váltva 

Ővele. Nem azért, amit teszek, hanem, a it Ő tett érte ! Ez az Eva géliu !  

Ef.4:30 

137   Az Efézus 4:30 azt mondja, „Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, ami által 

el vagytok pecsételve a ti megváltásotok napjáig.”  

Jak.2:23 

138   Egy híres baptista prédikátor azt mondta nekem nem olyan régen, azt mondta, 

„Branham testvér, Ábrahám hitt Istennek, és neki ez igazságul volt tulajdonítva. Mi 

többet tudott volna tenni, mint hogy hitt Istennek?” Azt mondta, „Hisszük, hogy 

megkapjuk a Szent Szellemet, amikor hiszünk.”  

 

Apcsel.18:2 
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139   Azt mondtam, „De ö  téved, ö  őszi té  téved. Pál mondta az Apostolok 

cselekedetei 19-ben azoknak a baptistáknak, akiknek volt ott egy jó pásztoruk, egy 

megtért ügyvéd, ’Megkaptátok a Szent Szellemet mióta hittetek?’”  

          Azt mondta, „Az eredeti nem azt mondja.”  

Apcsel.19:2 Rom.4:11 

140   Azt mondtam, „Pedig azt mondja. Meg van nekem a ag  i liai tö elvű  
fordításom, és azt mondja minden fordításban, a görögben is és a héberben is. Azt 

mondta, ’Megkaptátok a Szent Szellemet mióta hittetek?’” Azt mondtam, „Ábrahám hitt, 

az igaz. De Isten adott neki egy jelet arról, hogy Ő elfogadta az ő hitét, azáltal, hog  a 
körülmetélkedés pecsétjét adta neki.” Ez így van. Isten elfogadta őt, mert adott neki egy 

jelet arra, hogy elfogadta őt.  

1Kor.12:13 

141   Ha azt mondod, hogy hiszel és nem kaptad meg még a Szent Szellemet, Isten még 

nem pecsételt el téged, még nem volt elég bizalma, hogy bízzon benned. Amikor Istenhez 

jössz, Isten elpecsétel téged a Szent Szellemmel a te megváltásod napjáig. Ez a gyülekezet 

üzenete. Ámen! Csak egy kicsit tovább. Rendben. Most, 1Korinthus 12 és 13, „Egy Szellem 

által mindannyian egy testbe kereszteltettünk bele.”  

Apcsel.2:4,13 

142   Az Apostolok cselekedetei, itt van az a mód, ahogy belelépünk. Itt van a gyülekezet 

beavatása, Apostolok cselekedetei második fejezet. A ikor az első üze etet prédikálták a 
gyülekezetnek, Pünkösd napja után, mindannyian betöltekeztek Szent Szellemmel. Mária, 

minden apostol, mindannyian be lettek töltve a Szent Szellemmel, nyelveken szóltak, és 

csak úgy viselkedtek, mint egy csapat részeg ember. És a ikor… számukra ez csak egy 

rette etes idő volt, csak kiáltoztak és dicsérték Istent, és a Szent Szellem hatása alatt, 

csak dülöngéltek. Nem törődtek azzal, hog  vasár ap volt, hétfő, vagy milyen nap volt az. 

Az ag  idővolt ekik, sak kiáltoztak és így viselkedtek. Nos, a nagy értelmiségi emberek 

azt mondták, „Ezek az emberek újbortól részegedtek meg.”  

Mát.16:17-19 

143   Nos, itt áll Péter a királyság kulcsaival az oldalán, a kulcsokkal a Szent Szellemhez. 

Jézus azt mondta, „Mondom, te vagy Péter. Eze  a kősziklá  fogom felépíteni a 

g ülekezete et; és a pokol kapui se  fog ak g őzedel esked i rajta.” Mi ez? Egy 

szellemileg kijelentett igazság. „Nem hús és vér jelentette ki ezt neked. [Et sohasem egy 

szemináriumon tanultad. Nem kö vek ől ta ította ezt eked valaki, hanem ez egy 

kijelentés.]” Kijelentés! „Mondom, hogy te vagy Péter. És neked adom a királyság 

kulcsait: amit te megkötsz a földön, azt Én megkötöm a mennyben: amit eloldozol a 
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földön, azt Én eloldozom a mennyben.” Neki meg kell tarta ia az Ő Igéjét. Pü kösd 
napján ki volt a szószóló? Péter, mert nála voltak a kulcsok. 

 

Apcsel.2:13 

144   És nevettek rajta, és azt mondták, „Ezek az emberek újborral vannak telve.”  

Jóel.2:28-32 Apcsel.2:15-21 

145   Péter mondta, „Mivel ez a napnak a harmadik órája, ezek nem  újborral vannak 

telve. De ez az, a iről Jóel próféta eszélt, hog  eglesz az utolsó napokban, mondja 

Isten, hogy kiöntöm a Szellememet minden testre: a fiaitok és lányaitok prófétálni 

fognak, és az én szolgálóimra és szolgálóleányaimra kiöntöm a Szellememet; a fiataljaitok 

láto ásokat lát ak és az idősek ál okat álmodnak: És jeleket mutatnak a mennyben fönt 

és a földön lent: És meglesz, hogy aki az Úr nevét hívja segítségül, az megmenekül.”  

Apcsel.2:37 

146   „Amikor ezt hallották, ez megszúrta a szívüket, és azt mondták Péternek és a többi 

apostolnak, férfiak és testvérek, mit tehetünk, hogy meg legyünk mentve?” Itt van a 

gyülekezet megbízatása. Tehát, meg akarják tudni, hogyan tudnak belekerülni ebbe a 

titokzatos testbe. Rendben.  

147   Apostolok cselekedetei, második fejezet, kezdjük a harminchetedik verssel, a 

beavatási prédikációval. Nem tudjátok megváltoztatni. Nem tudjátok megváltoztatni.  

148   Figyeljetek. Ha az orvosotok írt egy receptet és elvittétek a gyógyszertárba 

valamilyen kuruzsló gyógyszerészhez, tudjátok, hogy akár meg is ölhet titeket azzal a 

recepttel? Látjátok, az orvos felír annyit abból, mert arra van képezve. És felír neked 

annyi mérget, és beleteszi az ellenszert is, hogy az hatástalanítson annyit abból a 

méreg ől. Bele kell tennie valamit ahhoz, hogy gátolja a másik szert. És ha az a recept 

nem lesz pontosan ugyanúgy összeállítva, ahogy a doktor felírja, az megölne téged.  

Apcsel.2:37-39 

149   És Isten az orvos. Ő a lélek orvosa. Ő a megváltás orvosa. És kitanított egy embert az 

Ő saját teológiájára, Pétert, eg  ta ulatla  e ert, aki ég sak a evét se  tudta 
elolvasni, amikor a nevét leírták elé. De Ő e ek az e er ek odaadta a Szent Szellemet, 

és odaadta neki a ceruzát, hogy leírja a tanítást arról. Íg  hát Pü kösd apjá  ő megírta a 

receptet. Nézzük, hogy mit írt. Dr. Simon Péter, nézzük meg, hogy mi a recepted a 

megváltásra. Nézzük meg, hogy mire írta ki azt.  
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A it hallottak, szíve  találta őket, és azt kérdezték Pétertől és a tö i apostoltól: 
Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak? [Figyeljétek, nála vannak a kulcsok.] 

Péter pedig mondta nekik: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan 

Jézus Krisztus nevében ű eitek o sá atára, és megkapjátok a Szent Szellem 

ajándékát.  

Mert nektek szól az ígéret gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak 

ugyan, de akiket elhívott az Úr, a mi Istenünk.  

150   Ez a recept! Ne doktoráld felül, meg fogod ölni a páciensedet. Ez a baj ezzel a sok 

emberrel, akik arról beszélnek, hogy „Atya, Fiú, Szentlélek,” sok szellemi embert 

megölnek, úgy, hogy próbálnak orvoskodni valami helytelen dologgal. Nincs olyan dolog, 

senkit sem kereszteltek meg soha az „Atya, Fiú, Szentlélek” nevében, a Bibliában. 

Sohasem volt ilyen szertartás kimondva, egészen a katolikus egyházig. A katolikus egyház 

ennek a szülőanyja. Kutassátok az írásokat, kutassátok a törté el et, és g őződjetek eg 
róla. Az első rendeletet, amit kiadtak „Atya, Fiú, Szentlélek” által, azt egy katolikus pap 

adta ki.  

151   Meghintik őket vízzel. A meghintést a katolikus egyház rendelte el, a szajhák anyja. 

Jönnek vissza egyenesen ahhoz a szajhához.  

152   Az áll a katekizmusban, „Van olyan dolog, hogy egy protestáns valaha is meg lesz 

mentve?” Azt mondja, „Néha, természetesen, mert elfogadják a katolikus tanítást. Nem 

veszik a Bibliájukat. Bekeresztelkednek az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és nincs erre 

íráshelyük.” Azt mondta, „De a katolikus egyház kezdte el,” és ezt elismerik. „A katolikus 

rendeletek szerint lehetnek néhányan megmentve.”  

Luk.24:47 Apcsel.2:38 

153   Nincs ilyen dolog! Senki nem keresztelt olyan módon. Senkit sem hintettek meg 

vízzel a Bibliában, vagy öntöttek le, vagy bármilyen más mód, hanem bemerültek a víz alá 

a Jézus Krisztus evé e , a ű eik o sá atára. Mit olvastu k röviddel ezelőtt, és 

o dta  ektek, hog  újra elő fogo  ve i késő ? Azt, hogy a megtérést és a ű ök 
o sá atát az Ő evé e  kelle e prédikál i. Hová, sak Jeruzsále ek, sak a Zsidók ak? 

Minde  e zet ek az egész világo  Jeruzsále el kezdődőe . Nos, Dr. Si o  Péter 
felírta a receptet.  

Apcsel.2:38 

154   És mi a helyzet veletek, orvosok? Valamit próbáltok ehhez hozzátenni? Ne tegyetek 

hozzá semmit. Úgy vegyétek, ahogy van. Ez a gyülekezet megbízatása. Ez az, ahogy 

belekerülsz: megtérés által, és a Jézus Krisztus nevében való e erítkezés által a ű eid 
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bocsánatára, és az által az ígéret által, hogy meg fogod kapni a Szent Szellemet. Nos, ez 

az, amit a Biblia mond.  

Gal.3:26 

155   „Bemerítkezni a gyülekezetbe? Bemerítkezni a gyülekezetbe? Olvassuk el a Galata 

3:26-ot csak egy percre. Csak egy, két, három dolog van még nekünk itt, és aztán zárnunk 

kell. Szóval olvassuk el itt a Galata levélben, a harmadik fejezet. Ha valaki megtalálja, 

ielőtt é  odaér ék, nyugodtan olvassa fel. [Eg  testvér ő felolvas.]  

 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusban való hit által.  

          Galata 3:26? Akkor talán rosszul írtam le ide. Akkor talán a Kolossé, olvassuk el a 

Kolossé levél ől… hol járta . Nézzük eg, hog  ez a Kolossé : -e. Nem, nincs 3:26. Mi 

az akkor, Galata 3:26? Igen itt van. Igen. Olvass tovább testvér ő, Galata : , úg  va , 
ahogy elkezdted. Itt van a 26, 27, 28. Most nagyon figyeljetek. [A testvér ő olvas.] 

 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusban való hit által.  

 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.  

Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nin s férfi, se  ő, mert ti 

mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. 

1Kor.12:13 

156   Hogyan kerülünk bele ebbe a testbe, hogy tettük meg ezt? Megkeresztelve a Szent 

Szellem által, a Jézus Krisztus testébe.   

Zsid.13:12 

157   Nos, egy másik dolog, ami a gyülekezet üzenete, az az, ahogyan belekerülünk a 

gyülekezetbe, az a egsze telődése  keresztül van. És a egsze telődés, a Zsidó :  
és a 13, „Jézus a kapukon kívül szenvedett, hogy a saját vérével szentelhesse meg az 

embereket.”  

158   Most az Efézusiaknak írt levél, menjünk csak ide, el kell olvasnunk ezt. Efézus 5:25, 

most már tényleg gyorsan. Efézus 5 és 25. Rendben, itt vagyunk, 5 és 25. Nem, nekem ez 

még mindig téves. Nekem ez nem jól van itt leírva. Nézzük csak. Ezért prédikátorok és 

papok… Ó, igen. Igazán gyorsan írtam ezt le nemrég, így biztosan rosszat találtam… Ó, 
nem ez az oldal. Ámen. Igen. Rendben.  

Zsid.13:12 

159   Zsidó 12 és 13, „Jézus a kapukon kívül szenvedett, hogy a saját vérével szentelhesse 

meg az embereket.”  
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160   Ezért emberek, itt van, hogyan jutunk a gyülekezetbe: megtérés által, a Jézus 

Krisztus nevében való keresztség által a ű ei k bocsánatára, és azáltal az ígéret által, 

hogy meg fogjuk kapni a Szent Szellem keresztségét. Ezért nincs olyan prédikátor, aki 

kézfogással behozhat minket ebbe. Nincs olyan pap, aki be tudna minket esketni ebbe. 

De a Messiási Királyság Királya által beleszületünk. Ámen.  

161   Nos, csak ezt, vehetném még ezt az egyet, itt van ahol én… Há a  aradtok velem 

csak még néhány per ig? Csak eg … Most kile  óra har i  per  va , és eltelt az idő.  

162   Nos, „Bejuthatunk a mennybe a gyülekezet nélkül?” Csak hadd vegyek még egy pár 

jegyzetet ehhez, mert van még itt vagy egy tucat leírva nekem, amint látjátok. De é … 
csak még egy dolog, amit esetleg megtudhatnánk. Nem, uram! Nem mehetsz a mennybe, 

anélkül, hogy ennek a gyülekezetnek ne lennél a tagja.  

Ján.3:5 Apcsel.2:38 

163   Tehát, először is, a János 3-ban és 5-ben, Jézus mondta, „Hacsak egy ember nem 

születik víztől és Szellemtől [’Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus 

evé e  a ű ök bocsánatára, és akkor a Szelle től fogtok szület i.’], víztől szület i, 
Szelle től születni, hacsak egy ember meg nem kapja ezt, be sem léphet a mennyek 

királyságába, nem is láthatja meg a menny királyságát.” Akkor, ha víztől és Szelle től 
születsz, benne vagy a gyülekezetben. Ha nem születsz víztől és Szelle től, akkor e  
vagy benne a gyülekezetben, és nem láthatod meg a menny királyságát. Értitek ezt? Ez 

pontosan így van.  

1Kor.12:3 

   Nos, tudtátok… Azt mondod, „Nos, Branham testvér, hiszem [nos, figyelj csak], és én 

sohasem kaptam meg a Szent Szellemet.” Nem, akkor még nem hiszel. Akkor még csak a 

hitre hiszel. Reménységed van. Mert az 1 Korinthus, tizenkettedik fejezet harmadik 

versben, csak gyorsan ragadjuk meg ezt, amíg közel vagyunk ahhoz, ha akarjátok. 1 

Korinthus 12, tizenkettedik fejezet és harmadik vers, csak igazán gyorsan vesszük ezt, és 

olvassuk ezt itt, és lássuk meg, hogy mi van ebben az Úrtól számunkra. 1 Korinthus 12, 

rendben van, és a harmadik vers:  

          Ezért értésetekre adom, hogy semelyik ember, aki az Isten Szelleme által szól, nem 

hívja Jézust átkozottnak, és semelyik ember nem mondhatja Jézust Úrnak, csak a Szent 

Szellem által.  

165   Nem tudsz erről se it, amíg meg nem kaptad a Szent Szellemet. Azt mondod, 

„Elfogadom Jézus Krisztust személyes Megváltómként.” Megkaptad a Szent Szellemet 

mióta hittél? Ha nem, akkor még csak nem is hívhatod Őt Úr ak; ert Ő e  Úr, Ő sak 
egy történelmi Lény, akit te hittel elfogadtál. De a ikor Ő eléd jött a Szent Szellem által, 



 
 

35 
 

akkor Ő az te Urad. Senki sem hívhatja Jézust „Úrnak,” csak a Szent Szellem által. Amíg 

nem születsz Isten Szelle étől, és a Szent Szellem benned nincs… Azután, ha igen, ha 

beleszülettek ebbe a királyságba, és része vagytok a gyülekezetnek. Akkor a kihívottak 

közé tartoztok. Értitek? Tehát rendben van.  

166   Kijöhet élet a kukoricából, ha abban a kukoricában nincs élet? Ha egy kukorica 

agot elültetü k a föld e… eg  ol at, a i e  va  síra, és va  eg  ásik, a i e  i s 
csíra. Az, amiben nincs csíra, az élhet újra? Nem, semmi esetre sem. Nincs benne semmi. 

Bár anyagát tekintve ugyanolyan jó, ugyanolyan jó kukoricapehely lesz előle, i t a 
másikból, ugyanolyan jó kukori ake ér lesz előle, mint a másikból. Ugyanolyan jól fog 

kinézni a polcon, mint a másik. De, ha nincs benne élet, akkor nem jöhet elő újra.  

167   Egy férfi, aki egy jó ember, ugyanolyan jó gyülekezeti tag lehet, mint egy keresztény. 

Egy férfi, aki egy jó ember, ugyanolyan jó állampolgár lehet, mint a keresztény,- jó ember, 

erkölcsös ember. De, amikor meghal, akkor ennyi; hacsak nincs Isten Szelle étől 
újjászületve. Mert minden, aminek volt kezdete, annak van vége.  

Ján.6:40 Ján.10:28 

168   Isten az egyedüli dolog, ami örök. Ezért azáltal vagyunk Isten része, ha befogadjuk 

az Ő életét. Jézus o dta, „Örök életet adok nekik.” A görög szó, ami ott van, az a Zoé, az 

azt jelenti „Isten saját élete.” És az egyetlen mód arra, hogy újra élj az, ha örök életed 

van, amely Isten élete, mert a te életed el fog pusztulni. De az Ő élete, újra fel lest 

támasztva, mert Isten örök. És örök életed van, és nem halhatsz meg jobban, mint 

amennyire Isten meghalhat. „Aki hisz e e , a ak örök élete va , és feltá aszto  őt 
az utolsó napon.” Feltá aszto  őt újra. Az örök élet, a i e e va , fel fogja tá aszta i. 

169   Nos, bejuthatunk a mennybe anélkül, hogy a gyülekezetben lennénk? Nem lehetsz a 

gyülekezetben, amíg nem születsz újjá. Nem mehetsz mennybe, amíg nem születsz újjá. 

Ha újjászületsz, benne vagy a gyülekezetben. Szóval, nem mehetsz mennybe, amíg nem 

vagy tagja ennek a gyülekezetnek. És nem lehetsz tag, amíg nem születsz bele.  

Ján.6:37 Jel.13:8 

170   És most hadd g őzködjelek titeket egy kicsit. Nem lehetsz tag, csak ha Isten elhívott, 

hogy tag legyél. Nos, milyen boldognak kellene lennünk ezért. Mert eleve el voltál 

rendelve a világ megalapítása előtt, és a eved (hú!) a neveitek bele voltak írva a Bárány 

élet könyvé e, a g ülekezeti kö v e, a világ tere tése előtt! Az a Biblia. A Biblia azt 

mondta az antikrisztus, a szervezetek, a katolikus egyház a többi szervezettel együtt be 

fogják csapni mindazokat a föld színén, akiknek a neveik nem voltak beírva a Bárány élet 

kö vé e a világ tere tése előtt. Jézus o dta, „Mindazok, akiket az Atya Nekem adott, 

Hozzám fognak jönni.” Ez az Ő saját Szava. Ne  az, a it te tettél, hanem a it Ő tett.  
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Ef.1:1 

171   Szegezzük le azt egy percre. Lapozzunk az Efézusi levélhez, az első fejezet, most 

gyorsan. Hallgassátok ezt, ez Pál. Nos, neki tökéletességre kellett jutnia ezzel a 

gyülekezettel. Pál ezt keresztényeknek címezi. Hány keresztény van itt, hadd látom a 

kezeteket. Rendben. Ez nem se se ők ek való, nos, ez azoknak való, akik tudnak húst 

enni. Szóval, az első fejezet, ézzétek, ki ek í ezi azt.  

 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. 

          [Nem a püspöknek elrendelése által, nem a szervezet által.] 

 …egy apostol [valaki, aki Isten akaratából lett elküldve.] 

 …a szenteknek [azok a megszenteltek, vagy a szentek]  

 …az efezusi szenteknek, és… akik hisznek Jézus Krisztusban: 

Ef.1:2,3 

172   Kinek címezi azt? Azoknak, akik már a gyülekezetben vannak. Amikor Krisztusban 

vagy, az Ő testé e  vag . Íg  va ? Akkor te a g ülekezet tagja vag .  

 Kegyele  ektek és ékesség Iste től, a i Atyá któl, és… az Úr Jézus Krisztustól.  

Áldott az Isten, a mi Úr, Jézus Krisztus Atyja, Aki megáldott minket minden szellemi 

áldással a mennyekben, a Krisztusban:  

Ef.1:3-5 

173   Hogyan tette Ő ezt? Mit tett Ő? Elérték a Jordá t, át e tek az ígéret földjére, és 
mennyei helyeken ültek Krisztus Jézusban. Itt van, „Megáldott minket együttesen 

mennyei áldásokkal,” az Ige tanítása, ahogy a gyülekezet, a kihívottak, akik Jézus 

Krisztusban vannak, ahogy együtt ülünk mennyei helyeken, úgy, mint a gyülekezet, 

amikor Jézus Krisztusban vagyunk megszületve. Szentek, a kihívottak. Ó! Valaki, akinek 

tudsz valamit tanítani! Olyan sok baja volt a Korinthusiakkal, de nem ezzel a 

gyülekezettel. Pál nagy dolgokat tudott nekik tanítani. Rendben.  

          Áldott legyen a mi Úr Jézus Krisztusunknak Istene és Atyja, Aki megáldott minket 

minden [Emlékeztek az utolsó két üzenetemre?] minden szellemi áldással mennyei 

helyeken Krisztusban:  

          Aszerint [Figyeljetek, csak hagyjátok, hogy ez most megrázzon titeket] aszerint, 

ahogy Ő [ últ idő] ár kiválasztott i ket Őbenne [Az utolsó ébredéskor? Jól olvastam 

ezt?]… Aszeri t, ahog  Ő kiválasztott i ket Őbenne a világ alapítása előtt [a világ előtt, 



 
 

37 
 

figyeljetek csak ide], a világ alapítása előtt, hog  sze tek lehessü k és szeplőtele ek 
Őelőtte szeretet e :  

          E-l-e-v-e-e-l-r-e-n-d-e-l-t-… 

Ef.1:5 

174   Mit si áltu k? Se it. A it Ő tett, arra nézek. Mikor tette…? Kiválasztott i ket, 
etette a evei ket az Ő kö vé e, az Ő g ülekezeti kö vé e, hog  e ek a titokzatos 

testnek a tagja legyünk, ielőtt a világ valaha elkezdődött.  

          És elrendelt minket a gyermekek örökbefogadására, Jézus Krisztus által Magának, az 

Ő akaratá ak saját jókedve szerint.  

Ef.1:4 Ef.5:27 

175   Hú! Testvér, neked benne kell lenned abban a gyülekezetben, ha sikerül, ert Ő eg  
gyülekezetért jön el. Milyen g ülekezetért? Eg  szeplőtele , vagy ránctalan 

gyülekezetért! Hogyan lehetünk mi azzá? Azáltal, hogy meghalunk Krisztusban, Szent 

Szellem által ekeresztelkedü k az Ő titokzatos testé e, és Isten Fiának a vér-jóvátétele 

ott fekszik értünk a nap minden órájá a ! Szeplőtele ek találtatva, ez a gyülekezet, 

hibátlanul és ránctalanul. Kiválasztott i ket Ő e e, és eletette a nevünket a 

könyvébe. A Biblia mondta, hogy „Jézus Krisztus volt a megöletett Bárány [Ezerkilencszáz 

évvel ezelőtt? Milyen régen?], a világ megalapítása óta megöletett Bárány.”  

1Móz.1:1 

176   Amikor „Isten” a Bibliában, az Ige, a Teremtés könyvében, a Teremtés könyve 1-ben, 

azt mondta: „Kezdetben ’Isten’…” Vegyük azt a nevet, hogy „Isten” a héberben, és nézzük 

meg, hogy mit jelent ez. Úgy kell leírni, hogy „El, Elah, Elohim”, ami azt jelenti, hogy „a 

i de … az Ö agá a  létező, a Mi de re elege dő, az Erős.” Azelőtt e  volt se i. 
Ne  volt levegő, e  voltak sillagok, e  volt pára, e  volt légkör, nem voltak 

atomok, nem voltak molekulák, nem volt semmi azelőtt. Iste  volt, az Örökkévaló. És 

Ő e e voltak tulajdo ságok, arra, hog  Megváltó leg e , At a leg e , Iste  leg e . 
Akkor ég e  volt Iste ; Ő Iste  volt, de e  volt se i ás, e  volt i ádat. Íg  hát 
„isten” az „az imádat tárgya,” és nem volt semmi, a i i ádja Őt. Szóval, voltak Benne 

tulajdonságok, hogy az legyen – hogy Megváltó legyen, hogy gyógyító legyen, legyen 

mindezek a dolgok, amik Ő.  

 

1Móz.1:26 

177   Így az első dolog, a it tere tett… Nos, ha néhányan akarjátok tudni az én Teremtés 

történetemet. Isten mondta, „Teremtsünk embert.” Az első dolog, a it tere tett az 
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a g alok voltak, hog  i ádják Őt, akkor lett Istenné. Aztán, amikor mondta, „Teremtsünk 

embert a saját képmásunkra,” milyen embert teremtett? Szellem embert. Aztán, amikor 

megalkotta azt az embert, adott neki fennhatóságot. Aztán embert alkotott a föld 

porából; aztán az elesett. Akkor Ő Megváltó lett. Eg  Iste , aztá  eg  Megváltó. A ű  
behozta a betegséget; akkor Ő gyógyító lett. Halleluja! Nem lett semmi elro tva, Ő 

i de ről tudott ielőtt a világ valaha meg lett formálva. Tudta, hogy nekünk ma este ez 

az összejövetelünk lesz. Ismert minden szúnyogot, ami valaha lesz a földön, és, hogy 

mennyi piszkot fog csinálni, és hányszor fog pislogni. Ő a végtelen Isten. Mindent dolgot 

tud. Ámen! Nem örültök ma este annak, hogy a nevetek benne van a könyvben!?  

3Móz.14:6,7, Jer.12:9 

178   „Mi soda g ö örű go dolat, a ire go dolok, azzal a ag  foltos madárral 

kapcsolatban; és azt mondják, hogy annak a neve fel van jegyezve Isten szent Igéjének a 

lapjain.” Az összes többi madár körülötte sereglik össze. Mi deg ik egveti Őt. Mi volt az 

a foltos madár? Nem értek egyet azzal a férfival, aki azt mondta, hogy az helytelen. Mi 

volt a Biblia foltos madara? Nem Izrael volt, ahogy ők o dták. Jézus Krisztus 

gyülekezete volt az. Bű -áldozatként mit csináltak? Fogtak egy galambot, letépték az 

egyiknek a fejét és fejjel lefele fordították, és a vért, az élő társára söpögtették, és aztá  
a társát szabadon engedték. És a társa a halott társ galambnak a vérével meghintve 

elrepült szerte a földre, és szórta a vért, ahogy repdesett a szárnyaival. És a vér, ahogy 

ráfrö skölődött a földre felkiáltott, „Szent, szent, szent az Úr! Szent, szent, szent az Úr!”  

179   Ez Krisztust példázta. És a nagy foltos madár az a gyülekezet, ami be lett tarkítva a 

halott társának, a Meg e tő Jézus Krisztusnak vérével. És most a gyülekezet szerte jár a 

világon, és csapdos a szárnyával, azt kiáltva: „Szent, szent, szent az Úr!” Ámen! Annyira 

örülök, hog  tudok őróla [ ő e ű – a fordító]. Annyira örülök, hogy a nevem benne van, 

az ő [ ő e ű – a fordító] könyvében; és nem az én jóságom tette azt bele (nem, uram, 

akkor soha nem lennék ott) vagy nem is a ti jóságotok, hanem Isten jósága és irgalma. A 

világ alapítása előtt beletette a neveinket a könyvébe.  

1Tess.4:16 

180   Mi a gyülekezet azonosítása? Mivé kell vál ia? Mi volt ő? Mi most? A kihívottak 

csoportja. Ki alapította? Jézus Krisztus; nem egy püspök, nem a katolikus egyház, nem a 

metodisták, nem Luther, nem Wesley. Nem, uram. Ki alapította? Jézus Krisztus. Mi az 

üzenete? Megtérés, vízkeresztség, Szent Szellem keresztség, isteni gyógyítás, megváltás. 

Hogy válunk annak tagjává? Úgy, hogy beleszületünk abba. Bejuthatunk a mennybe e 

nélkül? Nem, uram! Mert azok, akik Krisztusban halottak, azokat fogja Isten előhoz i 
Ővele, és senki mást, csak azokat, akik Krisztusban halottak. Jézus azokért jön el, akik 

halottak Krisztusban. Efézus negyedik fejezet, azt mondja, hogy a… Ne , Galatákhoz írt 
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levél, azt hiszem az, a negyedik fejezet, azt mondja, hogy „azok, akik Krisztusban 

meghaltak, azokat fogja Isten előhoz i Ővele. Akik Krisztusban halottak, azokat fogja Isten 

előhoz i Ővele.”  

Ján.14:19 

181   Tehát, ezért, ő a kihívottak egy csoportja, egy titokzatos test. Krisztus állította 

rendbe. Mielőtt eghalt, eszélt arról, hogy ez el fog jönni. Azt mondta, „Eljövök és Király 

leszek ezen birtok felett. Még eg  kis idő és a világ e  fog lát i E ge ; de ti lát i fogtok. 
Nektek semmi közötök nem lesz a világ királyságához.”  

182   Ez az oka, hog  ők olyan összevisszaságban vannak, amit „Babilonnak” hívnak. Egyik: 

„Nos, áldott legyen Isten, presbiteriánus vagyok.” „Áldott legyen Isten, metodista 

vagyok.” „Áldott legyen Isten, én…” Áldott legyen Isten, keresztény vagyok! Ámen. Ez az. 

Honnan tudom, hogy az vagyok? Ezek a jelek követik a hívőt. Látod, ott va  a te személyi 

igazolványod. Ne mondd, hogy „Várjunk egy percet, azt hiszem, megvan a tagsági 

kártyám.” Nem. Nekem nincs ilyenem. Az enyém ott fönt van. Ezt itt lent elveszíthetem; 

de Ő azt o dta eke , ielőtt a világ kezdődött Ő eke  adta az é  sze él i 
igazolványomat, - mindenkinek, aki a királyságba jön. Ezt a mennyben tartják, ezért a 

feljegyzések hitelesek. Annyira örülök.  

1Móz.3:9 

183   Valaki azt mondta: „Kerestem Istent, kerestem Istent.” Ez ellentétes a Bibliával. 

Isten keres téged, nem te keresed Istent. Isten fel-alá járt az Éden kertjében kiáltozva, 

„Ádám, hol vagy?” Nem Ádám kiáltott, hogy „Isten, hol vagy?” Isten kiáltott: „Ádám, hol 

vagy?”  

184   Ó, annyira örülök, hogy én annak a tagja vagyok, ugye ti is? Annyira örülök ennek a 

nagy gyülekezetnek. Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartottalak titeket. De, hisztek ebben a 

nagy gyülekezetben? Hisztek benne? Hiszitek, hogy ez egy titokzatos test?  

185   Szóval, ti katolikusok az egyetlen dolog, amit tennetek kell, hogy ennek a tagja 

legyetek, az az, hog  elfogadjátok Jézus Krisztust és a Szelle től születtek. Ti baptisták, 

metodisták, presbiteriánusok, lutheránusok, bármik is vagytok, figyeljetek ide. Ne 

higgyétek azt, hogy én a pünkösdiekkel vagyok. Ugyanolyan sok pünkösdi hitehagyott 

van, mint bármelyik más gyülekezetben. Ez pontosan így van. Csak névlegesen és 

megvallás által jönnek be, és ez minden. De a birtoklás az már nincs meg nekik. Így van. 

Mert, ha ti Szellem által születtek, új teremtéssé váltok, és Isten akkor elkezd veletek úgy 

foglalkozni, mint fiakkal, és Isten Szelleme fog vezetni titeket. Nem számít, hogy milyen 

szervezethez tartoztok, ez e … az sak eg  kis régi világi rend, ami majd el fog múlni 
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egyszer. De ti tagjai vagytok Krisztus hatalmas titokzatos testének? Ha nem, akkor 

fogadjátok el Őt a este, ahogy meghajtjuk a fejünket imára csak egy pillanatra.  

186   Mialatt mi most gondolkodunk, volna itt néhány, aki felemelné a kezét és azt 

mondaná, „Istenem, felemelem a kezem Hozzád. Tegyél annak a gyülekezetnek a tagjává 

engem ma este. Add nekem oda a születést, hogy az hozzám tartozzon. Szólítottál Uram? 

Akkor én akarok annak a gyülekezetnek egy tagja lenni. Az egyik ilyen földi szervezethez 

tartozok, de nincs meg a megtapasztalásom. Nekem nincs meg az az erő, hog  ördögöket 

űzzek ki, és ezeket a dolgokat teg e , a ikről Te mondtad, hogy követ i fogják a hívőt. 

Azt még én nem kaptam meg Uram. És Te azt mondtad, hogy ’jelek fogják’ követni… 
„Fogják” ez azt jelenti, hogy Te meg fogod tenni. Adj eke  erőt, Uram.”  

187   Isten áldjon meg. Isten áldjon meg, és téged, és téged, mindnyájatokat, akik 

felemeltétek a kezeteket. Isten áldjon meg, és adja eg eked azt az erőt arra, hog  tagja 
lehess e ek a ag  g ülekezet ek, Jézus Krisztus g ülekezeté ek. Valaki ás, ielőtt 
i ádkoz á k? Iste  áldjo  eg fiatal hölg . Iste  áldjo  eg testvér ő. Isten áldjon meg. 

Igen, látom a kezeiteket ott hátul. Isten áldjon meg, ott, látom a kezedet, fiam. Látom a 

kezedet itt, testvérem. Igen. Isten áldjon meg, és te kislány ott, a kislány. Isten áldjon 

eg. Valaki ás, sak e eljétek fel a kezeteket. Iste  áldja eg ezt a testvér őt, aki itt 
ül. „Akarok tag le i. Akaro , hog  az Ő vére rajtam legyen, ahogy kimegyek ma este 

e ől az épület ől, hog  kimehessek és az én életem azt kiáltsa: ’Szent az Úr.’” Isten 

áldjon meg téged ott hátul, fiam. Isten adja áldásait rád. Valaki más, most felemeli a 

kezét? Valaki más mondja: „Istenem, légy kegyelmes hozzám”? Ha szeretnétek kijönni az 

oltárhoz imára, mialatt elénekeljük ezt az éneket: „Jöjjetek haza, jöjjetek haza, ti, akik 

megfáradtatok, jöjjetek haza.” Ha bizonytalan vag  az állapotodat illetőe , akkor hívlak, 
hogy gyere.  

 

*** 

 


