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1.   Boone testvér és a gyülekezet, igazán nagy kiváltság számomra, hogy itt lehetek 
újra San Bernadinoban. Ez a hely sok nagyszerű emléket őriz a régi napokról. És ha 
hallom, hogy az idelátogatásomnak még mindig élő hatása van, nos, az mindenképpen 
örömmel tölt el, hogy az Úr erre felé vezetett minket évekkel ezelőtt. Csak ültem ott kint 
a parkolóban, éppen most, próbáltam visszaemlékezni a megtörtént események közül 
valamelyikre. Volt egy Mrs. Isaacson, aki tolmácsom volt Finnországban, (egy finn 
körúton), és odajött a kocsihoz, amikor éppen indultam. És azt mondta, „Te vagy 
Finnország hangja.” És csak kíváncsi vagyok, hogy Mrs. Isaacson itt él-e valahol. Nem 
tudtam. Vajon esetleg itt van ma este, Mrs. May Isaacson? Finn származású. 

2.  Aztán egy másik rendkívüli dolog, ami eszembe jutott, a kis pincérnő volt egy 
étteremben, ahol ettem valahol itt a közelben, amit úgy hívnak, hogy Antlers hotel. Azt 
hiszem, hogy így van. És a kis hölgy… imádkoztam vele. Egy kedves kis hölgy volt, de nem 
volt keresztény. Meghívtam az összejövetelre. És elvesztett egy kisbabát, és azt hiszem, 
hogy a férje, elvált tőle. És mi imádkoztunk, hogy újra kezdhesse a férjével, vagy, hogy 
boldoguljanak együtt. Így csak kíváncsi vagyok, hogy az a kis hölgy vajon itt van e. 

3.  És aztán egy másik esemény is történt, volt egy kisbaba, akit valahonnan hoztak 
(egy napos autóútra innen), és a kisbaba meghalt, és az anyukája karjaiban feküdt, és 
vissza lett hozva az életbe. Így van… az a személy jelen van? És azt hiszem, hogy fentről, 
valamelyik fenti államból jött ezen az úton… itt fent van. És a kis anyuka egész éjszaka 
vezetett, és az apuka, és a kis anyuka szomorúan ült kezében tartva a kis halott babát, és 
azt gondoltam, „Micsoda hit! Ha én volnék a legnagyobb képmutató a világon, Isten 
akkor is tisztelné azt az anyai hitet.” Így tartottam a kisbabát a kezeimben, és 
imádkoztam, felmelegedett, és elkezdett mozogni, kinyitotta a kis szemét. Visszaadtam 
az anyukának. Nem tudom hová valósiak lehettek. Nem hiszem, hogy pünkösdiek lettek 
volna, ők csak… azt hiszem, csak valamilyen egyházból voltak, ami… még azt sem tudom, 
hogy keresztények voltak, vagy sem. Soha nem kérdeztem őket. Csak annyira 
fellelkesültem azon, hogy a kisbaba újra vissza lett hozva az életbe. 

 Azóta, Boone testvér, sok víz lefolyt a folyón, de mi még mindig ugyanazt az Istent 
szolgáljuk, Aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. 



4.  Ha szétnézek, látom Leroy Kopp testvért, hogy itt ül. Már rég nem láttam őt. [Egy 
testvér azt mondja: „Ő itt Paul Kopp.” – a szerk. ] Paul, így van. Leroy az apukád, így van. 
[És ő – ő ma este Oroszországban van, tehát imádkozz érte.] Te jó ég, Oroszország. Nos, 
az… tudom, hogy ez a remek katona ott a Király dolgával foglalatoskodik. Szóval 
természetesen boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy hallhatom ezt a fiatal szolgálót, 
ahogy mondja, hogy inspirálta az a szolgálat, amit itt szolgáltunk, mialatt itt voltunk. Ez 
annyira nagy öröm! 

 És én most bízom abban, tudom, hogy… Az emberek állnak, és nem fogjuk sokáig itt 
tartani őket. Emlékszünk azokra a nagy gyógyító szolgálatokra. 

 Aztán megtudtam, hogy van itt egy testvér a szomszédban valahol, aki gyógyító 
körutat tart, egy bizonyos Leroy Jenkins testvér. Azt hiszem, hogy így van. Így nagyon 
hálás vagyok és bízom benne, hogy az Úr megáldja őt, és egy nagy-nagy szolgálatot ad 
neki. 

5.  Te jó ég, igazán megtisztelve érzem magam ma este, hogy egy ilyen gyülekezetbe 
jöhettem. Mindig jobban érzem magam a gyülekezeti épületben, mint azokban a nagy 
előadótermekben. Nos, nincs semmi bajom az előadótermekkel. De tudjátok, lehet, hogy 
ez babonaság, vagy csak szerintem van így. Értitek, azok… Ha bemész azokba a nagy 
előadótermekbe, ahol mérkőzések vannak, birkózás, komédiázás, minden ilyesmi, úgy 
tűnik, hogy gonosz szellemek kószálnak azokon a helyeken. Szóval, talán ez 
babonaságnak tűnik, de nem az. De amikor egy gyülekezeti épületbe jövünk, akkor 
általában… egy szellemi gyülekezet biztosan - úgy tűnik, hogy akkor szabadabbnak 
érezzük magunkat, mint itt. Van valami, Isten jelenléte ott van, tudjátok, mintha ez más 
lenne. Nem tudom, hogy milyen hatása van az épületnek, de ez az a hely, ahol az 
emberek összegyűlnek. Természetesen ugyanazok az emberek vannak a másik helyen is, 
de akkor azokon a gonosz területeken. Talán csak én gondolom ezt így, de akárhogy is 
van, örülök, hogy ma este itt vagyok. 

6.  És most nem szeretnénk titeket túlságosan hosszú ideig itt tartani, azok miatt, akik 
állnak. És holnap este valami más helyre megyünk itt. És még azt sem tudom, hogy az hol 
van. Itt van közel. [Egy testvér azt mondja: „Orange show auditórium.” – a szerk.] Hol? 
[„Orange show auditórium.”] Az Orange show auditórium, a holnap esti szolgálatokra. Ez 
közte van a… beszélni fogok egy üzletembereknek szervezett körúton (Teljes Evangéliumi 
Üzletemberek csoportja), az a megtiszteltetés ért, hogy az egész világon beszélhetek 
nekik. És onnan egy nagyon drága barátom meghívott minket ide, és örülünk, hogy a 
gyülekezetben lehetünk ma este. 

7.  Nos, mielőtt kinyitnánk a Bibliát… Nos, mindenkinek, akinek megvan a fizikai ereje, 
kinyithatja ezt ezen a módon (értitek?), de a Szent Szellem kell ahhoz, hogy megnyissa az 



Igét számunkra, hogy megnyissa az értelmünket és kinyilatkoztassa az Írásokat. Hiszek a 
Bibliában. Hiszem, hogy ez Isten Igéje. És hiszem, hogy a föld, vagy a föld népei egy napon 
ez által az Ige által lesznek megítélve. Nos, ez talán furcsának tűnik. Nos, sokan nem 
értenek egyet ezzel a dologgal. 

János 1:1, Zsidó 13:8 

8.  Beszéltem az egyik nagyon hűséges barátommal nem is olyan régen, aki katolikus, 
és azt mondta, „Isten a katolikus egyház által fogja megítélni a világot.” Ha ez így van, 
melyik katolikus egyház által? Látjátok? Ha Ő metodisták által ítél, akkor mi van a 
baptistákkal? Látjátok? És hogyha Ő az egyik által ítél, akkor a másik el van veszve. Így túl 
sok az összezavarodottság. De kell, hogy eljussunk oda, hogy megtaláljuk az igaz 
álláspontunkat, és a Biblia azt mondja, hogy Isten Jézus Krisztus által fogja megítélni a 
világot, és Ő az Ige. Szent János 1: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige 
Isten volt… És az Ige testté lett és közöttünk lakozott.” És a Zsidó 13:8 azt mondta, „Ő 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” És hiszem, hogy ez az igazság. 

9.  Nos, hiszem, hogy abban… Isten kezdetben, mivel Ő végtelen Isten, Ő véges és… 
vagy végtelen, inkább, és mi vagyunk a végesek. Az Ő értelme annyival hatalmasabb, és 
mi, a kis véges értelmünkkel nem tudjuk megérteni az Ő nagy, végtelen bölcsességét. De 
ezért, amikor Ő valamit mond, ez lehet, hogy nagyon furcsának tűnik számunkra, amikor 
halljuk Őt, ahogy mond egy bizonyos dolgot az Írásokban, de annak meg kell történni. 
Hiszem, hogy az Ő szavai soha el nem múlnak; ezért hiszem, hogy Isten, mivel tudta, hogy 
a kis véges elménk nem tudja értelmezni az Ő hatalmas elméjét, magyarázza a saját 
Igéjét. Neki nincs szüksége magyarázóra. Ő a saját Igéjét magyarázza az által, hogy 
igazolja azt az Igét a maga idejében. 

10.  Hiszem, hogy Isten kezdetben - hogy Noé volt az Ige arra a napra, az ő üzenete. Nos, 
aztán jött… aztán jött Mózes. Nos, Mózes nem vehette a Noé üzenetét. Nem építhetett 
hajót, hogy kihajózzon Egyiptomból a Nílus folyón, vagy az ígéret földjére, és így tovább. 
Az ő üzenete nem működött Noé napjaiban; az Isten Igéjének a része volt, amelyet Mózes 
igazolt igazságként. Jézusnak sem lehetett Mózes üzenete. És Luther sem folytathatta a 
katolikus egyház üzenetét. Wesley nem folytathatta Luther szavát. És a pünkösdiek nem 
tudták elvenni a metodisták szavát. Látjátok, a gyülekezet növekszik. Minden kor ki van 
osztva itt az Írásokban. Így Isten a Szent Szellemen keresztül kinyilatkoztatja az Igéjét az 
által, hogy kinyilvánítja és Ő maga igazolja, megmutatva, hogy ez az Ő Igéje, ami azon a 
napon teljesedik be, amelyre meg van ígérve. 

 

 



János 10:38 

11.  Jézus mondta ezt. Ő mondta, „Ha nem tudtok hinni Nekem, akkor higgyetek 
azoknak a cselekedeteknek, amelyeket cselekszem,” mert azok bizonyítják, hogy ki volt Ő, 
látjátok. Ha bárki ismerte volna az Írást… Nos, Ő olyan furcsán, annyira különlegesen jön 
el, hogy az emberek nem akartak hinni Neki, mert Ő emberként Istenné tette Magát. Így 
Ő Isten volt formába öntve. Isten volt Krisztusban, amint megbékéltette a világot 
Magával, és semelyik ember nem tudja ezeket a cselekedeteket megtenni anélkül, hogy 
Isten vele volna, ahogy tudjuk, hogy Nikodémus mondta. Ahogy a Szanhedrin hitte. 
[Szanhedrin jelentése: nagytanács. A zsidó állam legfőbb politikai hatóságú s ítélkező 
szerve volt. Tagjai Jeruzsálem nemessége közül kerültek ki. Mózes törvényével 
kapcsolatos valamennyi vitás kérdésben a legfelsőbb tekintélynek számított. – a szerk.] 

János 5:46 

12.  Nos, tudjuk, hogy az az Ige… Ha ismerték volna az Igét… Azt mondta, „Ha 
ismernétek Mózest, ismernétek Engem is, mert Mózes Rólam írt.” És hogyha visszanéztek 
volna az Írásokba, és látták volna, hogy a Messiásnak mit kell tennie, akkor felismerték 
volna Őt az igazolás által, hogy Isten Krisztuson keresztül megbékéltette Magát a világgal, 
és minden ígéretet betöltött, ami a Messiásról szólt, amelyeket meg kellett tennie. Jézus 
bizonyságot tett arról az Igéről, élővé téve azt az Igét arra a napra. És hiszem, hogy 
ugyanebben a dologban élünk ma, Isten bizonyságot tesz az Igéjéről azáltal, hogy igazolja 
azt, amiről azt mondta, hogy meg fogja tenni. 

13.  Nos, tudjuk, hogy ez a megváltás napja, amikor Isten hívja az embereket a világból, 
a bűnös életből egy szolgáló életbe. És azon a napon, amelyen Isten kiöntötte a Szellemét 
a magasságból, nagy jelek és csodák kísérik ennek a napnak a szolgálatát. Ez az, amikor a 
korai és késői eső együtt esik. És tudjuk, hogy nagy jeleknek és csodáknak kell történnie, 
amelyeket sok nagy felekezet nem fogad el. De nagyon hálás vagyok ezekért a nyitott 
ajtókért, amelyeken be kell csak mennem és az ihletésért, amit ez ad az olyan fiatal 
férfiaknak, mint a ti pásztorotok is itt, ami által ők… Mivel kezdek megöregedni és tudom, 
hogy napjaim meg vannak számlálva, és tudom most, hogy ezek a fiatalemberek 
foghatják az üzenetet és tovább vihetik az Úr eljöveteléig, ha Ő nem jön el az én 
generációmban. Amint remélem, hogy meg fogom látni Őt; naponta várom Őt és 
figyelem, elkészítve tartva magamat arra az órára. 

14.  Nos, beszéljünk a Szerzőhöz mielőtt olvasnánk a Könyvéből, amint meghajtjuk a 
fejünket. Mennyei Atyám, hálásak vagyunk Neked, hogy élünk ma este, hogy 
visszatérhettünk ebbe a nagy városba. Ahogy itt ülünk a hegyekre néző kilátással, 
felnézünk és látjuk a havat, és a narancssárgán virágzó fákat egyszerre, micsoda 
csodálatos világ, amit adtál nekünk, hogy élhessünk benne. És szégyelljük magunkat, hogy 
látjuk, hogy az ember megzavarta ezt, és dolgokat tett ebben a világban, Atyám. Azért 



vagyunk itt ma este, hogy próbáljunk erőfeszítéseket tenni, hogy rábírjuk az embereket, 
hogy lássák meg ezt a nagy dolgot, amit Isten tett, és tudják meg, hogy van valami 
hatalmasabb ott túl. Hadd nézzünk ma este erre, Atyám, ahogy mi a Te Igédhez fordulunk 
és olvassuk. Atyám, tudjuk olvasni, de engedd, hogy hadd nyilatkoztassa ki a Szent 
Szellem nekünk, kinyilatkoztatás által. Mert ezt Jézus Nevében kérjük. Ámen. 

15.  Nos, akik talán szeretnek jegyzetelni és olvasni az Írásokból a szolgálóval, minthogy 
általában szoktak olvasni… És régebben, évekkel ezelőtt úgy volt, hogy akkor nem kellett 
leírnom az Ige jegyzeteimet, és ilyesmi, de azóta már egy kicsit öregebb lettem. Látjátok, 
csak most múltam huszonöt, csak mostanában, huszonöt évvel ezelőtt. Így egy kicsit 
rosszabbodott. De még mindig próbálok kitartani mindamellett, amiről tudom, hogy 
tennem kell az Ő Igéje szerint egészen addig, amíg Ő szólít engem. 

János 14:1-7 

16.  Nos, lapozzunk a János Evangéliuma 14. fejezethez, egy nagyon ismerős Íráshelyhez, 
amit el szeretnénk ma este olvasni, hogy vegyünk belőle egy témát, az Úr akaratából. 
Majdnem mindenki ismeri ezt. Úgy tűnik, hogy sokszor használják ezt temetési 
alkalmakon. Ha valaha is szeretnék temetési szolgálatot tartani, akkor az ennek a világnak 
a temetési szolgálata lenne. Hadd haljon meg és hadd szülessen újjá. János 14:1-7-ig, azt 
hiszem, hogy lejegyeztem ezt ide. 

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek Én Bennem. 
Az Én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam 
volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. 
És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz 
veszlek titeket; hogy ahol Én vagyok, ti is ott legyetek. 
És hogy hová megyek Én, tudjátok; az utat is tudjátok. 
Monda Néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mi módon tudhatjuk azért az 
utat? 
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, hanemha Én általam. 
Ha megismertetek volna Engem, megismertétek volna az Én Atyámat is; és 
mostantól fogva ismeritek Őt, és láttátok Őt. 

 Az Úr adja az áldását az Ige olvasásához, és még többször fogunk erre hivatkozni, 
ahogy haladunk, mialatt csak egy kis tanítást akarunk elmondani a gyülekezetnek. 

17.  Múlt este Yumában voltam, Arizonában, ahol most az otthonom van… Mikor a 
múltkor itt jártam, akkor Jeffersonvilleben laktam, Indianában. És most Arizonában 
vagyok egy látomás által, ami egy pár évvel ezelőtt oda küldött engem. És most ott 
lakunk. Nincs ott gyülekezetem. Green testvér, a testvérünk, aki velünk van itt, alakított 



egy gyülekezetet, ahol az… egyike az Isten gyülekezetei egyháznak, belvárosi 
gyülekezetek... Egybeolvadtak és azt hiszem, hogy mindannyian bementek Brock 
testvérrel és Gilmore testvérrel és szabadon hagyták ezt az imaházat; és Pearry Green 
testvér Texasból beköltözött és átvette a helyet, és most együttműködik velünk. Örülünk, 
hogy tudhatjuk, hogy Green testvér újranyitotta ezt az imaházat, ami be volt zárva. 

18.  És tegnap este ott Yumában beszéltem a keresztény üzletembereknek, „Az 
elragadtatás” témájáról beszéltem. Nos, lehet, hogy különös téma volt egy bankettre, de 
legtöbben ott keresztények voltak. És így szokott lenni az olyan körutakon, mint ez, vagy 
egy gyülekezetben. Ha megkérdezném, „Most hányan vagytok itt keresztények?” talán 
minden kéz felemelkedne. Keresztények vagytok. És így, ha keresztények vagyunk, azt 
hiszem, kellene, hogy előre. Hogy ne kelljen csak találgatni erről; tudjunk róla, hogy mi 
lesz a célállomásunk. 

19.  És én erről akarok ma este beszélni. És a téma az lesz, hogy: „Dolgok, amiknek meg 
kell lenniük.” És most, minthogy tegnap este „Az elragadtatásról” beszéltem, így ma este 
erről a témáról akarok beszélni, hogy talán összekössem ezt a tegnap esti üzenettel. Nos, 
lesz egy elragadtatás; azt tudjuk. Ez a jövőben meg fog történni. 

János 14:1 

20.  Nos, Jézus itt arról beszél… Előre ment, hogy helyet készítsen számunkra. „Ne 
nyugtalankodjék a szívetek.” Nos, Ő a zsidókhoz szólt. Azt mondta, „Ha hisztek Istenben, 
higgyetek Bennem is. Ahogy Istenben hittetek, higgyetek Bennem, mert Én vagyok Isten 
Fia.” Látjátok? És Isten… Más szavakkal, „Én és az Atya egy vagyunk. Az Én Atyám Bennem 
lakozik. És amit láttok, hogy Én cselekszem, az nem Én vagyok, ez az Én Atyám, Aki 
Bennem lakik; Ő cselekszi ezeket.” Isten volt Krisztusban, megbékéltetve a világot 
Magával. 

János 14:2 

21.  Könnyű volt azoknak a zsidóknak, akiket generációkon keresztül tanítottak, hogy 
higgyenek abban, hogy van egy nagy természetfeletti Isten. De arra gondolni, hogy az az 
Isten lejött és megtestesítette Magát az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak személyén keresztül, 
- Isten hústestben lakott -, az egy kicsit túl sok volt számukra, hogy megértsék. De Ő azt 
mondta, „Nos, ahogy hittetek Istenben, úgy higgyetek Bennem is. Mert az Atyám 
házában sok hely van, és Én megyek, hogy helyet készítsek nektek.” Jézus élete arra volt 
rendelve, hogy véget érjen itt ezen a földön. Megmutatta az embereknek és 
bebizonyította nekik, hogy Ő volt Jehova, hústestben megnyilvánulva, nagy jelek és 
csodák által és a Biblia azon utalása által, amelyekre Ő hivatkozott, hogy Róla szólnak. És 
bizonyította, hogy Ő volt Isten megtestesülve. Nos, Ő mondta, „Ha ti látjátok az életemet 
befejeződni, ez valamilyen cél miatt ér véget. És elmegyek, hogy helyet készítsek 



számotokra, hogy ahol Én vagyok, ott legyetek ti is.” Jézus ezért azt mondja a 
tanítványainak, hogy ez az élet nem ér véget a halállal. 

22.  Nos, mondtam, ez egy temetési szövegrész, ne felejtsétek el, a halál pont itt ül 
előttünk és nem tudhatjuk, hogy vajon… Az is lehet, hogy valaki nem megy ki élve ebből 
az épületből ma este, ebben a fizikális életben. Ennyire bizonytalan ez. Öt perc elmúlik, és 
lehet, hogy egy fiatal és egészséges ember, aki most az épületben van, halott lesz öt 
percen belül. Ez az igazság. És újra mondom, hogy ez öt percen belül bekövetkezhet, és 
akárki a dicsőségben lehet közülünk. Egyszerűen nem tudjuk. Ez Isten kezében van. Jézus 
mondta, hogy Ő maga sem tudja, hogy mikor jön el az az idő, de ez csak az Atya kezében 
van. 

23.  Nos, de Ő mondta nekik, hogy a halál után élet van. Mert „Megyek és helyet 
készítek”, – ez azt jelenti, hogy befogadja őket, ami azt mutatja, hogy van (Ő hozzájuk 
beszélt) hogy van élet, miután ez az élet véget ér. És micsoda vigasztalást kellene, hogy 
adjon ez mindnyájunknak, hogy tudhatjuk, hogy miután ez az élet véget ér, van egy élet, 
amibe belemegyünk. És ahogy egyre öregszel, ez egyre inkább valósággá válik számodra. 
Ahogy kezded látni, hogy az életed napjainak száma végéhez közeledik, akkor elkezd… 
elkezdesz összébb pakolni, elkészülni arra a nagy eseményre. Ez ugyanennek az életnek a 
folytatása egy másik világban, egy másik helyen. 

24.  A születésed itt előre el volt tervezve. Gondolom, hogy ezt hiszitek. Mindannyian 
tudjátok, hogy a születésünk előre el volt tervezve. Tudtad, hogy az itt léted nem 
származott soha csak egy mítoszból vagy egy gondolatból? Isten mindent előre 
eltervezett a világ alapítása előtt, hogy itt leszel. A végtelen Isten tudta… Ahhoz, hogy 
végtelen legyen ismernie kellett minden bolhát, ami valaha is a földön lesz, és hogy azok 
hányszor fognak pislogni. Az végtelen. Látjátok? A mi kis értelmünk nem tudja elképzelni, 
hogy mit jelent a végtelen. A végtelen Isten. Ő tudott minden dologról; ezért mindenről 
gondoskodik. 

25.  Ha ismerjük Isten Igéjét, akkor tudjuk, hogy hol élünk. Ismerjük az órát, amelyben 
élünk. Tudjuk, hogy mi van előttünk. És látjuk, hogy min mentünk keresztül. És Isten 
Könyve Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Az Ő cselekedetei a korokon keresztül, ami 
egészen a Jelenések könyvéig folytatódott és aztán az ígéretei, amik következnek… Így 
minden ígérete igaz. Isten nem tud kimondani egy Szót sem anélkül, hogy az ne lenne 
megerősítve. Minden Szó, amit mond, be kell, hogy teljesedjen. 

1Mózes 1:3 

26.  A világ teremtése előtt… Néhány ember összekeverte a 1Mózes-t, amikor azt 
mondta, „Isten ismétli Önmagát.” Nem, ezt csak félreértitek. Látjátok, Isten a kezdetben, 
Ő azt mondta, „Legyen! Legyen! Legyen!” A világ csak sötét volt, káoszban. Még amikor 



azt mondta, „Legyen világosság,” akkor is lehet, hogy évek százai teltek el mire a 
világosság felragyogott; de miután Ő kimondta, akkor annak meg kellett történnie. Annak 
úgy kell lenni, látjátok. És kimondta az Igéjét. Azok a magvak a víz alatt voltak. Amikor 
kiszárította a földet, akkor a magvak feljöttek. Amit Ő mond, annak meg kell történnie. 

Ézsaiás 7:14, Ámós 3:7 

27.  Ő a prófétákon keresztül mondta … Utaltam erre a múlt este. Ahogy vehetjük 
Ézsaiást, Ő azt mondta, „Egy szűz fog foganni.” Ki gondolná egy emberről, akire úgy 
gondoltak az emberek, hogy egy ilyen szót kimond, mint ez, hogy „Egy szűz fog foganni.” 
De mert… Egy próféta Istennek a visszatükrözője. Úgy van teremtve, hogy ne tudja a saját 
szavait szólni, ezeknek Isten szavainak kell lenni, amiket mond. Csak olyan, mint egy 
fényvisszaverő prizma. És ő Isten szócsöve. És így, ezért, ő mondta, „Egy szűz fog 
foganni”; valószínűleg nem értette, de Isten mondta ki azt rajta keresztül, mert 
megígérte, hogy nem fog semmit sem tenni mielőtt kijelentené azt a szolgáinak, a 
prófétáknak. Aztán, amikor azt mondta, az nyolcszáz évvel azelőtt történt, mielőtt az 
beteljesedett, de be kellett teljesednie. 

Ézsaiás 9:6, János 14:2,3 

 Végül Istennek azok a szavai lehorgonyoztak egy szűznek a méhében, és fogant és 
előhozta Immánuelt. „Gyermek születik nékünk; egy fiú adatik. És annak a neve Tanácsos 
lesz, hatalmas Isten, a Békesség Fejedelme, az örökkévaló Atya.” Annak úgy kellett lennie, 
mert Isten megmondta a prófétái száján keresztül. És Isten minden Szavának be kell 
teljesednie; ezért tudjuk, hogy Jézus azért jött, hogy helyet készítsen, hogy Magához 
fogadjon egy népet. Kik azok az emberek, remélem, hogy része vagyunk azoknak ma este. 
Ha nem, barátom, Isten készített egy utat, egy feltételt ahhoz, hogy benne legyél abban, 
hogyha benne akarsz lenni. Neked szabad akaratod van; úgy cselekedhetsz, ahogy 
szeretnél. 

28.  De most figyeljétek meg! Nos, ebben az eljövendő világban,… Van egy eljövendő 
világ. Úgy, mint a születésed itt, ahogy mondtam. El voltál készítve; Isten tudta, hogy itt 
leszel. És most tudod, még azok a dolgok is, amit a szüleid tettek… Nos, az emberek azt 
gondolják, hogy nem emlékszik meg róluk generációról generációra, de igen. 

Zsidó. 7:1,2,9,10 

29.  Ott a Zsidók könyvében, azt hiszem körülbelül a 7. részben van szó erről (Pál ott az 
író, ahogy hiszem, hogy ő volt), beszélt arról a nagy eseményről, ami Ábrahámmal 
történt, hogy ő tizedet fizetett Melkisédeknek, amikor visszatért a királyok 
lemészárlásából. És akkor azt mondta, hogy Lévi Ábrahám ágyékában volt, amikor 
találkozott Melkisédekkel, amikor a királyok mészárlásából tért vissza, és aztán úgy 
tekintette, hogy Lévi is fizetett tizedet, amikor Ábrahámnak, az ő ük-ük nagyapjának az 



ágyékában volt. És Ő megemlékezik az emberek bűneiről a gyerekeikben, generációról 
generációra, akik nem tartják meg az Igéjét. 

30.  Látjátok, Isten mindnyájatokat előre eltervezett. Semmi sem történik véletlenül 
Istennél. Ő mindent tud erről. Minden előre el van tervezve, el volt tervezve sok 
generációval ezelőtt, azért, hogy te itt tudj lenni ma este. Tudtad ezt? Csak gondolj bele! 
Hogy egyszer (ezt újra elismétlem) egyszer az apádban voltál, az apukád génjében. Nos, 
akkor még nem ismert téged; és te sem ismerted őt. De tudod, aztán bele lettél téve egy 
ágyásba, az anyaméhbe, szent házasságon keresztül, és aztán emberré leszel, aki az 
apukádhoz hasonló képmásban fejeződik ki. Azután lehet közösségetek. 

31.  Nos, az egyedüli módja, hogy Isten fia vagy lánya legyél… Mert neked kell lenned… 
örök életed kell, hogy legyen. És az örök életnek csak egyetlen formája van, és ez Isten 
élete. Az örök életnek csak egyetlen formája van: az Isten. Ahhoz, hogy Isten fia légy, 
mindig Benne kellett, hogy legyél. Az életednek a génje, a szellemi életed ma este, 
Istenben volt, az Atyában, még azelőtt, mielőtt még egy molekula is létezett. Érted? És te 
nem vagy más, mint az élet génjének a megtestesülése, amely Istenben volt, mint 
Istennek egy fia. Nos, most ki vagy fejezve, miután az Ő Igéje beléd jött, hogy világíts 
ennek a kornak. Isten életét fejezed ki magadban, mert Isten fia vagy lánya vagy. Ezért… 
Értitek, mire gondolok? Látjátok? Ti benne vagytok… ti most azért vagytok… Azért ültök 
ebben a gyülekezetben ma este, mert a kötelességetek az, hogy kifejezzétek Istent ennek 
a nemzetnek és ennek a népnek, és ennek a szomszédságnak, ahová tartoztok. 

János 1:1,14 

 Lehetsz bárhol, Isten tudta, hogy itt leszel, mert neked az Ő génjei vagy az Ő 
tulajdonságai közül egynek kell lenned. Az kellett, hogy legyél. Ha te valaha is… ha valaha 
is örök életed volt, akkor az mindig örök élet volt. És Isten a világ teremtése előtt tudta, 
hogy itt leszel. És amikor az Ige vagy a víz, az Ige vizének a tisztítása jött rád, akkor az ki 
lett fejezve egy élőlényben. Akkor közösséged van az Atyáddal, Istennel, csak úgy, mint 
ahogy a földi atyáddal, látjátok. Ti a Király állampolgárai vagytok, nem állampolgárok, de 
gyermekek, az élő Isten fiai és lányai, ha úgy van, hogy az örök élet lakozik bennetek. Nos, 
akkor, ha így van, akkor Jézus Isten teljessége volt megtestesülve. Ő volt az Istenség 
teljessége testben; ezért, amikor Ő eljött a földre, és hústestben megnyilvánult, te itt 
voltál Őbenne akkor, mert Ő volt az Ige. 

Kezdetben volt az Ige,… az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.  
És az Ige testé lett és lakozott mi közöttünk,… 

 Az Ige testté lett; ezért Vele jártál. Benne voltál, amikor a földön volt. Vele 
szenvedtél, Vele haltál meg; el lettél temetve Vele, és most, feltámadtál Vele. És Isten 
megtestesült tulajdonságai, mennyei helyeken ülve, már feltámadva, új életre 



feltámadva, és mennyei helyeken ülve Jézus Krisztusban. Ó, az annyira sokat jelent 
manapság, gyülekezet. Ez annyira sokat jelent számunkra, látni magunkat Jézus 
Krisztusban elhelyezve. 

32.  Nos, ha mi Istennek azok a tulajdonságai vagyunk, nem élhetünk hitvallások által; 
nem élhetünk felekezetiesség által; az Ige által kell élnünk, mert a Menyasszony a 
Vőlegény része, úgy, ahogy minden feleség része a férjének; ezért nekünk az Ige-
menyasszonynak kell lennünk. És mi az az Ige- menyasszony? Ennek az órának a 
megtestesülése - a Menyasszony. Nem hitvallás vagy felekezet, hanem Isten élő 
tulajdona, Isten élő tulajdonsága, aki bemutatja a világ számára Isten tulajdonságait a 
Menyasszony megformálásában, ami kell, hogy kifejeződjön ebben az órában, amelyben 
most élünk. 

33.  Luther Márton nem tudta azokat a tulajdonságokat kifejezni, amiket mi kifejezünk, 
mert az kezdetben volt, a feltámadás, mint a búzaszem, ami belement a földbe. 

34.  Nos, újra fogjuk ezt idézni. Valószínűleg olvastátok azt a könyvet, ahol az a német 
ember gúnyt űz belőlem és azt mondja, hogy én minden fanatikus legfanatikusabbja 
vagyok. Teljesen minden ellen volt, amit Istennek hívnak, és még Istenből is gúnyt űzött. 
Azt mondta, hogy „Egy olyan Isten, Aki meg tudta nyitni a Vörös tengert, és” mondta, 
„kivitte a népét és karba tett kézzel ült, és engedte az embereket a sötét korokon 
keresztül, mindazokat az embereket meghalni és szenvedni, és hogy megegyék az 
oroszlánok azokat a gyerekeket…” 

Máté 16:17,18 

35.  Látjátok, a teljes program, a teljes gyülekezet isteni kinyilatkoztatásra épül. Jézus 
mondta a Máté 16. részben, „Nem hús és vér jelentette ki ezt neked, hanem az Én Atyám, 
Aki a mennyben van, az jelentette ezt ki neked.” Mi volt ez? Annak a kinyilatkoztatása, 
hogy ki Ő. „És ezen a kősziklán építem fel az Én gyülekezetemet és a pokol kapui sem 
vehetnek rajta erőt.” Látjátok, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása ebben az órában, nem az, 
ami Ő egy másik órában volt, hanem az, ami Ő most. A Biblia kifejezi, hogy a 
Menyasszonyban növekszik a teljes képmásra; tehát, ha Krisztus búzamagjának bele 
kellett esnie a földbe, akkor a Menyasszonynak is bele kellett esnie a földbe a sötét 
korokon keresztül. Minden gabonának, ami a földbe esik meg kell halni, különben nem 
tudja sokszorosítani önmagát. És a nagy gyülekezet, amit Ő megalapított Pünkösd napján, 
azáltal, hogy elküldte a Szentlelket, kellett, hogy mártírhalált szenvedjen, és sárba essen, 
a földbe a sötét korban, ahhoz, hogy elő tudjon jönni újra Luther korában, és ki tudjon 
jönni a Jézus Krisztus Menyasszonyának teljes felépüléséig erre az utolsó napra. Látjátok? 
Nincs mód… 



János 14:2 

36.  Tehát a Menyasszony az elragadtatásban elő fog jönni, és itt van minden előre 
eltervezve és támogatva Istentől. A kezdetektől Ő ismert minden embert, minden helyet, 
ki fog itt ülni, mindent tudott erről. Mindent előre eltervezett. Isten tudta, hogy ez itt 
lesz, és olyan módon csinálta, hogy amikor eljutunk oda… Ő azért ment el, hogy helyet 
készítsen számunkra, és amikor odaérünk, minden el lesz készítve ugyanúgy, ahogy ezen 
az estén is minden el van készítve. Ahogyan ez az óra is el van készítve. 

37.  Az Ő nagy előre ismerete megmondja Neki mindezeket a dolgokat, előre ismeret 
által. Ő mindenhol jelenlevő, mert mindentudó; mindentudó, mert mindenhol jelenlevő. 
Ezért az előre ismerete által… Nos, nem tud csak olyan lenni, mint a szél a föld felett, 
mert Ő egy lény. Ő nem csak egy mítosz; Ő egy lény. Ő lakik valahol; sőt, házban lakik. Egy 
olyan helyen lakik, amit úgy hívnak, hogy menny; és ezért, azáltal, hogy mindenhol 
jelenlevő - mindentudó, tud minden dologról, és ezért mindenhol jelenlevő, mert tud 
mindent. 

38.  Nos, a születésedtől fogva növekszel… Amikor megszülettél és bejöttél erre a 
világra, Isten tudta, hogy itt leszel ezen a földön, és növekszel a születésedtől az 
érettségig. Azok a dolgok, amik olyan furcsának tűntek számodra, amikor fiatalasszony 
voltál, vagy fiatal fiú, gyermekként, most nagyon valóságosnak tűnnek. Nem tudtad 
megérteni ezt, amikor gyerek voltál, de most, ahogy felnőtté váltál kezded megérteni és 
látni, hogy minden pontosan rendben történt. És ez most igazán jelent valamit a 
számodra. 

39.  Így van ez a szellemi születésedben is. Olyan dolgokat teszel, amiket nem értesz, 
amikor kisgyerek vagy, jössz az oltárhoz és odaadod az életedet Krisztusnak. Olyan furcsa 
dolgokat teszel. Azon csodálkozol, hogy miért tetted azt. De egy kis idő múlva, amikor 
éretté válsz, érett keresztényként megérted, látod. Van valami, ami megragad és látod, 
hogy miért kellett azt megtenned. A szellemi születésed… vagy a természetes születésed 
példázza a szellemit. Mennyire illett ez hozzád. Ebben az életben, ahogy nőttél, minden 
pontosan oda illett, mert te arra lettél elkészítve. Nem volt furcsa dolog az az éjszaka, 
amikor betántorogtál a misszióba, a sátoros összejövetelre vagy abba a kis gyülekezetbe 
valahol a sarkon, és valami, egy prédikátor beszélt egy bizonyos témáról, és te csak 
odaestél pont az oltárhoz? Érted, érted? Isten tudta azt a világ teremtése előtt, látod. 
Furcsának tűnt számodra, hogy miért tetted azt akkor, de most már megérted. Tudod, 
hogy mi történt. Ez annyira illik hozzád ebben az életben és abban az életben is fog, ami 
el fog jönni. Ez a világ és ez az élet úgy tűnik, hogy előrehalad, ahogy érettebbé válsz. Úgy 
tűnik, hogy minden pontosan veled együtt megy. 

 



40.  Nem hiszem, hogy valaki csak úgy véletlenül lett itt. Nos, csak gondoljatok bele, 
amikor eljössz a világra, kellett, hogy minden legyen előre elkészítve számodra, vagy 
inkább előkészítve számodra. Nem nagyon értem meg, hogy van az, hogy azt tudjuk 
gondolni, hogy egy olyan Isten, aki el tudta ezeket a jó dolgokat készíteni számunkra, ne 
tudná… nem tudjuk a bizalmunkat Belé helyezni, hogyha Ő elhozott minket ebbe a 
káoszba, amelyben most vagyunk és elkészítette az élet jó dolgait számunkra itt, 
mennyire inkább megbízhatunk benne, hogy Ő elkészítette azokat a dolgokat, amelyek el 
fognak jönni (látjátok?), az örökkévaló dolgokat. Azt mondom, nagyon furcsának tűnik. 

41.  És nem gondolom, hogy a menny az egy olyan hely, amiről régen az anyukám 
beszélt nekem. Azt hiszem, hogy a gyülekezet kinőtt ebből. Azt hinni, hogy valaha… Száz, 
vagy kétszáz évvel ezelőtt azt hiszem a régi öregek valaha azt hitték, hogy mindenki, aki 
meghal, felmegy a mennybe és van egy hárfája, és ott ül a felhőkön és hárfázik. Nos, 
tudták, hogy van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy menny, de ők… Ha így lenne, 
minden a zenészeké lenne. Látjátok? De az nem egy olyan hely. Egyáltalán nem a 
hárfázásról szól. Nem hiszem, hogy a Biblia azt tanítja. Csak így képzelték el, mielőtt az Ige 
teljessége létrejött, vagy a hét pecsét megnyitása előtt, ami meg lett ígérve nekünk 
ebben a korban. Hogy akkor megértsük. 

 Hiszem, hogy a menny egy igazi hely, ugyanolyan igazi, mint ez a hely (látjátok?), 
mert Isten ezen a helyen indított el minket a szellemi növekedésünkben. És hiszem, hogy 
a Menny egy olyan hely, ami ugyanannyira valóságos, mint ez, ahol nem csak ott ülünk 
egy örökkévalóságig, és csak ülünk ott egy felhőn. És nem csak pengetjük a hárfáinkat 
végig, végig, mostantól örökké, de egy igazi helyre megyünk, ahol dolgokat fogunk 
csinálni, ahol élni fogunk. Dolgozni fogunk; élvezni fogjuk a dolgokat; élni fogunk; életre 
megyünk, egy igazi örök életre. Egy mennybe megyünk, egy paradicsomba. Épp úgy, mint 
Ádám és Éva, dolgozott és élt és evett és élvezte az Édenkertben a dolgokat, mielőtt a 
bűn be nem jött, úton vagyunk pontosan vissza oda, újra. Ez így van! Pont oda vissza. Az 
első Ádám a bűnön keresztül kivett bennünket onnan; a második Ádám az 
igazságosságon keresztül visszavisz minket oda újra, megigazít bennünket és bevisz 
minket vissza oda. 

42.  Ti emberek, akik most hallgatjátok a szalagokat, a megigazulás üzenetét, azt 
akarom, hogy… Ha tényleg hallgatjátok a szalagokat, akkor akarom, hogy megértsétek 
ezt. Beszéltem itt erről nemrég. 

Máté 7:11 

43.  Figyeld meg, hogy mielőtt ide jöttél, a földi szüleid, mielőtt tudták, hogy meg fogsz 
érkezni, hogyan készültek a jöveteledre. Csak gondoljatok arra most, a földi szüleitek; 
amint a földi szülő, csak példa a mennyei szülőre. „Ha tudjuk, hogyan adjunk jó ajándékot 



a gyermekeinknek, mennyivel inkább tudja a ti mennyei Atyátok, hogyan adjon jó 
ajándékokat az Ő gyermekeinek.” Jézus mondta ezeket a szavakat. 

 Látjátok, elkészültek az eljöveteletekre. Készítettek egy kis bölcsőt vagy beszereztek 
kis cipőcskéket, kis ruhákat, és stb. Mindent elkészítettek számotokra, elkészültek az 
érkezésetekre, mielőtt még eljöttetek volna a földre. Jézus elment, hogy előkészítse az 
oda menetelünket. 

János 14:2, Jelenések 22:18,19 

44.  Most figyeljétek meg: „Az Atyám házában sok lakóhely van.” Vagy nézzük… Nem 
akarok hozzátenni az Igéhez vagy elvenni belőle, mert nem szabad ezt tennünk. Jelenések 
22 mondja, „Aki hozzáad egy szót vagy elvesz egy szót belőle…” De hadd mondjam úgy 
ezt, mint… nem, mintha hozzáadnék, de csak hogy kihozzak belőle egy fontos dolgot. „Az 
Atyám házában sokféle lakóhely van.” Nem hiszem, hogy amikor odaérünk a mennybe, 
akkor ott mi… csak mindenki pontosan ugyanúgy fog kinézni. Nem hiszem, hogy 
mindannyian szőkék leszünk vagy barnák, vagy kicsik, vagy nagyok, vagy óriások. Azt 
hiszem, hogy Isten a változatosság Istene. A világ bizonyítja azt. Vannak nagy hegyei és kis 
hegyei; vannak alföldjei; pusztái; különböző dolgai, mert Ő úgy teremtette meg ezt, 
ahogyan akarta. És elkészítette az évszakokat: a nyarat, a telet, a tavaszt és az őszt. Ő 
készítette az évszakokat. Ez azt mutatja, hogy Ő a változatosság Istene. Titeket 
változatosságban készített el. Néhány ember igazán heves, és néhányan igazán 
határozottak, és mások finomak és mások kedvesek. És az Ő királyságában egyszerűen 
teljesen különféle embereket találunk. 

45.  Látjátok, nézzétek szent Pétert, és ítéljétek meg őt Andráshoz képest. Látjátok, 
András az ima harcos, minden időben csak a térdein maradt. És Péter apostol volt egyike 
azoknak a tűzgolyóknak, akik prédikáltak és így tovább. És Pál inkább tudományos típus 
volt, inkább olyan… mint a próféta, vagy valami, és nyugodtan ült, és… 

46.  Látjátok, Mózes írta az Ószövetség első négy könyvét…, ő írta az Ószövetséget. A 
többi volt a törvények, a Királyok és Zsoltárok, és így tovább, és amit a prófétákról írt 
valaki. De Mózes írta a törvényeket, a Biblia első négy könyvét; a Teremtés, Kivonulás, 
Léviták és Törvények könyve. És aztán Pál írta az Újszövetséget. Ez így van. 

47.  Máté, Márk, Lukács és János írta le azokat a cselekedeteket, amik megtörténtek, és 
így tovább. De Pál elválasztotta a törvényt és a kegyelmet, és helyére rakta, értitek. Ő volt 
az Újszövetség írója. Ő adta nekünk az Újszövetség írásait, Isten Igéjét rendbe rakva. 

48.  Most figyeljétek meg, sok lakóhely, sokféle lakóhely. Mint sokféle hegy, mint 
sokféle folyó, patakok, tavak, itt voltak, amikor először ide jöttetek, mert a ti mennyei 
Atyátok kedvessége idehelyezte ezeket, mert néhányan szeretik a hegyeket; néhányan 



szeretik a vizeket; néhányan szeretik a pusztákat. Így hát, látjátok, a ti jöveteletek… Ő 
ismerte a természetedet, és hogy milyen leszel, így pontosan olyan módon teremtette 
meg, hogy élvezni tudd. Ó, azt gondolom, hogy ez egy csodálatos Atya (látjátok?), hiszen 
így alkotta meg. Örülök, hogy alkotott hegyeket; szeretem a hegyeket. Szeretem ezt. Ahol 
mások azt mondják, „Ó, ki nem állhatom mind ezt; biztos, hogy Isten csak a malteros 
ládáját öntötte oda.” Nos, Ő úgy ürítette ki, hogy én élvezni tudjam azt. Látjátok? 

 Így aztán azt mondod, „Szeretem a síkságokat, ahol messze elláthatok.” Nos, két 
különböző természet, mindketten keresztények vagyunk. De az Atya tudta, hogy itt leszel, 
és elkészített mindent számodra még mielőtt ide kerültél. Ámen! Mielőtt ide jöttél, Ő 
elkészítette azt számodra mielőtt még ide értél volna. Hát nem csodálatos arra gondolni, 
amit Ő tett? 

49.  Nos, most, de ne felejtsétek el, ezek csak időszakos ajándékok, előképek. Most, 
tudjuk, ahogy Mózes megépítette a sátrat a pusztában, vagy elkészítette, azt mondta, 
hogy minden dolgot az után a parancs után tett, amit látott a mennyben, látjátok. Így a 
földi dolgok csak azt fejezik ki, amik az örökkévaló dolgok. És hogyha ez a föld, amin ma 
élünk, ennyire nagyszerű, hogy szeretjük, és nagyon szeretünk élni és belélegezni a 
levegőt, és látni a virágokat és dolgokat, hogyha ez… ha ez itt a kifejeződés, egy olyan, 
ami halandó, az csak kifejez valamit, ami örök. Amikor látsz egy fát küszködni, küzdeni, 
próbálni életben maradni, az azt jelenti, hogy van valahol egy fa, aminek nem kell ezt 
tennie. Amikor látsz itt egy embert, aki küzd azért, hogy életben maradjon, valakit a 
kórházban vagy betegágyon, vagy egy balesetben küzdve és a halál ott zörget a torkában, 
és kínlódik és sír, és kiált az életért, mit jelent akkor ez? Van valahol egy hely; van valahol 
egy test, ami nem küszködik, és nem kiált azért, látjátok. Egyszerűen nem teszi. 

50.  Nos, azok időszakos ajándékok számunkra, ezek a dolgok csak azt fejezik ki, hogy 
van egy másik, ahol van egy örökkévaló. Jézus azt ment el előkészíteni, azt az örökkévalót 
számunkra. Nos, ezek csak azt fejezik ki, hogy van egy nagyszerűbb ugyanabból a fajtából, 
mert ez ugyanolyan fajta. 

2Korinthus 5:1 

51.  Nos, emlékezzetek, a Biblia mondta, „Hogyha ez a földi sátor, a lakásunk földi 
sátora, ha ez elmúlik (felbomlik) van egy, ami már vár minket.” Csak úgy, mint egy 
kisbaba, az egy kis izom köteg az anyukájában, ami tekereg és forog és… De csak… 
látjátok. És ha megfigyelitek, vehettek egy asszonyt, és bármennyire tisztességtelen is, de 
amikor úgy van, hogy anya lesz, egy kicsivel a baba megszületése előtt, van valami 
kedvesség abban az asszonyban. Legyél a közelében. Mindig van ott valami. Gyengédebb. 
Miért? Van egy kis angyali szellem, ami vár arra, hogy fogadja azt a természeti testet. 
Pont, amint megszületik, az élet lehelete belemegy; és Isten bele leheli azt oda, és egy élő 



lélekké lesz. Nos, éppen amikor az a kisbaba megszületik, akkor a szellemi test ott van, 
hogy fogadja azt. És most, amikor ez a test le van dobva ide erre a földre, mint ahogy a 
kisbaba le van dobva, akkor is van egy halhatatlan test, ami vár arra, hogy visszafogadja 
magába a szellemet újra. Ó, micsoda hatalmas dolog! Mi most Krisztus Jézusban vagyunk 
(Ámen!), kisbabák, kisbabák Krisztusban, Isten gyermekei, várva a teljes felszabadulást a 
mi Úr Jézusunk eljövetelekor, hogy Magába fogadjon bennünket, amikor a testet, ezt a 
halandót elnyeli a halhatatlanság. 

1Korinthus 15:49 

52.  A hasonlóság, mindazok a dolgok, amiket Ő tett kifejezik azokat a dolgokat, amik el 
kell, hogy jöjjenek. Ugyanúgy, ahogy a test, amit itt Ő neked ad… Pont, ahogy ez a test, 
amit adott neked, hogy abban élj, csak kifejezi azt, hogy van egy, ami nagyobb és el fog 
jönni, értitek. Hogyha a földi hasonmást viseljük vagy viseltük, a mennyei hasonmást is 
viselni fogjuk, amelyikben nincs semmi gonoszság, abban, ami majd eljön. Nos, ebben van 
gonoszság, betegség, halál bánat. 

Máté 4:8 

53.  Épp nemrégen fejtettem ki itt (amikor „Az Isten Igéjének az átváltozásáról” 
prédikáltam) hogy van az, hogy ez a test, amiben gonoszság van, és mindez a modern 
civilizáció, amiben élünk az ördögtől van. Nem hiszitek ezt? A Biblia azt mondja, hogy így 
van. Ez a világ, minden kormány (nem akarjuk ezt hinni), de a Biblia világosan kijelenti ezt, 
hogy minden kormányzatot, a föld minden királyságát az ördög birtokolja, és az ördög 
uralja. Jézust Sátán fölvitte és megmutatta Neki a világ minden királyságát, ami volt, lesz, 
mi több; és Sátán mindezt magáénak mondta, és Jézus nem vitatkozott vele, mert Sátán 
ennek a világnak az istene. Értitek? És Sátán azt mondta, „Neked adom, ha leborulsz és 
imádsz engem.” Látjátok, megpróbálta átadni azokat Jézusnak áldozat nélkül. Látjátok? Ez 
egy olyan üzlet volt, amire megpróbálta rávenni Őt. De a világ bűnt követett el, így hát a 
bűn büntetése halál volt, és Neki meg kellett halnia. Ezért volt, hogy Isten hústestben 
nyilvánult meg, azért, hogy Ő rátehesse a halált, hogy megfizesse a büntetést. Nincs 
semmi, ami visszatérhetne; nincs semmi, amit követelhetne. Teljesen önkéntesen lett 
kifizetve! Minden adósság meg lett fizetve. Ez most már Hozzá tartozik. És mi az Ő 
királyságának küldöttei vagyunk, akik összegyűltünk itt ma este a mi Királyunk, Jézus 
Krisztus nevében, mennyei helyeken ülve. 

1Mózes 4:17 

54.  Nos, ebben a világban, amelyben élünk, az oktatása… Be akarom nektek bizonyítani, 
hogy az oktatás, a tudomány, a civilizáció és mindezek a dolgok, amit mi látszólag annyira 
élvezünk ma, az a Sátántól van és el fog veszni. Azt mondod, „Branham testvér, 
civilizáció?” Igen, uram! Ez a civilizáció a Sátántól jön. Az Első Mózes 4 bebizonyítja. Káin 
fia (látjátok?) indította el ezt a civilizációt az által, hogy városokat épített és 



szervezeteket, és így tovább. És a civilizáció ismeret által jött be. Az ismeret az, amit az 
ördög eladott Évának az Édenkertben, ami azt okozta, hogy Éva áthágta Isten 
parancsolatait. Szóval, lesz egy civilizáció abban a világban, amibe mi tartunk, de az nem 
ez a fajta civilizáció lesz. Mert ebben a civilizációban van betegség, szomorúság, testi vágy 
és halál; ebben a civilizációban minden helytelen. De abban a civilizációban, ott nem 
lesznek ezek a dolgok. Nem lesz szükség tudományra. A tudomány az eredetinek az 
elferdítése. Értitek? Félbevágnak egy molekulát… félbevágnak atomokat, és ezt és ezt 
teszik, hogy felrobbantsanak. Vehetjük a puskaport és felrobbantja ezt, és valamit megöl. 
Fognak egy autót és kiveszik a földből a gázolajat, és a földből az anyagokat, hogy 
fellazítsák a rostokat, hogy az fel tudjon robbanni, és kilencven mérföldes sebességgel 
tudjon menni az úton és öljön meg valakit. Látjátok? Ó, annyira feszült, zsúfolt és 
felgyorsult, kell, hogy nyomuljunk és vegyük… Ó, látjátok, ez mind az ördögtől van. Az 
Isten királyságában nem lesznek autók, repülők, semmilyen tudományos vívmány. Nem! 
Nem lesz egyáltalán semmilyen oktatás. Az egy olyan oktatás lesz, ami annyira felette áll 
ennek, hogy erre még csak gondolni sem fognak. Látjátok? Oktatás, civilizáció és mindez, 
a Sátántól jön. 

55.  Nos, ha azt mondod, „Branham testvér, akkor miért olvasol?” Látjátok, úgy, mint 
miért viselek ruhákat? A civilizációban, ami először eljött először is az volt, hogy nem volt 
szükségük ruhákra; el voltak fátyolozva. Nem volt okuk ruhákat viselni, mert nem tudták, 
hogy meztelenek. Most azt látjuk, hogy ott… nos, hogy tudjuk, hogy meztelenek vagyunk, 
a bűn itt lakik, és akkor ruhákat kell hordanunk. De ez nem így volt a kezdetben; nem volt 
bűn. Értitek? 

56.  Nos, ugyanaz a dolog van a civilizációval. Mindent összevéve olvasunk, írunk, 
csinálunk dolgokat, de ne igazítsd magad sohasem ehhez; sohase tedd ezeket az 
isteneddé, mert ez a kommunizmus istene. Látjátok? Ez nem Jézus Krisztusé. Jézus 
Krisztus hit által van, nem az által, amit tudományosan tudsz bizonyítani, hanem, amit 
hiszel. 

57.  Nem tudom tudományosan bizonyítani nektek ma este ebben az épületben, hogy 
van Isten, de mégis tudom, hogy Ő itt van, a hitem igazolja azt. Ábrahám nem tudná 
tudományosan bizonyítani nektek, hogy gyereke lesz egy olyan asszonytól, aki majdnem 
százéves, de a hite megerősítette azt. Látjátok? Nem volt szükség semmilyen tudományos 
bizonyítékra. Persze az orvos azt mondta volna, „Az öregember megbolondult itt, hogy 
azt mondja, hogy gyereke lesz attól az asszonytól, mikor ő százéves az asszony pedig 
kilencven.” De, látjátok, Isten mondta ezt, így nincs szükség tudományra, hitre van 
szükség, hogy higgyük Isten Igéjét, nem tudományra. 



58.  Így az iskoláink és ilyenek felfújt dolgok. Isten sohasem mondta, „Hogy menj és 
csinálj iskolákat,” vagy még azt sem, hogy legyen bibliaiskola. Tudtátok ezt? Ő azt 
mondta, „Prédikáljátok az Igét.” Pontosan így. Az oktatási rendszerünk még távolabb visz 
minket Istentől, mint bármi más, amit ismerek (ez így van!) távolabb visz Istentől. Nem 
az, hogy iskolákat építenek, kórházakat, és így tovább, az a világnak volt, és annak a 
csoportnak. De… nem akarok semmit ellenük mondani; betöltik a szerepüket, de az még 
mindig nem az. Építünk egy kórházat annyira jót, és kísérletezünk a legjobb létező 
gyógyszerrel, és ezrek halnak meg abban naponta. De jaj, Isten királyságában nincs halál; 
nincs szomorúság! Ámen! Nincs szükség a világnak ezekre a dolgaira! De mi átmentünk 
ezekből a dolgokból Isten valóságaiba. Amikor annyira küzdünk, hogy megpróbáljuk 
megtalálni tudományon keresztül, és minél tudományosabbak vagyunk, annál több halált 
hozunk magunkra. Ott egy vesztes csatát vívunk, így hát hagyjuk azt, és hit által, higgyünk 
Jézus Krisztusban, Isten Fiában ma este és fogadjuk el Őt. Ő az. 

59.  Mit készít a tudomány számodra? Több halált. Így van. Az űrrakéták és minden 
felfelé megy, és mind ezek a dolgok, hogy halált és ilyesmit árasszanak a földre. Ne 
nézzetek erre; fordítsátok a fejeteket magasabbra annál, a menny felé. Nézzetek oda, 
ahol Jézus ül, Isten jobbján ma este, aki azért él, hogy közbenjárjon a mi megvallásaink 
alapján, arról, hogy hisszük, hogy az Ő Igéje igazság. 

60.  Nos, azt látjuk, hogy ez az élet a gonoszság sokféleségét tartja magában; így ezért az 
élet, ami eljövendő, abban nem lesz ez. Ebben van testi vágy, és betegség, halál, mert mi 
ez? Ez nem az a ház, amit Ő elment előkészíteni. Ez egy pestisház. Hányan tudjátok, hogy 
mi az a pestisház? Biztos. Nos, ez az, amiben éltek. A pestisház az, ahova összegyűjtötték 
azokat a beteg embereket. Nos, ez pontosan az, amit a bűn tett velünk, betett minket egy 
földi pestisházba. Nem engedtek senkit a pestisházakba, mert ott minden fajta bacilus 
röpköd körös-körül; és az emberek elkapják azokat a bacilusokat és maguk is betegek 
lesznek. És a bűn elhozott minket az ördög pestisházába. 

Máté 5:48, János 14:3 

61.  Ó, de a másikat úgy hívják, hogy az én Atyám háza. „Elmegyek és helyet készítek 
számotokra. Kiviszlek titeket ebből a pestisházból és átviszlek az Atyám házába.” Ámen! 
Íme! Kivisz titeket ebből a régi, földi pestisházból. Ő elment, hogy helyet készítsen, egy 
tökéletes helyet, ahol nem létezik gonosz, nem létezik betegség, nem létezik öregkor, 
nem létezik halál. Egy tökéletes hely, ami hív téged arra a tökéletességre, és tökéletesnek 
kell lenned, hogy oda juss. A Biblia így mondja. Jézus mondta, „Legyetek azért 
tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes a mennyben.” Ez egy tökéletes 
királyság, így tökéletes népnek kell oda jönnie; mert meg kell állnod és Isten tökéletes 
Fiával összeházasodnod; és tökéletes menyasszonynak kell lenned. Így hogy tudnád 
megtenni ezt máshogy, mint Isten tökéletes Igéjén keresztül, ami az elválasztás vize, ami 



megmos minket a bűneinktől. Ámen! Ez így van. Jézus Krisztus vére. Gondolkozzatok 
ezen! A véráztatta, véres Ige! Ámen! A vér, az Isten Igéje, amely azért a folyik, hogy 
belemossa a menyasszonyt oda! Ámen! Igen, uram! A menyasszony tökéletesen áll, 
szűzen, hamisítatlanul; kezdjük azon, hogy sohasem vétkezett. Ámen! Beleesett ebbe a 
csapdába. Értitek? Ott van az Atyának háza, amit elment előkészíteni. 

62.  Ez nemiség által jön és az elesésből, és el kell esnie az eleséssel. Nem számít, hogy 
mennyire próbáljuk a régi dolgot toldozgatni-foldozgatni, mindenképpen el fog esni. Neki 
vége, mert erre lett elrendelve; mert Isten azt mondta! Neki vége! Isten le fogja 
rombolni. Ő mondta így. Lesz az egész dolognak egy helyreállítása. Hiszitek ezt? 
Kezdetben, amikor a világ született, amikor Isten a vizet visszahúzta legelőször a földről 
úgy, ahogy azzal a vízzel teszi, ami az anyák méhében van, megszületett egy világ. Igen! És 
az emberek elkezdtek azon élni, amikor Isten odatette őket. És aztán elkezdtek vétkezni. 
És meg lett keresztelve a Noé napjaiban bemerítéssel. Aztán meg lett szentelve a 
Teremtő vére által, amely ráhullott. 

 És most, ez az a mód, ahogy jössz: megigazuláson keresztül, hogy hihess Istenben. 
Meg voltál keresztelve megtérésre… a bűneid bocsánatára. Megvallottad bűneidet Isten 
előtt, és megbocsátott neked azért. És meg lettél keresztelve, hogy megmutasd, hogy 
neked megbocsájtottak, megvallva az embereknek és megmutatva a világnak, hogy 
hiszed, hogy Jézus Krisztus érted halt meg, és Ő a te helyedet vette el, és most te állsz az 
Ő helyén. Ő azzá lett, ami te vagy, azért, hogy te azzá lehess, ami Ő. Aztán Isten 
megszentelő ereje megtisztított téged az életed minden szokásától. Valaha dohányoztál, 
ittál, olyan dolgokat tettél, amik nem voltak helyesek, hazudtál, minden. Aztán Jézus 
Krisztus vérének megszentelő ereje bejön az életedbe; elvesz minden dolgot tőled. Ha 
véletlenül mondasz valami rosszat, gyorsan azt mondod, „Várjunk egy percet; bocsánat, 
nem úgy értettem, nem szándékosan mondtam azt úgy!” Értitek? Az ördögnek van egy 
csapdája eléd téve, de van számodra kegyelem, hogy visszajöjj, hogyha igazi keresztény 
vagy, azt mondod, „Hibáztam.” Igen! Így ezért… 

Róma 8:15 

63.  Nos, a következő dolog, amit megkaptál a Szentlélek- és tűzkeresztség volt. Nos, 
Isten, amikor ennek az ezer évnek vége van, Isten meg fogja keresztelni a világot 
tűzkeresztséggel. Az fel fogja robbantani az egész dolgot. A menny és a föld égni fog. 
Péter így mondta. És az tűzkeresztséget kap, az egész megújítását, és aztán lesz egy új ég 
és új föld. Ez, az ahol igazságosság lakik. Ez az, ahol mi vagyunk… Mi halandó lényekből, 
időbe zárt lényekből örökkévaló lények lettünk, amikor Isten Igéje meggyújtotta a 
lelkünket, és Isten fiaivá és lányaivá lettünk Isten tulajdonságaival, génjével magunkban 
azért, hogy a mennyben lévő Atya Istennek fiai és lányai legyünk, felkiáltva, „Abba, 
Atyám, én Istenem, én Istenem!” „Az Atyám házában…” 



64.  Nos, ennek az öreg világnak el kell esnie, mert nemiségen keresztül jött; és 
engedetlenségen keresztül jött a kezdetekben. És mi itt nemiségen keresztül születtünk, 
az elesésen keresztül, és ennek pontosan azon az úton kell visszamennie az eleséshez. De 
az, amit Ő most készít neked, az nem tud elesni, mert Ő úgy alkotja meg. Mi volna, ha 
csak ilyen testben kellene maradnunk? Nem örültök, hogy van olyan dolog, hogy halál? 
Nos, nem különös ez? De most, mondjuk például, egy pár évvel ezelőtt kisfiú voltam, és 
most középkorú vagyok. Itt ül egy barátom, Mr. Dauch, és kilencvenhárom éves volt egy 
pár nappal ezelőtt. Nézzétek most őt. Negyvenöt év múlva ilyen lennék én. Nos, tegyetek 
hozzá még negyven évet. Hova jutnátok? Az egyedüli… Örülök, hogy van valami, ami ki 
tud minket vinni ebből a pestisházból. Van egy nyitott ajtó és azt úgy hívják, halál. Jézus 
áll abban az ajtóban. Ámen! Ő fog átvezetni a folyón! Ő fog átvinni azon az ajtón. 

65.  Van egy nagy ajtó, ami előttünk áll, és amit úgy hívnak, hogy halál. És ahányszor a 
szíved ver, egy szívveréssel közelebb vagy ahhoz. És egy napon nekem el kell menni ahhoz 
az ajtóhoz. Neked oda kell menned. De amikor odaérek, nem akarok gyáva lenni; nem 
akarok kiabálni és meghátrálni. Oda akarok menni ahhoz az ajtóhoz, beburkolni magamat 
az Ő igazságosságának köntösébe, nem az enyémbe, az Övébe! Ezáltal tudom, hogy 
ismerem Őt az Ő feltámadásának erejében, amikor Ő szól, kijövök a halottak közül, hogy 
Vele legyek, ki ebből a pestisházból. Bárhova is esik ez a test és bárhol is köt ki, bármi is 
az, egy napon kijövök onnan, mert Ő megígérte ezt nekem, és mi hisszük ezt. Igen, uram! 
Ő egy olyat készít, ami nem tud elesni. 

66.  Nézzétek meg, hogy a terhes anya a földön ma, az anyának a teste hogyan vágyik 
bizonyos dolgokra. Arról van szó, azt hiszem - remélem, hogy minden felnőtt megérti ezt. 
Az anya a baba születésekor, ha van valami, ami hiányzik a szervezetéből, elkezd 
vágyakozni bizonyos dolgokra. Nézzétek, hogy az apa… Emlékszem, olyan szegény 
családban nőttünk fel, és alig volt valamink enni, amikor gyerekek voltunk. Sokan 
ugyanettől a dologtól szenvedtetek. 

67.  Nos, hogy volt az amikor, mielőtt a baba megszületett, anyukám éhezett valamire, 
és apa olyankor csak mindent átkutatott, mindent, hogy meg tudja szerezni számára. 
Látjátok, ez a test, az asszony teste… a kalcium és így tovább, ami a testében van, és azok 
a vitaminok, amikre szüksége van, Junie úgy lett összerakva (érted?), és vágyik dolgok 
után, ételek után a megszületendő gyerek számára. És a szülők, hogyan próbálják 
megszerezni azt, hogy a baba olyan tökéletesen és boldogan születhessen meg, 
amennyire csak lehetséges. Látjátok, hogy a szüleitek hogy csinálják. Amikor valami 
szükséges, az anya arról tanúskodik. Látjátok? A rendszere úgy van összerakva. 
Megértitek hogyan van az, amikor valamire szüksége van itt annak a megszületendő 
gyermeknek, akkor az anya elkezd arra ráéhezni. 



68.  Nos, álljunk meg csak egy pillanatra. Miért vannak ébredéseink? Miért gyülekezünk 
össze? Miért feddem meg mindig az embereket? Miért szólok hozzátok pünkösdi 
asszonyokhoz, hogy hagyjátok abba a nadrág viselését és az arcfestést és a frizurára 
vágott hajat és ilyen dolgokat? Miért mondom ezt? Mert a régimódi pünkösd valaha nem 
tett ilyeneket. Az igazi bibliai mód nem az, hogy ilyeneket teszünk. Hordjátok ezeket a 
rövidnadrágokat és olyan ruhákat, amik a férfiakhoz tartoznak, tudjátok, hogy a Biblia azt 
mondja, hogy ez Isten meggyalázása? De mi megengedjük! Miért kiált folyamatosan a 
Szent Szellem? Tudja, hogy valamiben hiányt szenvedünk. Jézus Krisztus teljes 
képmásában kell lennünk. Isten fiainak és lányainak kell lennünk. Isten gyermekeiként 
kell viselkednünk. 

69.  Egyszer régen hallottam egy kis történetet, észrevettem egy színes bőrű testvért, 
aki hátul ült. Délen régen rabszolgákat adtak el. És amikor ott lent rabszolgákat tartottak, 
amikor rabszolgatartás volt -, a függetlenségi kiáltvány előtt. És akkoriban jártak és vették 
meg az embereket, csak úgy, mintha használt autókat vennének. Kiállították a számlát és 
emberi lényeket adtak el, ugyanúgy, mint ahogy a használt autókat. Adtak velük számlát. 

70.  Egyszer egy vevő arra járt, egy kereskedő. És körbejárta ezeket a nagy ültetvényeket 
és rabszolgákat vett. És egy bizonyos nagy ültetvényhez ért, ahol sok rabszolga volt. És 
látni akarta hány rabszolgát tartanak. És ott voltak mind, dolgoztak. És szomorúak voltak; 
távol voltak az otthonuktól. Afrikaiak voltak. Áthozták őket ide. A Búrok áthozták őket és 
eladták rabszolgáknak. És ezért voltak szomorúak. Tudták, hogy sohasem térnek újra 
haza. Azon a földön fognak élni és meghalni, és ők… Sokszor volt azoknál korbács, és 
megkorbácsolták őket. A rabszolgák a tulajdonosnak a tulajdonai voltak, és azt tettek 
velük, amit akartak. És ő csak… Ha a tulajdonos megölte őket, megölte őket; és ha ő… 
bármit is akart, egyszerűen csak megtette. Ez a rabszolgaság. Mint Izraellel volt és sok 
néppel, akik szolgaságba lettek taszítva. 

71.  És nekik kellett… Azok a szegény rabszolgák, csak szolgáltak. Sírtak (tudjátok) 
állandóan és szomorúak voltak. De észrevették, hogy az egyik rabszolga, egy fiatalember 
egyenes derékkal járt és a fejét felemelve tartotta. Őt sohasem kellett megkorbácsolni. 
Sohasem kellett megmondani neki, hogy mit csináljon. 

  Így az a kereskedő azt mondta, „Azt a rabszolgát akarom megvenni.” 

 Az ember azt válaszolta, „Ő nem eladó.” 

 A kereskedő azt mondta, „Őt szeretném megvenni.”  

 A rabszolgatartó azt válaszolta, „Nem, ő nem eladó.”  

 Azt mondta, „Ő a többieknek a főnöke?” 

 Azt válaszolta, „Nem,” mondta, „nem főnök; rabszolga.” 



 Azt mondta akkor a kereskedő, „Nos, talán másként eteted, mint a többieket?”  

 A tulajdonos azt válaszolta, „Nem, ugyanúgy esznek a gályán együtt.” 

 Azt mondta, „Mi teszi azt a fiút annyira különbözővé a többitől?” 

 A tulajdonos azt mondta, „Van itt egy dolog. Én is csodálkoztam egy kicsit, de az a fiú 
egy idegen Afrikából, de Afrikában az apja a törzs királya... És bár ő idegen itt távol az 
otthonától, de úgy viselkedik, mint egy király fia. Tudja, hogy a föld másik oldalán az apja 
a törzs királya. És most így viseli magát, mert tudja, hogy egy király fia.” 

5.Mózes 22:5, 1. Korinthus 11:5 

72.  Ó, testvér, te és én ebben a világban, amiben élünk, viselkedjünk úgy, mint Isten fiai 
és lányai! Mi idegenek vagyunk itt, de Isten parancsolatai szerint kellene viselkednünk, 
mint Isten fiai és lányai! A viselkedésünk, ahogy cselekszünk, amit teszünk, és minden 
aszerint legyen, amit az Isten által lefektetett törvény mond. És szégyenletes dolog, ha 
egy nő olyan ruhát visel, ami a férfiakhoz tartozik. Helytelen és bűnös dolog, ha levágja a 
haját. A Biblia mondja így. Nem tisztességes dolog számára még az sem, hogy 
imádkozzon. Azt mondod, „Ezt hogy kell érteni?” 

73.  Valaki beszélni akart velem nemrégen (egy nagy-nevű szolgáló), azt mondta, 
„Branham testvér, gyere, szeretném rád tenni a kezeimet,” azt mondta, „tönkre fogod 
tenni a szolgálatodat.” 

 Azt mondtam, „Micsoda?” 

 Azt mondta, „Így leordítani az embereket.” Azt mondtam, „Én csak a…” 

 Azt mondta, „Ó, hiszem.” Azt mondta, „Én is pünkösdi vagyok. Hiszem, hogy az 
asszonyoknak nem kellene rövid hajat hordaniuk, nem kellene nadrágot hordaniuk, és 
ezek a dolgok, amiket csinálnak, festik az arcukat.” Azt mondta, „Nem kellene ezt tenniük, 
de,” mondta, „Isten azért hívott el téged, hogy imádkozz a betegekért.” 

 Azt mondtam, „Azért hívott el, hogy prédikáljam az evangéliumot!” Látjátok? És így 
felelt, „Én hiszek ebben,” de, mondta, „Azt hiszed, hogy…” 

 Azt mondtam, „Igen. Nézd, mitek van, mind ezek a nagy programok, televíziók és 
minden más. Nekem nem kell senki másnak felelnem, csak Istennek.” Ez így van! Azt 
mondtam, „Senki másnak nem kell felelnem, csak Istennek.” 

 Azt mondta, „Tönkre fogod tenni a szolgálatodat.” 

 Azt mondtam, „Bármilyen olyan szolgálat, amit Isten Igéje tönkretesz, annak tönkre 
is kell mennie.” Így van! Biztosan. Pontosan így van! 

 Azt mondta, „Nos, le fogod rombolni.” 



 

74.  Azt mondtam, „Ki fogja akkor megmondani? (Látjátok?) Valakinek meg kell 
mondani! Valakinek ki kell állnia azért, ami az igazság, nem számít, hogy mennyire fáj.” És 
barátaim, keresztényekként, olyan emberekként, akik hisszük, hogy a mennybe megyünk, 
a Szent Szellem Maga fog képviselni minket Isten Igéjében. 

 Azt mondta, „Tudod, hogy mit kellene tenned?” Azt mondta, „Az emberek azt hiszik, 
hogy próféta vagy.” Azt mondta, „Meg kellene tanítanod ezeket az asszonyokat, hogyan 
kapják meg a prófétálás ajándékát, és ilyen dolgokat, és nagy, magasabb rendű dolgokat 
a kis dolgok helyett.” 

75.  Azt mondtam, „Hogy fogom megtanítani nekik az algebrát, amikor még az ABC-t 
sem tanulták meg? Amikor még a köznapi dolgokat sem csinálják, a természeti dolgokat, 
hogy fogod elmondani nekik a magasabb rendű dolgokat, amikor még csak el se 
kezdtétek a…” El akarsz jutni a létra csúcsára, mielőtt elérnéd az első… Ez az oka annak, 
hogy leesel. Látod? Kezd a legaljánál és mássz felfelé úgy, ahogy Isten vezet téged fölfele. 
Látod? Birkózz meg az életedben minden… kövesd az Ige minden részletét, amit Isten 
elrendelt számodra, hogy tedd. 

76.  Nos, gondolkozz, hogy van az, hogy Isten… Keresztényként kellene viselkednünk és 
cselekednünk. Az életmódunknak olyannak kellene lenni, mint keresztényeknek, mert itt 
mi idegenek vagyunk. Ez nem az otthonunk. Nem, mi csak ideiglenesen lettünk 
idehelyezve. Nekünk el kell mennünk, mindnyájunknak. 

77.  Nos, gondoljatok bele, ha Isten az Ő kegyelmével fogja az anyát… Mielőtt a kisbaba 
megszületne, az anya éhezik valamilyen vitaminra, és az anya kiejti a száján, „Apa, 
szeretnék sárgadinnyét vagy görögdinnyét; valami mást szeretnék, ami valami…” Nos, az 
apa meg fog tenni mindent, amit csak tud, hogy előteremtse, mert tudja, hogy azt akarja, 
hogy a gyermeke pontosan olyan tökéletesnek szülessen, amilyen csak lehet, látjátok. És 
mindent meg fog tenni, amit csak tud, hogy előteremtse. Akkor mennyivel inkább képes 
Ő, hogy előteremtse? Ő teremtő. 

78.  Nos, gondoljátok el, mennyire képes Ő, hogy elkészítsen számunkra egy testet, 
amiben élhetünk, olyat, mint az Ő saját dicsőséges teste. Ha akarunk élni. Van valami 
bennünk, ami kiált az életért. És van valami bennünk, ami kiált azért, hogy helyesen 
cselekedjünk. Akkor Isten az emelvényre fog hívni valakit vagy a szószékre, aki az abszolút 
igazságot fogja prédikálni! Miért? Látjátok? Ez látszik rajtad., Akkor, ha Isten igazi 
gyermeke vagy, elkezdesz kiáltani, „Istenem, vedd el ezt tőlem; metélj körül engem ettől; 
vedd el ezeket a dolgokat tőlem.” Miért? Ez szükséges a mennyei otthonod számára, 



ahová tartasz, ahová Ő elment, hogy azt elkészítse. Kell, hogy Krisztus igazi Ige 
menyasszonya légy. 

79.  Prédikáltam egy pár estével ezelőtt az áldozatról, a jóvátétel napjaiban. Az egyetlen 
helyről prédikáltam, amit Isten - az egyedüli templomról, amelyben Isten találkozni fog az 
emberrel; és az a… Ő azt mondta, az a hely, ahová Ő a Nevét helyezte. Ő azt mondta, 
„Nem fogok találkozni velük más helyen, csak azon a helyen (abban a kapuban) ahová a 
Nevemet helyeztem.” Nos, Ő nem találkozik veled a metodista kapuban, baptista 
kapuban, vagy pünkösdi kapuban, vagy semelyikben, hanem Ő a Nevét a Fiába helyezte. 
Azt mondta, „Én az Én Atyám Nevében jöttem.”  

Bárki, aki jön… Bármely gyermek az atyja nevében jön. Én a Branham névben jöttem, 
mert az apám Branham volt. És te a te nevedben jössz, mert az volt az apukád neve. És 
Jézus, a Fiú, az Atyja Nevében jött. És azt mondta, hogy Ő a Nevét elhelyezte… „Ebben a 
kapuban, amibe a Nevemet helyeztem, ami az áldozat volt.” És Jézus Krisztusban van az 
egyetlen hely, ahol valaha is közösséget és Isten felé való imádatot találsz. 

 Azt mondod, „Nos, én a gyülekezethez tartozom.” Ez semmit sem változtat. 
Krisztusban kell lenned. 

 Egy bizonyos felekezeti szolgáló valamelyik este azt mondta nekem, azt mondta, 
„Branham úr, nézzen ide, Jézus azt mondta, ’Bárki, aki hisz.’ A Biblia azt mondja, ’Bárki, 
aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, az Isten Szellemétől született.’” 

80.  Azt mondtam neki, „Nem mondja azt is a Biblia, hogy semelyik ember sem hívhatja 
Jézus Krisztusnak, csak a Szent Szellem által?” Látjátok? Nem hazudtolhatjátok meg a 
Bibliát. Kell, hogy teljesen illeszkedjen. Tehát teljesen újjá kell születned a Szent Szellem 
által, ami benned van, amely tanúbizonyságot tesz benned, hogy tudd, Ő az Isten Fia. És 
akkor, ha úgy vagy és van egy rész… Ha Isten gyermeke vagy, és Isten Igéjében, hogyan 
tudod akkor megtagadni az Igét? Hogy tud téged a Szent Szellem rávenni arra, hogy 
elhiggy egy olyan hitvallást, amely szerint valami ilyesmit kell csinálnod, amikor a Biblia 
valami mást mond. „Csatlakoznunk kell egy gyülekezethez, és ezt tenni vagy azt tenni,” 
amikor a Biblia nyilván elmondja, hogy mit kell tenned. Látod? És akkor, amikor látod ezt, 
akkor egyenesen beleugrasz, és akkor rendben vagy Vele, csak menj tovább felfele. És 
csak úgy növekszik, mint egy kis csíra, bemegy a petesejttel rendelkező asszony méhébe. 
És aztán, amikor az a kis petesejt elkezd fejlődni, és elkezdi előhozni azokat a sejteket, 
akkor nem egy emberi sejtet, egy kutya sejtet, egy tehén sejtet hoz elő, hanem mind 
emberi sejt lesz. 

81.  És amikor Istennek egy gyermeke, amikor az az eleve elrendelt… Rossz használni ezt 
a szót, de… ez Isten, Isten Bibliája. Isten előre ismerete tud eleve elrendelni, mindent az Ő 



dicsőségére működtet. Amikor az az eleve elrendelt mag, ami te kellett, hogy legyél, és 
Isten elhívott téged, és annak a magnak kis sasa ott bent meghallotta Isten Igéjét, akkor 
rá fog építeni, az egyik Igét a másikra építi, rá a másikat, rá a másikat; nem fog 
összekeveredni semmilyen hitvallással. 

2.Mózes 12:19, Máté 4:4, 1.János 2:15 

82.  Vegyétek észre, ezekben a kapukban minden nap kellene, hogy új páskát egyenek, 
és nem lehetne kovászt találni közöttük hét napon keresztül. Így van? A hét gyülekezeti 
kor tehát, nem kovásztalan, nem hitvallás, semmi nincs hozzáadva. Annak teljesen 
kovásztalan kenyérnek kell lennie. Semmilyen kovásznak nem szabad közöttetek lenni 
egyáltalán, csak a kovásznak, az Igének magának. Ez az egyedüli… És az az Ige Isten, és 
Isten testté lett Jézus Krisztus személyében, ami az a kapu. „Van kapu, amelyben 
találkozok veled, hogy imádhass Engem, amikor Isten parancsolatait követed.” 

Jelenések 22:16 

83.  Ezért, ha csak eljöttél ma este mondva, „felajánlom Jézus Krisztusnak az életemet,” 
és sosem kaptad meg a Szentlelket, gyere be ebbe! Meg kell tenned! Bele kell nőnöd! 
Kérd Istent, hogy helyezzen úgy Igét az Ige tetejére, egészen addig, amíg nem válsz Isten 
egy fiának, vagy Isten lányának a teljes képmásává. A világ dolgait véve… 1. János azt 
mondja, „Ha a világot szereted, vagy a világ dolgait, akkor Isten szeretete még csak nincs 
is benned.” Be vagy csapva. Neked ott a világ szeretete van, és becsapott, az ördög, 
azáltal, hogy felhalmozott ott dolgokat bent, és megmutatta… Látod, nem tudsz… Nem 
tudod azt megtenni, hogy kiveszed Isten egy Igéjét a Bibliából! Mi okozta az első bűnt? 
Nemcsak egy nagy, üres hazugság, de mert Éva félremagyarázott egy Igét (az ördög tette 
ezt vele). Egy szó megtörte a láncot, és Éva egy szót utasított el. Az volt a Biblia kezdete. 
Jézus jött a Biblia középpontjában; azt mondta, „Nem csak kenyérrel él az ember, de 
minden Igével, ami Isten szájából kijött.” Ez Isten teljes Igéje. Hiszed, hogy ez az Ő 
kinyilatkoztatása? Az Isten teljes Igéje. 

 Aztán a Jelenések 22-ben Jézus odament Jánoshoz Patmos szigetén. És Jézus: „Én 
Jézus elküldtem az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen ezekről a dolgokról. 
(Látjátok?) Bárki, aki egy szót elvesz ebből vagy egy szót hozzáad, annak Én kitörlöm a 
részét az élet könyvéből.” 

 Sokan azt mondják, „Nos, hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.” Ez rendben van. 
Aztán add a többit hozzá. 

84.  Azt mondod, „Meg lettem igazítva. Kezet nyújtok a szolgáló testvérnek. Hiszek Jézus 
Krisztusban.” Aztán újjá kell születned! Be kell töltekezned a Szentlélekkel! Érted? Csak 
tegyél mindig hozzá, ahogyan előre haladsz. Belenősz Isten fiának és lányának a 
képmásába. Ó, egek! Isten képes elkészíteni minket, és megadni nekünk azt a sóvárgást 



az életünkbe, hogy akarjunk látni valamit. Hányan vannak itt, akik többet akarnak 
Istenből? Nos, ez megmutatja, hogy van több számotokra. Látjátok? Sóvárogtok erre. A ti 
kis szülési fájdalmaitok folyamatban vannak. Látjátok? Szükségetek van többre azért, 
hogy boldogok tudjunk lenni, és szabadok, és tökéletesek. Kell, hogy azok legyünk. Amint 
az a kis élet csíra Isten ölén van, úgy van az élet csírája az anya ölén. 

85.  Isten növeszti… Elment, hogy helyet készítsen számunkra, az örökkévaló helyet 
Önmagával, nem egy olyan helyet, ahol pestisház van, egy haldokló, bűn, házasságtörés, 
és az itteni világnak a mocska. Ha ezen járnak a gondolataitok, akkor az megmutatja, 
hogy sohasem került kapcsolatba Istennel, értitek. Csak felgerjedtetek. Csak képzelegtek 
az elmétekben. Csak csatlakoztok egy gyülekezethez, és azt mondjátok, „Nos, ehhez 
tartozom. Az anyukám ahhoz tartozott.” Az talán rendben volt az anyukád napjaiban, de 
most más napokban élünk. 

86.  Wesley üzenete sohasem… Egyszerűen csak nem vehette Luthert. Luther hitt a 
megigazulásban, de Wesleynek megvolt a megszentelődés. A pünkösdiek kerültek sorra; 
nem vehették csak a megigazulást és a megszentelődést, itt volt az ideje az ajándékok 
helyreállításának. Nos, mi abból indulunk ki. Látjátok? A szőlővessző három állapota jön 
elő. Az első, az egy kis szál, Luther előjön a reformációból. Rendben van, az volt a szár. 
Nézzétek a természetet; Isten és a természet folyamatosságban munkálkodnak, mert 
Isten a természetben van. Aztán jön a virág, a pollen, a metodista kor. Aztán jönnek a 
pünkösdiek. Ó, egek, egyszerűen annyira tökéletes. Látjátok? Csak olyan, mint a 
búzamag, úgy néz ki, mint egy tökéletes búzamag; nyisd fel; és nincs ott semmilyen búza 
egyáltalán. Az egy hüvely, hordozója annak, de az az élet tovább munkálkodik azon 
keresztül. Értitek? 

87.  Ők ott régen a lutheri korban, elfogadják Luthert, az az élet átjön rajta, de kiment és 
elfelekezetiesedett. Az első dolog az volt, tudjátok, hogy egyszerűen felekezetté vált, 
aminek az a vége, hogy elégetik. Értitek? A szár elszárad; az csak hordozó. Némelyek még 
mindig próbálnak abban a jó öreg hordozó szárban maradni, nem tudva semmit Istenről, 
holtan. Azt mondják, „Nézd, mi levél vagyunk. Mi lutheránusok voltunk.” Ez így van, de 
nézd, hogy hol áll most. Értitek? „Metodisták voltunk,” és még, „pünkösdiek voltunk.” De 
nézzetek a pünkösdiekre, milyen hideggé és formálissá válik, hogy van az, hogy mindenki 
elmegy. Látjátok? Mi ez? Ez az igazi magnak a hordozója volt. Látjátok? A többi mind 
hordozó volt, de felekezetté vált. 

88.  Ha azt mondod, „Pünkösdi vagyok.” Az nem jelent többet Istennek, mintha azt 
mondanád, hogy római katolikus vagy, vagy zsidó, vagy bármi is lehetsz. Meg kell 
születned. Annak az életnek, ami átmegy ott a hordozón… Ne maradj a szárban; ne 
maradj a magban; menj ki egyenesen a tökéletes részbe. 



 

89.  Nos, ne felejtsétek el, minden reformációban, ami volt azoknál a lutheránusoknál és 
a többinél, három éven belül megszerveződtek. Így van. Minden ébredés szervezetet 
hozott létre három éven belül.  

 Gondoljatok bele, milyen régóta tart ez: huszonvalahány éve és nincs szervezet! 
Miért? Ez a mag, ami előjön, így formálódik a maghéj alatt. Ki van most téve, kell, hogy 
ott legyen a nap jelenlétében, hogy megérjen egy dicsőséges gabonává, mint Ő, aki 
elsőként bement. Az igazi gyülekezet, ami először letűnt; visszajön felfelé pontosan a 
száron keresztül, hogy kijöjjön, egy másik gyülekezet. Amikor a kombájn jön, hogy 
felvegye, az élet, ami lement Lutherben, az élet, ami lement a metodistákban, az élet, ami 
lement a pünkösdiekben, vissza fog jönni a gabonába, és az mind egyenesen a gabonába 
megy, és kinő, megformálva Jézus Krisztus tökéletes testét. 

90.  Csak úgy, ahogy a nap feljön reggelente. Nem nézhetsz másként a természetre, csak 
úgy, mint ami Istenről tesz bizonyságot. Még csak Bibliára sincs szükséged, hogy tudd, 
hogy van Isten. A kis nap egy kis gyenge babaként megszületik. Hét óra körül megy, 
elindul iskolába; tíz vagy tizenegy órakor kint van. Tizenkettő órakor ereje teljében van; 
három órakor délután elkezd öregedni. Hét vagy nyolc… öt vagy hat órakor délután kicsit 
meggörbül a háta és meghal. Ez a vége? Nem! A következő reggelen újra feltámad - az 
élet, halál, temetés, feltámadás. 

91 Nézd a leveleket, amik a fán előjönnek. Előjön egy jó és szép levél, árnyékot ad, 
megtermi a gyümölcsét. A következő… Első dolog, hogy tudni fogod, hogy jön az ősz, és 
támad a halál, lemegy egészen a gyökérig újra a földbe. Ez a vége? A következő tavasszal 
újra előjön, hogy bizonyságot tegyen. Ó, ez a folyamatos élet. 

 De testvér, nekünk örök életünk van. Nekünk örök életünk van ezen a nagy Valakin 
keresztül, aki eljött és elment, képes számunkra egy testet készíteni. És ezek a növekedési 
fájdalmak, amiket érzünk, mint ti asszonyok, megítélve érzitek magatokat attól, amit 
tesztek, ti férfiak, akik szemináriumi tanításokra és ilyesmikre alapoztok, mindannyian azt 
akarjátok mondani, „Elmondom ezt a hitvallást; ezt teszem,”… De van pont itt lent 
valami, amikor látod a vakok szemeit megnyílni, a süketeket hallani… vakokat, 
mindezeket a dolgokat, amik meg vannak ígérve; látjátok hatalommal prédikálni az Igét, 
látjátok ahogy egy utcalányból hölgy lesz, és látjátok, amint az iszákos kijön abból, és 
Istennek egy igazi szentje lesz. Egek! Látjátok, van ott valami élet abban. És kezditek azt 
érezni, „Nos, talán nem kellene ezt tennem.” De látjátok, mi ez, ez valami, amire a 
testednek ott túl szüksége van. Gyerünk. De Istennek megvannak a vitaminjai éppen itt, 
annak a testnek minden darabkája számára. Jézus elment, hogy előkészítse a helyet Isten 
kebelében. Igen, uram! Egy kis csíra, Isten fia, Istennek egy kis fia vagy lánya. 



János 17:24 

92.  Jézus csak egy dolgot kért az Atya felé elmondott imájában. Tudjátok, hogy mi volt 
az? Egy dolgot, miután az összes áldozatát meghozta itt a földön, leélte azt az életet, 
végigjárta azt az ösvény. egyetlen egy dolgot kért: „Hogy ahol Én vagyok, ott lehessenek 
ők is.” A velünk való közösséget kérte. Ez az egyetlen dolog, amit Ő imádságban kért az 
Atyától, a veletek való örök együttlét. Ha el akarjátok olvasni ezt, a János Evangéliuma 17. 
részében van, és a 24. vers… Akkor mennyivel inkább kellene nekünk vágyni Őrá? Ha Ő 
vágyik…  

 Nos, figyeljetek, ha igazán Isten Szellemétől születtetek, az mindent jelent 
számotokra. Látjátok? Az nem valami szabálykönyv. Nem törvények és ilyesmi által élsz, 
Isten kegyelme által élsz, Isten Szelleme által. 

93.  Többször elmondtam már ezt. Mint misszionárius, megyek a tengerentúlra, mi 
lenne, ha behívnám a feleségemet és a gyerekeimet. „Nos, nézzetek ide gyerekek… 
Figyeljen ide Branham asszony, én a férje vagyok. Önnek nem lehet semmilyen más férje, 
mialatt távol vagyok. Ha ezt megteszi, megnyúzom, amikor hazaérek!” Látjátok?  

 Dobbantanék a lábammal! „Gyerekek, halljátok, amit mondok?” 

 „Igen, igen papa. Igen, papa.” 

 „Halljak csak meg egy félrelépést…” Látjátok? Nos, otthon volna ez? 

94.  Nos, mi volna, hogyha a feleségem mondaná, „Nos, befejezte, uram? Na most, 
akarok mondani valamit. Branham úr, én az ön törvényes hites felesége vagyok. Önnek 
sem lehetnek más barátnői, mialatt nincs itthon.” Nos, ez egy otthon lenne? Na, az lenne 
valami. Mi nem szoktunk ilyesmit csinálni. Szeretem őt és ő szeret engem. Amikor 
megtudja, hogy el kell mennem, tudja, hogy csak akkor megyek, hogyha az Úr hív, hogy 
menjek. Letérdelünk a padlóra és magunk köré gyűjtjük a gyerekeket, és imádkozunk. Azt 
mondom, „Drága Istenem, vigyázz az én kis társamra és a gyerekeimre.” 

 Ők azt mondják, „Isten, vigyázz apára, amíg oda vagyunk… amíg oda van.” És aztán, 
amikor elmegyünk… 

 Most, mi volna, ha odaát valami rosszat csinálnék? Mi volna, hogyha félrelépnék, 
tennék valami rosszat, és visszajönnék és odamennék ahhoz a szegény kis feleségemhez, 
odaállnék, belenéznék a ráncosodó arcába és az őszülő hajára néznék, odamennék, és azt 
mondanám, „Drágám, akarok neked mondani valamit. Tudod, hogy szeretlek.” 

 „Persze, Bill, tudom, hogy szeretsz.” 

95.  „Elmondom mit tettem. Hazahoztam egy lányt.” Azt mondanám, „Megbocsájtasz 
nekem ezért?” Hiszem, hogy megtenné. Igazán hiszem. De megtenném ezt? Amikor 



nézném, ahogy megállok ott, és látnám az őszülő haját, és tudom, hogy ott állt mindig is 
köztem és a nyilvánosság között, és tudom, hogy micsoda egy igazi feleség volt, meg 
tudnám ezt tenni? Inkább meghalnék, minthogy bántsam őt. Igen.  

 És hogyha ez a fileo szeretet a feleségem felé, akkor mennyivel nagyobb az agapé 
szeretet Isten felé. Ó, nem tennék semmit, amivel megbántanám Őt. Biztos, hogy nem. 
Én szeretem Őt. Meg szeretnék tenni mindent, amit Ő akar tőlem, hogy tegyek. Meg 
akarok birkózni minden szóval, amit Ő mondott. Nem számít, hogy mit mond a világ, ők 
úgysem fogják ezt elhinni. Tudni akarom, hogy Ő mit mondott nekem, mit tegyek. És ha 
valaminek híjával vagyok, akarom, hogy Ő azt megadja nekem. És éljünk Érte, megtartva 
magunkat a világtól. 

96.  Ennek az öreg földi testnek itt, kell … Ez egy… Hadd mondjam el nektek; ez a földi 
test, amit olyan nagyra tartotok, amit Hollywood után mintáztok, annyira közel vagytok 
ahhoz. Az már nem sokáig lesz ott. Emlékezzetek, hallottátok a próféciát (tudjátok?), amit 
az Úr adott nekem; el fog süllyedni! Igen, uram! Figyeljétek meg! Meg fog történni; csak 
figyeljétek. Nos, Ő sohasem mondott nekem semmi helytelent még. És ezt bárkinek 
elmondom, aki azt mondaná. Nem tudom mikor és hol, de annak a helynek vége van. 
Ítélet függ felette; nincs megváltás számára; átlépte. Értitek? 

Máté 5:28 

97.  Nos, figyeljetek erre… éljünk Érte, megőrizve magunkat a világtól. Most figyeljetek! 
Nézitek a tévében néhányan testvérnők, lementek ide és akartok… Ti fiatalasszonyok, 
fiatalok vagytok; tudom, de keresztények vagytok. Értitek? Ti mások vagytok. Nem 
akartok olyanok lenni, mint a világ. Szeretitek a világot, nemcsak a fiatalok, néhányan az 
öregek közül is. Látjátok? Nos, mit tesz ez? Látjátok? Nézitek a tévét; elmentek a boltba; 
látjátok ezeket a kis ruhákat, amiket az asszonyok hordanak, és azok istentelenek.  

 Tudjátok, hogy mi fog történni az ítéletnapon? Lehettek olyan erkölcsösek a 
férjetekhez, amennyire csak tudtok, de az ítéletnapon házasságtörésért felelni fogtok. 
Jézus azt mondta, „Aki egy asszonyra csak ránéz, vágyakozva, az már házasságtörést 
követett el a szívében.” Kia hibás ezért? Te. Érted? Mutattad magad rövidnadrágban és 
nadrágban.  

 Egy asszony nem olyan régen azt mondta nekem, azt mondták, „Nem hordok 
rövidnadrágot, Branham testvér. Hála az Úrnak ezért. Hosszú nadrágot hordok.” 

98.  Azt mondtam, „Az rosszabb. Az rosszabb.” Így van.  

99.  Nem is tudsz már szinte asszony számára ruhát venni. Azt mondta… Egy asszony 
mondta, „Nos, az igazat mondtad; nem tudsz. Nem lehet kapni.” De még mindig árulnak 
anyagokat, és vannak varrógépek (értitek?), így nem lehet egyáltalán kifogás. Látod?  



 Abból látszani fog testvérnő… Én a testvéred vagyok és Krisztus szolgája, akinek 
majd felelnie kell az ítéletkor azért, amit itt mondtam ma este. Látod? Házasságtörés 
bűne miatt fogsz ott állni, mert Isten szeretete kiszivárgott a szívedből. Még mindig jársz 
gyülekezetbe. Lehet, hogy még mindig táncolsz a Szellemben, lehet, hogy még mindig 
szólsz nyelveken. És ezek a dolgok rendben vannak, de az még nem az. Nem, uram! 

Máté 24:24, Márk 13:22 

100.  Emlékezzetek, a Biblia mondja, „Az utolsó napokban hamis Krisztusok támadnak.” 
Nem hamis Jézusok. Azt nem viselnék el. De hamis Krisztusok, hamis felkentek. Ők 
teljesen föl vannak kenve a Szellemmel, a Szent Szellemmel, és mégis hamisak. Látjátok? 

101.  Két.. Három ember vagy; a külső az a test. Öt érzékszerved van, amellyel érintkezel 
a földi otthonoddal. A belső az egy szellem. Ott öt érzékszerv van: a szeretet, a 
lelkiismeret, és így tovább, amin keresztül érintkezel. De annak a belsejében van a lélek. 

Máté 5:45 

102.  Ne felejtsétek, az eső esik az igazakra és hamisakra. Ugyanaz az eső, ami a 
búzamagot növeszti, a bogáncsot is növeszti. Látjátok? Mi ez? Annak a magnak a 
belsejében van egy természet, és az a természet megmutatja magát. Állhat ugyanazon a 
mezőn, pont ott a gyomnövénnyel együtt. A gyom és a búza együtt állnak, ugyanannyira 
örülnek. Lehajtja a fejét, szomjazik. Amikor az eső jön, a bogáncs ugyanolyan hangosan 
tud kiáltozni, mint a búza. De a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Látjátok? 

103.  Keresztények, talán soha többé nem látlak viszont titeket. Évek teltek el, mióta itt 
voltam legutóbb. Lehet, hogy többé nem látjuk egymást. Sorakozzatok fel Isten Igéje 
mellett. Nézzetek tükörbe.  

 Mint egy kisfiú egyszer, aki vidéken lakott, és sohasem látott tükröt. Elment a 
nagynénje házába. És elkezdett felfelé menni a lépcsőn. Látott egy tükröt; látott egy 
kisfiút a tükörben. Csak ment felfelé és nézett. És integetett, és a kisfiú visszaintegetett. 
És csak figyelte tovább. Még sohasem látta azelőtt magát a tükörben. Így amikor eléggé 
közel ment hozzá, megfordult és azt mondta, „Hé, mama, az én vagyok!” 

104.  Hogy nézel Isten tükrébe? Isten fiát vagy lányát tükrözi vissza? Van valami, amit, ha 
meghallasz, amiatt utálni fogod azt az embert, aki mondta. Vagy van valami húzás, és azt 
mondod: „Tudom, hogy annak az embernek igaza van, mert az van az Írásokban is.” Akkor 
azok a vitaminok, amire ennek a testnek szüksége van, ami el van rendelve, hogy ott 
legyen, egy ház, amire annak a másiknak szüksége lesz, amikor odaérsz. Érted? Ez a ház… 
Ha hordoztunk egy földi… 



105.  Nos, ne felejtsétek el, olyan nagyra tartjuk ezt a testet. Olyan sok ruhát veszünk fel 
rá. Olyan sok felesleges dolgot teszünk, változtatunk és változtatunk és változtatunk, és 
mindezek a dolgok, és… És, nos, egyszerűen csak mindenki.  

 Csak valaki kezdjen el valamit. Befested a lépcsődet pirosra, és nézd, hogy Jones-ék 
is befestik az övékét pirosra. Lecseréled a Chevroletet Fordra, és a többiek nem fogják 
kibírni. Ez az illeszkedés ideje. Jöjjön csak egy asszony ide a gyülekezetbe egy bizonyos 
stílusú kalapba, és csak nézd meg az asszonyokat, ugyanaz lesz nekik, különösen a pásztor 
feleségének. Látjátok? Csak nézzétek, mi történik. Nos, ez igaz. Ez az abszolút igazság. Ez 
az illeszkedés ideje. Testvér, kell, hogy ez legyen az illeszkedés ideje. Minden dolog céllal 
van.  

 Nem érdekel, hogy a kabátom illik-e a nadrágomhoz, és ez nehéz nekem. A 
feleségem vagy a menyem, vagy valakinek meg kell mondania, hogy milyen nyakkendőt 
vegyek fel hozzá. Engem nem érdekel, hogy illenek-e egymáshoz, csak azt akarom, hogy a 
megtapasztalásom illeszkedjen Isten Igéjéhez. Ez a lényeg, mert ez az, ahol akarok élni, 
nem ott lent a sarkon Jonesékkal, hanem odaát dicsőségben, ahová Jézus ment, hogy 
készítsen egy helyet számunkra. Igen, mi azt akarjuk. Igen, uram! 

106.  Tartózkodjatok mind ezektől… Ez az öreg földi sátor itt, tudjátok mi ez? Ez a test 
olyan, mint egy régi kabát, amit hordasz. Egy kabát, amit egyszer hordasz. De ha lesz 
neked egy sokkal jobb, azt már nem használod többé. Mit teszel? Felakasztod a 
szekrénybe, mert van neked egy jobb. Van egy jobb kabátod. Ez divatosabb, mint az, amit 
valaha viseltél, ami már kopott. Mi? Ez az a ruhadarab. Te annak a belsejében vagy. Az a 
ruhadarab csak mit tett? Hordozta a képmásodat. Látod? De már nincs rá többé 
szükséged. Felakasztottad. Az egy rongy.  

 És így van, ezzel az öreg testtel is. Hordozza a mennyei képmását, de az nem te vagy. 
Annak a testnek a belsejében vagy. Te, Isten Szelleme, van annak a testnek a belsejében. 
Az hozza alárendeltségbe a külsőt, mert a belső húzza (látjátok?), egységbe hozza Isten 
Igéjével: a te belsőd, te, te magad, a te lényed. 

 Ez a test csak egy régi kabát, és egy napon mit fogsz vele tenni? Mert csak egy 
darabig voltál abban a ruhában. Az olyan, mint a földi ruha, ez a test, az igazi tested, az 
igazi valód, az ennek az öreg kabátnak a belsejében van, amit William Branhamnek 
hívunk, vagy Susie Jonesnak, vagy bárki is legyen. Érted? Egy napon fel lesz akasztva az 
emlékednek földi csarnokába. Bele fogod tenni a sírba, és valaki sírkövet állít majd oda, 
„Itt fekszik X Y tiszteletes, vagy John X Y, vagy valaki.” Ott fog feküdni emlékként rólad. Az 
emberek csak ebben láttak téged, és ami voltál, az igazi valód annak a belsejében volt. De 
az a régi kabát maga, csak a mennyeinek a képmását viselte.  



Ó, emberek, van már foglalásotok kabátot cserélni? Van már foglalásotok a mennybe? Ne 
felejtsétek el, kell, hogy legyen foglalásotok. Nem tudsz anélkül bejutni.  

 Mai nyelven szólok most hozzátok. Amit ismertek, ha elmentek a hotelba és azt 
mondjátok, „Nos, nekem volt…” 

107.  „Volt foglalása? Nos, sajnálom, minden betelt.” Ott vagy kint a hidegben, mert 
elmulasztottad, hogy elvégezd a foglalást.  

 És ha az életutadnak a végére érsz úgy, hogy nincs foglalásod, nem lesz ott senki, aki 
fogadjon téged. Ki kell, hogy lépj a sötét örökkévalóságba, ahol sikoltások és sírás, és 
zokogás, és fogcsikorgatás lesz. Muszáj; nem tudsz bejutni a Városba, mert nincs foglalt 
helyed. Kell, hogy meglegyen neked ahhoz, hogy belépj ebbe a városba, ahová Jézus 
elment, hogy helyet készítsen számodra. Ne felejtsd el, kell, hogy előre le legyen foglalva, 
és kell, hogy rajtad legyen az üdvösség ruhája. Nem tudsz… 

Máté 22:3-6 

108.  A Mátéból van itt egy Íráshelyem (figyelem az Íráshelyet), Máté 22:1-14-ig. Nincs 
időm felolvasni, mert kezd túl késő lenni. Túl hosszan beszéltem hozzátok. De ne 
felejtsétek el, a király kiküldött és készített egy vacsorát. Megölte minden marháját, és 
elkészítette a hizlalt tulkokat és mindent, és nagy vacsorát rendezett. És kiküldött és 
sokakat meghívott.  

 Valaki azt mondta, „Nos, tudod, végül is ehhez tartozom, és ez megvan nekem. És el 
kell mennem a tanyámra,” és a másik sok dolgot csinált. És újra elküldött értük, és 
gonoszul elbántak velük. 

Máté 22:9-11 

 És végül… Az volt az a zsidó nemzedék, akikhez Jézus szólt; nekik más dolguk volt. 
Aztán végül hívatta és azt mondta, „Menjetek, és ne… csak kényszerítsétek őket. 
Menjetek az utcákra és a fő utakra, és mindenhová, és kényszerítsétek be őket.” És 
ezután, mivel elhatározta, hogy a háza… a menyegzői vacsorája el lesz készítve. Ott 
lesznek vendégek.  

És aztán talált egy embert ott bent, akin nem volt menyegzői ruha. Az az ember 
ragaszkodott a régi kabátjához. És figyeljétek, hogy mit mondott ő, „Barátom, miután 
meghívtalak téged a menyegzői vacsorámra, és meghívtalak és meghívót küldtem neked, 
hogy gyere el…” 

János 10:7 

109.  És ha voltatok valaha keleten, amit ott sokszor prédikáltam, hogy a menyegzői 
vacsora még mindig ugyanúgy folyik le, mint ahogy volt. A vőlegénynek olyan sok 



vendége van, akit meghív. Kopp testvér, valószínűleg megfigyelted ott Indiában. Látjátok? 
Annyira sok vendégük van, akiket felkérnek. Mondjuk fel fog kérni harminc vendéget.  

 Nos, a vőlegénynek kell a ruhákat biztosítani. Biztosítania kell azokat. Ezért van egy 
ember, aki az ajtónál áll, és jössz a meghívóddal; ez az ember megvizsgálja a meghívódat 
és felad rád egy ruhát, egy köntöst. Néhányan közülük gazdagok; és néhányan pedig 
szegények; és néhányan másmilyenek; de mindenki ugyanúgy fog kinézni, amikor 
felveszik ezeket a köntösöket. Mindannyian egyformák lesznek.  

 És mindnyájatoknak egyformának kell lennetek. Nem úgy lesz, hogy azt mondod, 
hogy „Én itt metodista voltam,” „Én itt presbiteriánus voltam.” Ó, nem! Így be sem tudsz 
menni, először is. Látjátok?  

 Nektek az ajtón keresztül kell bejönnötök. Jézus azt mondta, „Én vagyok az akol 
ajtaja.” 

 „Pünkösdi vagyok.” „Ez vagyok, az vagyok.” Az semmit sem jelent.  

 Ti azon az ajtón keresztül jöttök. És hogyha azon az ajtón keresztül jöttök, akkor 
megkapjátok a köntöst. 

Máté 22:12 

110.  És ez az ember, amikor Ő azt mondta, „Hogy jutottál be ide barátom?” Látjátok?  

Ez azt mutatja, hogy az az ember más úton ért oda, az ablakon keresztül jött be, a hátsó 
úton keresztül jött be, de nem az ajtón keresztül, nem az ajtón keresztül, nem azon az 
úton, ahol Jézus jött, egy önfeláldozáson keresztül, mindenedet átadva Istennek, a 
Golgotához járulva, és Vele megfeszítve, és feltámadva, hogy viselhessük az Ő áldozati 
ruháját, és meghalva a világ dolgai számára. 

1. János 2:15 

111.  Ha szereted a világot vagy a világ dolgait, Isten szeretete még csak nincs is benned. 
Látjátok? Ha még mindig benned van a világ szeretete, úgy akarsz viselkedni, mint a világ, 
úgy cselekedni, mint a világ, ha próbálsz… bár a gyülekezetben vagy, de bogáncs együtt a 
búzával ugyanazon a parcellán. Kiáltozol a többiekkel; örvendezel a többiekkel; minden 
szellemi áldás rajtad is van.  

Azt mondod, „Nos, prófétálok.” Így tett Kajafás is; így tett Bálám is. Ennek semmi köze… 

112.  „Megkaptam a Szent Szellem keresztséget.” Ennek még mindig semmi köze ahhoz. 
Az csak ideiglenes ajándék számodra. 

 Az igazi ajándék a lelked ott bent (értitek?), ami Istentől született, és az irányítja az 
egészet Isten Igéjéhez és Isten akaratához. És ott felnősz, érted, akkor Isten fia vagy lánya 
vagy. Isten gyermeke vagy. És ezek a dolgok, ahogy feljössz… Úgy, mint az anyuka, a föld 



belsőjében vagy, próbálsz előjönni. Isten fia vagy, aki előjön, és látod az Igét, ami azt 
mondja, hogy ezt kellene tennem; újjá kellene születnem.  

 „Nos, egy gyülekezethez tartozom.” Ez semmit sem jelent. Értitek? 

 „Metodista vagyok, az anyukám…” Az jó az anyukádnak. 

113.  „Nos, pünkösdi vagyok; én oda tartozom a…” Ha nem igazodsz ahhoz az Igéhez, 
akkor valami baj van. Látjátok? Akkor, látod, az igazi apád nem Isten (látod?), mert az az 
igazi kezdet a lelkedben, mielőtt még lett volna szellem, az a lelked volt. Az a lélek nem 
Istentől jött, akkor az nem Isten csírája volt, kezdjük azon. Te be vagy csapva. A 
gyomnövények parcellájában vagy, és a gyomnövények világias bizonyságát hozod, a világ 
szerinti cselekedeteket hozva elő, szeretve a világot, mert Isten szeretete nincs benned. 

Máté 7:22 

114.  És most lesznek hamis felkentek az utolsó napokban, nem hamis Jézusok, amellé 
nem állnának, de hamis felkentek. Fel vannak kenve. Igen, uram! De Antikrisztusok. Fel 
vannak kenve a Szellemmel, hogy jeleket és csodákat tegyenek, amiket Krisztus tett, de 
nem fognak egyetérteni az Igével. Látjátok? 

 Máté 7:23 

 „Sokan jönnek Hozzám azon a napon és mondják, ’Uram, nem a Te nevedben 
prófétáltam, és űztem ki ördögöket?’” 

 Ő azt fogja mondani, „Távozzatok Tőlem, ti gonoszságnak cselekvői: sohasem 
ismertelek titeket.” 

 „Pünkösdi voltam, Uram. Dicsőség Istennek! Kiabáltam; nyelveken szóltam; 
kezeimet a betegekre tettem és meggyógyítottam őket, ördögöket űztem.” 

 „Távozzatok Tőlem, ti gonoszságnak cselekvői: sohasem ismertelek benneteket.” 

115.  Ó, kisgyermekek, érzitek, hogy szükségetek van arra a vitaminra ma este, arra a 
valamire? Van ott egy test, ami vár ott túl; egy test vár arra, hogy fogadják. Emberek, ne 
legyetek becsapva! Ne legyetek becsapva! Az ördög csaló. Még a menyegzői ruha, azt 
viselnetek kell. Ezt kell. 

116.  Nos, az estidőben vagyunk. A földi test most készen áll arra, hogy feloldódjon, és 
készülünk belépni a mennyeibe. És most érezzük Isten különös hívását, hogy menjünk 
ebbe a nagy Édenbe. És mielőtt megszületünk ide, a kis testünk felsírt valami után, ami 
meg kellett neki adni, különben nyomorult gyermekek lennénk itt, ha nem így lenne. 
Istennek ott fent nincsenek nyomorúságai. Ott mindenki tökéletesen igazodik, a 
Menyasszony, pontosan úgy, mint a Vőlegény volt, az Ige megnyilvánulva a maga 
idejében. Isten, adja meg ma este, gyermekek, minden egyes személynek közületek. Van 
menny, ahova megyünk; van pokol, amitől távol kell maradnunk. 



 

117.  Nos, sokan tudjátok, hogy az Úr adott nekem látomásokat, látomások ezreit. A 
legnagyobb dolog… Valaha féltem a haláltól. Körülbelül három évvel ezelőtt, láttátok a 
keresztény üzletemberektől. „Az idő függönyén túl.” Tudom, hogy talán nem élem meg a 
reggelt. Talán sohasem foglak titeket újra látni az életemben itt. De ez igaz. Nem tudom, 
hogy látomásnak hívjam, vagy mi volt ez.  

 Egy reggel nemrégen csak felébredtem; gyülekezeti alkalmakról jöttem meg, és a 
feleségem ott aludt mellettem. Azt mondtam, „Drágám, fönt vagy?” Még mindig aludt. 
Tudtam, hogy fel kell kelnünk, hogy elindítsuk a gyerekeket iskolába.  

 Feltettem így a kezeimet hátra és azt mondtam, „Nos, mondom, Bill Branham, 
tudod, hogy már elmúltál ötven? Ha valamit akarsz csinálni az Úrért, akkor jobban teszed, 
ha sietsz, mert már nincs túl sokkal több időd.” Azt gondoltam, „Jaj nekem, remélem, 
megélhetem az Úr Jézus eljövetelét.”  

 Mindig is volt olyan gondolatom, hogy ha meghalnánk, akkor meglátnám… Mint a 
testvér itt, mondhatni… „Hé, te prédikáltál a gyülekezetemben az egyik este lent a földön, 
Branham testvér.” De ő szellem. Nem tudok vele kezet fogni, mert a keze ott van a sírban 
elrothadva. És az enyém is. Én valaha ilyesféléket gondoltam. 

118.  De azon a reggelen, amikor éreztem, hogy valami odajön hozzám, és gondoltam, 
általában úgy, ahogy a látomások szoktak jönni, és néztem, és néztem és gondoltam, „Ó 
egek, mi ez?” És láttam nagy zöld hegyeket és fiatalasszonyokat mindenhonnan jönni, 
tízezreket és százezreket. És mind jöttek, hosszú hajuk lehullott a hátukra, fehér 
ruhákban, mezítláb, kiabálva és kiáltozva, „Testvérünk!” 

119.  Azt gondoltam, „Nos, ez különös.” És körbefordultam és láttam, és pontosan ott 
feküdtem; és ott volt a feleségem az ágyon mellettem. És azt mondtam, „Nos, tudod mit, 
meghaltam.” Azt mondtam, „Ez történt. Meghaltam.” És azt mondtam, „Talán 
szívinfarktusom volt, vagy ilyesmi. Meghaltam. Ott fekszik a testem.” Ott feküdtem pont 
a kezeimmel így hátul (látjátok?), csak olyan mereven. Azt gondoltam, „Hát, nem egészen 
hat méterre van tőlem.” És néztem; és gondolkoztam, „Az… Ott van a feleségem, ott van 
minden; ott lóg az ágytámlán az ingem.” És azt gondoltam, „Én meg itt vagyok.” 

120. Újra körbe néztem és ezek az asszonyok mindannyian jöttek; és ők… És néztem, 
ahogy jönnek erre, és ott jöttek az én testvéreim, mindannyian eredetiek, mindannyian 
fiatalnak néztek ki. Azt kiabálták, „Drága testvérünk!” Nos, nem tudtam mit gondoljak. 

121.  Azt gondoltam, „Ez különös.” Visszanéztem, és nem voltam öregember; fiatal 
voltam. És azt gondoltam, „Ez különös dolog.” Azt gondoltam, „Ez egy látomás?” 



Megharaptam az ujjamat és azt gondoltam, „Nem! Ez nem olyan látomás, mint ami már 
volt nekem.” 

122.  És akkor valami elkezdett beszélni hozzám itt fenn és azt mondta, „Te a népeddel 
léptél be.”  

 És azt gondoltam, „A népemmel? Ezek mind Branhamek?” 

123.  Azt mondta, „Ők a te Krisztushoz megtértjeid.” És ezek az asszonyok…  

 Tudjátok, engem mindig úgy tartottam számon, mint… Asszonygyűlölőnek hívnak 
engem, nos, nem vagyok az (látjátok?), mert hiszem, hogy… Látjátok? Nem szeretem az 
erkölcstelen, tisztességtelen dolgokat; én az igazi, eredeti testvérnőket szeretem 
Krisztusban. Ha úgy van, akkor rendben van. 

124.  Volt néhány sérülésem, amikor gyerek voltam. Emlékszem dolgokra, amik 
megtörténtek, amik úgymond ilyenné tettek. De mindez Isten volt, ahogy formált és 
készített engem erre az időre. Látjátok? 

125.  Nos, azt hiszem, hogy egy igazi, eredeti testvérnőnél semmi nincs szebb. Ha Isten 
tudna jobbat adni az embernek a megváltásnál, akkor az egy feleség volna. Látjátok? És 
így, akkor, ha valami jobbat tudott volna neki adni, akkor megtette volna. És aztán látni 
néhányakat, akik elfordulnak és még csak nem is úgy viselkednek, mint egy feleség, 
hűtlenek a házassági ígéretükhöz és a férjükhöz is. Ne felejtsétek el, amíg éltek 
egymáshoz vagytok kötve. Amit Isten egybeszerkesztett a földön azt a mennyben is 
egybeszerkesztette. Látjátok? 

126.  És így akkor láttam azt. És ezek az asszonyok odafutottak és átkaroltak, és ölelgettek 
engem és testvérüknek hívtak. Nos, asszonyok voltak, de ott nem lesz bűn azon a helyen. 
Értitek? Asszonyok voltak, de látjátok, ami most minket… Az asszony egy miriggyel, egy 
női miriggyel, és a férfi a férfi miriggyel; az azért van, hogy legyenek gyerekek. Ott nem 
lesz így, mindenkinek egyféle mirigye lesz, de még mindig abban a formában lesznek… a 
földi képmásuk, amit itt hordtak, az lesz ott is, de sohasem lehet bűn. Mindannyian 
ugyanazok lesztek. Nem lesz több gyerek, akit ott felnevelnek. Látjátok? Ez így van. 
Minden úgy lesz. 

127.  És szóval néztem, és ezek az asszonyok, és… Fogtak engem ezek a testvérek és oda 
állítottak egy helyre. Azt mondtam, „Miért teszitek ezt?” 

 Ő azt mondta, „A földön vezető voltál.” És azt mondta, „Ezek az emberek.” 

128.  És volt ott egy asszony, aki feljött. És azt mondta, „Drága testvérünk.” A 
leggyönyörűbb asszony, amikor elment ott, ez a hang megszólalt és azt mondta, „Nem 
emlékszel rá?” 



 Azt mondtam, „Nem!” 

 Azt mondta, „Kilencven éves elmúlt, amikor Krisztushoz vezetted. Érted? Látod, hogy 
miért mondta, drága testvérem?” 

 És azt mondtam, „Nos, mentek…” 

 Ők azt mondták, „Nem, mi várunk itt.” 

 Azt mondtam, „Nos, ha átjöttem, szeretném látni Jézust.” 

 Azt mondta, „Most nem láthatod Őt. A Biblia azt mondja, ’az oltár alatt lévő lelkek.’ 
Ő egy kicsit feljebb van. Egy napon vissza fog térni. Mi vissza fogunk menni a földre. Mi 
nem eszünk vagy iszunk itt.” 

129.  Azt mondtam, „Úgy érted, hogy ettől féltem?  

 Nos, ez…” Nincs szó, ami ezt leírja, barátaim. Ez… Az a szó „tökéletes,” meg sem 
közelíti. „Fenséges,” nincs olyan angol szó, amit ismerek, nincs szó egyáltalán arra, ami ki 
tudná fejezni, hogy milyen. Ez mindenen túl van, amit ismerek. Ott volt; nem volt 
betegség, nem volt szomorúság. Nem tudtál meghalni; nem tudtál vétkezni. Csak 
tökéletes volt, csak tökéletes. Barátaim, nem szabad, nem szabad elmulasztanotok ezt. 

130.  Emlékezzetek… És amikor kisfiú voltam, láttam egy látomást a pokolról, kisfiúként. 
És tudjátok, hogy a hölgyek ma (vagy az asszonyok, egy hölgy nem tenne ilyen dolgot) 
hogyan festik a szemüket, mint egy farkas vagy valami ilyesmi, az a kék valami a szemük 
alatt. Azt láttam. Süllyedtem lefelé. Kisfiúként meglőttek és haldokolva feküdtem ott a 
kórházban. És mindig tudtam, hogy van Isten.  

 Emlékszem az első imádságra, amit megpróbáltam imádkozni, az egyetlen dolog, 
amit mondani tudtam… Ezt ezelőtt még sohasem mondtam el; csak úgy érzem, hogy pont 
most mondjam el. Meglőttek, ott feküdtem a mezőn haldokolva; és az egyetlen dolog, 
amit el tudtam mondani védelmemben Isten felé, azt mondtam, „Tudod Uram, sohasem 
követtem el házasságtörést.” Látjátok? Kis fiatal fiúként, körülbelül tizenöt évesen 
megpróbáltam helyesen élni. És azt mondtam, „Tisztán éltem,” és ez minden, amit 
mondani tudtam. Az volt minden érdem, amit fel tudtam ajánlani az Ő számára. 

131.  És amint ott feküdtem akkor, amikor én… Az orvos elment onnan, ahol voltam és 
úgy éreztem, hogy süllyedek egy sötét örökkévalóságba, és úgy nézett ki, mint… És 
kiabáltam az apukám után. „Ó, apa segíts!” Nem volt ott apa. „Anya segíts!” Nem volt ott 
anya. „Isten segíts!” Nem volt ott Isten. Csak egy végtelen szörnyű, ó, rémálom. Az égő, 
lángoló pokol örömteli hely lenne ahhoz képpest. És zuhantam keresztül oda, azt 
gondoltam, „Jaj nekem!” Újra és újra így. És elkerültem egy helyre, füstbe és sötétbe és 
betegségbe; és ó, milyen érzés. És a halál volt rajtam.  



És láttam azokat a nőket, hogy odajönnek hozzám olyan kifestett szemekkel. Szóval ne 
felejtsétek, ez negyvenöt évvel ezelőtt volt, vagy úgy negyven körül. Ment… mentek, „Uh, 
uh, uh.”  

 Azt mondtam, „Örökké ott kell lennem?” 

 „Örökké.” 

132.  Azt mondtam, „Ó, Istenem, ha kiengedsz innen, nem foglak sohasem szégyellni 
többé. Nem foglak szégyellni többé. Istenem, kérlek, adj nekem egy esélyt.”  

És az első dolog, tudjátok, éreztem, ahogy jövök vissza fel. És az orvos megijedt, mert a 
szívem csak tizenhetet vert percenként. Kifolyt az összes vérem meg minden. A saját 
véremben feküdtem. Azon tűnődtem, hogy egy napon ez fog-e történni. 

133.  Körülbelül két évvel ezelőtt, amikor Tucsonba költöztem a feleségemmel voltam a J. 
C. Pennynél. És így ültem ott, lefele hajtott fejjel várva, mert tudjátok, hogy a hölgyek, 
hosszú ideig tudnak vásárolni. És ott ültem így lehajtott fejjel. És a lift jött felfelé, és jött 
fel néhány asszony azokkal a vízfej szerű frizurákkal, tudjátok, amiket most hordanak 
olyasmivel jöttek föl, olyan kifestett szemmel; és spanyolul beszéltek. És az volt az.… Az 
egész látomás újra megtörtént. Ott volt, „Ó, ó.” 

134.  Testvér, hadd mondjak valamit neked, lehet, hogy most viccesnek tűnik, de egyszer 
odajutsz. Ez komoly dolog. Sohase menj arra az útra! 

135.  Én, öregemberként, szolgálóként, prédikáltam az egész világon, több millió barátom 
van, de tudom, hogy ott túl veled együtt meg kell majd állnom. Menj távol a világ 
dolgaitól. És hogyha van benned valami, ami még mindig úgy akar cselekedni, mint ahogy 
cselekszel, hogyha a világ dolgai még benned vannak, ne felejtsd el, akkor nem vagy 
Istené; akkor te csak egy gyülekezeti tag vagy. Egészen addig, amíg az a hívás, az a 
mélység, hívja a mélységet… Értitek? 

136.  Mint az, hogy még mielőtt uszony volt a hal hátán, kellett, hogy először legyen víz a 
számára, amiben tud úszni, vagy akkor soha nem lett volna uszonya.  

Mielőtt a fa lett, ami a földön nő, kellett, hogy legyen föld, vagy nem lett volna fa, ami 
azon nő. Nem lett volna értelme a fának. És ehhez hasonlóan… Mielőtt teremtmény lesz, 
kell, hogy legyen Teremtő. 

Máté 5:6 

137.  „Áldottak azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot.” Van valami bennünk. 
Nemrégen felemeltétek a kezeteket: „Többet akarok Istenből.” Látjátok, ott valami 
szükség van.  



 És ha szereted a világot (és úgy jársz), a világnak a dolgait, akkor a világ útját járod 
meg, és elveszel. Értitek? Gyertek ki! Ti egy király fiai és lányai vagytok, a Királyé. 
Legyetek hölgyek és úriemberek. Járjatok keresztényként; éljetek keresztényként; 
cselekedjetek keresztényként. Emlékezzetek, ezekkel a megjegyzésekkel fogok találkozni 
veletek az ítéletkor. Értitek? 

138.  Nézzetek bele a tükrötökbe ma este és lássátok, „Melyik út felé tartok. Jézus készít 
számomra egy helyet, egy testet? Az a test tökéletes; az a test helyesen jár; az Isten előtt 
az Ő fia vagy lánya. És én itt születési fájdalmakban vagyok, hogy megszülessek abba az 
ottani testbe. Ha még mindig szeretem a világot, az megmutatja nekem, hogy nincs, hogy 
ott nincs testem. Csak egy gyülekezeti tag vagyok. Nem Isten magja. Nem… Ő nem az én 
Atyám.” 

139. Ő azt mondta, „Ha nem állhatjátok a fenyítést (ez az, amit most kaptok), akkor 
fattyak vagytok, nem Isten gyermekei.” Így van? Ezt mondja a Biblia?  

 Ha nem állhatjátok Isten fenyítését, amikor látjátok, hogy az Írás helyreigazít titeket, 
és azt mondjátok, „Ó, nem akarom ezt hallani. Keresztény vagyok. Én azt csinálom, 
amit…” Rendben, menj csak tovább. Látjátok? Ez biztos bizonyítéka annak, hogy nem 
vagy Isten gyermeke.  

De Isten igazi gyermeke éhezi és szomjazza ezt. Miért? Ha van valami a szívedben, ami azt 
mondja neked, hogy te akarod azt és szükséged van arra, az azt mutatja, hogy valami ott 
lüktet benned, megpróbál odahúzni téged. Van ott egy test, aminek ez itt az árnyéka. 
Mire használod ezt akkor? Hogy az ördögöt dicsőítsd, a világot, a divatot és a dolgokat, a 
menny felé nézel? És van ott fent valami; te Istent dicsőíted meg az életeddel. 

János 14:2, 3 

Az Atyám házában sok lakóhely van; hogyha nem így volna, akkor megmondtam 
volna nektek.  
És elmegyek, és helyet készítek számotokra, és eljövök újra, hogy Magamhoz 
fogadjalak titeket, ahol Én vagyok, ott lesztek ti is.  

140. Dolgok, amiknek meg kell lenniük. Ezek a dolgok, amik most vannak, csak 
lehetőségek, előhívják azokat a dolgokat, amik meglesznek. 

 Imádkozzunk. 

141.  Gondolkozzatok komolyan, ugye így fogtok, kedves keresztény barátaim? 
Gondolkozzatok igazán komolyan csak egy pillanatra. Legyünk igazán csendben csak egy 
pillanatra. Hagyjuk, hogy a Szent Szellem beszéljen. 

 Nos, az Úr Jézus régen elküldött hozzátok, pünkösdi emberekhez. Itt van egy fiatok, 
aki aztán a pásztorotok is lett, azt mondta, hogy ő a szolgálatnak a gyümölcse. Látta az Úr 



Jézust, ahogy megnyitja a vakok szemeit, ahogy ő mondta, a vízfejek visszahúzódtak. Még 
mindig vannak gyógyító összejöveteleim, de rájövök, hogy sok emberért imádkoztam, 
akik nagyon betegek voltak. Meggyógyultak, az Úr válaszolt az imára és meggyógyította a 
betegeket. De tudjátok, néhányan azok közül, akik meggyógyultak már meghaltak. És 
nem számít mennyire beteg vagy, ha meggyógyulsz, akkor is meg fogsz halni.  

 De az a lélek, drága testvérem, az a lélek, drága testvérnőm, nem gondolnál most 
arra? Az örök. Hogyha Istennek az a szeretete nincs ott bent, nincs semmi, ami húzzon, 
nem kérnéd Istent, „Ó, Isten, kezdj velem újat ma este. Szeretlek Téged, Uram. Akarlak 
szeretni Téged, és valami a szívemben azt mondja, hogy Hozzád közelebb kell élnem. 
Éppen most akarok jönni, Uram, és ezt megtenni.” Ha az a személy vagy személyek ebben 
az épületben vannak, vagy az épületen kívül, kérlek titeket Krisztus szolgájaként, Jézus 
Krisztus nevében, hogy csak meghajtott fejjel felemelnétek a kezeteket Isten felé és 
ennyit mondanátok, „Isten, húzz Magadhoz közelebb, közelebb, drága Isten. Akarok 
igazodni mindahhoz, ami a Te Igédben van.” Emeljétek fel most a kezeteket. Csak 
legyetek igazán őszinték. Csak gondolkozzatok. 

142.  Most azt mondod, „Ó, ezt tettem. Kiáltoztam Szellemben; nyelveken szóltam, de 
nézd, van valami, ami hiányzik az életemben. Belenézek Isten Igéjének tükrébe, tudom, 
hogy van valami. Járok gyülekezetbe, de nem az vagyok, akinek lennem kellene.” Érted? 
Az azt mutatja, hogy valami…  

 Most, ha magadba tudsz nézni és azt látod, hogy nem értesz egyet Isten Igéjével, és 
nincs semmi ott bent, ami azt tenné veled, hogy felemeld a kezedet, akkor tudod, valami 
baj van. Neked… Az anyukám azt szokta mondani, „Nem tudsz vért csavarni a répából, 
mert nincs benne vér.” Látod? Gondolkozzatok el ezen igazán komolyan. Lehet, hogy ez 
az utolsó lehetőségetek. Harminc vagy negyven kéz lett felemelve ebből a kis csoportból 
itt, még olyanoké is, akik elöljárók. 

143.  Csak legyetek igazán tiszteletteljesek csak egy pillanatra. Most, gondolkozzatok 
igazán egyenesen, „Drága Isten, lehet, hogy ma este meghalok egy balesetben. Lehet, 
hogy szívinkfartusban halok meg. Egy reggel talán hívnunk kell az orvost, és eljön és a 
pulzusom majd nagyon ver. És elmegyek. Odanyomom az arcomat a párnára és azt 
mondom, ’Ó, Istenem, ó, Istenem, ó, Istenem!’” Látjátok? Az a szív majd egyszer az 
utolsót veri; és odaértek ahhoz a nagy ajtóhoz. Soha nem fogtok kijönni, hacsak nem 
vagytok Isten Szelleme által újjászületve. Soha nem fogtok kijönni, hacsak nincs bennetek 
valami- miután Isten Szelleme által születtetek, éhezve és szomjazva, hogy Istennel 
járjatok. Így kell, hogy legyen. Látjátok? Egy gyermek vagy a földben, a föld gyomrában, 
még várva, hogy megszülethess Isten Királyságába, ahová Ő elment, hogy készítsen egy 
másik testet számodra, ami egy tökéletes test.  



 Nos, gondolkodjatok igazán mélyen és imádkozzunk együtt! 

144.  Drága Istenem, minthogy tudom, hogy ez benne van abban a könyvben, abban a 
nagy feljegyzésben. Eléggé belementünk a tudományba ahhoz, Uram, hogy az 
felébresszen minket, hogy valósággal tudjuk, hogy minden mozdulat, amit teszünk körbe-
körbe járja a világot, pont abban az időben, amikor megtesszük azt. Ez megvan nekünk a 
televízión keresztül. Felismerjük, Atyám, hogy nem az a tévé készíti a képet, az csak a 
rezgéseknek egy csatornája egy csőben, ami a képet készíti. Még a rajtunk lévő ruhák 
színe is látszik a levegőben lévő éter hullámokon keresztül, azon a világ körüli vibráláson 
keresztül. Akkor mi van a testvérnőinkkel azokban a ruhákban, ahogy úgy viselkednek, és 
még csak nem is éhezik… kifestett arccal, levágott hajjal… 

Máté 15:6, Márk:7:13 

 A szolgálók, akik a teológiához fordulnak, valamilyen szemináriumhoz, és emberi 
szavak dolgait veszik, amik - a hagyományaik által - hatástalanítják Isten embereknek 
szóló parancsolatait… A hagyományaik által azt mondva, hogy a gyülekezethez kellene 
tartozniuk, és ez minden.  

 Ó, Istenem, észreveszik ezek az emberek, hogy minden szó, amit mondunk, be van 
bizonyítva tudományosan, fel van jegyezve, és akkor kezdődik el, amikor elkezdjük a földi 
életünket; és akkor fejeződik be, amikor meghalunk; az bele van téve Isten albumába, 
hogy vissza legyen játszva az ítéletkor?  

 Hogy fogunk megmenekülni Isten kárhozata elől, ha a dolgok ennyire világossá 
lettek téve előttünk, és mégis elutasítjuk ezt.  

 Ó, drága Istenem, ezek a szavak sohasem halnak meg; csak mennek tovább és 
tovább. A felvételt lejátszák az ítélet napján. Láttad, a felemelt kezeket, Atyám. Az pont 
ott lesz az ítéletnapon. És az is, hogy mire gondolt az ő szívük, az is ott lesz az ítéletnapon. 

Zsoltárok 66:18 

145.  Nos, Atyám Istenem, kérlek téged, mint a Te szolgád, imádkozom, hogy vedd el a 
népedtől minden vétküket. A vétség, - „valami, amiről tudjuk, hogy tennünk kellene, de 
nem tesszük.” Dávid mondta, „Ha megfogan a bűn a szívemben, Isten nem fogja 
megválaszolni az imámat.” Imádkozom, Istenem, hogy vedd el a mi vétkeinket, mert az 
Ige az a Te nagyítód, ami megmutatja nekünk, hogy mennyire híján vagyunk annak, hogy 
a Király fiai és lányai legyünk. Atyám, imádkozom, hogy tedd meg ezt ma este.  

146.  És tedd azt egy oltárrá, mert az oltár telve van emberekkel. És készítsd el ott azt az 
oltárt a széken, ahol ülnek, tedd a szívüket az oltárrá. Hadd legyen menjen el a világ 
minden testvérből itt. És hadd legyen az életnek az a kis csírája, Istennek a génje, amiről 
épp beszéltünk, az a tulajdonság, ami lejött Istentől, és megnyilvánult itt, hogy tisztelje és 
dicsőítse Istent… Istenem, vedd ki abból a világot. 



147.  A többiekért, nem tudok imádkozni, Uram, mert a betegség halálos és nincs ott 
semmi, ami mozdítaná őket. De azok, akik tudnak mozdulni és tudják, hogy az helytelen, 
tisztítsd meg a szíveiket és a lelküket ma este, Atyám, és hadd legyenek betöltve a Te 
Szellemeddel, járjanak a Te világosságodban. 

148.  Álld meg ezt a drága fiatal, egészséges, erős kinézetű pásztort itt, Uram. Erre a 
fiatalemberre hatással volt, azt mondta, ahogy látta, amit Te teszel. Ez a remek 
fiatalember, ó, Istenem, lobbantsd lángra a lelkét. Add meg, Uram. Legyen igaz pásztorod 
folyamatosan minden időben, hogy tudja etetni a nyájat, ami felett a Szent Szellem 
felvigyázóvá tette. Add meg ezt, Uram. Ne forduljon se jobbra, se balra, semmilyen 
módon semmilyen hitvallásért sem semmi másért, csak Isten hamisítatlan Igéje jöjjön ki a 
szájából, és csak az. Álld meg őt, Istenem, őt és a szeretteit, a kis gyülekezetét itt. Legyél 
mindnyájukkal, Atyám.  

149.  Ezt a Te kezedbe helyezem, Atyám. A mag el lett vetve. Hadd essen rá ez arra a 
magra, ami az életre lett elrendelve, és nőjenek nagy erős keresztények e gyülekezet 
számára itt, és más gyülekezetek számára, ahonnan jönnek. Add meg ezt, Uram. Ezt a Te 
kezedbe teszem le, az Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a nevében. 

Ézsaiás 53:5 

 És Atyám, „Ő a mi bűneink miatt kapott sebeket, és a mi vétkeink miatt törték össze; 
és a békességünk büntetése Rajta van, és az Ő sebeiben gyógyultunk meg.” 

150.  Láttam egy pár perccel ezelőtt, hogy bejött az ajtón egy szegény nyugtalan asszony. 
És ó, Istenem, micsoda nagy dolgok történtek a családjában. Hogy Te ott 
megnyilvánítottad Magadat. Imádkozom Istenem, azért az asszonyért. Vedd el az 
életéből a múltat, Uram, és gyógyítsd meg őt ma este. Megtennéd ezt, Uram? Vedd 
Magadhoz. 

151.  Látok itt kisgyermekeket ülni, Uram, akiknek gyógyulásra van szüksége, és másokat. 
Imádkozom, hogy Te gyógyítsd meg őket, Atyám. Add meg ezt. A Te nagy gyógyító erőd 
hadd jöjjön, és gyógyítson meg minket mind testileg, mind lelkileg. 

Márk 16:15-18 

152. És most nektek mondom, akik a gyülekezetben vagytok, itt, vagy kívül, akiknek 
szüksége van gyógyulásra, akarom, hogy felemeljétek a kezeteket és mondjátok, 
„Szükségem van gyógyulásra Branham testvér.” Úgy néz ki, hogy mindenkinek van. 
Rendben. Ha hiszitek, hogy Krisztus szolgája vagyok, mondjátok, „Ámen.” Akkor azt 
akarom, hogy tegyétek egymásra a kezeiteket. Csak tegyétek egymásra a kezeteket. 
Felemeltétek a kezeteket (akik bent vagy kint vagytok) felemeltétek a kezeteket, hogy 
Istenben hívők vagytok.  



 Jézus Krisztus azt mondta (az utolsó parancsolata a gyülekezethez), „Menjetek e 
széles világra és prédikáljátok az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, aki hisz 
és bemerítkezik, meg lesz mentve; aki nem hisz, el fog kárhozni. És ezek a jelek követik 
azokat, akik hisznek: a nevemben ördögöket űznek; új nyelveken beszélnek; ha kígyót 
vesznek föl vagy halálosat isznak, az nem árt nekik. És ha kezeiket betegekre teszik, akkor 
azok meggyógyulnak.” Na most, Jézus mondta azt. Ne felejtsétek el, Ő mondta azt! Annak 
így kell lennie! Nem mondta volna azt, csak ha lesz valaki, aki azt az Igét meg tudja 
ragadni. 

Ézsaiás 7:14, Efézus 2:6 
 Úgy, mint Mária méhe meg tudta ragadni azt a kis magot: „Egy szűz fog foganni.” 
Mint ahogy egy pálmafa, meg lehet teremtve, vagy egy tölgyfa egy domboldalon, az Ő 
Igéje tette ezt.  

 Az Igéje bele tud menni a szívetekbe éppen most. „Hívő vagyok, Uram. Ez a férfi 
vagy asszony, akire rátettem a kezemet szenved. Nem magamért imádkozom, mert ők 
imádkoznak értem. Én érte imádkozom. És ó, Istenem, gyógyítsd meg őt. És hívő vagyok, 
és most összegyűltünk. Épp most tanultuk, hogy Krisztussal voltunk, amikor Ő a földön 
járt, mert része vagyunk az Ő Igéjének. Együtt szenvedtünk Vele; együtt véreztünk Vele; 
meghaltunk Vele; el lettünk temetve Vele; feltámadtunk Vele, és együtt ülünk mennyei 
helyeken Jézus Krisztusban, a nagy Királyban, Aki itt van közöttünk. És én ennek a 
Királynak vagyok a fia vagy a lánya, és a kezemet a Királynak a fiára vagy lányára teszem, 
aki értem imádkozik és én pedig ő érte. Most, Uram, válaszolj az imámra és gyógyítsd 
meg Istennek ezt a fiát vagy Istennek ezt a lányát.  

 Együtt imádkozzunk most egymásért. 
Jakab 5:15,16 

153.  Úr Jézus, alázatosan jövünk megvallva a hibáinkat. Jövünk megvallva, hogy méltók 
vagyunk a betegségre, halálra és szomorúságra, de elfogadjuk a Te engesztelő 
áldozatodat a bűneinkért és a betegségeinkért. És ma este Istennek ezek a fiai és lányai, 
akik itt ülnek és az Igének a helyreigazítását hallják, és felemelik a kezüket, és 
szorosabban akarnak járni Veled, egymásra teszik most a kezeiket, mert hiszik, hogy a Te 
Igéd igaz. Hiszik, hogy most feltámadtunk Krisztussal és mennyei helyeken ülünk Vele. 
Egymásra teszik a kezüket, imádkoznak egymásért. Azt mondtad, hogy a hitből fakadó 
ima megmenti a beteget, és Isten feltámasztja; és hogyha bármit is vétkezett, az meg lesz 
bocsájtva neki. 

 Megvallva a hibáitokat egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. 
Mert az igaz ember ható és buzgó imája… nagyon hasznos. Ó, örök Isten, halld meg a Te 
szolgád imáját.  



 És most, újra meg van írva, „Ha az emberek, akik az Én nevemen vannak nevezve, 
egybegyűlnek és imádkoznak, meg fogom hallgatni a mennyből!” Ó, Istenem, halld meg a 
Te gyermekeidnek az imáját ma este a mennyből. Küld le a Szentlelket erre a 
hallgatóságra, mint egy hatalmas zúgó szelet. 

154.  És ezeket az embereket Isten elé hozzuk. Sátán, le vagy győzve; legyőzött lény vagy. 
Jézus Krisztus legyőzött téged a Golgotán. Nincs hatalmad. Csak blöffölni tudsz. 
Megkötjük ma a kezedet. Jézus Krisztus nevében gyere ki ebből a népből itt, te betegség 
és kór, és hadd menjenek el szabadon Jézus Krisztusnak az Isten Fiának nevében. 

155.  Halleluja! Érezzétek Isten dicsőségét; érezzétek, hogy az imátok meg van válaszolva! 
Hiszitek, hogy Isten meghallgatta a mellettetek ülőt? Hányan hiszitek ezt, emeljétek fel a 
kezeteket! Íme! Ó, csodálatos. 

Szeretem, szeretem, 

 Most felemelt kézzel énekeljétek Neki teljes szívetekből. 

Mert Ő előbb szeretett; 

 Teljes szívetekből így gondoljátok? 

És kifizette a megváltásomat a Golgotán. 

156.  Hányan érzitek, hogy Isten megbocsájtotta a bűneiteket, azokat a dolgokat, amiket 
tettetek? És ettől az éjszakától kezdve, „Ó, Isten Báránya, megígérem, hogy helyes 
módon fogok járni. És annak a névnek a tiszteletében fogok járni, amiről el vagyok 
nevezve kereszténynek, Krisztusinak. Felemelem a kezeimet, Istenem; újra Neked 
szentelem magamat ma este. A világosságban fogok járni.” Ámen! 

A világosságban fogunk járni, gyönyörű világosság;  

Onnan jön, ahol a kegyelem harmatcseppjei fénylenek.  

Ragyogj körülöttünk éjjel és nappal, 

Jézus a világ világossága. 

A világosságban fogunk járni, ez olyan gyönyörű világosság.  

Onnan jön, ahol a kegyelem harmatcseppjei fénylenek. 

 Ahová Ő elment, hogy helyet készítsen számunkra! 

Ragyogj körülöttünk éjjel és nappal,  

Jézus a világ világossága. 

 Gyertek, mind ti világosság szentjei megvallani: 

Jézus, a világ világossága 



Igazság és kegyelem van a Nevében 

Jézus a világ világossága.  

 Mit fogunk akkor csinálni? 

A világosságban fogunk járni, olyan gyönyörű világosság;  

Onnan jön, ahol a kegyelem harmatcseppjei fénylenek.  

Ragyogj körülöttünk éjjel és nappal, 

Jézus a világ világossága. 

 Ó, nem érzitek, hogy teljesen át lettünk mosva, jól érzitek magatokat? Ó, egek! 
Fogjunk kezet, ahogy újra énekeljük. 

A világosságban fogunk járni, olyan gyönyörű világosság; 

Onnan jön, ahol (Isten áldjon titeket!) a kegyelem harmatcseppjei fénylenek. 

Ragyogj körülöttünk éjjel és nappal, 

Jézus a világ világossága. 

 Csak csukjuk be a szemünket és dúdoljuk. [A gyülekezet dúdol.] 

 Úgy viselkedünk, mint a gyerekek; gyerekek vagyunk. 

Ó, ez olyan gyönyörű világosság; 

És onnan jön, ahol a kegyelem harmatcseppjei fénylenek.  

Ó, ragyogj körülöttünk éjjel és nappal, 

Jézus a világ világossága.  

 Szeretitek Őt? 

A hitem felnéz Rád, Te Golgota Báránya. 

 Csak csukjátok be a szemeteket és énekeljétek. Dicsérjétek Szellemben! 

Isteni megmentő! 

Halld meg, amint most imádkozom, 

Vedd el az összes bűnömet,  

Ó, hadd legyek ettől a naptól teljesen a Tiéd! 

Mialatt az élet sötét útvesztőjét taposom, 

És a szomorúság körülöttem egyre nagyobb, 

Ó, legyél Te a vezetőm; 

Változtasd a sötétséget napvilággá,  



Töröld e a könnyet és a félelmet, 

Ne engedd, hogy valaha elmenjek Tőled. 

157.  Ó, egek! Tudjátok, én csak egy régimódi ember vagyok. Szeretem… Azt hiszem, hogy 
ez az ének millió kilométerre van azoktól az új, felszabdalt, feltűnősködő rock and rollt 
utánzó ritmusoktól. Azok a régi költők, akik ezeket a dalokat írták, a Szent Szellem 
érintette meg azt a tollat és úgy kezdtek el írni. Ó, egek! Eddie Perronet-re gondolok és 
mind azok a nagy… Fanny Crosby: 

Ó, ne menj előlem Jézus, Halld, kiált szívem… 

158.  Egyszer próbálták megfogni őt, nem tett úgy, mint a pünkösdi Elvis Presley, hogy 
eladja a születési jogát egy csomó Cadillac-ért. Ő… Odamentek Fanny Crosby-hoz, és azt 
akarták, hogy írjon világi dalokat. Azt mondta, „Semmi pénzért sem tenném. 

 Azt mondták, „Nos, vak vagy. Amikor a mennybe jutsz, hogy fogsz…”  

 Ő megfordult ihletés alatt és elkezdte, azt mondta: 

Meg fogom ismerni Őt, meg fogom ismerni Őt, 

És megváltottként ott állok majd az oldalán. 

Meg fogom ismerni Őt, meg fogom ismerni Őt, (Hogyan?)  

A szögek helyéről a kezeiben. 

Máskülönben, „Ha nem fogom látni Őt, akkor érezni fogom a kezeit.”  

Meg fogom ismerni Őt, meg fogom ismerni Őt, 

És megváltottként ott állok majd az oldalán.  

Meg fogom ismerni Őt, meg fogom ismerni Őt,  

A szögek helyéről a kezeiben. 
János 14:2,3 

159.  Hát nem késztet ez arra titeket, hogy szeressétek Őt? Elment, hogy helyet készítsen 
számunkra. „És ha elmegyek és helyet készítek, akkor újra visszatérek majd, hogy 
magamhoz fogadjalak titeket.” 

160.  Kisgyermekek most próbák között, engedelmeskedjetek újra Isten parancsolatainak. 
És a pásztor itt, ha valaki közületek nincs még bemerítve, a víz készen áll, és a 
gyülekezethez való csatlakozásnak a lehetősége vagy bármit is akartok tenni, vagy bármi 
is, akkor tegyétek meg. Ha nem kaptátok még meg a Szent Szellem keresztségét, ez az az 
éjszaka, hogy megkapjátok. Hiszitek ezt? 

Zsidó 13:8 

161. „Ó,” mondod, „Branham testvér, késő van, túl sokáig prédikáltál.”  



Pál egy éjjel egész éjjel prédikált, ugyanezt a fajta üzenetet, az a kis fiatalember leesett a 
falról és meghalt. És Pál annyira felkenve azzal az ugyanilyen üzenettel, ráhajolt a testére, 
és az élet visszatért bele. Ő még mindig Jézus Krisztus, ugyanaz tegnap, ma és 
mindörökké. Szeretitek Őt? Csak még egyszer felemelt kezekkel. Szeretem, szeretem. 

 Hol van a zongorista? Ha lehetne testvérnő, vagy ki az, add meg a kezdő hangot, 
kérlek. 

 Hányan szeretitek Őt? Csak emeljétek fel a kezeteket és mondjátok, „Én igazán 
szeretem Őt. Csak teljes szívemből szeretem Őt. Szeretem Őt. 

162.  Most csak énekeljük ezt el Isten dicsőségére. Most becsukott szemmel felemelt 
kézzel a menny felé. „Szeretem, szeretem.” Imádjuk. Amikor prédikálsz, és lemetszel 
dolgokat vagy eltépsz, vagy kihúzol olyan módon, ez a balzsam, amit Isten kiönt, csak 
gyógyít. Van Gileádban balzsam a lélek számára. Énekeljük most ezt. Add meg a kezdő 
hangot. 

Szeretem, szeretem, 

Mert Ő előbb szeretett. 

Vérével megvásárolta az üdvösségemet a Golgota fáján. 

1. János 4:20 

163. És ha… „Arról fogják az emberek tudni, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek 
egymást.” Így van. Ha nem tudjuk egymást szeretni, akit látunk, akkor hogy fogjuk 
szeretni Istent, akit nem látunk. 

Szeretem, szeretem, 

164. [Branham testvér egy testvérhez beszél az emelvényen —a szerk.] Isten áldjon meg. 
[A testvér azt mondja „Itt lenni ma este egy igazi megtiszteltetés a Mennyből.”] 
Köszönöm, testvér. [„Ez igazán jó.”] Nos, az gondolom a gyülekezet, mindenki meg lett 
erősítve, ugye? [„Igen. Valóban.”] Isten áldjon meg, Boone testvér. Átadom neked a 
gyülekezetet. Isten áldjon meg. 

 

 

*** 


