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Egy abszolút 

(An Absolute) 

1963.december 1. Shreveport, LA 

 

1. Hajtsuk meg most a fejünket imában. 

. Úr Iste , a i t ki lett fejez e ekü k e e  a g ö örű é ek e ; Mil  ag  ag  Te. És 
mi gondoljuk ezen a reggelen, mit csinálnánk mi Te Nálad nélkül! És mikor mi gondoljuk, 

hog  Te ol a  ag  ag  és a Te szereteted erőltetett Téged, hog  il  ag o  gondolj mi 

reánk, ezért az én lelkem alig bírja bevenni. Az igaz. Én imádkozok, hogy áldj meg minket 

ma, hogy most itt tovább megyünk a szolgálatban, hogy Te megtörnéd nekünk az Élet 

Kenyerét, amely a kijelentése Krisztusnak. Mi ezt kérjük a Jézus nevében. Ámen!  

3. Ungren test ér g akra  jö  a te plo a és ő Me phis-ben lakik, Tennesse államban. 

Ő és az ő édesa ja, a felesége és az egész salád jö ek a te plo a. És ag o  ritká  
hallo  é  őt, ert i dig úg  el ag ok foglal a, de a reggel é  elhatároztam, hogy 

eghallgato  ezt az é eket, a it é ekel. Ő é ekel ást is, az eg ik az é  ked elte . 
„Lejött az Ő di sősségé ől” és azok az én kedvelt énekeim. És nekem volt az a nagy 

egtiszteltetése , hog  egis erhette  az édesapját a reggel, az első alkalo al. 

Ezelőtt eke  e  olt eg ez a lehetőség. Kitű ő e er. Az U gre  test ér ek az apja 
soha nem fog elmenni, addig, amíg a fia él, a Morris, mert feltétlenül egymásra 

hasonlítanak.  

. És az ő felesége az U gre  Morris a ja sak az Úr keg el é ől élt az elmúlt 15 éven 

át. Feltétlenül egy nagy inspiráció nekem. Látni azt, átmenni azokon a sötét órákon, 

a el eke  ő át e t és i d e ellett fogódzkodik Iste  áltozhatatla  kezé e. Az 
kifejezi nekünk, a kereszténynek valódiságát és azoknak a hitét, aki Krisztus. Így én 

nagyon boldog vagyok azért ma reggel.  

. Most olt eg  eskü ő az alsó e elete . Az é  két g er eke  házasodott össze. Az é  
gyermekem a templomból; a mi kis Simpson Billy- k és a M ers kislá . Ők ked esei 
voltak egymásnak már egy ideje. Sharol igen. Nekik van is rokonaik, vagyis a kis Myers 

Sharol-nak az Ungren testvérekkel. Hát mi boldogok vagyunk értük. Én látom, hogy már 

leültek, azutá  hog  eg olt az eskü ő, issza és följöttek a g ülekezet e és leültek 
hallgatni a szolgálatot. Ezek a gyermekek mindig benne voltak mélyen a szívembe, mert 

ők ol a  tisztelői az Igé ek. Ők sak szeretik az Igét. É  e  go dolo  azt íg , azért 
ahog  az é  g er ekei ek szólíto . É  e  go dolo , hog  ők külö ek ár el  ás 
g er ektől. De sak eke  úg  éz ki, én Istenre nézek föl értük.  

. A kis Bill eg akart ősül i, de attól félt, hog  eki el kell e i kato á ak. És olt ott 
ásik kettő ag  háro  ug a a a  a hel zet e . És ezek a fiúk odajöttek hozzá  és 
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mondják: „Branham testvér, mi nem akarunk kibújók lenni, vagy bármi, de mi szeretnénk, 

ha te megkérdeznéd Istent.” És el o dták, hog  szeret é ek ki arad i a hadsereg ől, 
ha lehetséges, e  azért, ert ők e  akarják éde i az országot, egtesz ek ár it, 
amit tudnak. De az a helyzet, ha el kell menniük, nekik menni kell rosszféle nép közé, ott 

kint (nem tudom, minek nevezik azt) PX-nek, vagy aminek hívjak és oda mennek, ahol 

azok a fél eztele  ők illetle ül iselked ek. Az e  kereszté  fiúk ak aló. És íg  Iste  
megadta nekik a kérelmüket.  

7. És most a kis Bill jött feleségül venni ezt a kedves kis Sharol-t, így mi boldogok vagyunk 

értük. És mi kívánjuk a legjobbakat nekik az Isten országában.  

8. És most ez nagyon jó alkalom nekünk. Itt van egy szép vasárnapi iskola ma reggel, a 

gyülekezeti helyiség túlzsúfolva és ezért boldogok vagyunk. És sok alkalommal a 

prédikátor. Az biztat minket, amikor látjuk a népet jönni, hogy meghallgassanak téged. 

Azért mert tudjátok, te nem szeretnél beszélni az üres székeknek. Mi ugyan beszélnénk, 

ha csak egy személy volna itt. De ez jó érzés, amikor te gondolod „ha ez az egy nem érti 

meg, a másik majd megérti, látjátok,” És ez csinálja a különbözetet, csinálja azt 

di sőségesre.  

9. Most a hirdetések ezek? – na, gyorsan megemlítjük. 

10. Én találkoztam Boutlier testvérrel, a ikor jötte  ki és é  e  látta  őt, a ióta itt 
olta . É  kérdezte  tőle „merre jártál?” Azt mondja, „pulyka ebédet csinálok.” És én 

o dta  eki, hog  é  el esztette  eg  párat. Ő o dta: „Te?” Én mondtam neki: „Te 

egyáltalán nem változtál” és ő o dta: „Te sem”.  

11. Én mondtam: „Az, valódi diplomácia.” – Én mondtam: „De te tudod, én változtam.” 

Én lementem 76 kilóról 65 kilóra. Hát így biztos változtam.” Minden öltönyöm egy kicsit 

túl nagy rám. És valaki adott nekem egy öltönyt a napokban, így azt tudom most itt 

használni. Ez nem csüng le a vállamon és a derekamon nem hajtódik egymásra. 

12. De én magam próbálom tenni a legjobbat Jézus Krisztusnak, amíg megvan a 

lehetősége , hog  si álja . És ektek a jó go doskodásotok!  

13. Én mondtam a terembe csak most, én láttam a nagy Szentlelket eltávolítani a rákot 

eg  ő testé ől. Po tosa  ott. A ő Te as ól a . És a hölg  ott ül, és soha e  látta  
sze él t idegese ek, eg  prédikátor felesége. Csak eg  pilla attal ezelőtt. És az Úr 
mutatta látomásban, ahog a  ő ott ül és é  láto  őt. Ő fölhí ott Ne  York-ba és föl akart 

ide jönni. Nem volt neki csak egy öt perce, látom a férjét, aki szenved fekéllyel. És mi 

idézte azt a fekélyt? A feleségének a betegsége. Mindenható Isten, nyugtasd meg azt a 

őt ott ül e. Ő ott ül és éz e ge  ost. É  szi té  akaro  o da i eked test ér, a te 
fekélyed elmúlt. Látjátok? –te jobban leszel most és menj vissza az Úr munkájába. 

14. Na, most amikor látsz valamit, amit az Úr csinál, te csak nem tudsz vele eltelni. Te 

csak akarsz menni tovább, tovább és tovább.  
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15. És most tegnap este nekünk volt egy nagy imaszolgálat. És az jó, az kellemes. A 

betegekre a kezet tenni, az egy jó dolog. Néha az az egész. És azután van némely, hogy 

valami van ott hátul és nem tudják elérni. És neked meg kell fognod azt a személyt, és 

egtud i i az ok. Látod, ott a  ala i, a i egakadál ozza őket, ala i a  az út a . 
És egy kis árnyék és elrebbenti azt.  

. Na, ost az a kis hölg  ott eg  pár pilla attal ezelőtt ol a  ideges olt, g e gélkedő, 
szegé  kis társ, ég a lélegzetét is le esztette, sak kapkodott le egőért, és azt fol tatta 
úgy.  

. Most a it si ál od kell. Itt a  eg  kis fel ilágosítás. Meg kell ragad i az ő lelkét, 
látod? És akkor te kinyújtod neki a te igazi gondolatodat. Látod, és te megváltoztatod a 

go dolatodat. Látod? A ikor az törté t, akkor Krisztusra összpo tosítod őt. És aztá  ő 
ehet to á . De eked eg kell, hog  áltoztasd az ő go dolatát. Ő e  tudja 
eg áltoztat i agától. Ő sak fut ol a  pörgés e . És eked föl kell venned azt. Most 

ott a  eg  kis ala i, a i ad eked ala it… Ne pró áld ta ul á oz i azt. Ne si áld 
azt. Csak higgyed és menj tovább. 

18. Hogyan tudna az a kisbaba, fekszik ottan az anyja karjaiban, meghalva reggel 9 órától 

és ég azelőtt az éjjeli órákban, hol volt az a kis lélek? Neked menni kell, megtalálni azt a 

lelket és visszahozni. És mikor látod, hogy jön vissza, akkor te fölemelkedsz az Úr nevében 

és hívod azt. Látod? –akkor az meg fog történni. De amíg nem csinálod azt, addig csak 

pazarolod a leheletedet. Az semmi, semmi titokzatos. 

19. Az a megtalálja Istent és te magad állj félre az útból és engedd a Szentlelket, hogy 

hasz áljo  téged, ár ire, a it Ő akar si ál i. A i az egész. A legfo tosa  dolog 
bármely ajándékkal kapcsolatba, hogy a te saját gondolatodat félretedd és engedd 

Krisztust. És akkor ár it is o d Ő, ha akarod tud i, hog  Krisztus-e, vagy nem, ha csak 

érzékelés, hagyd magára. Ha csak indulat, hagyd azt magára. De ha az meg van írva az 

Igében, akkor az Isten. Mindig bírálj meg mindent, amit bármi lélek mond neked, az Ige 

által. Az Ige soha e  tá ozik attól az Igéről, ha elhag od, te el ag  esz e. 

20. Most mi itt maradhatunk délig is, csak beszélve így, gyerünk most a Bibliába és 

olvassunk a Szentírásból. Én szeretem Isten Igéjét. Én tudom, hogy mindnyájan szeretjük.  

21. Én akartam prédikálni ma reggel, vagy beszélni. A vasárnapi iskolát tanítani, az Isten 

elrejtett titkairól a világ alapítása óta, amely ki van jelentve a Jézus Krisztusban. És nem 

olt rá lehetősége , hog  i de t átfussak. És el is feledkezte  az eskü őről, íg  talá  
azt ajd a kö etkező alkalo al, a ikor erre járok.  

. Most é  fogok ala e it ol as i háro  hel ről a i liá ól. Az elsőt é  akaro  
ol as i a Filippi le él ől. Az . rész . erssel kezdve és olvasva 22-ig. „Mert tudom, hogy 
ez nékem idvességemre lesz, a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus Lelkének 
segedel e által. A az é  ese gő áráso  és re é sége  szeri t, hog  se i e  eg 
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nem szégyenülök, hanem mint mindenkor úgy most is nagy bátorsággal fog 
magasztaltatni Krisztus az én testemben. Akár életem, akár halálom által. Mert nékem az 
élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat 
gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.”  
 
23. Na, most a Rómaiakhoz írt levélben és mi elkezdjük a 8. részt és a 35. vers, amelyre 
építve, ahonnan veszem a leckét.  
 
„Ki soda szakaszt el i ket a Krisztus szerel étől? Nyo orúság vagy szoro gattatás, 
vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?  

Amint meg van írva, hogy Te éretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint 

vágó juhokat. De mindezeken felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett.  

Mert eg vagyok győződve, hogy se  halál, se  élet, se  a gyalok, se  
fejedele ségek, se  hatal asságok, se  jele valók, se  következe dők, se  agasság, 
sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek 

szerel étől, a ely vagyo  a i Uru k Jézus Krisztus a .” 

 
24. Az Apostolok csel. 2:30. vers. „Próféta lévén azért és tudván, hogy az Isten nekünk 
eskü éssel egesküdött, hog  ajd az ő ág éká ak g ü öl sé ől tá asztja a Krisztust, 
test szeri t, hog  hel eztesse az Ő királ i széki e.” 
 

. Most ez sok Sze tírás olt, e i az eg ik hel ről a ásikra a Bi liá a . De i tudjuk, 
ha annyi Ige Szentírás volt olvasva, mi fogunk valamit ott találni, ami fog nekünk segíteni. 
Most Isten segítsen minket, ahogy én szeretném venni ezt a témát ma reggel, mint az Ige 
abszolútja. Egy Abszolút.  
 
26. Most mi, amikor én kikerestem ezt a szöveget, én megnéztem a szótárat. Én 
gondoltam, „mi az?” – valakik állandóan mondják, az abszolút az igaz. Abszolút, ez az. „Én 
gondoltam”, „Mi az a szó? – mit jelent az abszolút?” És én megnéztem a szótárban, hogy 
megtudjam, hogy mit jelent.  
 
27. A Webster szótár azt mondja „tökéletes, saját magában, határtalan az erejében, 
elsősor a  égső.” Látod? „Határtalan az erejében, tökéletes saját magában és valóban 
az égső.  Amit az abszolút szó jelent. 
 
28. Én szeretném mondani ezt és bízom, hogy ti megértitek ezeket a szavakat, mert én 
nem vagyok egy szakképzett pap, abban a módban és a lélektan szerint hozni egy 
megragadó valamit, ami megfogná az embereket. Az egyedüli, amit én csinálok, én 
megpróbálom a legjobbat, amit én tudok, számítva a barátokra, akiket Krisztus adott 
nekem és én akarom, hogy meglássák mi az én gondolatom Krisztusról.  
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2 . Na, ost i de  ag  ered é  az a szolúthoz kötődik. Te e  fol tathatsz életet 
anélkül, hogy legyen egy abszolút. Te nem érsz el eredményt anélkül, hogy az legyen az 
a szolút, ert az a tökéletes égső oszlop. Az a hel , ahol te odakötöd agad ala ihez.  
 
30. A napok, amelyekben mi élünk most és minden úgy bomlik fel, olyan törékeny és 
elromlott. Én gondolom, hogy ez az üzenet, nagyon helyén való dolog lesz, különösen 
kereszté ek ek, a ikor ők e ek át a él  izeke  ost. A kereszté  gyülekezet 
megy át a leg él e  íze , ost az el últ  eszte dő ől. Mert i jö ü k eg  
helyre, ahol valami be lesz mutatva a kereszténységnek. Valami, amin választaniuk kell. És 
én úgy gondolom, hogy a keresztény gyülekezetnek kell, hogy legyen valami, amit tudnak, 
amihez hozzá vannak kötve, ahelyett, hogy csak úszkáljanak körbe, mint a levél a vízen, a 
szélben. Amint a Biblia mondja „Kiket ide s tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármily 
szele…” A szél jön és elfújja a kis levelet ebben az irányban és egy másik szél jön, az északi 
szél, a déli szél a keleti szél és a nyugati szél. Te soha nem fogsz jutni sehova, te nem vagy 
állandó (stabil). A keresztény életnek stabil életnek kellene lenni. Annak úgy kellene lenni, 
hogy az valami, az a legfontosabb, te hozzá vagy kötve, az több mint az élet maga.  
 
31. És neked kell valami, amihez hozzá vagy kötve. Valaki hozzá van kötve az üzletéhez. 
Valaki hozzá van kötve a családjához. Valaki hozzá van kötve egy hitvalláshoz. Valaki 
hozzá van kötve a hadsereghez. Nekünk van különféle dolgunk, amihez hozzá vagyunk 
köt e. De é  go dolo , i teg  kereszté , ekü k oda kell kötőd i, ahol i tudjuk, 
hogy az igazi. Mert te talán a családodhoz vagy kötve és a te feleséged elhagyhat téged. 
te talán hozzá vagy kötve a hadsereghez és te talán meghalsz. És te talán hozzá vagy 
köt e ásféle dolgokhoz és a ak a  ége. De kell, hog  leg e  ott eg  égső kikötő 
oszlop. A ak ott kell le i alahol, aho a az e er odakötődik. Az ő örök 
célállomásához (rendeltetési hely). Mert ha te fogsz bízni a te munkádban, amikor a te 

u kád efejeződött, azzal ége. A ikor a salád el itetik, azzal efejeződött.  
 

. De sak eg  dolog a , a it é  go dolok, hog  az a égső kikötőoszlop. És é  hisze , 
hog  Pál ak olt az ő életé e  a kikötőoszlopo  a hit. És én szeretnék mellé állni, ha mi 

e ezhetjük úg  és eszél i arról a kikötőoszlopról. Ő azt o dta: „Nekem az élet 
Krisztus, és a meghalás nyereség.” Na, most Krisztus volt Pálnak az abszolútja (vagy 
végérvényessége, vagy tökéletessége). Az olt az ő kikötőoszlopa. Az olt az ö é. Az olt a 

ége i de  ér elés ek. Az olt Krisztus az ő kikötőoszlopa. 
 

. Pál ak e  olt i dig ez a kikötőoszlopa, ő hozzá olt azelőtt köt e a farizeusokhoz. 
És ő eki eg kellett, hog  leg e  a kiképzettsége és ta ultsága, íg  azok efogadták őt 
és ege gedik eki, hog  oda kösse agát az ő oszlopukhoz. De eg  ap az úto  olt 
Da aszkusz felé és találkozott Jézussal, sze től sze e. És attól fog a elszakította agát 
az ő farizeusi kikötőoszlopától. És új ól kikötötte agát ahhoz a Jézushoz, akit ő tudta, 
hogy meg volt feszítve, meghalt és föltámadott. Pál tudta ezt, mert találkozott, 

egis erkedett a sze éll el. Az eg áltoztatta őt rögtö . Ő soha e  olt ug a az, 
attól kezd e. Ő e sak a kö et is erte eg, ő e  egy hitvallást is ert eg, ő 
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megismerkedett a személlyel, Jézus Krisztussal. „Ki vagy Uram?” Ő azt o dta „Én 
vagyok Jézus.”  
 

. Go dolkozzu k azo  az el eszélgetése , eg  pár per re. É  hisze , hog  Pál őszi te 
ember volt. Mivel ez vasárnapi iskola, mi úgy akarjuk tanítani, mint vasárnapi iskolába. Én 
hisze , hog  Pál ag o  él  és őszi te e er és e  olt ő se i külö legesség, ami 
megkülönböztette volna bárki mástól.  
 
35. Mindazok a próféták, csak emberek voltak, mint mi vagyunk. A Biblia azt mondja 
Jak.5. „Illés e er olt, hozzá k haso ló ter észetű,” és ő is olt le t és fö t, ki t és 
bent. „És imádsággal kéré ne legyen eső.”  
 
36. És Pál ugyanaz a fajta ember volt, mint mi vagyunk, neki is volt nyugtalanságai, 

izo tala ságai. És ő e sületes e er olt. Ő járt az eg ik legelőkelő  allásos 
szektá a, a i létezett a földö . És ő előle lett ol a a ak a szektá ak a ta ítója egy 
nagy tanító alatt tanult, akinek a neve: Gamáliel volt. Aki a legnagyobb tanítójuk volt 
a a  az idő e . Az ő szülei látták, hog  a  ala i a Pál életé e  és íg  elő segítették, 
dolgoztak ke é e , hog  elküldjék iskolá a, hog  ő egta ulhassa az összes Isten 
tör é eit. És a él  őszi teséggel ő hitt i de  eg es szót.  
 

. És ő hallott erről az alsó osztál ú épről és ekik olt eg  u . próféta, aki által olt ez 
a csoport, aki Galileába nevelkedett, aki állítólag csodákat cselekedett és gyógyította a 

etegeket. De az ő szektája, aho a ő tartozott, e  fogadták el ezt az e ert, i t 
prófétát, ezt a Názáreti Jézust, ert Ő e  azo osította agát ő elük. Íg  Pál e  

ehetett oda, ert az ő saját szektájá ak a épe e  hitt a a . És azok fig elmeztették 
őt az il es i elle .  
 
38. És mivel Pál becsületes volt, azt gondolta, „ha ez e  Iste től a  és az é  
g ülekezete  o dja: az e  Iste től a , akkor sak eg  dolog a  hátra, eg kell 
szüntetni.” S mondta: „Elsöpörni az útból, mert csak akadály lesz az egy daganat lesz, 
rosszakaratú” az ő szektájá ak a hite elle . Íg  ő elhatározta a szí é e , hog  ő eli dul és 
kivágja ezt a „rosszakaratú növést.” Ahog  ő e ezte ag  az ő g ülekezete e ezte, 
ki ágja az ő előkelő soportjától.  
 
39. Egy nap le elekkel az ő zse é e  a főpaptól, a letartóztatására azok ak az 
embereknek, akik abban az állapotban vannak, mert az volna a kihágás, amire Pál indult. 
Ő az ő útjá  olt a áros felé, a i ek a e e: Da aszkusz. Már Jeruzsále  körül 
le sillapították őket. Íg  ár ő egkö ezte Ist á t és Pál kö eztette eg őt, adta a 

izo ságát és a felső ruhákat. Most ő e e ide le és si ál á ug a azt és egszü tet i 
ezt a nagy akadályt.  
 

. De k . iztosa  úg  dél felé, úg  tize eg  óra táj a , tize kettő felé, ő le lett sújtva. 
És ikor le t olt, ő föl ézett és ott olt eg  ilágosság előtte. És a ha g jött ki e ől a 
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világosságból, mondván „Saul, Saul” egy kérdés „Mit kergetsz engem?” Na, most Pál 
tudta, ag is Saul jo a  o d a tudta azt, hog  az ő épe kö ette ezt a világosságot, 
azóta mióta kijöttek Egyiptomból.  
 
41. Láttátok ti valamikor a Lamsa fordítását a Bibliának? A régi zsidó élen az Istennek a 
háro szögű ilágosság, tö é ag  ke és é ol as i, i t az az a háro  jelle ző 
tulajdonsága Istennek, egy Istenség e . És ez a háro szögű ilágosság a háro  eg e . 
Mi el eg  Iste , a zsidók ak olt jelül az Iste től a ilágosság.  
 

. És ikor Mózes találkozott ele a okor a , akkor Ő azt o dta: „Én Vagyok” amely 
megmarad ugyan annak három; tegnap, ma és mindörökké még mindig ugyanaz az Isten. 
És Mózes találkozott ele az égő okor ál. Ő ilágosság olt. És a ikor ezette ki az Izráel 
g er ekeit a pusztá ól, Ő olt a szö etség ek a g ala, a it Mózes hit által látott és 
elhagyta Egyiptomot, nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mint az 
Egyiptomi kincseket. Hit által Mózes látta azt, hogy az Krisztus volt a felkent. És az a Kenet 
eg  ala i, e ere  olt, de az olt Tűz Oszlop for ájá a . Látod?  
 

. És azutá  ug a az a ke et lejött az Ő keresztelkedésekor és belement Krisztusba és 
e e lakott. Já os tudta, hog  az Ő. Ő o dta: „azon” Akin te meglátod a Lelket, amely 

ki ezette őket Eg ipto ól a pusztá a  és a pusztá ól az Ígéret földjére, azo , aki  te 
látod ezt a háromszög formáját Istennek lejönni és eg arad i rajta, Ő az az „Egy”, Aki 

eg fog keresztel i a Sze tlélekkel és Tűzzel.” 
 
44. Na, most Pálnak nem volt –ez a megtiszteltetés, hogy ezt látta volna már. De hogy 
tisztább legyen neked az is. Nagyon meg voltak tiltva, hogy meghajoljanak a bálványnak, 

ag  ár i ahhoz haso ló ak. Na, ost a ikor ő látta ezt a ag  Világosságot, ő tudta 
azt, hogy az az Úr volt. Az Úr Szava azt jelenti „tulajdon /jog/ fennhatóság.” Ő e  
nevezett volna bármit „Úr”- ak. Az a re díthetetle  zsidó, a ikor ő tudta azt, hogy az a 
Lélek. De fig eljétek ő tudta azt, hog  ug a az a Tűzoszlop, a el  ezette az ő épét. És 
akkor ő isszaszólt „Uram, Ki vagy Te? Ki vagy Te?” Én akarom tudni ki vagy Te? Te 
találkoztál Mózessel abban a névben, hogy „Én Vagyok” De most itt megállok ezzel a 
gondolattal egy percre. 
 

. Jézus, a ikor Ő itt olt a földö , Ő föl olt ke e AZZAL, a it ők láttak, fig eld Ő 
mondta: „É  jötte  Iste től.” A Lélek ilágossá tette a Tűzoszlopot és „Én visszamegyek 
Istenhez.” És Ő testé lett azért, hog  eghaljo  a i ű ei kért. Azutá  az Ő halála, 
elte etése, feltá adása utá  és fele eltetése, azutá  Ő föle eltetett a . apo . Ő 
föle eltetett és az . apo  Ő isszajött a Tűzoszlop for ájá a  a ép közé és 
szétválasztotta Magát, mint tüzes nyelvet és rászállt ott i de  eg esre. És akkor Ők ott 
mind beteltek telve Szentlélekkel és elkezdtek beszélni más nyelveken, ahogy a Lélek 
adta nekik szólniuk.  
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. Látjátok, Iste  szétosztotta Magát, Iste  először a ag  Tűzoszlop a , Iste  
kinyilatkozott az emberi test e . Most Iste  szét álasztotta Magát, az Ő épe között. A 
Tűzoszlop fel o lott és ült i de  eg esre. Mi t a tűz el ei a lá g ak tö  ágú el , 

i t tűz ült ott i de  eg esre. És ők i d e oltak tel e azzal és elkezdtek eszél i 
nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniuk.  
 
47. Na, most ti látjátok, mi nem egy szétválasztott nép vagyunk, nekünk egységben kell 
lenni, mert mindannyian személyenként az Istennek egy része. És nekünk össze kell járni 
és akkor a Tűzoszlop ki utatja Magát az egész e , a teljesség e , a ikor az Ő 
gyülekezete eg ütt ül e ei hel e , akkor az Iste  erejé ek teljessége az Ő 
gyülekezetében van. Minden egyesüknek van lelki ajándéka és lelki szolgálata, gyertek 
össze, hozzátok azt a Tűzoszlopot issza új ól.  
 

. És Pál felis erte azt az Urat. És ő o dta „Uram, ki vagy Te, ha én, üldözlek Téged?”  
 

. Ő o dta „Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugódozni.”  
 
50. És meg lett mondva neki, hogy keljen fel és menjen be az utcába, aminek a neve 
„Egyenes”. És ott volt egy próféta, aki oda lett küldve, akinek a neve Anániás volt. És 
látott láto ást és egkeresztelte őt. És ő azutá  le e t Ará iá a háro  eszte deig, 
hog  ta ul á ozza a Sze tírást és eglát i i az a Tűzoszlop, a el  egjele t eki.  
 
51. Na, most mi látjuk, hogy Pál a hátralé ő életé e  azt ette kikötőoszlopá ak. Ő 
találkozott Iste el sze től-sze e és Iste től kapott felhatal azást. Mi soda 
kikötőoszlop. Mi soda A szolút! Az olt a ége i de  itatkozás ak. Az olt a ége 

i de ek Pál részéről. Mi de  küzdele , i de  el últ. É  e  törődök ele it 
o dtak a farizeusok, ag  a szaddu eusok, ag  árki ás it o dott. Ő találkozott 

Iste el, e izo ít a az Ige által, az eli tézett i de t. Az olt az élete égéig. Mert ő 
látta Istent bebizonyítva és be lett bizo ít a ő eki, hog  az Iste  olt az Ige által. És az 
alakja és for ája által, a i e Ő olt. És a hallható ha g által, a el  eszélt eki 
po tosa , a i olt. Na, ost az eg  ag dolog olt. Ne  soda, hog  ő tudta o da i 
Agrippa előtt. „Azért Agrippa király nem levék engedetlen a mennyei látás iránt.” Ő ahhoz 
kötődött. Ott olt ala i alódi, ala i, a it ő tudott, ala i, a it se ki se  ehet el 
tőle.  
 
52. Na, most ma, ha mi bízunk csak az iskolázásban vagy a mechanikai modern 
tanulástan, hogy megmagyarázza a Bibliát, akkor mi kaptuk azt csak az észbeli 
felfogásból. De nincs olyan ember, akinek jogában van prédikálni az Evangéliumot 
a élkül, hog  Ő sze től-szembe jött vele.  
 
53. Mint Mózes a sivatag háta mögött nem számít milyen tanult volt, bármi történt is vele 
az ő félel e és ugtala sága egszű t, ert ő állt a Sze t Földö  Iste el, a it se ki 
se  tud tőle el e i.  
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. És i de  férfi és ő, aki ek a  tapasztalata Iste el, találkozott ug a ezzel a 

Tűzoszloppal, a te szívednek mélységében. ”Ott nincs teológus, se ördög, se semmi más.” 
Pál azt mondja: „Se  jele , se  jö ő, se  halál, etegség, o orúság e  tud 
el álaszta i i ket az Iste  szerel étől, a el  Jézus Krisztus a  a .” Az a kikötőoszlop. 
Te tudod valami történt. Nem számít hány természettudós jön és mondják ezt, vagy 

ást, te kikötöttél. Te és Iste  egg é lesz. Ő te e ed a  és te Ő e e. „Azon a napon, 
ti megtudjátok, hogy Én az Atyában vagyok és az Atya Én bennem. Én ti bennetek és ti Én 
bennem.” Ti Őhozzá ag tok köt e.  
 
55. És Pálnak volt egy Krisztusban központosított élete. Ez egy másfajta élet volt, mint 
ami egyszer volt neki. Neki egyszer volt egy tudományos felfogása, de most van neki a 
Krisztusban központosított élete, az Abszolút. Nem számít mennyit tudott volna neki 
Agrippa beszélni. „Te egőrültél Pál, te el esztetted az el édet. Te túl sokat ta ultál.” Ő 
pedig mondta: „Én nem vagyok bolond.” 
 
56. Azután hozzáért Agrippához, olyan hatással, amíg azt mondta: „Majdnem ráveszel 
engem, hogy kereszténnyé legyek.”  
 
57. Pál mondta: „É  kí á o  Iste től, hog  le étek ol a ok, i t é  ag ok e 

ili sektől eg ál a.”  
 
58. Az csináltat veled dolgokat, amikor teneked van a Krisztusban központosított életed, 
mint Pálnak volt, amit te általában nem csináltál volna. Na, most nézzük: Szokás szerint az 
az e er /Pál/ ta ít a olt a Sze tírásra és a dolgokra és or ális körül é ek között ő 
kö ette ol a azt az utat, a ire ta ít a olt. De a ikor ez törté t és Krisztust tette az ő 
abszolútjává, vagyis „végérvényessé” az ő alap etőjé é, véglegessé, akkor az volt egy más 
élet. Ő külö özőe  selekedett. Ő őrülte  si ált dolgokat, ahhoz képest, a ire eg szer 
tanítva volt. És az ugyanazt fogja csinálni.  
 
59. Ha a gyülekezet eltávolodna attól a gyülekezeteknek a tanácsától és visszatérnének, 
és Istennek Igéjét tennék a végleges dolognak, az Isten Igéjét tennék a 
kikötőoszlopuk ak, az egtarta á őket. De azok oda kötik agukat az e er általi 
véghezvitelhez és határozottan össze fog omlani. Hát a Biblia azt mondja, hogy azt meg 
fogják csinálni. De ott lesz a menyasszony, amely ki van választva a világ teremtése óta az 
oda lesz rögzít e ahhoz a kikötőoszlophoz.  
 

. É  láto  az Örökké alóságot, i t haj alhasadást lejö i az időtartalo a  az Éde  
óta. És amikor lejött, ott követte a vérnek egy vonala, mind végig föl a Golgotára és a 
Golgotától össze olt köt e ezzel a o allal és e t ehhez a kikötőoszlophoz, Jézushoz. És 
eg  apo , a ikor Ő jö , hog  agához eg e az ö éit, i de  eg es sze él t, akik 
ehhez a véglegeshez vannak kötve, föl lesznek emelve az Örökkévalóságba. Miért? Azok 
ott oltak az Örökké alóság a  álla dóa . Azok ott oltak előre elhatároz á  az 
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Örökké alóság a . Azok eg  része Iste ek… Azok ott oltak az Ő go dolatá a , a 
kezdetben. És amikor az a nagy kötél föl lesz húzva, a vonala a vérnek az a jelkép, 
a el ről ár eszélte , a ikor az följö  a földről, i de ki, aki e e olt foglal a 
abban a vérben, újból vissza lesz helyezve az Örökkévalóságba. De az egyedüli út, ami lesz 
hozzá lesz kötőd e ahhoz az a szolúthoz, Jézus Krisztushoz. Az az Abszolút! Nem 
e er ek a teljesítése. De Iste  föltá asztotta Őt a halál ól és Ő az a szolút. És i 
tudjuk, hog  Ő él, ert itt a  Ő i elü k az Ő feltá adásá ak az erejé e , si ál a 
ug a azt, a it Ő si ált, a ikor itt olt Ő a földön.  
 
61. Én oda vagyok kötözve ahhoz a véglegeshez az a vége minden küzdelemnek. Én hozzá 

ag ok kötőd e. az az é  élete . É  eg  ű ös olta , a ikor Krisztus eg e tett 
engem. Én találkoztam valamivel. És azóta az én belém költözött. Az a változás és én 
hozzá vagyok kötve. Mindaz, ami én vagyok, az pontosan oda van kötve és akkor Isten 
szét álasztja az Ő életét és ege gedi, hog  é  Ő e e éljek és Ő é  e e  és akkor 
mi kikötöttünk.  
 
62. Az nem tesz semmi különbözetet, hogy mások mit akarnak hinni. Az egyéniségnek… 
te hozzá vagy kötve ahhoz. (Branham testvér mutatja a Bibliát.) Az a te véglegesed. Az az 
utolsó szó. És akkor, ha Ő az az Ige, akkor ez iztos az utolsó szó. Ez el kell, hog  dö tse 
azt. Bármit mond az, az a skarlátvörös fonál, az a Krisztus és bármi ellentétes azzal és nem 
tudok arról semmit. Az az, amit mi akarunk tudni mit, mond ez az Ige, mert én Krisztushoz 
vagyok kötve és Krisztus az Ige. Te megértetted ezt? [ A gyülekezet felel: „Ámen”.]  
 

. És az a része az Ő Igéjé ek, a el  adatott e ai apra és az Ő Sze tlelke azért is a  
bebizonyítva, azt a részét az Igének. 
 

. Mi t ahog  olt az Ő születésekor. Ézsaiás : . i d égig a Sze tírás a . Mi de , 
a i Ő róla olt o d a, az ott eteljesedett. A Luká s kö é e  ott i látjuk azt. Ő olt 
a ég, Ő olt a ége a prófétálás ak is, Ő agáról. Ő etöltötte azt a törté el et, a 
Zsoltárokat, i de t az Ótesta e tu a , a el  Ő róla eszélt, ott az e olt 
teljesedve. Azaz véglegessé ált. Az a kikötőoszloppá ált az Iste  Igéjé ek a a  a 
korszakban.  
 
65. És a valódi újjászületett népség ebben a korszakban, akik be vannak telve a 
Sze tlélekkel. A kikötőoszlopa e ek a Sze tírás ak, a el ek e kell teljesed i ezek e  
az utolsó napokban. Ezek véglegesek. Az az Isten véglegese, ert az az Ő Igéje és az Ige a 
Krisztus a kikötőoszlop. Ol a  e  létezik, hog  ettől te eless. Az a ala i tart téged.  
 
66. Amint mondtam, megcsináltat veled olyasmit, amit te általában nem csinálnál. Az 
csináltatott Pállal olyasmit, amit Pál általában nem csinált volna. Az csináltatott Mózessel 
olyasmit, amit Mózes magától nem csinált volna. Az, csináltat minden férfivel és minden 

ő el ol as it, a it aguktól e  si ál á ak. Az eg  ala i, akihez te oda ag  
központosulva. Az egy valami, az te neked a stabilizátorod.  
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67. Az a horgony a hajónak. A hajó hozzá van kötve a horgonyhoz, a vihar idején. És ha 
Krisztus a te a szolútod, te oda ag  köt e Ő hozzá. A eszél  idejé  a hajó, ha e geded, 
hogy himbálóddzon, az belehimbálódzik a sziklába. De mit csinálnak, leengedik a 
horgonyt. A horgony kutat, amíg belekapaszkodik az alapsziklába. És a hajó ki van kötve a 
horgonyhoz. Az az abszolútja a hajónak.  
 
68. És az újjászületett keresztény hozzá van kötve Krisztushoz és a Biblia a horgony. Az a 
dolog, amihez mi hozzá vagyunk kötve. Hagyd a szervezetet, hag d a külö öző dolgokat, 
hagyd a tudósokat, a tanítókat, mondani bármit, amit akarnak. Amíg ez az Ige mondja azt 
és ígéri azt, mi hozzá vagyunk kötve ahhoz. Ott van valami, ami nem enged el minket 
attól. Az úgy van. Az igazi újjászületett keresztény, azok megmaradnak azzal az Igével. Ha 
azt mondja: hogy csinálj egy bizonyos valamit, és hogy hogyan csináld, nekünk azt úgy kell 
csinálni. Nem számít, hogy bárki más mit mond az, amit Isten mondott. Mi hozzá vagyunk 
kötve ahhoz a Krisztushoz összpontosított élet. Krisztus újból az olyan, mint az északi 
csillag.  
 
69. Tudjátok, a föld forog körbe. És a csillagok valóban az, amit látsz, mint az esti csillag az 
ugyancsak a reggeli csillag. A föld csak körbe fordul ahhoz. Az elmozdul azoktól a 
csillagoktól, kivétel az északi csillag. Te e  állíthatod az irá tűdet az esti sillagra, hog  
eljuss alaho a, ert a kö etkező reggel i törté t? Az esti sillaggal ugato  ag  és a 
kö etkező reggel te kelete  ag . Látod? Te e  si álhatod azt. De te eállíthatod az 
északi csillagra. Ámen – és tartsd azt pontosan középen. Te ki fogsz jönni.  
 

. És az, a i a Krisztusra összpo tosított élet az. A ikor te el ag  esz e, Ő a te északi 
sillagod. Aztá , ha Ő az északi sillag a Sze tlélek az irá tű és az irá tű sak az északi 

csillagra mutat. Az nem fog mutatni a hitvallásra, vagy felekezetre. Az nem fog mutatni 
érzésre ag  ár i is az. Az eg arad álla dóa  az északi sillago . Ő a te északi 
csillagod. Amikor te el vagy veszve, te talán elmozdulsz a felekezettel és ahhoz hasonló. 
De az irá tű a Sze tlélek issza fog irá íta i po tosa  eg e ese  Igéhez, a el  
Krisztus és megtart téged rendületlenül. Köss ahhoz ki.  
 
71. Mi volna, ha nem volna északi csillag? Hogyan találná meg az útját az ember a ködös 
tengeren? Mi volna, ha nem volna Szentlélek, hogy irányítson téged az Isten Igéjéhez, 
hogy nyilvánvalóvá tegye azt és bebizonyítsa azt. Mit csinálnánk mi ebben az órában? A 
Szentlélek csak az Igére mutat, irányít. „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
Igével.” Nem egy részével az Igének, hanem minden Igével, mind az egésszel. Minden 
Igé el, a el  az Iste  szájá ól szár azik, azaz i által az e er él. Ő a te a szolútod, a te 
életed e . Ő ug a sak a te északi sillagod.  
 
72. Tudjátok, nekünk kell lenni valakinek, egy más valaki, aki eldönti a végét a viszálynak.  
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. Tudjátok olt ol a  idő, a ikor asztal ille  azo  függött, a it a ő o dott. É  úg  
hisze , e ek a ő ek Poost E il  olt a e e. É  lehet, hog  té edek a a . É  
gondolom az volt. Poost Emily. Az nem számít, ha Emily P. azt mondta „vedd föl a késedet 
és egyél babot azzal.” Az olt az asztal ille . Miért? Ő olt az a szolútja az asztal 
ille ek. Az úg  a . Ha ő azt o dta: „Edd azt a te kezeddel” te etted a te kezeddel. 
Miért? Ez a e zet őt tette az a szolúttá az asztalillemnek. Igen.  
 

. Volt eg  idő, a ikor Né etország ak olt eg  a szolútja és az olt Hitler. Az olt az 
abszolút. Nem számít bárki más mit mondott, amikor Hitler azt mondta „csináld” te 
si áltad. Te jo , ha egtetted. Ő olt az utolsó szó. Hitler olt.  

 
75. Volt egy idő, a ikor Ró á ak olt eg  a szolútja és az Mussoli i olt, a diktátor. Eg  
e er oda jött hozzá a ko si al, eg  per el ha ara  eki, ő ag o lőtte a ko si a és 
kidobta és azt mondta: „é  e  o dta , hog  eg  per el elő  é  azt o dta : itt 
legyen idő e . Az a szolút! Bár it is o dott, ekik eg kellett si ál i. A ak fordul i 
kellett. Ő azt o dta, ő egta ul á az egész ilágot fordíta i az ő sza á al. Az forog az 
Isten Szava által.  
 

. Volt eg  idő, a ikor Eg ipto ak olt eg  a szolútja. Az olt a Fáraó. Én voltam 
Egyiptomba egyszer, csak megnézni azokat a helyeket. És le kellett ásni 6 méterre, hogy 
megtalálják a trónt, amelyen ültek, a Római császár, amikor Rómába voltam és lent 
Egyiptomba.  
 
77. Látjátok, az mind visszatért a történelem porává, mert az a rosszfajta abszolút volt. Az 
igaz. Az rossz. Az összeomlik. Az emberi csinálmányú abszolút volt. És minden emberi 
csinálmányú abszolút és minden ember csinálmányú eredmény a porba kell menni. 
Annak a porba kell mennie. Az a hamisfajta és így összeomlik.  
 
78. Csak gondoljunk a mi nemzetünkre. Amikor mi bajba kerülünk, ha valaki csinál valamit 
és azt írálják itt a áros a  a kise  íróságo , ala i re dőrségi íróság s o a  eg  
to á  és égül az eg  a legfelső  íróságra. A legfelső  íróság a nemzet abszolútja. 
Az eldönti. Ha most Kanadában a mi barátaink Kanadából mennek, a kanadaiak mehetnek 
a királ őhöz. De az Eg esült Álla ok a  a legfelső  íróság a , az az a szolút. Néha 
mi nem szeretjük a döntésüket, de nekünk arra kell hallgatni mindenképpen. Igen. Mi 
nem értünk vele egyet, mi nem szeretjük a döntésüket néha, de az az abszolútja ennek a 

e zet ek. A e zet ahhoz a  köt e. Az a ége i de  itá ak. A ikor az a legfelső  
bíróság azt mondja, „te ű ös ag ” te ű ös ag , ekü k kell, hogy legyen az, ha az 
nincs nekünk nem volna nemzet. Mi volna, ha nekünk nem volna valami olyasmi? 
Természetes, mindenre van abszolút.  
 

. A la da érkőzés ek is a  eg  a szolút. Az a író. Úg  a . És ha ő azt o dja: 
„mellé ütés” akkor az az. Nem számit, mit gondol, mit gondolok vagy, ahogy én láttam, 
ahog  te láttad, az szá it, a it ő o d. Az az a szolút. Ha ő azt o dja ellé ütés, 
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neked bele kell egyezni, mert az úgy lesz elvégezve; mellé ütés. Mi volna, ha nem volna 
ott bíró, ki volna a jogos? Az egyik azt mondaná az mellé ütés volt, a másik azt mondaná, 
az nem volt. Az csak a labda volt, s így tovább. „Ott ol a eg  zűrza ar.” Nem tudnád, 
hogy mit csinálj.  
 
80. Ott kell lenni valahol, hogy valakinek a szava a végleges. Ámen. Én igazán jól érzem 

ost aga . Di sőség. Halleluja! Ott kell le i ala i ek, a i égér é es. É  ol a  
boldog vagyok ezért. Ó most ott valaki mondhatná „az ű ” – vagy „az e  ű .” Én 
nagyon boldog vagyok azért. Én boldog vagyok, hogy van abszolút. Nincs vita, nincs 
szükség vitára. A bíró azt mondta, mellé ütés, akkor az az. Jegyezd föl a gondolatodba, 
hogy az „mellé ütés” és menj tovább. Amikor Isten mond, bármit az úgy van. Nincs 
szükség itatkoz i arról, az az a i. Ő o dta úg . Az a kereszté ek ek az a szolútja az, 
úg  ha ő kereszté . Iste  o dta: „csináld azt így.” Azt úgy kell csinálni. Nincs 
vitatkozás. „Hát” mondja „az nem” se i ás erről. Íg  o dta Iste  az el a  i téz e. 
Az az a szolútja az igazi hí ő ek. Ige .  
 
81. Mi volna, ha nem volna valami ilyesmi, hol volnánk mi? A metodisták volnának az 
igazak, a baptisták, a reformátusok, a lutheránusok, vagy melyik lenne az igazi? Látjátok, 

i ol a, az az oka, hog  zűrza ar ol a. És az az oka, azok elsza adultak attól az 
abszolúttól az az oka, hogy elkóboroltak azokkal a csillagokkal.  
 
82. De van ott egy abszolút. Ott kell lenni egy abszolútnak. Ott muszáj lenni egy 
abszolútnak, és ott van egy abszolút. Az az, igen. És amit más mond, az nem számít. Igen.  
 

. Na, ost ha e  ol a író a la da érkőzése , i denki húzná egymás haját, 
civakodnának és verekednének. Látjátok? Az az oka, hogy nekünk szükségünk van egy 
abszolútra a kereszténységünkben. Megállítani a hajhúzást és a civakodást és a 
verekedést. Látjátok? Az Ige azt mondja és az eldöntötte. Ne tegyél hozzá és ne vegyél el 

előle. Csak hag d úg , ahog  az a .  
 
84. Tudjátok, a közlekedési forgalomnak is van abszolútja. A közlekedési jelkép a stop-
lá pák. Mi a , ha az eg ik reggel az e  űködik? Ó eke ! Voltál te ala ikor 
olyasmiben? Én voltam. Nem kételkedek, hog  ár el ik ko si ezető olt. Mi a , ha a 
stop-lá pa e  űködik? Akkor i de ki zúgolódik. Otta  a ko si ezető, az eg ik azt 
mondja „é  olta  itt először” –a másik azt mondja: „nekem menni kell munkába!” Ó 

eke ! Azok a ők fe eget ek a retiküljükkel és a férfiak verekednek ököllel és te látod 
a ag  zűrza art. Ott kell le i eg  a szolút ak, a i azt o dja. „Ez így van.” És az úgy 
van. Amikor az a lámpa azt mondja „stop” az azt jelenti, stop! Amikor azt mondja 
„mehetsz” az azt jelenti, mehetsz! Ha az nem az, akkor te bajba vagy.  
 
85. És ez úgy van a keresztény életben. Van egy megállóhely és van egy menethely. Isten 
Igéje az az abszolút. A Krisztus. Igen.  
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. Ha a forgal i lá pa e  űködik, akkor lesz eg  forgal i föltorlódás. És go dolom, 
az a  ekü k ost, ott olt a allásos főhel eke  a eg  forgalo  összetorlódása a 
hitetle ek ek, akik hí ők ek utatják agukat és i de  ás összetö örültek. Ott sak 
van egy forgalmi tömörület. Miért? Azért, mert nincs nekik meg az abszolútjuk. Az egyik 
azt mondja „hát i…” mi vagyunk az abszolút. A másik azt mondja „mi vagyunk az 
abszolút!”  
 

. Iste  az a szolút! Ő azt o dta: „Legyen minden abszolút, ami másképpen van, mint 
az enyém, hazugság. Az enyém az igazság!” Így itt van az abszolút, a kereszténységnek. Az 
a vége minden vitának. A Biblia így mondja, az igazzá teszi azt. Igen. Mindennek kell, hogy 
legyen abszolútja.  
 
88. Valakik csak szeretik a gyülekezetet ma, a legtöbb gyülekezetnek megvan a saját 
a szolútja. Mi de  eg es g ülekezet ek eg a  az ő sajátja, ala i ol as i, i t a írák 

apjai a . Mi de  e er úg  si álta, ahog  ő legjo ak látta. De az e  olt jó. 
Látjátok, az volt, amikor Isten Igéje és a próféták nem voltak. Az Ige az abszolút. Azoknak 

olt a saját a szolútjuk. Mi deg ik azt o dja, ő az igazság és az út. „Mi vagyunk az 
igazság és az út.”  
 

. De Jézus azt o dta, Ő olt az igazság és az út. „Az út, az igazság és az élet!” Úgy van 
az? Hát akkor Ő az Ige, íg  ott a  az a szolút. És a felekezet ek az a szolútja az se i, 
az hamis, engedd el.  
 
90. Na, most az ember azt jól csinálja a saját szemébe. De Istennek van egy útja, ahogy 
azt neki kell csinál i. Látjátok, a ikor Iste  és az Ő Igéje és az Ő prófétái e  oltak jele , 

i de  e er úg  si álta, ahog  ő akarta si ál i.  
 
91. És az, ami van ezekben a napokban, minden egyes azt mondja. „Én ehhez tartozom.” 
Keresztény vagy te? „Én református vagyok.” Kereszté  ag  te? É  kérdeze  tőled! Eg  

ő azt felelte: – Én tudtodra adom, hogy én minden este gyertyát égetek.” Egy másik 
ember azt mondta: az imasorba, amikor imádkoztam, – é  kérdezte  tőle, hog  
keresztény-e, azt felelte „én amerikai vagyok, hogy mered!” Mintha annak valami köze 

ol a ahhoz. Látjátok? Ők a e zethez a ak köt e. A ások oda a ak köt e egy 
szervezethez, tanításhoz.  
 
92. De a keresztény, ami azt jelenti „Krisztusra hasonló” és az egyedüli út, hogy 
Krisztushoz légy hasonló, az hogy Krisztus az Ige te benned legyen. Az a végleges. Igen. Én 
látta  ezt, ielőtt egtérte . És é  oldog ag ok, hog  Iste  egfogott agá ak, 

ielőtt a g ülekezet tette ol a.  
 

. Eg  ked es aptista prédikátor Na lor test ér, ő a di sősség e  a  a, ő eljött 
hozzá , ő eszélt eke . És ag o  soka  eszéltek eke , a ikor é  pró álta  
megtalálni Istent. A szombatista prédikátor akarta, hogy álljak be oda és így tovább. De 
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én láttam azt, ha én keresztény leszek, én nem mondhatom „na, most én szombatista 
vagyok.” Na, most az jól van. „Én baptista vagyok. Az jól van.” –De én akartam egy kicsit 
biztosabbat, mint az. Én nem bízhattam, mert minden egyes ingadozott.  
 
94. Én gondoltam. „Ott van valaki, valahol, neki kell, hogy legyen valami, ami igaz, 
valahol.”  
 
95. Így nekem szükségem volt az abszolútra, így én elfogadtam egyet, Isten Igéjét. Így én 
ol aso  az Igé e , hog  Ő az Ige. Já os „Én ezen az abszolúton, Én fogom fölépíteni az 
anyaszentegyházamat.” Az igaz, íg  é  elfogadta  Őt az Ő Igéjé e . Jel. 22:19. Azt 

o dja: Ha alaki el esz eg  szót e ől, ag  hozzáad eg  szót.” Az az abszolút. Az a vége 
minden versengésnek. Ez az abszolút. „Bárki el esz akár it e ől, ag  hozzáad ár it.” 
Isten azt mondta: „É  ki fogo  e i az ő részét az Élet Kö é ől.” Így az kellett, hogy 
legyen az abszolút. És Jézus mondta azt: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az 
Istennek minden Igéjével.” Akkor én megtudtam ezt „minden Ige” kellett, hogy legyen 
mondva: „parancsra új parancs, szabályra új szabály.” Annak úgy kell jönni, ahogy írva 
van!  
 

. Azutá  Ő azt o dta: „Ha ti É  e e  aradtok, Ő az Ige. Az É  eszédei  
bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok.” Én tudtam akkor, ha kereszténység volt az 
Iste  Igéje, és Ő olt az Ige és az által hog  elfogadod az Igét, az Ige él ő rajta keresztül, 
akkor tudtam, ha ti Én bennem maradtok és az Én Igém ti bennetek, kérjetek, amit csak 
akartok. És ha ti az Igében vagytok, és az Igének egy része, akkor te csak azt fogod kérni, 
amit az Ige mond neked, hogy kérjed. Ismerd föl a napot, amelyben te élsz. Akkor kérjed 
az szerint. 
 

. Íg  azért e jü k issza a té ához… Beszéljü k erről ost sze él ese . É  ki ag ok 
köt e. É  kikötötte  Jézus Krisztushoz, Ő hozzá az Ő Igéje által, Ő az é  a szolúto .  
 
98. Én rájöttem arra, hogy mindazok a felekezetek és azok, nekik megvolt az abszolútjuk. 
Mi de  eg es, i de  eg es, ekik eg olt az ő a szolútjuk.  
 
99. A katolikusok, amikor a pápa mond valamit, az az. Az az abszolútja a katolikus 
vallásnak. Én nem bánom mit mond a pap, mit mond a püspök, mit mond a 
hercegprímás, amikor azt a pápa mondja, az az. Az az abszolút, az tökéletes.  
 
100. A metodista gyülekezetben és nagyon sok protestáns felekezetben, amit a püspök 
mond, az az abszolút. Az az, amit a hitvallás mond. Az az abszolút.  
 
101. A pünkösdieknél, amit az elnök mond, attól függ, hogy jöhet-e vagy nem egy 
bizonyos személy prédikálni. Az az abszolút. Ha te nem egyezel a szavával, akkor te ki 

ag  rúg a a szer ezetük ől. Látjátok? Az Ige nincs figyelembe véve egyáltalán. Látjátok? 
Te megtalálod ezeket az abszolútokat, minden egyesnek megvan a saját abszolútja.  
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102. Ti tudjátok, én nem mondom ezt szentségtörésnek. Én az igazságért mondom. Én 
úgy érzek, mint ahogy Pál érzett, a ikor ő o dta: Ap. s. . -ben. „De semmivel sem 
gondolok. – ert e  égezte , hog  eg é ről tudjak ti köztetek, i t a Jézus 
Krisztusról, égpedig i t a egfeszítettről.” Engem nem zavarnak ezek az abszolútok. 
Lehet az pápa, püspök, vagy elnök, vagy tanácsadó, vagy rendszer, vagy bármi is az, egyik 
se  fog e ge  el ozdíta i. É  e  törődök ele, ha azt o dják: „hát mi – nem 
fogu k…” Az, e  si ál se i külö özetet. É  e  égezte , hog  eg é ről tudjak, 
sak Jézus Krisztusról. Az Ő Igéje e an bizonyosodva mi közöttünk. Én ahhoz hozzá 

vagyok kötve. Én bele vagyok horgonyozva abban.  
 
103. Amikor Pál azt mondta: „A ióta é  találkozta  Ő ele az úto , é  egfordulta … 
Ő kieg e esített e ge .”  
 
104. Ó én, hogyan kiegyenesített engem! Micsoda egye esítést kellett Ő eki é  rajta  

égez i! De ióta Ő kieg e esített e ge , é  Ő hozzá kötődte . É  láto , hog  az Ige 
az igaz olt, i de  a ak elle kezőjéül a , az hi ás olt. 
 
105. Tudod mit? Neki volt célja az én megváltásomban. Neki volt célja a te 

eg áltásod a . És é  elhatározta , az Ő keg el e által az Ő akaratát seleked i. Az 
okát, a iért Ő si álta é  e  tudo , iért si álta.  
 
106. „Ne  lehet hozzáad i, e  lehet el e i előle!” Amint mondtam, Jel.22:19. azt 

o dta: e si áld. Ha Ő a i abszolútunk, akkor nem lehet másképp. Olyan nincs, hogy 
ásképp lehet e. Ő eki kell, hog  az a szolút leg e , az utolsó szó, Ige. 

 
. Tudod, illiók oltak ű e , a ikor é  egtérte . Neki olt élja az é  

megmentésemben. Én egy különös személy vagyok a testvérek között sok mindenben, 
hiszek az előre ki álasztás a  /ele e elhatározás/ a kíg ó agjá a , a Jézus Krisztus 
nevében, való keresztségben, és mindazok a más dolgok, és a látomásokban és a 
Krisztusnak visszatért erejében. Ez elítéli a szervezeteket és más dolgok. Én különös 
vagyok, de Neki volt oka, hogy megváltson engem, terve – a iért si álta. Ő eg e tett 
e ge , a ikor ások oltak ott, illiók ű e , de Ő eg e tett e ge  ala i ok ól. 
Ott voltak iskolázott emberek, ott voltak okos emberek, ott voltak hittudósok, ott voltak 
püspökök, és doktorok és így tovább. Akik ott voltak a színhelyen, amikor megváltott 
e ge , de Ő eg áltott e ge  ala i ok ól.  
 
108. És én látom azt, hogy az Ige az abszolút, és én hozzá vagyok kötve és eltökélt, hogy 
é  e  fogok se i ást is er i, i t Jézus Krisztust és Őt egfeszít e. Neki eg olt 
az oka arra és én eltökélve vagyok, hogy megtartom azt az okot. Nem számít, hogy bárki 
is it o d é  e  külö ülte  el őket, ag  kétel e eg e  őket, de é  tudom, hogy 
é  ihez ag ok köt e. Ő akarta, hog  é  il e  leg ek. É  az Ö é olta  íg . Íg  lette  
tere t e a ter é ek. Neke  ez olt a felépítése  ezek a i őségek és íg  to á  és 
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i d ezek a jele téktele ségek, íg  Ő ki tudta szed i előle ; ala it e tudott tenni 
oda s az olt az Ő Igéje. És é  eltökélte , é  e  fogok se i ást tud i sak Krisztust.  
 
109. A Krisztus halála abszolút volt. Az volt abszolút. Az volt a vége minden félelemnek, 
azok ak, akik féltek a haláltól. Az Ő halála akkor az a szolút.  
 

. A ép fél a haláltól. Még Jó  is félt a haláltól. De a ikor eglátta a láto ást! Ő 
tudta, hog  i de  el últ, a saládja a g erekei. Még az ő felesége is elle e fordult, ert 
az, az a rossz szaga a keléseknek, a fekélyeknek, kiült a háza elé a hamuban és egy 
cseréppel vakarta magát. És a felesége még azt is mondta neki „átkozd meg az Istent és 
halj meg!” Ő azt o dta „úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül.” Látod?  
 
111. Azután amikor Elihu beszélt neki. Egy napon én akarnám azt a nevet megmagyarázni 
nektek, Elihu, megmutatni az Krisztus volt.  
 

. A ikor ő e e az állapot a jutott és i de  egi dult elle e, akkor ő látta a 
láto ást az eg  igazságról. Ő akart talál i e ert, aki eg tud a áll i ő érette, ráteszi a 
kezét a ű ös e erre és a Szent Istenre és az közben állna. És Isten megengedte neki 
lát i Azt, ég ezer é re előre. Az olt az ő a szolútja. Ő fölállt és fölrázta agát. 
Halleluja!  
 
113. Amikor az ember fél meghalni, ébredj fel, rázd föl magad, nézz bele az Igébe, és lásd 
meg mi az Isten látomása. 
 

. Ő látta azt a láto ást és azt o dta! „Én tudom, hogy az én megváltóm él és utolsó, 
utoljára az én porom felett megáll.” És én hozzá kötöm magam ahhoz! „Habár a 

őrpo drók elpusztítsák ezt a testet, i dazáltal az é  teste e  eg fogom látni 
Istent, akit magam látok meg magamnak, és ahhoz vagyok kötve.” Ő azt o dta: Ő látta 
azt. Az volt az Isten ígérete.  
 

. Ő keresztül ézett a ter észet tör é é . A i t é  o dta  éktek a 
folyamatosságát a természet törvényének, a folyamatossága az Igének, a folyamatossága 
az Iste  selekedetei ek, i de  fol to osság. Ő kérdezte a Jó  . rész e , azt o dta: 
„a fának van reménysége, ha kivágják, a virágnak, ha az meghal és így tovább.” De 

o dja: az e er lefekszik és feladja a szelle ét, e  keltet ek fel. Az ő fiai jö ek 
tisztességet ad i eki, de ő e  tud róla. Ó azutá  o dta: „Vajha elrejtenél engem a 
földbe, rejts el engem, tartsál meg a titkos helyen, amíg a te haragod elmúlik!” Ő félt a 
haláltól.  
 

. De a ikor előrelátott, i el próféta olt, látta a feltá adását az Úr Jézus 
Krisztus ak, ő fölkiáltott „mert én tudom, hogy az én megváltóm él!” Fig eld! Ő 
„MEGVÁLTÓMNAK” e ezte Őt! Fig elj! –„mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és 
utoljára az én porom felett megáll.” Mert én tudom, hogy az én megváltóm él és az 
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utolsó apok a , Ő ott fog egálla i a földö . /És azutá  a ikor a testet po drók 
megemésztik azt a testet, mind azután az én testemben én meg fogom látni Istent!” 
/helyes fordítás/ Isten és a Megváltó ugyanaz volt, Isten és az ember eggyé lett. „Én meg 
fogom látni Istent, akit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem 
más. Ámen!”  
 
117. Ne  alaki ás, de az a Meg áltó Iste  azt, Akit az é  sze e  fog eglát i. Ő az 
a szolút. Ő eg  a szolút. Ő el esz i de  félel et a haláltól. Ő i de  félel et el esz.  
 
118. A Zsidók 2. rész és a 14-  ers. Fig eld. Ő e eri for át ett agára, hog  

eghaljo , i t eg  e er, i de kiért, Ő föl ette az e eri for át. Ez a Meg áltó 
lejött és embernek részese lett, így meg tudott halni, az Egy ember, minden emberért. Ó, 
hog a  si álta Ő azt? Miért lett Iste  e erré? Azért, hog  kifizesse az e er 
büntetését.  
 

. De eg  hús ét reggelé , Ő eljött a kul sá al a halál ak, a pokol ak és a sír ak. Á e . 
Iste , Aki eg tudott hal i a kereszte  és a sír e  tudta Őt isszafog i? Se i, a pokol 

e  tudta Őt egfog i. Se i e  tudta Őt egfog i. Ő föltá adott. Ő ála oltak a 
kul sok. Ő föltá adott. A hódító G őztes, ert Ő leg őzte i d a halált, poklot és a sírt. 
A ikor Ő itt olt a földö , akkor Ő leg őzte a etegséget, Ő leg őzött i de t, Ő 
leg őzte a a o áskodást, Ő leg őzött i de t, a i leg őz i aló volt. És eljött a 
halálnak, a pokolnak és a sírnak a kulcsával az oldalán csörögve: És fölemeltetett a 
Magasságban és adott ajándékot az embereknek és visszajött a Pünkösd Napján. És 
átadta /a kul sot/ Péter ek, a g ülekezet ek. Á e . Ő a i a szolútu k. Minden 
félel ét a halál ak… ert Ő él, i is élü k.  
 
120. Róma 8:1. „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által.” É  azt hisze  az Ró a :  ahol egtaláljuk. És Ő a i egigazulásu k. 
Iste  feltá asztotta Őt a harmadik napon, igazolni a mi hitünket, hogy mi hisszük azt. És 
Ő föltá asztotta Őt egigazulására a i hitü k ek. Mit si ált Ő akkor? Ő isszaküldte 
Őt a egigazolót, ert a i hitü k hiszi azt. A Sze tlélek, Krisztus elejött a i 
megigazolásunkra, mert mi föltámadtunk a halálból az Életre. És mondta: mi fiak és 
leányai vagyunk Istennek, ülve mennyei helyeken Jézus Krisztusban, Aki megigazított 

i ket, az Ő feltá adásá al.  
 
121. Az ad nekünk megigazulást, tudni azt, ami üdvösségü k ek előlegé el i e ünk, 
maga a Krisztusnak Élete dobog mi bennünk. És akkor ezek után, hogyan tudnánk mi 

egtagad i az Igét? A el  Ő, az Ige. Adja ekü k ezt a iztosítást. A Sze tlélek ott a . 
Mi az? Az még mindig az az északi Csillag. Krisztus az északi Csillag. És a Szentlélek az a 

egtisztító, Aki utatja a hí ő ek po tosa , eg e ese  az Északi ag  Csillagot, úg  a .  
 
122. A Szentlélek mindig az Igére fog irányítani, mutatni. Ha az egy hitvallásra, vagy a 
felekezetre utat, az e  a Sze tlélek. Ő e  teszi azt, e  irá ít az Igétől el. A ikor 
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azért halt eg Ő, hog  e izo ítsa azt az Igét. És azt az Igét teg e pozití á. Á e . Ő 
eghalt, íg  Ő jöhet saját aga, az Igéjé e . Ő az a egele e ítő Lélek, a el  azt az Igét 

élő é teszi egi t. Az olt az Ő élja, hog  eghaljo , és ki tudja Magát utat i az Ő 
gyülekezetén keresztül. És csináljon minden Igét minden korszakban pontosan úgy 
cselekedve, ahogy annak cselekedni kell.  
 

. Ő az ereje a e ha iká ak. A e ha ikája a g ülekezet ek. Mi az? Apostol – tanító, 
próféta és íg  to á . És Ő az ereje, a i űködteti azt, és az űködik eg  izo os 
erő el, a i ek a e e… Ő a tűz, a i egg újtsa a gázt. Ő a tűz, a g ulladási üreg e , 
a ikor a gázt elee gedik a a a g ulladási üreg e. Ő az, Aki azt tűzre lo a tja. Ő az, 
Aki egerősíti azt, Ő az ereje a feltá adás ak. Ő az Iste . Ő, Ő az a tűz, az az, a i Ő.  
 
124. „Minden versengés nélkül, azt mondja 1. Tim.3:16. Nagy a kegyességnek eme titka; 
Isten megjelent testben, megigazíttatott Lélekben, megláttatott az angyaloktól, 
fel itetett di sősség e .” Ő Iste  olt s jött, hog  el eg e a ű ösök hel ét, ige . És 
a ikor Ő, Iste  föltá asztotta Őt, a har adik apo , az a i eg igazulásu kra olt. 
Azért fel agasztaltatott a agasság a  az Ő felségé ek jo jára. Ő a köz e járó, hog  
köz e járjo  a i g e geségei k iatt, hog  i eg alljuk Ő eki és eghalu k 

agu k ak. Az Ő Igéjét elé k hel ezi issza, az ígéretet. És a i hitü k azt az Igét élő é 
teszi, ert Krisztus e ü k a , a egele e ítője az Igé ek.  
 
125. Mennyire kívánom én azt, hogy a gyülekezet meglátná azt, minden vita és viszály 

egszű e! Az ol a a legfelső  íróság. Az az Északi Csillag. Az a ége i de  
kérdésnek. az a vége mindennek. „Így mondta Isten” Az az abszolút! Kösd magad ahhoz. 
Pál azt mondta: „Nincsen se i a jele e , se  a jö ő e , se  halál, se  etegség, 
sem meztelenség, sem veszedelem, sem semmi más nem tud minket elszakítani Attól.” 
Mi hozzá vagyunk kötve az Abszolúthoz. Azt mondta: „Mert nekem az élet Krisztus és a 
meghalás az nyereség.” Semmi más nem tart meg, csak Az ottan. Az az abszolút.  
 

. Ő a i a szolútu k, ert ekü k eg a  a iztosítás, a feltá adásról, ert Ő 
föltá adott i e ü k. Hog a  tudjuk i azt? Ő él. Ő po tosa  azt si álja itt ost, 

i t a it Ő si ált, a ikor Ő itt olt a földö . Ő ug a az a Tűzoszlop, ekü k a  róla 
fé képü k. Ő ug a az a G ülekezet e . Ő itt a  a és e e  a test e  Ő teljesíti a 
selekedeteket po tosa  úg , i t Ő selekedte akkor.  

 
127. Ha az élete a görögdinnye szárnak bele van oltva a tök szárába, az soha nem fog még 
egy tököt teremni, nem tud, mert az görögdinnye hajtása, mert az élet abban 
görögdinnye. „És ti maradjatok Én bennem és az Én Igém ti bennetek, kérjetek, amit csak 
akartok!” Az, görögdinnyét fog teremni. Ámen. Az Abszolút. Én tudom, hogy az igaz. Én 
hozzá kötötte  a lelke et ahhoz. És é  tudo , hog  az az Igaz. Iste  Igéje Ő a i 
abszolútunk.  
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128. 2. Thesszalónika 2. rész, mi azt olvassuk. „Mi el leszünk a mi szeretteinkkel együtt 
ragad a, hog  i találkozzu k Ő ele a le egő e .” Ó hogyan lüktet az én szívem, minden 
Igére az Ő Sze t Kö é e . Á e . Iste  o dta: „Mi el leszü k ragad a a le egő e, 
hogy találkozzunk a mi szeretteinkkel.” Ámen. Azt mondta az Ige lent az én szívemben, 
mert az Ige ott van.  
 
129. „Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Kösd azokat 
ujjaidra, írd fel azokat az ágyad fejére. Az Úrra néztem szüntelen, meg nem rendülök.”  
 
130. „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te vagy 
az én Abszolútom. Én lemegyek oda, azon keresztül és Te ki fogsz engem emelni. Én 
elmegyek a mély vizekre az én hajómmal és Te vagy az én horgonyom. Ámen. Te ott vagy 
a fátyol mögött. Te vagy az az Egy, Aki átvezet a viharon. Te vagy az az Egy, Aki ott lesz az 
é  horgo o  a Di sőség e . A ikor é  lejö ök a halál ár éká ak ölg é e .” Amikor 
é  lejö ök a Jordá hoz, a ikor eke  azo  át kell e i, Ő az é  A szolútom. Én hozzá 

ag ok köt e Feltá adott Eg etle hez a ásik oldalo . Ő keresztül fog e ge  húz i a 
veszélyes vizeken. „Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy.” Ámen! Hadd dühöngjön 
a vihar, az élet, a halál, akármi is legyen az, semmi sem fog elválasztani engem. Én hozzá 
vagyok kötve ahhoz az oszlophoz.  
 
131. Az az oszlop megtart. Az megtart a fátyol háta mögött. Az ki van kötve, horgonyozva. 
Az ki van horgonyozva az odafentiekkel szemben. Az ki van horgonyozva a szívemmel 
szemben. A Szentlélek az, Aki engem lelkesít arra az Ígéretre. „ÉN VAGYOK” nem „Én, ami 
leszek, Én, ami voltam, Én valamikor leszek.” „Én Vagyok a feltámadás és az Élet” – 
mondta Isten. „Én Vagyok a feltámadás és az Élet – aki hisz Én bennem, ha meghal is él!” 
– És aki csak él és hisz Én bennem, hogy soha meg nem hal!  
 
132. A halál hadd csináljon, amit akar, az soha nem fog engem zavarni. Mert én meg 

ag ok g őződ e, é  eg ag ok g őződ e, hog  ég etegség e  is, a i talá  el isz 
engem, vagy a puskából egy golyó, egy napon talán elvisz engem. Én nem tudom mi lesz 
az. Mi a különbség nekem? „Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.” Ó 
ige . Mert é  eg ag ok g őz e, é  tudo , Ő ott ül, odaát, a halálfol ó ak ásik 
oldalá , ahol Ő odahúz e ge  az Ő jele lété e eg  ap. Megigazul a az Ő igazsága által, 
azáltal, hog  é  elfogadta  az Ő halálát a kereszte , Iste  testé lett közöttü k, ég 
mindig test mi bennünk, még mindig Lélek, a mi testünkben. Ámen.  
 

. Ő az é  A szolúto . Ő az é  i de e . Bár i azo  kí ül, jö ök se it e  hozva. 
É  e  tudok se i ást, Krisztuso  kí ül és hog  Őt egfeszítették; e  akarok 
hallani semmi mást, csak Krisztust a megfeszítettet. Az én szívem mond „Ámen-t!” Az Ő 

i de  eg es ígéretére. Azért tudo  azt, hog  az Ő Sze tlelke az irá tű, hog  hozzá 
vezessen az Igéhez.  
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134. Soha nem történt egyszer sem, hogy egy látomás is bármikor mondott valamit 
nekem, ami ne lett volna pontosan az Ige szerint. Ó onnan kapom én azt a határozott 
ígéreteket test ére . Azo  az esté , a ikor Ő o dta eke  azokat, én figyeltem 
azokat a láto ásokat, és é  felhí o  a ti fig el eteket, előfordul-e az, hogy az a látomás 

ár ikor is o dott ala it az Igé el elle kezőe ? Ne , soha, eg szer se  olt az té es. 
Miért? Azért, ert az Iste , az az é  kikötőoszlopo .  
 
135. És én tudom, egy reggel a látomásban én láttam az én szeretteimet odaát, a folyó 
másik oldalán. Azok ott vannak. Én odatartok, arra az Ígéret földjére. Nekem ott 
találkozni kell egy napon. Igen, valóban.  
 

. Ő az é  a szolúto . Ő az é  apfé e , Ő az é  Északi Csillago . Ő az, a it é  
ár ikor is go dolhatok. É eke  Ő az. Ő az é  élete .  

 
. A felekezet é eke … e  egsérte i a te érzel eidet, é  e  akar á  azt. De az 

Ige ol a , i t a kétélű kard, az e  tud tol i, látjátok, külö öse , a ikor a sötétségbe 
vág. Figyeld a felekezetet, olyan, mint más csillagok, azok elfordulnak a világ forgásával, 
az igaz. Mi de  irá a aho a a ilág eg , ege gedik, hog  a ők le ágják a hajukat, 
rövidnadrágban járni és minden mást. Az csak jött Hollywoodból. /Egy züllött amerikai 
város./ És mint minden más. De testvér, ez mindig igaznak marad az a mozdíthatatlan 
Igéje az Élő Iste ek, az ég i dig az igaz! Az az é  a szolúto . A it az o d, az az 
igaz. Hadd mozduljon a felekezet ahova akar. Azok le akarják értékelni, kicsinyíteni az Úr 
Jézus e ét, eg  el e ezéssel, az ő rajtuk áll. De é eke  „mert nem is adatott emberek 
között az Ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk.” Énnekem az az 
alap Ige, ott a  Szegletkő is. É  e  akarok el ozdul i semmiféle felekezettel. Nekem 
itt a  az é  Irá tű  ele  a Sze tlélek, utat eg e ese  az A szolútra.  
 
138. „Mert mind Menny és Föld el fognak múlni, de az Én Igém soha nem múlik el.” És én 
elrejtettem a szívembe és a Szentlélek irányít egyenest oda engem. Én elhatároztam, 
hogy nem tudok semmi mást. Az az én Abszolútom. Csak hadd maradjon úgy. Az úgy van, 
ahog  é  akaro  azt. Ó é ! Most test érek és test ér ők, si áld a te A szolútodat Ő 
benne.  
 

. A ehéz idők e , eke  olt itt e régi e , el esztettem a feleségem, a gyerekem, 
mindent. Valaki azt mondta nekem: „Megtartottad a vallásodat?”  
 
140. Én mondtam: „Nem, az tartott meg engem.” Látjátok? Énnekem volt egy Abszolút, 
tud i azt, hog  eg  apo  egláto  őket új ól, Á e . É  írta  ol a azt ki, ha nekem 
nem lett volna az az Abszolút? Az csinálta a különbséget én bennem, ahova én kötve 

olta , ert é  tudta , hog  é  fogo  lát i őket új ól.  
 

. Na, ost keg ele ől é  hozzá ag ok köt e, Ő hozzá. Aki o dta: „ÉN VAGYOK” 
nem „Én voltam” – „ÉN VAGYOK” mindig, mindig – Jele lé ő, i de , i de tudó, 
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minden- i de ható, égtele , határtala  az, hog  Ő e  „Én voltam” ÉN VAGYOK”. Ő 
ég i dig a Feltá adás! Ő ég i dig az Északi Csillag. Ő ég i dig é eke  a 

mindenem.  
 

. Mózes ek olt eg  A szolút, a ikor ő találkozott az égő sipke okorral, az olt eg  
A szolút ő eki.  
 

. Ő tudjátok, éha a ikor te eszed az A szolútot, az A szolút el fog ezet i a 
paradoxonhoz. Az igaz. Igen. A paradoxon az, amikor valami valódi, de nem lehet 
megmagyarázni. Az a paradoxon.  
 

. A ikor Józsué ott állott és szüksége olt ala ire! Iste  eg ízta őt, hog  e je  
oda át és foglalja el azt a földet. Pusztítsa ki mindazokat a népeket és tegye Izráel népét 
be oda, arra a földre. És egy nap a hadseregek megfutamodtak és kint a vidéken a 
határ a. Az első dolog, tudjátok, ő tudta, hog  azok szét lettek er e. Mi daddig, a íg ők 
szét er e tudják őket tarta i. Íg  a ikor ez törté t, a ap le ug ó a olt. És Józsué oda 
volt kötve az Abszolúthoz, az Iste  Igéjéhez, a Tere tőhöz. Ő oda olt köt e a feladathoz, 
amit neki meg kellett csinálni. Ámen.  
 
145. Néha az nem kellemes, amit meg kell csinálni, neked sérteni kell érzéseket, vágni és 
csapdosni. De az az Abszolút.  
 
146. Neki volt szüksége. Ő azt o dta: „Nap állj ott meg! Ne mozdulj! Hold te maradj 
ott!” És  órá  át az egállt ozdulatla ul. Ó eszélü k parado o ról. DE ő oda olt 
köt e az a szolúthoz. A eg ízatással. Ige , aló a . Iste  eg ízta őt. Já os iztos olt, 
hog  ő eglássa a gala ot, a ikor az jö  Ő reá leszálla i.  
 

. A ikor é  látta  azt a Tűzoszlopot, i t Pál az útjá  Da aszkusz felé, é  tudta , 
hogy az volt az Istennek Abszolútja, hogy jön egy fölébredés, amely áthatol a földön. Én 
tudtam, hogy az útnyitó lesz a második jövetelének, Az Úr Jézus Krisztusnak és én hiszem 
azt mind a mai napig. Az az én Abszolútom, habár az egy paradoxon volt. Biztos, hogy az 
parado o  olt a Tűzoszlop ott fe t az ége . És az újságos és i de ki fé képezték le.  
 
148. Az is egy paradoxon volt az elmúlt napokban, március 15-én, vagy május 15-én, én 
azt hiszem nem, márc. 12-én, a múlt évben, amikor három- ég  hó appal egelőzőe  az 
„Urai  e i az idő?” üzenet idején mondta. /Mi ki fogunk oda menni./ „És hét 
angyallal fogok találkozni és visszajövök és a hét pecsétes könyv fel lesz nyitva.” „És 
pontosan ott álltam Sothman testvérrel”, csak mondta: „Ámen” Ott állok, ott állok 
mellette és mondtam neki: „Ott lesz egy olyan zaj, amely meg fogja rázni azt a vidéket.” 
És én mondtam: „Az ott lesz, az az AZT MONDTA AZ ÚR.” Az a magnószalagon van. 
Phoenix-től. Mi de ütt körül. „Az az AZT MONDTA AZ ÚR.”  
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149. Egy nap, ahogy ott álltam, szedtem le a gabonaüszököt vagy azt a kis bojtorjánt, ami 
beleragad az ember ruhájába és én azt szedtem le a nadrág száráról, ahogy azt csináltam 
ott az a hét a g al előtört keresztül az ége  és egrázta a heg et a ira, hog  a kö ek 
40-50 font nehezek gurultak lefelé a hegy oldalán. Ott állt a hét angyal, ott álltak, 
megbízott engem, menjek vissza és hozzam ezt az üzeneteket és azt mondta: „egyenként 
ők fog ak találkoz i ott ele  és eg o da i i törté t.” És az pontosan úgy történt. És 
a ikor fele elkedtek a agas a, i t az, föl e tek  érföldre a le egő e /  k / és 
ugyanazon a napon lefényképezték a természettudósok csinálták a fölvételt és körül 
ment a világon. Az a paradoxon, de az volt egy Abszolút. Az hozzákötött szorosabban. 
Jézus Krisztus a  ez élete  elefo ódott Ő ele. É  tudo , hog  ez fur sá ak látszik. Az 
mind igaz.  
 
150. Az paradoxon volt Pálnak. Amikor találkozott Jézussal az úton Damaszkusz felé. Az a 
parado o , a ikor Iste  eg áltoztatta a fekete szí ét a ű ös ek és eg osta fehérre 
az Ő saját éré e . Az a parado o . Biztosa . Hiszel te a parado o a ? És ha az a 
paradoxon az Isten Igéje szerint van, az lehet a te Abszolútod. Pál megtérése paradoxon 

olt és A szolútjá á lett ő eki.  
 
151. Megemlékezek itt egy jó ideje már, én ültem egy öreg gyógyszerésszel és mi 

eszélgettü k. Ő o dja eke . „Bra ha  test ér: é  akarok kérdez i tőled ala it.” Ő 
egy baptista volt. Aztán mondja: „Hiszel te a paradoxonban?” Én? Feleltem – „Igen, én 
feltétlenül hiszek.”  
 
152. Azt mondja: „É  e  o da á  ezt se ki ek rajtad kí ül… De tudo , hog  te 
hiszed ezt.”  
 
153. Azt mondja nekem. „A gazdasági válság idején mondja, kellett, hogy legyen utalás a 

eg étől, hog  alaki kapjo  g óg szert a eteg ek.” És mondja tovább: „Egy nap én ott 
ültem hátul a gyógyszertárban.” Mondja. „Az é  fia  szolgálta ki a e őket.” Mondja 
tovább: „É  látta  eg  őt ejö i, és ő, lehetett rajta látni, hogy mama lesz rövidesen.” 
És mondja: „A kis asszo ka alig tudott lá o  áll i és az ő férje szegé ese  öltöz e és 

i dkette . És a ő ekitá aszkodott a pult ak. És az e er oda e t egkérde i a 
fiamat, s mondta, hogy neki van a doktortól receptje, s mondta: kiadnád-e nekem, hogy 
haza ihesse  a felesége et? S o dta to á : é  pró álta  áll i itt ő ele a sor a , de 
nézd végig ezt a sort, annak kell négy-öt óra, ire irá k kerül a sor. És ő e  képes itt 
állni, amint látod te magad is.”  
 
154. És a fiatal fiú mondta neki: „Uram én nem tehetem ezt – mondta neki, nekem a 
rendelés szerint kell járni.” Én nem tehetem meg azt, mert az az eljárás ellen volna. 
 

. Az apja o dja, ő sak ott ült hátul, eghallgatta, hog  it fog o da i a fiú, és 
mondja: „Egy pillanat fiam, mi van ott?”  
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. És o dja, ő oda e t… és akkor ár idős e er eg  igazi kereszté , eg  igazi 
megtisztított öregember, mondja. Mi az kedves testvérem?  
 
157. És az mondja: „Ura , az é  felesége  sak éppe  szülés előtt a .” Ő o dja: 
„nekem van itt az orvostól rendelés, valami gyógyszer, s neki kell az azonnal.” És mondja: 
É  e itte  őt oda a tere e áll i, de ézd, ezt a sort é  e  hiszem, hogy megkapja 
még a délután sem. Csak megkérdeztem, hogy te megcsinálnád-e ezt a gyógyszert most? 
– Én megállok ott, én hozom a pénzt neked, majd a rendelésért, a mennyei fizet majd!”  
 
158. „Hát persze, én megcsinálom neked biztosan.” És letette a rendelést és visszament, 
és mondja: a fia visszament és tovább szolgálta ki a többieket.  
 
159. Mondja, hogy a kis asszonyka kinézett kétszer-háromszor ott, csak ott állt és 
izzadság fol t az ar á , tudta, hog  ő ag o  eteg. És a test ér ott állt ellette, a 
karjával átölelte, mondta neki: Csak állj még egy kicsit drágám, mondja: a kedves 
gyógyszerész fog nekünk adni valami gyógyszert.”  
 
160. Mondja tovább: „Én megcsináltam a gyógyszert olyan gyorsan, ahogy csak tudtam és 
kitöltöttem a receptet.” És mondja: „Mikor é  kezdte  újta i azt az ő kezé e, ő ezt 
mondja. „Branham testvér én nézem és én tettem azt egy szeg sebhelyének a kezébe.” 
Mo dja ő: „Én láttam a töviseket a homlokán.” Mondja tovább, én bezártam a szemem 
és ézte  új ól issza. Ő o dja: „Én tudatában voltam rögtön ott, mennyibe 
megcselekedtétek eggyel, emez Én legkisebb Atyámfiai közül, Én velem cselekedtétek 
meg.”  
 
161. Mondja: „Hiszed te azt?” Én mondtam. „Az egész szí e ől doktor, é  hiszek 
minden szót abból.”  
 

. Mi az? Ő o dja to á b. „Azóta Krisztus sokkal több nekem, amióta azt csináltam 
a ak a ő ek. Mo dja: „Az volt egy paradoxon.” Nem kételkedett, hogy az átlagos 
ember nem hinné azt. „De gondolom, én gondoltam, hogy csak neked elmondom, mert 
én tudom, hogy teneked volt ilyen tapasztalatod.” Én mondtam neki: „Igen ez úgy van.” 
Én mondtam.  
 

. É  e léksze  ikor Sze t Marti ról ol asta , a ikor ő sak eg  fiú olt, őt elhí ta 
Iste . Az ő épe pogá ok oltak és az ő apja ala i e  is tudo , ala i kato ai e er 
volt és az úgy hel es, ha a fia kö eti azt. Ő o dja… eg  ap eg  ott a áros a, el is 
felejtettem, hogy hol is volt. Én úgy gondolom, hogy Francia ember volt. És az emberek 
el e tek ellette, e  adtak ol a eki se it. És o dja, hog  ő egállt. És az 
emberek abszolúte hí ő ek tartották agukat és át e tek ott, otthag ták az 
öregembert. És az könyörgött, valamiért, amivel betakarhatná magát, mert halálra volt 
fagyva.  
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. Sze t Márto  oda e t és ielőtt egtért ol a, le ette a saját ka átját, i el 
katona volt. Kettéhasította a kabátot és a felébe becsavarta az öreg koldust és a másik 
felét agára tette. Az e erek e ettek rajta, o dták… „Eg  fur sa ki ézetű kato a 
egy fél kabát rajta.” Látjátok, az si áltat ele fur sa dolgokat. Vala i ott olt e e, ő 
hitte azt, hogy ott valahol van egy Isten.  
 

. Az este, iutá  lepihe t és aludt eg  ke eset, fölé redt. Valaki fölé resztette és ő 
ézte. Ott állt az ő ág á ál és ott állt Jézus, ele sa ar a a a a ásik részé e a 

kabátjának. Az volt a kezdete Szent Martinnak.  
 

. Mi olt az? Ő eki olt eg  a szolútja. Hog  az Iste  Sza a igaz. „Amit cselekedtek 
ezzel a legkisebbel az Én Atyámfiai közül, Én velem cselekedték.” Testvér, én hozzá 

ag ok köt e ahhoz az A szolúthoz. És é  tudo , hog  i deg ikőtök.  
 
167. Ahelyett, hogy kihívnálak titeket az oltárhoz ma reggel én gondoltam, én szeretnélek 
hívni titeket megszentelésre. Szenteljük oda magunkat ehhez az Abszolúthoz. Hiszed te, 
hogy az Ige az Istennek az Abszolútja? /A gyülekezet mondja: Ámen! / Hiszitek ti azt, hogy 
Ő ug a  az a, a i Ő ár ikor olt? /Á e ./  
 
168. Vannak itt lelkipásztorok, szeretnétek ti odaszentelni a ti életeteket, csak elfogadni 
az Abszolútot? Mit akarunk mi ma? Mit akarunk mi a tagsági kártyával, vagy a megbízó 
levéllel? Mi Jézus Krisztust akarjuk. Mi nem vagyunk hozzákötve tagsági kártyához. Mi az 
Isten Igéjéhez vagyunk kötve. „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” Hiszed te 
azt? /Azt mondják a prédikátorok. Ámen./  
 
169. Álljunk fel most és szenteljük oda a mi életünket újból. Én akarom az enyémet is. Én 
hozzákötöm magam újból. Én megvizsgálom a kötelékemet, a csomó meg van kötve jól. 
Én megvizsgálom az én Abszolútomat. „Uram, ha van én bennem valami, a Te Igéd 
mellett, edd ki előle . É  e  tudok se i ást, sak Téged. É  e  akarok tud i 
semmi mást, csak Téged!” Én nem akarok tudni semmi mást. Na, most, minden egyes az 
ő saját ódjá .  
 
170. Én beszéltem nektek ezen a héten. Én az igazat mondtam nektek. Isten 
megerősítette az igazat. Ő si álta azt, és új ól és új ól azokat. Ti tudjátok i az 
Abszolút. Na, most ti és én együttesen, ti asszonyok mindnyájan, ti férfiak, fiúk és 
leányok, bárki is vagy mind az énekkar, mindnyájan ott fönt mindenütt együttesen, lent 
az alsó szinten, fönt a karzaton, körül a fal mellett, hátul a hátsó szárnyakon, bárhol is 
vagyunk, fogadjuk el Jézust a mi Abszolútunknak, mert nekünk kell majd jönni ahhoz, a 
halál ölg éhez. É  e  tudok se i ást, i t Őt. Ő az é  A szolúto , ert Ő 
föle elkedett az é  élete e  és é  tudo , hog  Ő igazi. 
 
171. Emeljük most fel a kezünket és imádkozzunk, csináljuk ezt a mi odaszentelési 
szolgálatunkat.  
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. Úr Jézus, a Te Igéd a régi idők ől a . Az a kezdet és a ég. És ost ezzel a 

gyülekezettel odasze tele  aga at újo a  erről a szószékről a. É  kére  ezt a 
gyülekezetet. Az élet Tabernacle-t, az odaszentelésre. Nyugtasd le a különbözeteket, 
hagyd, hogy az mond, elmúljon, legyen a múlt a múlté, az evangélium szolgái, akik, 
nyugtalanok és gondolják, hogy valami fog történni. Ó Isten, mi hozzákötjük magunkat 
ma reggel Jézus Krisztushoz, az Igéhez és el vagyunk határozva, hogy mi nem tudunk 
se i ást, sak Krisztust és Őt, akit keresztre feszítettek. Ó Északi Csillag, ó Sze tlélek, 
ó Irá tűje Iste ek. Gyere Te most minden szívbe! – És mi odaszenteljük magunkat 

eked a Jézus Krisztus ak e é e . Di sősség Iste ek! – Ámen. – 
 
 

                                                                       *** 

 


