
  

Egy gondolkodó ember szűrője 

(A Thinking Man’s Filter) 

1965.08.22 Jeffersonville, IN 
 

1 Köszönöm, Mann testvér... 

  Minden lehetséges, higgy, óh, csak higgy! 

Imádkozzunk. Óh, Istenünk, valóban ez a szívünk vágya ma este, hogy csak higgyünk. 
Amint összegyűltünk itt ma este a Gyülekezeti Házban, a nap már lefelé megy nyugaton. 
Imádkozunk, drága Istenünk, hogy ismertesd fel velünk, hogy mennyire közel van az, hogy a 
nap az id n is lenyugszik: már a vége felé tartunk. Hosszúra nyúlt a napunk. És emlékszünk 
egy alkalomra, amikor egy hosszúra nyúlt napon két úton lév  ember megkért Téged  arra, 
hogy térj be hozzájuk és maradj velük. És aztán Te megismertetted Magad velük az által, 
hogy magyaráztad nekik a Te Igédet és megláttattad velük, hogy a Krisztusnak el ször el 
kellett szenvednie mindezeket a dolgokat. 

Ezért imádkozunk, hogy amint a napunk hosszúra nyúlik, Te jöjj el az otthonainkba, 
lakozzál velünk és magyarázd nekünk az Igét, Uram, amelyet olyan hálásan veszünk T led. 
Mint egy kincset, mint egy szívünkben lév  ajándékot. Add, hogy soha ne lépjünk túl azon. 
Hadd tiszteljük azt mindig teljes szívünkb l.  

Köszönjük Neked, amit tettél a kórházban lév kért ma délel tt és amit Capps (kepsz) 
testvér kisfiáért tettél, aki szinte haldokolva feküdt ott, most pedig itt van ma este a 
gyülekezetben. Mennyire hálásak vagyunk Neked, Atyánk, mindezekért a dolgokért! 

Add meg, Atyánk, hogy magasztalhassunk Téged! Mi csak... Meghaladja az 
értelmünket azt tudni, hogy hogyan magasztalhatnánk Téged. Mégis, Urunk, fogadd el a 
szívünket mint hálaadási jelet arról, hogy szeretünk Téged. És amikor... Amikor azt akarjuk 
tenni, ami helyes, akkor mutasd meg nekünk, hogy mit tegyünk. Jézus nevében kérjük ezt. 
Ámen. (Helyet foglalhattok.) 

5 Jó estét ennek a hatalmas, zsúfolt gyülekezetnek ma este és szerte az országban a 
telefonok mellett. Azt mondják, hogy ma este is felkapcsolódtak. 

Remélem, hogy a feleségem is hallja. Nem tudtam felhívni, úgyhogy a szolgálat után 
fogok majd telefonálni neki. És van itt ma egy üzenetünk, amely szerint Jackson (dzsekszon) 
testvér fivére, illetve édesapja, olyan állapotban van... Hogy olyan javulás állt be nála, hogy 
holnap talán el is tud majd jönni. 

Capps (kepsz) testvér kisfia, aki hívott... Akihez a minap este hívott – nem tudom, 
hogy Capps testvér itt van-e ma este, vagy nem – és a kisfia nagyon beteg volt. És éppen úgy 
történt, hogy Joseph (dzsózef) és én lent voltunk a löv pályán és a .22-es puskámat állítottam 
be. Beszéltem én nektek err l még a múlt héten. És  tényleg remek lövész lesz. És azt 
akarta, hogy mindenféleképpen mondjam el Gary (geri)-nek és Larry (lerri)-nek, amit tett. 
Mondta nekem ezt visszafelé, és azt mondtam: - Be kellene nézned és elmondanod Gene 



  

Norman (dzsín normen)-nek ezt... Azt mondta: - Álljunk meg és el ször Billy-nek mondom 
el... A testvérének. Miután megmutatta neki, hogy milyen remek találatai voltak, azt mondta: 
- Most aztán vigyázzatok velem! Látjátok? 

8 És amint odaértünk, a telefon csengett, Billy pedig beszaladt megkérdezni... Azt 
mondtam: - Talán betegség miatt hív valaki... És éppen hogy beléptünk, és Capps (kepsz) 
testvér volt az. És a kisfiúnak fült mirigy gyulladása volt, és csak nagyon kicsi esélye volt 
arra, hogy éljen, Az Úr pedig meggyógyította t. A minap este pedig azt mondta, hogy 
valamilyen fájdalmaktól szenved. Wood (vud) asszony mondta el nekem. Sietve távoztunk, 
és én... Azt mondtam: - Wood asszony, kés  van már, tíz óra. Nem hiszem, hogy ilyen kés n 
beengednének engem a kórházba... Azt mondtam: - Hazamegyek és bezárom az ajtót... És 
felmentem és imádkoztam, és... Azt mondták, hogy a kisfiú itt van most a gyülekezetben ma 
este. Tehát nagyon hálásak vagyunk ezért. Nagyon hálásak vagyunk... 

Tehát kitartunk. Még nem hallottunk... Ha Leo Mercier (lio mörsziör) testvér és 
Mercier (mörsziör) testvérn  hallgatnak minket, még nem hallottunk eddig az édesapátokról. 
Reméljük, hogy hamarosan hallunk arról, hogy hogy van. De szinte teljesen biztos vagyok 
abban, hogy jól lesz, ezért bízunk a Mindenható Istenben, hogy Isten gondját viseli annak a 
drága, öreg, szent embernek, aki az evangéliumnak egy öreg, veterán szolgálója.  

10 Most pedig... Óh, olyan sok dolgot kell megtenni és olyan kevés id nk van rá, hogy 
minden er nket bele kell most adnunk abba, amit most tehetünk a mi Urunkért. Egy kicsit 
korán jöttem le, és... Nem igazán éreztem magam túl jól. Elfáradtam, nagyon elfáradtam, és 
led ltem ma délután ott. Még nem vacsoráztam. Tehát... Bementem, és csak feküdtem egész 
délután, rosszul éreztem magam. Tehát ott feküdtem, és elkezdtem imádkozni; és jobban 
éreztem magam. Felkeltem, felöltöztem és jöttem a gyülekezetbe. Tehát mi... Bízunk az Úr 
Jézusban, hogy megáldja az együttes er feszítéseinket ma este, amint szerte az országban 
próbálunk összekapcsolódni Krisztus testének ezen részével, amelyhez jogot kaptam, hogy 
tápláljam az  Juhait. És én csakis a legjobb tudásom szerint cselekszem, hogy az általam 
ismert legjobb táplálékot adjam a Juhoknak. És nagyon várom azt az órát, amikor mindnyájan 
egy helyen összegyűlhetünk és prédikálhatok a hét csapásról, a hét kehelyr l és a 
trombitákról, és így tovább. Ezek mind... Egy halomban történnek meg. Ezért kell nekünk 
körülbelül egy hét, tíz nap vagy talán még több, hogy egyetlen összejövetel-sorozatban 
átvegyük ezeket, ha megtehetjük. Szerintem ez rendkívül szükséges.  

13 Most pedig, sokan közületek messzire utaztok, ahogy itt kinézek, pár perce éppen a 
Tucson-ból valókat vettem észre, Sothmann (szotmen) asszonyt... És látom, hogy Fred is 
rendben megérkezett. Láttam t a hallgatóságban ma délel tt. Ott pedig, azt hiszem, Don 
Ruddell (don rádel) testvér ül mellette ma este. Örülök, hogy itt látom Don testvért. És Junior 
(dzsúnior)... Itt van Junior, vagy a gyülekezetében? Azt hiszem, hogy ma este a telefonokon 
keresztül vannak velünk a gyülekezetükben. Tehát mindnyájatoknak, testvérek, boldogok 
vagunk, hogy itt vagytok velünk ma este, és bízunk az Úrban, hogy egy napon mi, amikor az 
élet napjai bevégz dnek és a halandó élet kis fénye elkezd halványodni és kihunyni, nem 
fogunk semmi gonosztól félni, mert lent végig a...  



  

14 Éppen van egy hírem számotokra fent Arizonából, Prescott (preszkot)-ból. Coggins 
(koginsz) testvért kiengedték a kórházból. Tehát nagyon hálásak vagyunk ezért. Jól van. 
Remek. Tehát nagyon hálásak vagyunk ezért. Mercier (mörsziör) testvérn , az apukád most 
már jól van. Egyszerűen csak éreztem, miután imádkoztunk, hogy rendbe fog jönni. Tehát... 
Talán hallanak bennünket, remélem, hogy igen, szerintem igen. Tehát nagyon hálásak 
vagyunk ezért, hogy a testvérünk most már jól van és hogy rendben lesz. Hálásak vagyunk az 
Úrnak mindezekért a dolgokért. Volt egy kérés tegnap este, egy kedves testvér itt... Talán 
most nincs itt közöttünk. Egy testvér Kentucky (kentaki)-ból hívott fel engem a lányával 
kapcsolatban, nagyon kedves család. És a lányát meg fogják műteni... Egy fiatal anyuka, 
akinek rákos daganat van a hátában. Tehát imádkozunk, hogy Isten szabadítsa meg ezt a fiatal 
asszonyt. Hiszem, hogy  megteszi, ha mi egyszerűen csak... A gyülekezet, és valamennyien 
együtt, bekapcsolódunk és imádkozunk ezekért az emberekért, mindannyian, együtt. Ez az, 
amit cselekednünk kell, mint egy egységnek.  

16 Amint a napok közelebb és közelebb n nek és egyre szűkül az út, mi is szorosabban 
akarunk járni együtt. Hiszen egynek kell lennünk: egy Testnek. Együtt kell mozdulnunk, 
együtt kell elfelednünk egymás bűneit és a másságainkat, ragaszkodnunk kell egymáshoz 
szorosabban és szorosabban, amint látjuk azt a napot közeledni: összegyűlnünk, mindnyájan 
egy akarattal és egy szívvel. És ha egy testvér vagy egy testvérn  letér az útról bármilyen 
módon is, ne csináljatok semmit, csak imádkozzatok azért az emberért és mindig szeretetben 
gondoljatok egymásra. Soha ne engedjétek, hogy egyik tök elmenjen. Maradjatok együtt. És 
ha tehetitek, állandóan, mindig még többet adjatok hozzá.  

17 Neville testvér, itt van a kérésed Wright (rájt) testvérrel kapcsolatban, George Wrigth 
(dzsordzs rájt) testvér, aki itt ül. Örülünk annak, hogy Wright testvér és Wright testvérn  itt 
vannak... A kis Edith... Egyik nap, amikor eljövünk, szeretnénk tartani egy kis 
megemlékezési szolgálatot itt. Nem jöttem vissza Edith-hez, és amikor elment... De Wright 
testvérn , te emlékszel az álomra, amit pár évvel ezel tt kapott. És én akkor elmondtam 
neked. Azt mondtam, hogy a kis Edith nem fog sokáig velünk maradni, mert az Úr már 
megmondta, hogy  azon az álmon megy végig, amit álmodott. És nekem... Az volt a 
magyarázata, hogy találkozni fog Istennel. És körülbelül két évvel kés bb  elment és 
találkozott Istennel, most pedig várja az apukáját és az anyukáját, hogy átmenjenek a 
halandóság és a halhatatlanság közötti választóvonalon. Isten áldjon benneteket. Szeretnék a 
szolgálat után azonnal beszélni veletek, ha csak lehetséges. Tehát Isten legyen veletek. És 
Shelby és mindenki... Azt hittem, Shelby-t láttam ma délel tt, nem voltam benne biztos. 
Innen fentr l nem lehet túl jól látni: a mennyezet így lent van, és egy ilyen fény vet dik rá. 
Az alakokat látni lehet, de az emberek nem látszanak túl jól.  

19 Most pedig, egyenesen az üzenetbe. Ez egy olyan üzenet, amit a 4Mózes 19:9-b l és az 
Efézus 5:26-ból akarok felolvasni. És ti, akik lejegyzetelitek az igehelyeket, és így tovább, ezt 
is felírhatjátok. És most emlékezzetek, hogy ezt veszik-e a hangszalagok, nem tudom. Nem 
látok senkit. De igen: látom Terry testvért a felvev  szobában. És ha ezt most felveszik, 
bármelyik prédikátor számára, bárhol és bármikor, ennek nem az a célja hogy figyelmen 
kívül hagyja a ti tanításaitokat: nem is a ti juhaitoknak irányzom. Ez az üzenet és az összes 



  

többi üzenet is, amir l beszélek, az én gyülekezetemnek szól. Nem a ti gyülekezetetek 
számára szól, hacsak nem akarják elfogadni ezt: hanem ez ezeknek az embereknek szól, itt. 
Az emberek, akik  megveszik ezeket a hangszalagokat… Az emberek szerte a világon 
veszik ket és hallgatják. Sokszor írnak nekünk, és én mindig a következ t mondom nekik, 
ha valamelyik gyülekezetnek a tagjai: - Kérdezzétek meg a pásztorotoktól... 

22 Most pedig, pásztor, akarom, hogy tudd, hogy ezeket a dolgokat én csakis az én 
gyülekezetemnek mondom. Ehhez pedig jogom van, mert a Szentlélek ide állított engem, 
hogy vigyázzak ezekre a juhokra. És jaj nekem, ha nem azt mondom nekik, amit az 
igazságnak hiszek, és ahogyan hiszem, hogy az jön. Viszont ez nem a világnak szól vagy a 
többi gyülekezetnek. Te azt cselekedd, amit Isten neked mond, hogy cselekedjed. Én nem 
felelhetek érted, és te sem felelhetsz értem: viszont mindnyájunknak felelnünk kell Isten el tt 
a szolgálatunkért. Tehát ha nekem az én szolgálatomért kell felelnem, akkor nekem azt úgy 
kell prédikálnom, ahogyan én látom, és ahogyan az kijelentetett nekem. Tehát most tudjatok 
err l. 
23 Most pedig, a 4Mózes 19:9-ben ezt a szövegrészt, illetve ezt az igerészt szeretnénk 
felolvasni: 

„Valamely tiszta ember pedig szedje fel annak a tehénnek hamvát, és helyezze el azt a 
táboron kívül tiszta helyre, hogy legyen a gyülekezetnek... (Most figyeljetek!)  Legyen 

az Izráel fiai gyülekezetének szolgálatára az elválasztódásnak vizeként; bűnért való 
áldozat ez.” 

 
Figyeljétek meg, hogy nem mindenki számára: Izráel gyermekeinek gyülekezete számára, 

elválasztódás vizének. Most pedig az Efézus 5. fejezetben és a 22. verst l kezdve... 
 
„Feleségek, a saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a 
feleségének, amint a Krisztus is feje az egyháznak: és  a test Megváltója is. Ezért amint 
az egyház engedelmes a Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek a feleségek is az  
férjüknek mindenben. Ti férjek, szeressétek a feleségeteket, amint Krisztus is szerette az 
egyházat, és Önmagát adta érte... (És itt van, amit most mondani szeretnék.) Hogy azt 

megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által.” 

25 Most tehát ez a kis igerész ma este, ha egyáltalán mondhatok ilyen címet... És 
remélem, hogy az itt lév  emberek és akik kint a telefonkapcsolatoknál vannak, nem tartják 
ezt tiszteletlenségnek és nem tartják ezt szentségtör nek, bár ilyen címet választani 
szentségtörésnek hangzik. Ma este a következ  témáról beszélnék: Egy gondolkodó ember 

szűrője. Nagyon kirívó témának hangzik ez egy olyan prédikátortól, aki ennyire ellenzi a 
dohányzást, mármint hogy ilyen címet választ. Egy gondolkodó ember szűr je. Úgy volt, 
hogy a minap reggel kimentem mókusra vadászni, hogy... Ti emberek ott a rádió... A 
leveg ... Vagyis a telefonoknál lév  emberek, nem láttátok, hogy milyen arckifejezés ült ki a 
gyülekezetre, amikor kimondtam a mai szolgálat címét. Nagyon nevettétek volna. Egy 
gondolkodó ember szűr je. 
27 Az egész ott történt, ahol az Úr angyalai megjelentek nekem egy délel tt, és azok a 



  

mókusok létezésre szólíttattak. Mindnyájan emlékeztek rá, amikor ez történt. És szintén 
éppen a hegy tetején, ahol korábban álltam – éppen miel tt a hét gyülekezeti korszakról 
prédikáltam -, egyik reggel még pirkadat el tt kimentem vadászni, és ott állt... Azt hiszem, a 
nap úgy négy óra körül kelt. Különös volt, láttam azt a fényt és ahogy megfordultam, ott állt a 
hét arany gyertyatartó. Ott álltak a hegy tetején, mintha egy szivárvány jött volna fel a 
csöveken keresztül, mintha kifolyt volna bel lük. És rögtön ezután megjelent nekünk az Úr 
Jézus, és akkor egy hangot hallottam, ami ezt mondta: „Az Ószövetség Jehovája az 
Újszövetség Jézusa”. És ott volt , amint megjelent, a hét arany gyertyatartó után. És 
figyeljétek meg: hányan emlékeztek arra a szövegre? Egy töltényes doboz hátuljára írtam fel, 
ami a zsebemben volt. „Az Ószövetség Jehovája az Újszövetség Jézusa.” Isten a Mennyben 
tudja, hogy ez igaz volt. 

29 Amikor átmentem azon a helyen, ahol megjelent nekem egy kicsit kés bb a 
mókusokkal kapcsolatban... Aztán amikor felhívtam a jó barátomat, Jack Moore-t (dzsek 
mór) egy pár hónappal kés bb, hogy megkérdezzem, mikor kezdtem el prédikálni a hét 
gyülekezeti korszakot, a Jelenések 1... És  csupa fehérbe volt öltözve, a haja pedig olyan 
volt, mint a gyapjú. Hogyan lehetett, hogy , aki még csak harminchárom éves, mégis csupa 

sz? És Moore testvér, egy nagyon remek, művelt keresztény ember, egy tudós, az egyik 
legjobb, akit csak ismerek, azt mondta: - Branham testvér, Jézus ott már a megdics ült 
állapota után volt. Így néz ki  most... De valahogy ez nem gy zött meg engem. És aztán 
addig imádkoztam, míg egy napon, miel tt elkezdtem a hét gyülekezeti korszakot, nem 
tudtam egyenesbe hozni azt az els  fejezetet. Hogyan lehet, hogy egy harminchárom éves 
Ember, ugyanabban a testben feltámadva... Az apostolok felismerték t, és tudták, hogy... És 
hogyan lehetett  ott fent, talán nyolcvan vagy kilencven évesen, nagy fehér gyapjúval az 
arca körül és a szakálla is fehér, mint a hó? 

32 Dániel könyvében olvastam, ahol eljött az Öregkorúhoz, akinek a haja fehér volt, mint 
a gyapjú. Aztán láttam azt az Öregkorút;  volt az az Öregkorú, aki ugyanaz tegnap, ma és 
mindörökké. Láttam, hogy az egy jelkép volt. Akkor tehát miért a fehér gyapjú? És aztán... 
Úgy tűnt, hogy a Szentlélek beszélt nekem egy képr l, amit egyszer egy régi bíráról láttam. 
Aztán mentem a történelemhez; visszamentem a bibliai történelemhez és mindezekhez, hogy 
rájöjjek. És a régi bírák olyanok voltak Izráelben, mint a f pap: viselniük kellett azt a fehér, 
szürke gyapjúszerű hajat és szakállt, mert az a fölötte lév  fehér jelezte, hogy  volt a bírák 
legf bb tekintélye Izráelben. És még a mai napig is és néhány száz évre visszamen leg, talán 
néhány száz évvel ezel tt vagy talán nem is olyan régen, minden angol bíró – függetlenül 
attól, hogy milyen fiatalok vagy öregek voltak -, amikor ítéletet hoztak, egy olyan fehér 
parókát viseltek: hogy megmutassák, hogy abban az országban az  szavuk fölött nincsen 
más tekintély. Az  szavuk az országuk végérvényessége. Amit mondanak, az minden. És 
akkor láttam, hogy  ott állt: bár fiatal Ember volt, mégis fehér paróka volt rajta.  volt a 
teljes, legfels bb Hatalom:  volt az Ige. És rajta van...  viseli a fehér parókát.  

34 Aztán kés bb végigvettük ezt és... A szolgálatot és elmentünk nyugatra, és amikor az 
Úr angyalai megjelentek ott a hét pecsétért, és az felment a leveg be – amir l megvolt a 
fényképünk itt és szerte az országban -, ott állt  még mindig a legfels bb tekintély parókáját 



  

viselve.  az egyház Feje.  a Test Feje. Nincs sehol olyan, mint .  minden dolgot 
Önmaga által alkotott.  minden dolgot Önmagáért alkotott, és  nélküle semmi sem lett. 
Mennyen és földön Övé minden hatalom, és minden hozzá tartozik. És benne lakozik az 
Istenség Teljessége test szerint. És Isten volt az Ige és testté lett közöttünk, és  volt Az, aki 
kijelentette a teljes üdvterv egész titkát, amir l a próféták és a bölcsek beszéltek.  egyedül 
volt az, aki a parókát viselte, és aki a legfels bb tekintély.  

35 Tehát a minap reggel megálltam ott a hegyen: úgy látszott, hogy mókusok jártak 
arrafelé. És elkezdtem letelepedni. És úgy csak egy pillanatra lehettem ott, amikor a bokrok 
megmozdultak mellettem és egy valami hatalmas nagytermetű ember egy duplacsövű 
puskával kijött ott a bokrokból, és bizony nagyon megijesztett. Átmentem oda és 
leguggoltam. Nem mertem megmozdulni, attól tartottam, hogy lel ne. És a bokrok mozogtak, 
úgyhogy én csak nagyon mozdulatlanul ültem. Egy mókus indult meg felfelé a hegyen, és  
mindkét csövet megtöltötte és így... Nem találta el. Úgyhogy a mókus lement ott a hegyen és 
én azt gondoltam: Most elmegyek, hiszen az egész zaj visszhangzik. Nincs megtöltve a 
puskája... És megindultam lefelé a hegyen és az az ember éppen elém l tt. Így 
visszafordultam és elkezdtem erre menni a másik úton, és megszólalt egy 22-es puska. És a 
golyók csak úgy zúgtak fölöttem, azt mondtam: - Nahát, igazán rémes helyen vagyok...  

37 Úgyhogy megfordultam és lementem a folyó mentén, akkor azt gondoltam: Lemegyek 
itt és elbújok, amíg befejezik, aztán el jöhetek... És mentem lefelé az úton, és 
odapillantottam... Valami felkeltette a figyelmemet, hogy jobbra nézzek. És amint jobbra 
néztem, ott feküdt egy üres cigarettás doboz, ahol egyikük mindent ledobott, miközben 
futott... Amikor a mókusok a bokrokon futottak keresztül. És felvettem ezt a bizonyos 
cigarettás dobozt és néztem... Illetve nem vettem fel, elnézést, hanem lenéztem rá. Nem 
vettem fel, mert el ször is nem szeretem a szagát. És lenéztem rá, és az egy bizonyos 
dohányvállalat volt, aminek nem kellene megmondanom a nevét, de úgyis tudni fogjátok. A 
következ  állt rajta: „Egy gondolkodó ember szűr je és egy dohányzó ember szájíze”. 
Ránéztem arra a dologra és azt gondoltam: Egy gondolkodó ember szűr je?! Azt gondoltam: 
Ha az ember egyáltalán egy kicsit is tudna gondolkozni, egyáltalán nem dohányozna. Hogyan 
is lehetne ez egy gondolkodó ember szűr je? Egy gondolkodó ember egyáltalán nem 
dohányozna... Rendben. 

39 Tehát azt gondoltam: Micsoda hazugság... Na most a dohányvállalatoknak 
amerikaiaknak kellene lenniük. És óh, ha a politikánk szerint élnénk, akkor valóban egymást 
segítenénk, ha együtt érzünk a másikkal. És mennyire képmutató... Azért nem nevezem meg 
a vállalatot, mert van néhány rossz mondanivalóm velük kapcsolatban. És mennyire 
képmutató tud lenni az ember, hogy pénzt csináljon! Egy gondolkodó ember egyáltalán nem 
dohányozna, és mégis mennyire bed lt ennek az amerikai közönség. Úgy tartják, hogy az egy 
csodálatos dolog. Most nézzétek. Nem tudtok, nem tudtok... Kérdezzetek meg bárkit, 
tudósokat, ha akarjátok: nem lehet dohányozni kátrány nélkül. Ha csak egy pici füst is átjön, 
az kátrány. Ha pedig nincsen füst, akkor nincs kátrány, akkor nincs semmi. Akkor csak egy 
merev bottal próbálkozol. Amíg azonban jön bel le a füst egy kicsit is, addig a rákot szívod 
be: nikotint.  



  

42 Ha ott lettetek volna velem tavaly, vagy tavaly el tt, azt hiszem, akkor volt, a 
Világkiállításon, amikor Yul Brynner (jul brinör) és a többiek ott voltak a bemutatókon. Látni 
lehetett, hogy vettek egy cigarettát, beletették valamibe és keresztülhúzták egy darab 
márványon... És az a doktor fogott egy rongyot, végighúzta ott és letörölte róla a nikotint, és 
rákente egy fehér patkány hátára és betette egy ketrecbe. És minden hetedik napon kivette. És 
a patkányban annyira elburjánzott a rák, hogy nem tudott járni: egyetlen szál cigarettában 
lév  nikotintól. Aztán azt mondta: - Tudjátok, azt mondják, hogy át lehet engedni egy 
szűr n... Azt mondta: - Nem lehet szűr tök... Bármely szűr , amely kivenné a nikotint, a 
füstöt is kivenné... Azt mondta: - Mert kell a füst... Kell a kátrány ahhoz, hogy füstöt 
csináljon, és a kátrány az, ami rákkelt ... Aztán ment tovább és vizen húzta azt keresztül és 
azt mondta: - Néha úgy gondoljátok, hogy át lehet szűrni... Azt mondta: - Valahányszor... 
Nem számít, hol húzzátok... Azt mondta: - Azt mondják, hogy nem lélegzik be, és a 
szájukban gyűjtik össze és kiköpik... Akkor fogta és feltekerte, és betette ott valami alá, és 
megmutatta, hogy az továbbra is rákkelt . Nos, akkor egyenesen a torkodon nyeled le. 
Értitek? És mindegy, hogy mit csináltok, az akkor is halál. Értitek?  

45 És aztán belegondolni abba, hogy egy vállalat eléggé becsapja az embert ahhoz, vagy 
megpróbálja a saját népét becsapni: ez olyan, mint egy keselyű, aki a saját fajtájából él. 
Pénzcsinálás, a halált árulják az országnak: fiatalembereknek, akik kimennek a harcmez re és 
meghalnak értük. Aztán megfordulnak és egy hamis ürügy alatt adnak el nekik egy ilyen 
dolgot... „Egy gondolkodó ember szűr je, de egy dohányzó ember szájíze.” Kell, hogy 
meglegyen a füstöd ahhoz, hogy érezhesd azt az ízt. Értitek? „Egy dohányzó ember szájíze...” 
És mennyire bed lnek ennek az emberek! Bed lnek neki. Ez pedig csak azért van, hogy még 
jobban becsapjon téged. Látjátok, ez az ördögt l van. ket nem érdekli az életed. Semmi 
érzésük nincs feléd. Eladják neked azt a dolgot, hogy megnézzék a halálodat, amíg csak pénzt 
kapnak abból.  

47 Mint a politika és a háború: én nem hiszek a háborúban. Nem hiszem, hogy valaha is 
kellett volna háborúznunk. Hiszek a nagy Országban, amit Isten elhoz, a nagy civilizációban, 
ami az  nagy uralma alatt lesz meg: abban nem lesz több háború. Nemzet nem emel nemzet 
ellen lándzsát. Mind békében lesznek, örök békében. Tehát ez a fajta civilizáció háborút hoz, 
és minél civilizáltabbak leszünk ez alatt, annál több háborúnk lesz. Egyik próbál civilizáltabb 
lenni, mint a másik; és a civilizáltabb csak még több háborút csinál. Látjátok? És nézzétek 
meg, hogy ez alatt a civilizáció alatt, hogy egy ember ilyen dologgal próbál meg el állni. És 
ez csak annyit csinál, hogy becsap téged, és még több cigarettát vetet meg veled. Mert ha egy 
ember dohányzik – és hiszem, hogy ez az ördögt l van -, az egy nikotin-ördög a férfiban 
vagy a n ben. És ha egy szál cigaretta kielégítené azt a nikotin ördögöt, akkor  békén 
hagyna téged és nem kísértene tovább: egyetlen szál cigarettával. Aztán te veszel egy 
füstszűr t, ami annak a füstnek csak az egyharmadát engedi átjutni ott – vagyis annak a 
nikotinnak -, tehát akkor három cigaretta kell ahhoz, hogy felérjen azzal az egy szállal, és 
akkor az egy szál cigaretta helyet hármat fogsz elszívni. Látjátok, ez csak egy séma, egy 
megtévesztés. Egy séma arra, hogy még több cigarettát tudjanak eladni. Így többet tudnak 
eladni, mint amennyit úgy tudnának, ha csak hagynák az embert elszívni a maga dohányát 
egyenesen a pipájából vagy a cigarettájából. Tehát látjátok, ez az ördögt l van. 



  

51 Amint ott álltam és néztem azt és belegondoltam, hogy mekkora becsapás is ez, egy 
kérdés jutott eszembe. Visszapillantottam és megint ránéztem a dobozra, és szinte... Úgy tűnt, 
mintha valami azt mondta volna nekem: - De a reklámszöveg rendben van: Egy gondolkodó 
ember szűr je, egy dohányzó ember szájíze... Eszembe jutott, hogy az a becsapás, ami a 
természetes világban ott van a dohányban, az valami olyan, ami a mostani gyülekezetek 
rendjére is vonatkozik. Látjátok? Egy becsapás. Eljutottunk oda, hogy az egész világ egy 
nagy megtévesztéssé vált azzal kapcsolatban, hogy mi valóban igaz és mi helyes. Látjátok, 
még a politikában is és a társadalmi dolgokban, az iskolában és mindenben: becsapássá válik.  

53 Egy fiatalember mondta nekem a minap, hogy lent volt a katonai táborban, és egy fiatal 
katonát elütött egy tank. Megnyomódott a tüdeje, vagy a gyomra, vagy valamelyik szerve. És 
felmentek a kórházba, ahol három vagy négy orvos állt sorban, és mindenki sorban állt. És 
két vagy három katona tartották a társukat,  pedig alig bírt lélegezni... Valahányszor 
lélegzett, a bordája azonnal belenyomódott a tüdejébe, amit l bels  vérzése volt. És hagyták 
ezt a fiatalembert ott állni a sorban, a sor végén, míg másokat, akiknek csak a fülük fájt vagy 
ilyesmi, el re engedtek. És éppen mire  következett volna, egy tábornok jött be egy kisfiúval 
vagy kislánnyal, akinek kiütéses a keze. És megállították a sort, beengedték a tábornok 
gyermekét, az a katona pedig haldokolva összeesett. Tessék. Óh, ha annak a tábornoknak 
valami tiszta érzése lett volna a testvére felé, aki ott állt a sorban, azt mondta volna: - Ez a 
gyermek várhat még, gyorsan azt az embert engedjétek oda, és érte tegyetek valamit... 

56 De minden ember mutogatni akarja a hatalmát. Na most, k nem mind olyanok. Nem, 
nem mind olyan. De túl sokan vannak olyanok, túl sokan vannak azok, akik olyanok. De az 
az ember,  csak arra gondolt, hogy a saját kisfiának kiütéses a keze, és nem gondolt arra a 
szegény fiúra aki azért állt ott, mert elütötte egy tank. Talán pontosan az a tank és pontosan az 
a fiatalember, aki talán egy napon az  életét mentette meg a harcmez n. Látjátok, nem állnak 
meg gondolkozni: csak saját magukra gondolnak. „Egy gondolkozó ember szűr je...” 
Ránéztem, és azt gondoltam: Olyasmi ez, mint a mai felekezetek, a gyülekezeteink... 
Mindegyiknek megvan a maga szűr je, megvan a saját maguk szűr típusa. Csak azt 
engednek bejönni, amit akarnak, és a saját maguk szűr jével megszűrik, hogy mi mehet be 
hozzájuk és mi nem. Beengednek a világból annyit, hogy megelégedjenek vele az ott lév  
hitetlenek. Beengedik ket, legyenek bármik is, ha van pénzük. Beengedik ket, legyenek 
bármik is, ha népszerűek. De van ebben egy dolog: az él  Isten gyülekezetébe így nem lehet 
bejutni. Most nem a felekezetekre gondolok, hanem Isten valódi, tiszta gyülekezetére.  

58 Mint a mai dohányvállalatok: azoknak az embereknek, akik bejönnek ezekbe az 
úgynevezett gyülekezetekbe és felekezetekbe, nekik van egy szájízük. És ez a szájíz a világ 
rendje. És minden felekezetnek megvan a maga szűr je, és k kiszűrik mind az igaz 
keresztényeket, akik áment mondanak, amikor prédikálnak. Az országban lév  vágott hajú, 
festett arcú Jézabeleket pedig mind behoznák, amíg csak azok népszerűek: X.Y. jön a mi... 
Egy filmszínész, egy nagyszerű ember... Ilyen fajta szűr t használnak k. – A mi 
felekezetünkben X.Y. az elnök, vagy a tábornok, vagy valaki, aki a mi felekezetünkhöz 
tartozik... Látjátok, milyen szűr t használnak k? Természetesen az a szűr  a világból van, a 
világi emberekt l. Az emberek tudják, hogy mit akarnak. Tehát ha meg kell kapniuk, amit 



  

akarnak, akkor szükségük van egy bizonyos fajta szűr re és hogy a világból elég beszéljen át 
rajtuk ahhoz, hogy kielégítse a világi szájízüket. „Egy gondolkodó ember szűr je, egy 
dohányzó ember szájíze: egy vallásos világ szűr je, egy világi ember szájíze.” 

60 Vallásosak akarnak lenni. Azt gondolják, hogy muszáj vallásosnak lenniük, mert van 
egy lelkük. Amikor el ször jöttünk ebbe az országba, láttuk, hogy az indiánok a napot 
imádják és így tovább. Mert miért?  egy emberi lény. Visszamegyünk Afrika távoli 

serd ibe: látjuk, hogy a bennszülöttek imádnak valamit. Miért? Mert emberi lények, és kell, 
hogy imádjanak valamit. Tehát az emberi lény, legyen bármennyire elbukott is,  akkor is 
tudja, hogy van valami valahol: de  annyira szereti a világot ízlelni, hogy képtelen a helyes 
szűr t használni. Neki a saját maga csinálta szűr  kell. Mindegyik megcsinálja a saját maga 
szűr jét. Mindegyik dohánygyár a saját cigarettájával dicsekszik, hogy mit tudnak csinálni: - 
Egy valódi szűr , ez a legjobb szűr . Mind elöl van... És más ilyenek. Azt mondják: - Az íz, 
vagy valami el r l jön... Óh, az ég szerelmére. – Elölr l... És mi van a másik végén? Biztosan 
nem egy gondolkozó férfi vagy egy gondolkozó n . De ezt mondják, egyszerűen csak 
rászedik az embereket. 

64 Tehát látjuk a mi id nkr l, hogy az embereknek kell egy íz. És miért szív az ember 
cigarettát? Hogy kielégítsen egy ízt. Miért szív el a n  egy cigarettát? Hogy kielégítsen egy 
ízt. És aztán ha a gyülekezet rájött, egy vallásos csoport... Kell, hogy legyen bizonyos fajta 
szűr jük ahhoz, hogy behozzák oda az embereket, hogy megadják az embereknek azt az ízt, 
amit akarnak. Tehát ha nem kapják meg azt az ízt, amit akarnak, akkor nekik nem kell a 
cigaretta. És ha nem kaphatják meg a vallásban azt a szájízt, amit akarnak, akkor nekik nem 
kell az a vallás. Na most, ett l egyértelműbb nem is lehet ez a dolog. Asszonyok 
rövidnadrágban, vágott hajjal, festett arccal, kínálkozóan öltözve: k ezt akarják, k ezt 
szeretik. Amint ma délel tt... Illetve múlt vasárnap délel tt beszéltem arról a körr l a kör 
közepén, vagyis arról a kis bels  lélekr l a szellem belsejében, hogy az a küls  szellem, ami a 
lélek és a test között van, teljesen fel lehet kenve a Szentlélek által. Mindannyian értitek ezt? 

68 Most pedig, hogy kövessük ezt az E világ istene és A végső idők felkentjei című 
üzenetek folytatásaként... Az a küls , az a középs  kör... Az els  kör az emberi érzékelés, a 
második kör a szellemi érzékek: akarat, önakarat, vágy és így tovább. De belül a lélek van. A 
lélek eleve elrendeltetett. Tehát fel tudják kenni ezt a szellemet, hogy a küls  test 
engedelmeskedjen a szellemnek. „De az a lélek, amely vétkezik, az a lélek meghal.” Az a 
lélek, amelyik hitetlenségben elutasítja az Isten Igéjét, amelynek a része, az a lélek örökre 
meg fog, már, mindig... Hiszek az örök halálban, amint hiszek az örök Mennyben: de nem az 
örök pokolban. Nincs olyan dolog, hogy örök pokol. Van örök halál azoknak az embereknek, 
akik... Sokan vallásosak ma a világban, akik mindig is halottak voltak. Az a n , aki boldogan 
él a vágott hajával és a kifestett arcával, halott, miközben életben van. A Biblia mondja így. 
Értitek? Látjátok, lehet  vallásos, de soha nem mentetett meg. Van egy küls  mozdulása. 
Énekelhet a kórusban, vagy táncolhat a Lélekben, beszélhet nyelveken és a Léleknek 
mindenféle megnyilvánulásai meglehetnek neki: de hacsak az a benne lév  lélek nem Isten 
leánya – értitek? -, neki vége, függetlenül attól, hogy mit csinál.  

71 Izráelnek minden küls sége megvolt szellemileg, mind be voltak töltekezve Isten 



  

jóságával, és milyen nagyon tisztelték Istent és így tovább: de mégsem működött. A belsejük 
képtelen volt felismerni Magát az Igét. Amikor azonban Isten Lelkét l születsz, akkor van 
egy... Akkor Isten egy fia vagy, és mindig is Isten egy fia voltál és mindig is Isten egy fia 
leszel. Ezt nem lehet semmi módon külön választani, mert ez... Örök Életed van. És az örök 
soha nem kezd dött el, és soha nem fog véget érni.  

73 Óh, Isten kegyelme, hogy ilyen hatalmas titkokhoz értést ad nekünk! Amint Pál mondta 
itt tovább az Efézusi levélben, amint a férjr l és a feleségr l beszél, azt mondta: „Ez egy 
titok...” - hogy az asszonyoknak hogyan kellene tisztelniük a férjüket. Még a második helyen 
is, azt hiszem, az egész Bibliában, ahol a tiszteletr l egyáltalán szó esik, ott az áll, hogy az 
asszonyok tiszteljék a férjüket. Tiszteljék a férjüket. Aztán pedig a férjnek olyan életet kell 
élnie a felesége el tt, hogy a felesége Isten fiaként tisztelhesse t. Ha pedig nem olyan életet 
él, akkor persze, hogy a felesége nem fogja tudni tisztelni t, mert tudja, hogy mib l van. De 
amikor egy olyan férfiról van szó, aki egy tiszteletre méltó férfi, aki tisztelettudó és tiszta a 
feleségével és a családja el tt, Istennek egy igazi szolgája, akkor a felesége és a gyermekei 
mind tisztelettel fogják tisztelni Istennek azt a szolgáját.  

74 Figyeljétek meg, hogy az asszonyok vágott hajat akarnak. Rövidnadrágot akarnak 
hordani és festéket, sminket. Ezek a kis bikinik, amit mostanában hordanak. k ezt akarják 
csinálni, és mégis akarnak járni gyülekezetbe. Látjátok, hogy az a kenet a szellemen van, és 
nem a lelken. Értitek? Azt mondják... Akarnak keresztények lenni és mellette csinálni 
mindezeket a dolgokat. És a pásztor azt mondja, hogy rendben van. Aztán ha  azt mondja, 
hogy rendben van: - Lehetsz tag, a nevedet beírhatjuk ide a gyülekezeti könyvembe. Rendben 
van... Ezzel neki adja a felekezeti szűr jét, hogy kielégítse egy világi asszony szájízét.  
szereti a világot, szereti a világ ízét. Tehát van egy szűr je számára, de az asszony nagyon 
messzire áll attól, hogy gondolkozó asszony legyen. De itt tartunk. Ott találtam ezt a kis 
címszöveget. Nem,  nem egy gondolkozó n . Ha  gondolkozna, akkor tudná, hogy nem a 
gyülekezet fogja t megítélni az utolsó napon. A gyülekezet most a tagsága szerint ítéli t 
meg, hogy mennyire hűséges azokhoz a körökhöz, amelyekhez tartozik, és a társaságokhoz. 
Most eszerint ítélik t meg. Viszont az utolsó napon Isten fogja t megítélni. Tehát ez az 
asszony nem gondolkozik. 

77 Éppen úgy, mint a dohányzó férfi: annyira szereti a cigarettát, hogy végül a nikotin 
eltompítja a gondolkodási képességét. Az asszony vágyai pedig annyira eltompították az  
gondolkodási képességét, hogy csinálja mindezeket a dolgokat, amik gonoszak az Úr 
szemében. Mert  csinálni akarja azt: kielégíti egy világi asszony szájízét. Ezért veszi a világi 
gyülekezet szűr jét, rendben átmegy rajta, és nincs semmi baj. Megmutatja... Tehát látjuk, 
hogy ez az igazság. A pásztor azt mondja: - Rendben van. Nem kárhoztatjuk az asszonyt, 
amiért ezt csinálja. Jól van az, nincs abban bűn... Átment a szűr jén. Megmutatja, hogy 
átmentek egy teológiai szűr n, és hogy egy teológiai szájízük van, és hogy egy teológiai 
szájízük is volt. De természetesen ez nem ment át Isten szűr jén. Nem, uram.  

79 Most pedig, ha van teológiai szűr  a teológiai gondolkodó számára, és ha van 
gyülekezeti szűr  a gyülekezeti gondolkodó számára, és cigaretta szűr  a cigaretta 
gondolkodó számára, akkor kell, hogy legyen valahol egy valódi szűr  is a valódi 



  

gondolkodó számára. És Istennek van egy Szűr je, és ez az  Igéje. Ez egy Elválasztó: mert 
ez az elválasztás vize a bűn számára. Most tehát, ez a gondolkodó ember, vagy a szent ember 
szájíze. És ha egy ember átmegy a világnak ezen a fajta szűr jén, akkor neki egy világi 
szájíze van. És mint a dohánygyár,  egyre több tagot hoz be a gyülekezetébe az által, hogy 
keresztül nyomja ket ezen a szűr n. Azt mondják: - Több n  jár gyülekezetbe, mint férfi... 
Talán így van. Persze ez akkor is igaz lehet, amikor  mehet és azt csinálhat, amit csak akar. 
Így van. És megteszi: belemegy mindenbe. De átment azon a gyülekezeti szűr n. Ha átment 
volna Isten Szűr jén, akkor abból máshogy jött volna ki. Értitek? Nem lehet, hogy átment 
Isten Szűr jén és vágott hajjal jött ki onnan. Ezt egyszerűen képtelen megtenni.  

81 Talán most egy kicsit ez sért  lesz valaki számára, de amikor  útnak indult Isten 
Szűr jén keresztül, és megmondatott neki, hogy ne vágja a haját, akkor mi van? Átesik a 
túlsó oldalra. Ha megmondatik neki, hogy egy n  számára bűn olyat tenni és nem illend  
olyat tenni... Ha  akarja, mondja... – Nos,  mindenképpen vágatni akarja a haját... Azt 
mondja: - Akkor borotválja le... És azt mondja: - Tudjuk, hogy szégyen egy asszonynak, hogy 
kopasz legyen... Azt mondja: - Akkor legyen az  feje betakarva... És a haja az a befedés, 
nem egy kalap, hölgyem. A haja az  befedése, azt mondja a Biblia... Megmutatja, hogy  az 
Úr nazarénusa. Az asszony hosszú haja azt jelenti, hogy  az Úr egy nazarénusa. Meglátjuk, 
hogy ez így igaz. De látjuk, hogy az úgynevezett gondolkodó ember a világban cigarettázhat 
és megkaphatja a szája ízét, neki elég értelmének kellene lennie ahhoz, hogy tudja, hogy a 
dohányból kátrányt szív be. De ez... Csak annyit tesznek, hogy még többet adnak el neki, még 
több cigarettát vetetnek meg vele. 

83 És a gyülekezeti szűr  megkapja a tagságot és más ilyen dolgokat, amikor engedik 
nekik, hogy bármit csináljanak és mégis tartozhatnak a gyülekezethez, úgy több tagot 
nyernek. Mi lenne, ha elmennénk a gyülekezetbe ma este és mindenkit kiszűrnénk, csak a 
tiszta, Igét l született keresztényeket nem? Sok olyan hely lenne, ahol csak a falaknak szólna 
a ma esti prédikáció. Így igaz. Mert átment a Szűr n. Ha pedig van a szívemben egy vágy, és 
remélem, hogy mindenkinek, aki hallgat engem, ugyanez a vágyódása: Istenem, vigyél 
engem át a Te Szűr dön. És amint Dávid mondta: „Próbálj meg és vizsgálj meg engem és 
lásd meg, hogy van-e gonoszság bennem, aztán vedd ki azt bel lem, Uram”. Látjátok? Én 
akarom Isten Szűr jét. Nem érdekel, hogy mit csinál a világ, hogy mije van a gyülekezetnek. 
Én egy gondolkodó ember akarok lenni, aki belegondol abba, hogy ki el tt fogok megállni 
egy napon az ítéletre. 

85 Figyeljétek meg, hogy a dohánygyár azért csinálja ezt, hogy még több cigarettát 
eladjon. A gyülekezet pedig azért csinálja ezt, hogy még több tagot nyerjen. Egy rövid hajú, 
rövidnadrágos n  fennakadna Isten Szűr jében, nem tudna keresztülmenni azon rövid hajjal, 
mert a Biblia mondja, hogy nem szabad úgy lennie.  tiszteletlen a feje iránt, ha úgy tesz. Ezt 
tudnunk kellene. De a gyülekezeten rendben keresztül megy, és mind a többin. Néha állok... 
Nem tiszteletlenségb l bárki felé. Soha nem személyeskedve egy emberr l beszélek, hanem 
ez a gyülekezetben meglév  bűn. Tanúsítsátok ezt. Nem mondtam, hogy X.Y. és X.Y. 
asszony, vagy X.Y. úr, vagy X.Y. tiszteletes és X.Y... Nem, uram. Én azt mondom, hogy a 
bűn az bűn. Ha az én családomban van, ha énbennem van, vagy ha bárkiben is van, attól az 
még bűn. Nem egy személyr l beszélek, én nem egyének ellen szólok. Én a bűn ellen 



  

beszélek. És nem érdekel, hogy az bennem van-e, vagy bárkiben: ha az megindul Isten 
Szűr jén keresztül, akkor ott bármi bűn meg fog téged állítani. 
87 Figyeljétek meg. De ha egy n  rövid hajat akar és rövidnadrágot hordani, vagy festeni 
magát és bármit,  simán át tud menni a pünkösdi szűr n, olyan könnyen, mintha csak egy 
sütemény lenne: nincs abban semmi gond. Egyenesen bele a halálba, mert , aki... Azt 
mondja: - Nincs abban semmi rossz... Ha szereted a világot vagy a világ dolgait, az azért van, 
mert nincsen meg benned az Isten szeretete. Aztán végig ezen a szellemen  olyan dolgokat 
tud lehúzni a lelkébe, amelyek nem Istent l vannak és Isten Igéje ellen vannak, ha az az íz 
van a lélekben. Az keresztül tud jönni az ízen, látjátok, az ízen... Keresztül tud jönni a 
gondolkodás... Az érvelésen: - Nincs abban semmi baj. Van nekem ízlésem, vannak nekem 
érzéseim. Úgy érzem, hogy ez rendben van...  pedig végigjön ezen a lelkébe, ha a lelke 
olyan típusú. Megmutatja, hogy nem megy át Isten Szűr jén. De ha neki vágott haja van, 
sminket visel, rövidnadrágot, nadrágot és úgy néz ki, mint egy férfi, ilyen nadrágokban és 
mindenfélékben, és olyan dolgokat mond és olyan dolgokat csinál, és a világnak él,  meg 
fog állni: nem tud keresztülmenni ott. Nem, uram. Már az elején meg fogja t állítani.  

89 Figyeljétek meg, egy férfi ránéz az  csinos kis piros ajkaira, festett arcára és 
rövidnadrágjára és bikinijére, vagy amije csak van... Egy igazi gondolkodó ember nem néz rá. 
Egy férfi, aki gyülekezeti tag, ránéz, csodálja t. De nem érdekel, hogy  hogy néz ki a 
szemnek, egy gondolkodó férfi elfordítja a fejét. Miért? Mert átment Isten Szűr jén és tudja, 
hogy ha ránéz, az házasságtörés a szívében. Nem tartja szépnek. Azt mondja: - Hát nem 
csinos? Számára nem. Egy gondolkodó férfi számára  egy szennyes kinézetű, sajnálatra 
méltó nyomorult Jézábel. Isten egy fia még azt is szégyellve néz rá, hogy egyáltalán ahhoz a 
családhoz tartozik, amelyikhez . Így van. – Hogyan lehet  a testvérem, miközben így 
viselkedik? Látjátok? Az a n  átment egy szűr n, az a férfi pedig egy másikon ment át. Nem 
fogja t csinosnak tartani egyáltalán. Isten egy igazi embere számára az nem szépség.  

91 Emlékeztek, egyszer még miel tt Jézus Krisztus vére a Szűr vé vált volna, amint 
néhány percen belül rátérünk erre, az Isten fiai rátekintettek az emberek lányaira, akik szépek 
voltak, és feleségül vették ket. Isten ezt sohasem bocsátotta meg. Újra megtörtént ez Izráel 
vándorlásakor, és Isten soha nem bocsátotta meg, és mindnyájan elvesztek. „Egy gondolkodó 
ember szűr je...” Kijöttem az összejövetelr l itt; ott állt egy kis Ricky hátul a gyülekezeti 
épület mögött egyik este, és azt mondta nekem, úgy három vagy négy évvel ezel tt, azt 
mondta: - Azért mondasz ilyeneket, mert öreg ember vagy... Azt mondta: - Szerintem azok 
jól néznek ki... Azt mondtam: - El bírom képzelni... Csak abból, ahogy nézett, meg lehet 
mondani, hogy milyen volt. Azt mondtam: - Hadd mondjak neked valamit. Mennyi id s 
vagy? – Úgy harminc éves... Azt mondtam: - Amikor 15 évvel fiatalabb voltam, mint most te, 
én akkor is ugyanazt gondoltam... Ez igaz. Az még mindig szenny. „Egy gondolkodó ember 
szűr je...”  

93 Most pedig, figyeljétek meg, hogy ha az  elméje átment volna Isten Igéjének a 
szűr jén, Isten szűr jén, akkor nem tekintene rá. Nem tartaná csinosnak, hanem azt gondolná, 
hogy egy Jézábel. Azt gondolná, hogy azok mögött a piros ajkak mögött mérges agyarak 
vannak, amik megmarják t. És a Biblia azt mondja: „Az  kapui a pokol kapui; és az ember 



  

úgy lép be azokon, mint a borjú a mészárszékre”. Ez hát a gondolkodó ember szűr je! Mire 
vágysz? Amikor az asszony végigmegy úgy öltözve az utcán, és ti férfiak odafordítjátok a 
fejeteket és úgy bámuljátok t, akkor ti nem használjátok a gondolkodó ember Szűr jét. Mert 
amikor azt teszitek, akkor házzaságtörést követtek el; hiszen a Szűr  azt mondja: „Aki 
kívánsággal tekint egy n re, az már házasságtörést követett el vele”. Fordítsd el a fejed, 
gondolkozó ember. Menj el t le.  nem csinos;  egy kígyó – így van -, úgy tekereg, úgy 
viselkedik és úgy mar, mint egy kígyó. Tartsd távol magad t le.  

95 Óh, igen, Isten Igéje egy gondolkodó ember Szűr je. Bárki tudja ezt, ezen szűr dik át a 
lelked: Isten Igéjén. És abból... Amikor átjössz az Isten... Amikor egy gondolkodó ember 
átjön Isten szűr jén, az megadja a szent ember szájízét. Így van. Amikor átjössz Isten 
Szűr jén, akkor a te szájízed egy szent ember szájíze. Ez adja meg az igaz ember szájízét. A 
reklámszöveg természetesen rendben van. Most pedig látjuk, hogy hogyan volt ez meg egy 
el képben Izráelben, mert Izráel gyülekezete csak... Ezért mondom most ezt, ha a 
prédikátorok nem értenek egyet valamivel az elhangzottak közül, ez az én gyülekezetemnek 
szól, amit nekem adott az Úr, hogy prédikáljak neki.  

97 Figyeljétek meg, a 2Mózes 19-ben... Szeretném, hogy elolvassátok ezt, amikor 
hazamentek. Figyeljétek meg, hogy amikor Izráel vétkezett, k el ször vettek egy vörös 
tehenet, aminek soha nem volt iga a nyakán. Ez azt jelenti, hogy  soha nem volt semmilyen 
igába fogva. És vörösnek kellett lennie. A vörös szín egy elfedez  szín. Tudtátok-e, hogy a 
tudomány tudja, hogy ha vörösön keresztül nézel vöröset, az fehér? Nézzél vörösön keresztül 
vörösre: az fehér.  az Úr Jézus vörös Vérén néz keresztül, és a mi vörös bűneink fehérré 
lesznek, mint a hó: vörös a vörösön keresztül. És az a tehén az estéli id ben öletett meg Izráel 
egész gyülekezete által, és a véréb l hét csíkot húztak az ajtóra, ahol az egész gyülekezetnek 
be kellett mennie. A hét gyülekezeti korszak el képe a Vér által. 
99 Aztán vették a testét és elégették. Elégették a patát, a b rt, a bels  részeket és az 
ürüléket. Mindent együtt égettek el, és aztán egy tiszta embernek fel kellett azt vennie és egy 
tiszta helyre kellett vinnie a gyülekezeten kívül. Ezért, ha Izráel csak érthetné az el képet, 
Istennek ezt az Igéjét tilos a hitetlenség mocskos kezeivel illetni. Tiszta embernek kell lennie, 
és ha  tiszta, neki át kell jönnie Isten Szűr jén. Egy tiszta ember, tiszta kezekkel, és azt egy 
tiszta helyen kell tartani: nem egy olyan helyen, ahol Jézábelek, Ricky-k és minden más van, 
és úgy vesznek úrvacsorát és más dolgok, hogy közben más feleségekkel és férjekkel mennek 
el és mindenfajta szenny van, bálokra és partikra járnak és vágják a hajukat és rövidnadrágot 
hordanak és minden más, és közben keresztényeknek hívják magukat. Azt tiszta helyen kell 
tartani és tiszta kezekkel kell illetni. És aztán amikor Izráel vétkezett és felismerték, hogy 
helytelenül cselekedtek, akkor rájuk lett hintve ennek a tehénnek a hamvai, és ez volt az 
elválasztódás vize, a bűnt l való megtisztulás.  

101 Figyeljétek meg, itt van. És amikor Izráel, miel tt közösségben lehettek az imádatban, 
nekik el ször át kellett menniük az elválasztódás vizein: megigazulás... A hit hallásból van, 
az Ige hallásából. Aztán k beléptek a gyülekezetbe az alatt a hét csík alatt, a vér alatt, 
megmutatva, hogy valami meghalt és el ttük ment bűnükért. k el voltak választva az Ige 
hallása által, az elválasztódás vizei által, és beléptek a közösségbe. Az egyetlen hely, ahol 



  

Isten találkozott az emberrel, ezen rend mögött volt. Sehol máshol nem találkozott vele. E 
mögé a rend mögé kellett mennie. Isten Izráellel csak egyetlen helyen találkozott. És Isten ma 
veled csakis egyetlen helyen találkozik, mégpedig Jézus Krisztusban. És  az Ige, az 
elválasztódás vizei. És az  vére mind a hét gyülekezeti korszakért kiontatott, és aztán a 
Szentlélek által mi belépünk abba a közösségbe, amely csakis a gyülekezetnek adatik meg. 
Óh, mily nagy .  

103 És most az Efézus 5:26-ot is meg akarjuk nézni. Itt az Ige vizében való megmosódásról 
van szó, az elválasztódás vizeir l. Mit tesz ez? Akkor Isten Szűr je az Ige. Elválasztódás 
vizei: az Ige elválasztódás vizei által való megmosódás: Isten Szűr je. Akkor nem jöhetsz 
Krisztusba egy gyülekezeti szűr n keresztül. Nem jöhetsz egy felekezeti szűr  vagy egy 
hitvallási szűr  által. Csakis egyetlen Szűr  van, amely által beléphetsz abba a szent helybe; 
az pedig az Ige vize általi megmosódás. Isten Igéje a gondolkodó ember szűr je.  

105 A gyülekezet aszerint fog megítélni téged itt, hogy jó tag vagy-e vagy sem. Szép 
temetést csinálnak neked és félárbocra engedik a zászlót a halálodkor, hatalmas 
virágkoszorúkat küldenek és mindent megtesznek neked. De amikor arról van szó, hogy a 
lelked Isten el tt megáll, akkor kell, hogy annak Örök Élete legyen. És ha az Örök Élet, akkor 
az az Ige része. És amint a saját szavam nem cáfolhatja... A saját kezem nem tagadhatja a 
kezemet... A saját szemeim nem tagadhatják a kezemet, vagy lábamat, vagy lábujjamat, vagy 
bármi részemet. Nem tagadhatják, és egy olyan férfi vagy asszony sem – aki része Isten 
Igéjének -, nem tagadhatja az Isten Igéjének egyetlen részét sem. Akkor pedig, asszonyok, 
amikor úgy gondoljátok, hogy nektek lehet vágott hajatok és hogy úgy bejöhettek az Isten 
jelenlétébe, tévedtek. Értitek? Tévedtek. Nem jöhettek át Isten Szűr jén ahol megmosódtatok 
az Ige vize által. Akkor beléptek abba a közösségbe. Azt hiszitek, hogy bent vagytok, de nem 
lehettek bent addig, amíg az Igén át nem jöttök. És minden kicsi pont, Istennek minden kis 
szava... „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével...” Át kell jönnie azon a 
szűr n, át kell jönnie. És ez megadja az igaz ember szájízét, mert  ezt keresi: keres valamit, 
ami megtisztítja t.  

106 Az Ige, Isten Igéje a gondolkodó ember Szűr je, és ez adja meg az igaz ember szájízét. 
Tudjuk, hogy ez igaz. Kiszűri mind a hitetlenség bűnét,  nincs többé hitetlenség, amikor 
átjössz azon a Szűr n, mert az az igaz hív  szájíze. Az igaz hív  mindenképpen igaz akar 
lenni.  egyszerűen nem akarja azt mondani: - Hát, én társasági körökhöz tartozom. Én 
tartozom egy gyülekezethez, a városban a legnagyobbhoz... Nem érdekel, hogy csak a sarki 
misszióról van-e szó, vagy egy bozótban lév  sátorról valahol, a gondolkodó ember tudja, 
hogy neki Istennel kell találkoznia. És függetlenül attól, hogy a gyülekezet vagy bárki más 
mit mond, neki Isten feltételei szerint kell jönnie. És Isten feltételei Isten Igéje. – Hát -, azt 
mondják, - Isten Igéje... Persze, mindnyájan hiszik, hogy ez Isten Igéje, de át tudsz azon 
szűr dni? Hogyan engeded egy vágott hajú asszonynak, hogy átjöjjön azon? Hogyan teszel 
ilyet? Hogyan engedsz át azon egy olyan embert, aki ahhoz a tanításhoz ragaszkodik? 
Értitek? Az nem egy gondolkodó ember szájíze. Nem. A gondolkodó ember gondolkodni fog: 
kétszer meggondolja, miel tt egy ilyen dologba beleugrana.  

108 Figyeljétek meg, hogy az Ige képtelen tagadni Önmagát. Akkor megelégszik... Vagyis 



  

ez a vágya. Mi után való vágyódás? Mi adott neked vágyódást erre el ször is? Hogy lent a 
lelkedben volt egy eleve elrendelt mag, amely Örök Élet volt, ami mindig is ott feküdt: 
mindig ott volt bent... „Mindaz, amit az Atya Nekem adott, Hozzám fog jönni. Egy sem fog 
elveszni közülük.” Egy gondolkodó ember szájíze... Amikor egy gondolkodó ember 
meghallja Isten Igéjét: „Az én juhaim hallják a hangomat, és idegent nem követnek”... Mert 
ott lent van az Élet, és az Élet összekapcsolódik az Élettel. A bűn a bűnnel kapcsolódik, és a 
bűn annyira képmutató, hogy megmentettnek gondolja magát, miközben nincs megmentve. 
Ez a képmutatás legmélye. A gyülekezeti tagok egy felekezeti szűr t akarnak, hogy 
meglehessen nekik a saját vágyuk és hogy továbbra is vallásos emberekként legyenek 
osztályozva. Halljátok ket ezt mondani: - Óh,  nagyon vallásos...  

111 Afrikában egy napon ott kint voltam, és ezekr l beszélgettek, néhány gyerek ezekr l a 
rock-and-roll dalokról beszélgetett, amit Elvisz Presley és a többiek énekelnek, Pat Boone 
(pet búni) és mások, Ricky Nelson és mind a többiek. Azt mondtam: - k egy tucat 
hitehagyott... És az egyik kislány azt mondta: - Hiszen olyan vallásos! Azt mondtam: - Júdás 
is azt volt... Azt mondtam: - Júdás csak harminc ezüstpénzt kapott, Elvis Presley pedig több 
millió dollárt. Értitek? k mindketten eladták a születési el jogukat... Látjátok? Azt 
mondtam: - Nem mások, a legrosszabb eladósodás, ami csak van a nemzetnek... Mégis éppen 
olyan megtéveszt en, mint a cigarettaszűr , ezek a felekezetek beengedik azokat az 
embereket. Nekik még csak nem is kellene... Kellene, hogy legyen egy törvény, hogy ne 
énekelhessenek vallásos énekeket. Kellene, hogy az a törvénybe ütközzön. De az egész dolog 
egy nagy halom képmutatássá vált, és ennél maradnak ma. Az igazi Szűr ... [üres hely a 
szalagon]... Mert a lélek azt mondja: „Ha szereted a világot vagy a világ dolgait, nincs is 
benned az Isten szeretete”.  

113 Látod, nem mondhatod, hogy a rock-and-roll a világ... Hogy az Istent l van. A 
rock-and-roll a világból van. Mind azok a táncok és szennyes... Inkább gusztustalan, szennyes 
dolgok, azok a világból vannak. Az mind a világból van. Nem mondhatod, hogy a vágott haj 
egy asszonynak Istent l van. A Biblia mondja, hogy nem, tehát az a világ szennye. És ha csak 
egy pontot is szeretsz a világból, akkor Isten szeretete nincs is benned. Látjátok, mi az... Nos, 
mi húz. Valami ott lent belül húz. A lélek húzza a forrásodat át a küls n le át a szellemen a 
lélekbe. És ha a lélek a világot szereti, az halott. Nem érdekel, hogy kint mennyire felkent, és 
hogy itt kint mennyire igaz, ott bent halott. „Mert aki szereti a világot vagy a világnak 
dolgait, abban nincs is meg Isten szeretete.” Nem számít, hogy mennyire vallásos. Az igazi 
Szűr  ilyen módon mindazokat a dolgokat kívülrekeszti és semmi mást nem hoz be, csakis 
Isten igazságát, az Igét, az igazi lélekbe.  

116 Olyanok, mint Ézsau, küls leg rendben vannak. Ézsau kívül vallásos volt. És amikor a 
vallásról van szó, még vallásosabbnak is látszott Jákóbnál. Úgy tűnt, hogy  jobb ember 
Jákóbnál, de a belseje... Kívül vallásos volt, de a gondolkodása nem volt megszűrve. Nem 
gondolkodott helyesen a születési el jogáról. Nem gondolta, hogy Isten... Hogy a születési 
el joga olyan sokat jelentett, ahogyan Isten mondta. Ott volt  és azt mondta: - Éhes vagyok, 
akkor mit számít, hogy mit csinálok azzal a születési el joggal? A tiéd lehet, ha akarod... Óh, 
óh! Látjátok? – Járok én gyülekezetbe, én is pont olyan jó vagyok, mint te. A felekezetem 



  

éppen olyan... Hiszen az egész világon ez az egyik legnagyobb! Anyukám is ehhez tartozott, 
apukám is ehhez tartozott, mind ez, és még más. A pásztorom tanult volt, ilyenje meg ilyenje 
volt... Az csak távolabb viszi t Istent l. Az nem a gondolkodó ember szűr je. Ha az volna, 
akkor Péter hogyan lehetett volna az, ami volt, hogy még a saját nevét sem tudta aláírni? De  
a gondolkodó ember Szűr jét hordta.  

117 Figyeljétek meg. Óh, óh! Ézsau azt hitte, hogy az a születési el jog nem jelentette azt, 
amit Isten mondott róla, hogy az volt a különbség élet és halál között. És úgy, ahogyan Éva és 
ahogyan Júdás eladták a születési el jogukat a civilizáció tudásának szájíze kielégítésére... 
Pontosan ezért adta el Éva a születési el jogát. Eladta a tudomány egy kis ízéért, a világi 
tudás egy kis ízéért: egy kicsit jobb gyülekezet, egy kicsit jobb emberosztály, ma így 
neveznénk ezt. Értitek? És Júdás eladta a születési el jogát harminc ezüstpénzért és keresett 
vele még egy pár dollárt. – Az itteni gyülekezetem jobban tud fizetni engem, úgyhogy csak itt 
prédikálok... Értitek? – Úgyhogy ha prédikátor leszek, nos...  

118 Azt mondták: - Branham testvér, mi hisszük, hogy az üzenet az igazság, de nem tudjuk 
elfogadni. Ha elfogadnánk, akkor hol prédikálhatnánk? Testvérem, a világ a parókia. 
Természetesen. – Hát de egyik testvér sem fog támogatni engem... Én nem is egy testvért 
keresek, hogy támogasson engem! Én Jézus Krisztust keresem, hogy támogasson engem, 
mert  emellett állt.  az, aki ezt mondta. És amikor az igazi születési el jog, a Vér, 
kiszűr dött az Ige által, és mind a bűn és a világ és a gyülekezet és a felekezetek és a 
szektásság kint maradt... Tanultság, civilizáció, gyülekezet, felekezet, rendszer, és mindenféle 
bűn kint marad, amikor a gondolkodó ember veszi a gondolkodó ember Szűr jét Isten 
becslése szerint. Semmi sem marad meg abban, amikor az ember keresztülhúzza az életét 
Isten Szűr jén. Figyeljétek. Itt az életed bűnt l van szétdúlva, mert bűnben születtél és 
vétekben fogantál és hazugságokat szólva jöttél a világra. Mondok most valamit, amint 
McCully (mekáli) testvér mondta régen. Figyeljetek rám.  

121 Amikor erre a világra jöttél, bűnben születtél. Minden esély nélkül jöttél. Bűnben 
születtél, vétekben fogantál és hazugságokat szólva jöttél a világra, a saját szellemedben ott 
van a bűnre való vágy, bűn szerelmeseként, mert bűnben születtél. Semmi esélyed nem volt. 
De ott benned valami – itt jön -, ott volt valami belül, ami elkezdett húzni. Ha tudod, hogy 
valami azt mondja neked, hogy van valahol egy Isten, és ha olvasod az Igéjét és aztán mégis a 
gyülekezetet választod, az  elgondolásukat, amikor jobban elmondatott az neked, akkor te 
soha nem használtad a gondolkodó ember Szűr jét. De amikor Isten Szűr jét használod, ami 
a gondolkodó ember Szűr je, mert „minden szűr  elmúlik, kivéve az Enyémet”... És amikor 
fogod Isten Szűr jét és áthúzod az életedet, a vágyaidat... Ha a vágyaidat áthúzod Isten 
Szűr jén, a gondolkodó ember Szűr jén, akkor semmi más nem marad, csak a Szentlélek. 
Most pedig, ha akarod a Szentlélek bizonyítékát, hát itt van. Amikor a te lelked minden 
tekintetben párhuzamba áll Isten Igéjével, az megmutatja, hogy áthúztad az életedet a 
gondolkodó ember Szűr jén, Isten Szűr jén.  

123 Figyeljetek. Ez Isten szűr je? Azt mondta, hogy mi az Ige vize által mosódtunk meg. 
És amikor Isten Ádámnak és Évának adott egy szűr t az Édenkertben,  azt mondta: „Ebb l 
semmit ne húzzatok be oda”. De a Sátán egy lyukat ütött oda és azt mondta: - Óh, ez... Egy 



  

kevéske nem fog ártani... Csak egyetlen csepp volt, ennyi kellett ahhoz, hogy bejöjjön a halál 
az emberi fajba. Csak ennyi kell hozzá, csak egyetlen ízlelés a nikotinból, és aztán végük. 
Nem marad semmi, csak a Szentlélek. És aztán ez mutatja, hogy benned ott volt az az eleve 
elrendelt mag, amely éhessé tesz Isten után. „Mindaz, amit az Atya Nekem adott, hogy 
megváltsam, k Velem haltak meg a Golgotán; k Velem támadtak fel a feltámadásban; 
mindaz, akit  Nekem adott, Hozzám fog jönni. El lesznek helyezve a testben – akár lábfej, 
akár kar, orr, száj, vagy bármi. El lesznek helyezve abban, és a maguk idejében Hozzám 
fognak jönni.”  

127 Óh, óh! Ez az az igazi szűrés! A világ minden bűne és a világ szeretése halott és ez a 
lélek csakis egyetlen dolgot húz. Itt van, ne emlékezzetek... Ne felejtsétek el! Mind ti ott kint 
a telefonoknál, rögzítsétek ezt az elmétekben. Amikor egy gondolkodó ember gondolkodni 
kezd arról, hogy Ki el tt fog megállni és hogy mi az Isten Igéje, amikor elkezd gondolkodni. 
Akkor, amikor áthúzza magát ezen, semmi más nem illetheti t, csakis a Szentlélek. Mi ez? 
Ez az élethordozó, az Ige magja kezdett l fogva, ami te Istenben voltál kezdetben, itt állva, 
amint az Élet magja húz. A mag a szívedben van eleve elrendelés által. Hallelujah! A mag 
már ott bent van Isten eleve tudása által, eleve elrendelten! És amikor húz, akkor semmi 
máson nem tud keresztülhúzni, csakis az Igén. És aztán ez a gondolkodó ember szájíze, az 
igaz emberé, a szent emberé, aki látja a Bibliát, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz. Mi jön be arra a helyre ott? Az az Ige, ami a szívben van: „Igédet a 
szívembe rejtettem, hogy ne vétkezzem Ellened”. Mi az, amikor keresztül húzódik az Igén? 
Csakis egyetlen dolog van, ami át fog jutni az Igén: a Szentlélek. Az az egyetlen dolog, ami 
át tud jutni az Igén: a Szentlélek. És egy gondolkodó ember szűr je megadja egy szent ember 
szájízét. 

128 Akkor  belekóstolt a mennyei dolgokba. Isten Igéje van a szívében, látja azt 
megnyilvánulni maga el tt. És az egész lelke belecsomagolódik abba, és a világ és mind a 
dolgok halottak körülötte. A gondolkodó ember Szűr je a vallásról... És most a vallás 
szűrésére gondolok. Amikor a gondolkodó ember szűr je megadja a szent ember ízét, értitek, 
az megelégíti a szájízét. Látja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Err l 
van szó! Látja t itt el ttünk ugyanazokat megcselekedni, amiket  megtett: ez megelégíti a 
szent ember szájízét, a gondolkodását. Akkor tudja, hogy átment a halálból az Életre. És 
szereti... És szeretné, hogy a világ... Meger södjön... És akarja, hogy az Ige legyen 
meger sítve és igazolva. Minden korszakban erre vár, mert  egy szent ember és neki az a 
vágya, hogy lássa Istent. A többiek csak egy gyülekezethez akarnak csatlakozni. Ez az ember 
pedig látni akarja Istent.  nem egy csomó hitvallásban látja t. Nem a szép nagy 
orgonasípokban látja t, vagy székesegyházakban és nagy keresztekben, vagy fényes, 
kifordított gallérú tudósokban. Nem egy teológusban látja t: hanem az  Igéje 
meger sítésében látja t. 

Láttam t az rtüzekben... 
Szemeim látták az Úr eljövetelének dics ségét; 

 tapossa a borsajtót, melyben a harag sz l i vannak 
Kiengedte a hű villámlást az  szörnyű gyors kardjával 
Az  igazsága egyre csak tovább vonul.  



  

(És vonulni is fog mindvégig. Igen, uram!) 

131 Értitek, mire gondolok? A szűr  ember... Vagyis a gondolkodó ember szűr je. Az az 
ember, aki meg akar állni Isten jelenlétében... Mi volt Isten Szűr je? Az Igéje. „Amely napon 
eszel arról, azon a napon meghalsz.” Nem érdekel, hogy mi történik itt kint: ne menj túl azon 
az Igén! Megmosódni az Ige vizei által, a gondolkodó ember szűr je: nem egy felekezet, nem 
egy hitvallás, nem egy gyülekezet, nem egy székesegyház. Hanem a gondolkodó ember 
szűr je. Mert az Ige fog téged megítélni. Egy gondolkodó ember ezt fogja gondolni. Egy 
bolond ember vagy a világ íze bármit bevesz, egy helyettesítést. De miért kell a helyettesítés, 
amikor ott van az igazi?  

132 Gondolkozzatok. Csak gondolkozzatok egy percre. Egy asszony nyelveken szól vágott 
hajjal és kirúzsozott szájjal, és aztán a gyülekezet továbbra is azt tartja, hogy ez a Szentlélek 
bizonyítéka. Vagy egy prédikátor a papneveldéb l vagy valamilyen Biblia-iskolából a 
háromság szerinti keresztséget használja, vagy megalkuszik az Igével valamilyen hitvallás 
vagy felekezet javára. Ez egy gondolkodó ember Szűr je? Nem úgy, ahogy én látom, testvér. 
Ezen egy bolond ember húzza át magát. Így van. El tudsz ilyet képzelni? Ahelyett, hogy Isten 
Igéjét használná a lelke Szűr jeként, azt a hitvallást és felekezeti halmot veszi magára 
ahelyett, hogy Isten Igéjét venné Szűr ként... És aztán teljesen beszennyez dik és engedi, 
hogy emberi tanításokat oltsanak belé és más dolgokat csináljanak, majdnem megtévesztve a 
választottakat! És figyelmen kívül hagyja az Igét, amikor a saját lelke is húzhatná, ha 
egyáltalán van bármi, ami húzhatja. De ha az az eleve elrendelt mag, most nehogy 
lemaradjatok err l... Ha az az eleve elrendelt mag nincs ott bent, akkor az nem fog áthúzni 
azon. Mert a saját vágyához fog húzni.  

134 Ha a dohányzó ember a dohányzó ember szájízét akarja, és ha a kezében fog egy 
pálcikát... Azt mondom: - Szopd az ujjadat... És ott állt és szopta az ujját, és azt mondta: - Ez 
butaság... Miért? Mert neki a nikotin íze kell. Tehát  nem egy gondolkodó ember. Értitek? 
De azt mondod: - Hát, én semmit nem ízlelek. Én meg akarom ízlelni a világot. Meg akarom 
ízlelni a dohányt, de semmit nem ízlelek... Adj neki biztosító tűt, hogy azt szívja. Értitek? 
Bizony, add neki oda azt. Azt mondja: - Nem érzek semmi ízt... Akkor miért szívod? Vágyad 
van a nikotin ízére. És amikor egy gyülekezeti hitvallást szívtok és ti asszonyok még mindig 
vágjátok a hajatokat és festitek az arcotokat és szexisen öltözködtök, és ti férfiak nézitek ket 
és minden más dolog van és úgy vagytok, ahogy vagytok, akkor mi az? Mi van abban? Még 
mindig benne van a világ, és nektek van egy szájízetek, és ti ahhoz az ízhez húztok.  

137  - Járhatok ebbe a gyülekezetbe; soha nem hozzák fel azt a dolgot. Semmit nem 
mondanak err l, semmit arról. Nem hozzák fel ezeket a dolgokat. A prédikátorunk 
széleslátókörűbb ennél. Mi nem mondunk ilyesmit... Mi ez? A világ ízét akarjátok szívni. Így 
van. De egy gondolkozó asszony nem veszi be az ilyet.  tudja, hogy szentnek kell lennie. És 
az egyetlen dolog, amit áthúzhatsz Isten Igéjén, az a Lélek, a Megelevenít  Er , hogy a 
benned lév  Ige életre keljen, hogy megmutassa Jézus Krisztust abban a korban, amelyben 
élsz. Hallelujah! Testvér, ha ez nem az igazság, akkor nem tudom, mi az igazság. Elment az 
eszem, ha ez nem az igazság. Ez az Ige Maga a szívedben, eleve elrendelve ott, ami húz. És 
kiköpi a világot; nem kell neki az. De amikor elér ide az Igében, elkezd húzni. És amikor 



  

áthúz az Igén, ott nem lehet semmi más, csak a Szentlélek, hogy életre keltse az Igét. 

140 Akkor egy gondolkozó, vallásos ember szűr je az Ige, és ez kielégíti a szívében lév  
szent szájízt: a gondolkodó ember szűr je, a szent ember szájíze. Óh, óh, miben is vagyunk! 
Ahelyett, hogy Isten Szűr jét használná a lelkének, engedi, hogy a Sátán becsapja t 
valamilyen felekezeti hitvallással, éppen úgy, mint ahogyan a dohányvállalatok becsapnak 
benneteket, akik dohányoztok. Csak több tagotok lesz, ez minden. Óh, hadd fejezzem be 
néhány percen belül ezzel.  

142 Vak Laodicea, milyen vakok is tudunk lenni! Vak Laodicea, vezeti a kor vakjait hamis 
ürügy, hamis hitvallások, hamis tanítások, hamis felekezetek, hamis káték alatt. Óh, vak 
Laodicea, vakokat vezetve, mind a gödör felé mentek! Cserélj szűr t ma este, prédikátor! Ne 
szívd be azt a felekezeti nikotint a rendszeredbe, a dogmákat és hitvallásokat, amir l Jézus 
azt mondta: „Aki hozzátesz egy szót vagy elvesz bel le egy szót...” Amikor azt mondod a 
gyülekezetednek, hogy rendben van, ha az asszonyok az cselekszik és azoknak a férfiaknak, 
hogy azt cselekszik és mindezeket a dolgokat, és a többit, amíg ehhez hűek maradnak és 
megteszik azt és megtartják ezeket a hitvallásokat és dolgokat: hát nem szégyelled magad?!  

144 „Vak farizeusok” – mondta Jézus. Amint Jézus kiáltotta, hogy vak farizeusok, úgy ma 
este az én szívemben is kiált a Szentlélek: Vak Laodicea, milyen sokszor adott neked Isten 
ébredést, de most eljött a te id d. Már túl kés . Hogy nevettél, és gúnyoltad azokat az 
embereket, akiket Isten hozzád küldött! De most eljött a te id d. Óh, Egyesült Államok, 
Egyesült Államok, hogyan vigyázott titeket Isten, mint amikor a tyúk költögeti a tojásait, de ti 
nem akartátok... Most pedig ez a hang parttól-partig megy, északtól délig és kelett l nyugatig. 
Hogyan költögetett titeket Isten, de ti nem akartátok! Most eljött a te id d. Nemzetek 
felszakadnak, a világ széthullóban van. Egy 1500 mérföldes darabja, 300-400 mérföld széles, 
el fog süllyedni száz... Vagy talán negyven mérföld szélességben abban a hatalmas 
katasztrófában ott kint valamelyik nap, és a hullámok egyenesen Kentucky (kentáki) államig 
fognak elérni. És amikor ez megtörténik, olyan er sen meg fogja rázni a világot, hogy 
minden le fog hullni a tetejér l. Óh, rejts el engem, Id k Sziklája. Istenem, engedj... Engedd... 
Lehelj rám, Uram. Él  Isten Lelke, lehelj rám. Hadd vegyem Isten Szűr jét és éljek az alatt, 
Uram. Hadd lélegezzem be a Szentlélek friss leveg jét a tüd mbe, a lelkembe minden napon, 
hogy ne vétkezzem ellened, óh, Uram! Lehelj rám, Szentlélek; lehelj rám. Én... 

147 Hadd ültessem el Isten Igéjét a szívembe és határozzam el ott, hogy nem fordulok sem 
jobbra sem balra attól, hanem hűen élek ahhoz életem minden napján. Óh, Atya Isten, aztán 
küldd rám az Élet Szentlelkét, hogy életre keltse azokat az Igéket számomra, hogy 
megmutathassam Jézus Krisztust azok el tt, akik el ttem vannak és várják, hogy ez 
megtörténjen. Ez az imádságom. Óh, óh! Figyeljétek meg, mit csinálnak ma azokban a 
gyülekezetekben. Keresztül szívják az embereket azokon a felekezeti szűr kön az 
ökumenikus tanácsba. Miért? Miért? Mert ez megadja nekik a szívük vágyát: a szervezetet. 
Nekik a szervezetre van szájízük. Megcsinálják azt. Valahányszor Isten ébredést küldött 
nekik, és k... Mit csináltak? Megszervezték azt. Így van? Tehát megvan a maguk fajta 
szűr je, mert nagyon kívánják azt az ízt. És most Isten meg fogja nekik adni az  szájízük 
kívánságát. Megadja nekik... Beszívják ket az ökumenikus tanácsba, és aztán megkapják 



  

akkor a szervezeti szájízüket. Már jön nekik.  

150 Óh, Laodicea gyülekezete, ne tévesszen meg téged ebben a korban az  becsapásuk! 
Óh, Pünkösd, te aki bementél Laodiceába, aki Laodicea része vagy, a gyülekezet meghalt a 
metodistán, a baptistán és a reformátuson keresztül, csak egy szertartásos küls ség... De ti 
pünkösdiek néha-néha még tudtatok áment mondani, most sok zenét visztek fel a színpadra és 
vágott hajú asszonyok táncolnak mindenfelé és még mindig hisztek az isteni gyógyításban; 
milyen gyakran vett titeket Isten, de ti egy másik szűr t vettetek, egy felekezeti szűr t. 
Milyen gyakran vett titeket Isten! Milyen megtéveszt  volt. Máté 24:24. Jézus azt mondta, 
hogy még a Választottakat is megtévesztené, ha lehetséges volna. Milyen közel vagytok, akár 
csak Éva kihagyott egy-két kisebb dolgot amit nem akart elfogadni, mert ti 
megszervez dtetek és képtelenek vagytok elfogadni azt. Ennyi kell hozzá.  Akár az egész 
dolgot is vehetnétek, mert ha csak a legkisebbel úgy cselekedtek, az egészért bűnösek 
vagytok. Óh!  

152 Pünkösd, Pünkösd, vidd át a gondolkodásodat Isten Szűr jén, nem a felekezeti 
álmodon, és akkor a szent ember szájízével fogsz kijönni, az igazi Szentlélek keresztséggel. 
El tudod képzelni, hogy egy férfi engedi a feleségének, hogy vágja a haját, hogy 
rövidnadrágot vagy nadrágot hordjon, és azt mondja, hogy  a gondolkozó ember Szűr jén 
jön át? El tudjátok képzelni, hogy egy férfi így cselekedjen? El tudjátok képzelni, hogy egy 
prédikátor ott áll a szószéknél, mert jól fizeti a gyülekezet és megveregeti a hátát és 
Doktornak, Testvérnek, Tisztelend nek szólítják t és elviszik mindenféle partikra, ahol 
férfiak és n k együtt fürd znek és minden más ott a strandokon, el tudjátok képzelni, hogy az 
az ember azt mondja, hogy jön átfelé a gondolkodó ember Szűr jén? És néhányan az 
asszonyok közül a színpadon térd fölöttig ér  ruhákban és olyan szűkszabású ruhákban, hogy 
teljesen kiadja az alakjukat minden mozdulatuknál, és átlátszik a fehérneműjük a ruhájukon: 
éppen olyan rossz, mintha rövidnadrágot, vagy bikinit, vagy bármi mást viselnének. Ti 
pünkösdi, vak, laodiceai prédikátorok, meddig tűr még el benneteket Isten? Nem tudom. Isten 
legyen irgalmas hozzátok, a vak szemeitekhez. Ma este van Neki gyógyír a szemre, hogy 
felnyíljon a szemetek, hogy lássatok.  

156 Amint ma délel tt mondtam, a látó korban vagyunk, a csúcson. Már semmilyen 
berendezés nincs fölöttünk, amin át tudnánk még kívülebbre mozdulni. Ti... Az orrotokkal 
szagolhattok, a szátokkal beszélhettek, a kezeitekkel tapinthattok és nyúlhattok, és a lábaitok 
és így tovább, te a szemeiteknél nem tudtok tovább menni. Malakiás 4 eljött: látás, 
Világosság lesz az estvéli id ben. Óh, mi a Világosságban járunk! 

Világosságban fogunk járni, gyönyörű világosságban, 
Mely oda jön, ahol az irgalom harmatcseppjei fénylenek; 
Ragyogj rám éjjel és nappal, 
Jézus (az Ige), világ Világossága! 

Igen, uram. Menj át rajta, óh, testvér, és kijössz majd egy szent ember szájízével, a 
Szentlélekkel.  

159 Óh asszony, csak hagyd el a modern gondolkodásodat a ruháról, hagyd el a modern 
gondolkodásodat... Miel tt kimész az utcára a férfiak elé... Ti fiatal asszonyok, ti id s 



  

asszonyok, miel tt kimentek az utcára azokban a szűk ruháitokban, amely kiadja a 
domborulataitokat elöl ás hátul... Nem kritizállak, a testvéretek vagyok. Az él k és a halottak 
között állok és tudom, hogy mit beszélek. Miel tt kiléptek – és tudjátok, hogy a testetek egy 
szent rendelés, egy szent bölcs , amit Isten adott nektek – miel tt kiléptek az utcára olyan 
öltözékben, vigyétek át az elméteket a gondolkozó asszony Szűr jén. És emlékezzetek arra, 
hogy ha bárki kívánsággal tekint rátok, ti már házasságtörést követtetek el vele. Emlékezz 
erre, testvérn . És testvér, miel tt odafordítod a fejed, hogy ránézz azzal a második 
pillantással, vidd át az elmédet a gondolkozó ember Szűr jén; és a szent ember szájízével 
jössz ki bel le – érted? -, és azt cselekszed, ami helyes.  

161 Figyeljétek meg, ha átviszitek az elméteket a gondolkozó asszony Szűr jén, akkor a 
szent asszony öltözékében fogtok kijönni bel le. Így van. És testvér, te pedig a szent ember 
tekintetével jössz ki onnan. Na most, ez csak egy dolog. Mindent, amit csinálsz, vigyél át 
Isten Igéjének a Szűr jén, és lásd meg, hogy helyes-e az a dolog, vagy sem. És te a szent 
asszony öltözékében fogsz kijönni onnan, hosszú hajjal, ill en felöltözve, csendes, alázatos 
szellemmel, nem pedig  morogva, harciaskodva és úgy viselkedve. Egy csendes, szelíd 
szellem, ami nagy kincs Istent l... A Biblia mondja így. Most pedig szeretnék kérni valamit 
t letek szerte a vidéken... Néhány percen belül befejezzük.  

163 Ma este ellen rizzük le a vágyainkat, és akkor láthatjuk, hogy milyen fajta szűr n 
jöttünk átfelé eddig. Ellen rizzük mindnyájan, itt és szerte az országban. Ellen rizzétek a 
vágyaitokat, hogy valójában mit akartok az életben. Ellen rizzétek le, hogy miért harcoltok. 
Ellen rizzétek le, hogy miért vagytok itt. Ellen rizzétek le, hogy miért jártok gyülekezetbe. 
Mi késztet titeket... Jó dolog gyülekezetbe járni, de ne csak eljárjatok a gyülekezetbe: az nem 
fog megmenteni titeket. Értitek? Csak ellen rizzétek ezeket néhány percig. Mondjátok: - Az 
én célom... Milyen szűr n megyek én átfelé egyébként? És ha nem működtök együtt Isten 
Igéjével, és ha a lelketek nem teszi azt, akkor valami hiba van, mert ez megmutatja az 
ízléseteket, hogy az élet... Hogy milyen fajta élet van bennetek. Ha az egy szent, diszkrét, 
tisztességes élet, akkor az úgy is fog kijönni onnan. Ha pedig nem az, akkor valamilyen 
másfajta szájízed van, ami húz téged. Pontosan így van. Ha pedig a szájíz az Isten Igéje és 
Isten akarata, akkor tudod, hogy mi van benned, hogy mi húzza az ízt. Megmutatja, hogy az 
Ige része vagy. Az az Ige benned van és az Igéb l merít.  

164 Min húz az? Az Igén húz keresztül, mert te ebben a korban Krisztus testének egy tagja 
vagy. És ha az az Ige benned van, akkor az csakis azt a Lelket húzhatja keresztül az Igén, 
amelyik életre kelti a benned lév  Igét. Csak egyedül az Ige fog... Nem fog élni. Ezért van, 
hogy: „Mindaz, akit az Atya Nekem adott, Hozzám fog jönni, és amikor felemeltetek, akkor 
minden embert Magamhoz vonok”. Látjátok, látjátok? Az Atya... Krisztus testének az a része, 
amely a világban van, eleve elrendelve, beletéve a szívbe... Bárki ember, aki igaz keresztény, 
újjászületve ma, kisfiú vagy kislánykora óta tudja, hogy volt valami benne, ami éhezett Isten 
után. És megpróbáltál gyülekezetekhez csatlakozni és minden mást; és az nem működött. Mi 
volt az? Az az Ige volt. Te egy Szűr t kerestél, és egy napon az felvillant el tted; láttad, hogy 
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez kielégítette a szájízt. Látjátok? Mert a 
benned lév  élet húzott. Látod, a benned lév  élet húz: arra van beállítva, hogy milyen 
vágyad van itt. Te húzol... Nem tudsz ezen áthúzni és azon, vagy másikon; meg kell találnod 



  

azt a megfelel  Szűr t, mert egy gondolkozó ember vagy. Értitek? Ha gondolkozó ember 
vagy, eleve el vagy rendelve, vagy át vagy szűrve már a világ teremtése el tt óta.  

167 Ha pedig egy felekezeti prédikátor hallja ezt, remélem, hogy  veszi a gondolkozó 
ember Szűr jét, ha  egy felekezeti prédikátor. Aztán ledobja azt a felekezeti csomagot, 
amely bizonyosan el fog veszni, mert az egy ember szava, és elfogadja Isten átszűrt Igéjét, 
amely soha nem téved és nem múlik el, és az meg fog felelni a szent ember szájízének. És 
mint Jákób, az egész világot fel fogja áldozni és a minden felekezetre vagy hírnévre való 
étvágyat, ami csak a világban van, ahol lehetsz püspök, érsek, vagy állami presbiter vagy 
valami nagy egyháznak a pásztora; te mindent fel fogsz áldozni. Nem úgy, mint Ézsau, hogy 
a világ része legyen: hanem mint Jákób, te mindenedet fel fogsz adni, hogy megszerezhesd 
azt a születési el jogot, a gondolkozó ember Szűr jét, mert az fogja megadni a szent ember 
szájízét. És ki fogja elégíteni. És megelégít  lesz és meg fogja szentelni Isten szent jóságának 
az örök ízével.  

168 Emlékezzünk, hogy a Sátán ütötte az els  lyukat Éva elméjén át, illetve a 
gondolkodásán át, hogy bele engedje az  bölcsességének és ismeretének ízét. Most 
gondoljatok bele ebbe, most már befejezem. A Sátán ütötte az els  lyukat át, mert  csak az 
Igét tudta behúzni. Ez volt a Lélek Isten Igéjén keresztül, mert azt mondta: „Amíg ezen a 
Szűr n keresztül lélegzel, nem halsz meg; de ha egyetlen lélegzetet is veszel ebb l itt kint, 
meghalsz”. Értitek? És a Sátán azt mondta: - De semmit nem ismersz itt, csak kóstold meg 
ezt egy kicsit, és akkor tudni fogod: olyan leszel, mint Isten. Látjátok,  ismeri a jót és a 
rosszat: te nem. És ha csak egy kicsit megízleled ezt... És  engedte, hogy egy lyukat üssön 
benne, csak egyetlen pici lyukat. Most pedig, látjátok, hogy miért mondom... Azt mondod: - 
Miért nem tanítod az asszonyokat arra, hogy hogyan kapják az ajándékokat és más ilyen 
dolgokra? Azt mondtam: - Hogyan taníthatsz nekik algebrát, amikor még az ábécéjüket sem 
tanulják meg? Egyetlen kicsi lyuk kellett csak.  vette a világ bölcsességét, és amikor 
megtette, az behozta a halált az egész családra: hogy  meg akarta ízlelni a bölcsességet.  

173 Most pedig, nézzük meg a szűr t, és az természetesen kifejezte az  szájízét.  a 
világot akarta ízlelni: és az van meg neki. Ez van ma: k szeretik a világot és a világ dolgait 
az istenfélelem látszatával, de tagadják annak az erejét. Látjátok? A Sátán hagyni fogja ket, 
hogy nyelveken szóljanak; hagyni fogja ket, hogy kiabáljanak; hagyni fogja, hogy tartsanak 
isteni gyógyulási szolgálatokat: hagyni fogja nekik, hogy mindezeket csinálják. Azt mondja: 
„Sokan jönnek majd hozzám ama napon, és: Uram, nem a te nevedben űztem ördögöket, és 
nem tettem sok dolgot, nem tettem ezt”?  azt mondja majd: „Nem is ismertelek téged, te 
gonosztev ”. Amikor az Ige eléd lett adva és te még mindig a világnak azt a régi szűr jét 
szívtad – látjátok -, azt megmutatja, hogy milyen szájíz volt a szívedben.  

175 A galambok nem esznek döghúst. Nem tudják megenni. Nincs semmi epéjük. A varjú 
meg tudja enni a magot, mint egy galamb és tud enni dögöt, mint egy varjú: látjátok, mert  
egy képmutató. A galamb azonban nem olyan felépítésű, mint a többi madár, és ezért 
mutatkozott Isten egy Galamb formájában, alászállva az égb l. Látjátok? Az nem lehet... Ki 
nem állhatja döghús bűzét. Az nem egy keselyű. Azért, mert nincs semmi epéje. Nem tudná 
megemészteni azt. Meghalna t le, ha megenné. És a galambnak soha nem kell fürdenie. A 



  

galamb teste olajat bocsát ki belülr l, ami tisztán tartja. A galambban élet van; és az egy 
olajat termel benne, ami tisztán tartja a tollazatát. És ilyen a keresztény is: egy Élet van 
benne, ami tisztán tartja t. Meg van szűrve. Óh, figyeljétek meg. Most nézzétek meg t a 
szűr nél, és természetesen látjátok annak a szájízét, amit k csinálnak ma.  

177 Nézzétek meg ezt a modern gyülekezetet. Nézzétek meg a szűr jüket. Látjátok, hogy 
mit szeretnek k. Látjátok, hogy mijük van. A szeretet.... Mit szeretnek k? Laodicea 
kisasszonyt, amint megy Isten ítéletére. Így van. A szeretet, a gyülekezet ma Laodiceát 
szereti, a nagy szervezetet, a nagy berendezést, a nagy, népszerű dolgot, a szépen felöltözött 
embereket, ami magas fokon művelt, bölcsességgel eltelt, ami teli az ördöggel: a Krisztus 
egyházának megtévesztése alatt. Csak egy szóval lehetne leírni: „antikrisztus”. Mert 
mindennek, amit Krisztus tanított, k gyakorlatilag mindennek ellene vannak. Így van. 
Pontosan elég ahhoz, hogy úgy nevezzék magukat. Most pedig, ha ma este gondolkozó 
emberek vagytok, itt és kint az országban, ahová az üzenet elér, akkor a vágyatok a Biblia íze 
lesz: nem egy felekezeti íz, mert a Biblia szerint lesztek megítélve, az Ige szerint, amir l 
kérem, hogy azon szűrjétek át a lelketeket. És ha csak egyetlen szót is elutasítotok ebb l és 
nem engeditek a lelketeket átmenni azon a szón, akkor el lesztek vetve. Mert az ember nem 
csak kenyérrel él, lélegzik, hanem minden Ige által, amely Isten szájából kijön. És az eleve 
elrendelten fog beléd jönni, és amikor az Úr rád lehel, az  Lelke életre fogja kelteni az Igét a 
valóságra; és látni fogod, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Óh, óh.  

180 Hagyjátok el a világ felekezeteit, a vallásos csomagot. Hadd maradjon csak az is úgy 
ott, mint az a doboz cigaretta az erd ben. Hadd rohadjon ott és porladjon – az egy rossz szűr  
-, és vedd az Igét, amit Krisztus ad és nyúlj érte, és meg rzi az Örök Élet ízét mindenki 
számára, akik csak veszik azt: Örök Élet. Az Igét, ha eleve el vagy rendelve, azt látod. Azt 
nem lehet t led elrejteni. Odanézel és azt mondod: - Hiszen ez annyira egyértelmű a 
szememben. Ránézek és ott van. Pontosan ránézek. Látom. Itt ez az Ige, minden szava, 
szóról-szóra, él ben... Aztán van az Örök Élet íze, amit akarsz. És amikor keresztül lélegzel 
azon... Mi jöhet át azon, Isten Szűr jén? Semmi, csak a Lélek: semmi világ, semmi 
hitetlenség. Ez Isten Szűr je... És amikor azon keresztül lélegzel, semmi sem juthat át rajta, 
csak a Szentlélek. 

182 Most pedig, megvan a Szentlélek bizonyítéka. Értitek? A szent ember vagy asszony 
szájíze, hogy élni akarnak, mert van Örök Életük. És mivel ez az Ige életre kelt számukra, k 
élnek. A gondolkodó ember Szűr je és a szent ember szájíze... Ne vigyétek a világot egy 
megtévesztés alá, mint azok a dohányvállalatok, hanem vegyétek a valódi gondolkozó ember 
Szűr jét. Szűrjétek át a lélegzetet, amit belélegeztek, az ételt, amit esztek. Mindent, ami csak 
vagytok, lélegezzétek azt át Isten Igéjén, és akkor meglesz nektek a szent ember szájíze: mert 
az meg fogja azt teremni, mert  tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És tudom, hogy akár 
vagyunk, akár nem, én hiszem, hogy mi... De ha mi nem is vagyunk, van valaki a világban 
ma, aki Krisztus Testének a tagja: és az csakis az Isten Igéje szerint fog élni, minden Ige 
szerint, amely Isten szájából kijön ebben a korban, amelyben most élünk.  

185 És nem látom, hogy a felekezet hol – a Bibliában azokkal a szavakkal annyira 
egyértelműen ki van mondva, hogy meg fog történni és hogy milyen dolgok lesznek még, és 



  

itt és most mi ebben élünk -, nem látom, hogy hol lehetne az bármi más, mint ez. Gyülekezet, 
felfogtam, hogy veletek együtt kell megállnom az ítéletben egy napon. Távol legyen t lem, 
hogy valaha is a népszerűség miatt mondjak nektek bármit. Nekem nem kell az. Ha a magam 
vágya lenne meg, csak az emberi vágyam, akkor fognám a puskámat és elmennék az erd be. 
Építenék ott egy kis kunyhót magamnak, és életem hátralév  részében ott húzódnék meg. 
Öregszem: fáradt, kimerült és letört vagyok. De képtelen vagyok abbahagyni. Valami kínoz 
engem itt belül. Jaj nekem, ha nem az igazságot, és a teljes igazságot mondom! Jaj nekem, ha 
nem állok itt, amíg a testem utolsó lélegzete is el nem hagy engem. Állnom kell, függetlenül 
attól, hogy más mit mond: én Isten el tt vagyok felel s.  

187 És igazán hiszem, hogy azok a dolgok, amiket prédikálunk, az igazság: nem azért, mert 
én prédikálom, nem, testvérem. Nem, uram. Isten ismeri a szívemet. Én szeretnék leülni a 
gyülekezetben és hallgatni a felkentet prédikálni. Mennyivel könnyebb volna az nekem! 
Természetesen. Mert ugyanúgy enyém volna az örök élet, mint a szószéken álló emberé. Én 
ugyanúgy része vagyok ennek, mint . Ugyanabba a Mennybe mennék, ugyanazok a 
kiváltságaim lennének meg. Milyen könnyű volna nekem kimenni oda és egyáltalán nem 
felvenni ezeket a sebeket, ütéseket és csak tovább haladni. Milyen könnyű volna! Mert egész 
éjszaka itt lenni alvás nélkül... Másfél vagy két órát birkózni egész éjjel a feljöv  dolgokkal. 
Milyen könnyű volna nekem azt csinálni, csak venni a puskámat másnap reggel, a 
horgászbotomat és elmenni horgászni és vadászni. Milyen könnyű volna! De testvérem, rám 
esett a választás, és Isten segítsen nekem, hogy soha ne hagyjam el a kötelességem helyét, 
hanem álljak ott hűen és igazan, és elétek állítsam a gondolkozó ember Szűr jét, amely 
megadja neked a szent ember szájízét. A gondolkodó ember Szűr je az elválasztódás vizei... 
Az a bűnt l való megtisztulás, ami az Isten Igéje. A gondolkodó ember pedig, aki tudja, hogy 
Isten el tt kell megállnia, tudja, hogy felelnie kell a Biblia minden szaváért, az ki fogja 
elégíteni a szívedben lév  szájízt. Isten segítsen nekünk, hogy fogadjuk ezt el, miközben 
meghajtjuk a fejünket.  

189 Drága Istenünk, egy másik óra vagy két óra is eltelt. A mutató újabb kört írt le. Az 
üzenet most történelemmé lesz, és fel van jegyezve a Könyvben. Most mindnyájunknak 
felelnie kell ezért, minden megtett mozzanatunkért, minden kimondott szavunkért, minden 
gondolatért, ami keresztül ment az elménken: még mindig zajlik a felvétel. És mindaddig 
folytatódik a felvevés, amíg az életünk véget nem ért: és aztán felelni fogunk majd az ítélet 
napján. Óh, Isten, az egek és a föld hatalmas Teremt je, Akiben hiszünk, én imádkozom a 
mai emberekért. Velük együtt magamért is imádkozom, Úr Jézus, hogy tartsd a Te Szűr det. 
És ha bármi szentségtör t mondok, Uram, én a szívemben azt nem tudom. Imádkozom, hogy 
ha helytelen számomra vennem a Te Igédet és egy ilyen dolgot használni, akkor bocsáss meg 
nekem azért.  

191 De Uram, azt gondoltam, amikor szóltál hozzám ott az erd ben, hogy Te tudod az id t 
és azt a délel ttöt: és egyszerűen ez nem ment ki az eszemb l. Úgy fogadtam, mint ami T led 
jött. Ezért Atya Isten, én ezt már elmondtam, és imádkozom, Istenem, hogy engedd, hogy úgy 
legyen, ahogyan gondoltam, hogy lesz: hogy a gondolkozó ember, az ember, ha egyáltalán 
van bármi gondolkodása,  tudja, hogy meg kell állnia Isten jelenlétében, és hogy a lelkébe 
ne vegyen be semmit, ami megszennyezi azt vagy ami ellentmond Isten Igéjének. És, Atyám, 



  

felismerjük, hogy amint összehasonlítottam ezt ezekkel a mai szervezetekkel, nem azért, 
hogy csak más legyek, Uram... Egy napon megítélsz engem a szívemb l. És imádkozom, 
Istenem, hogy Te lásd, hogy ez nem azért volt, hogy csak más legyek, hanem azért, hogy 

szinte legyek, hogy egyenes legyek, felismerve, hogy a Te Véred megvételét tartom most 
parttól-partig a kezemben. És sokan hittek a tanításnak. És Menny Istene, hadd ne legyen 
egyetlen elveszett sem közülük. Mindnyájukra hivatkozom és eléjük tartom a bűnt l való 
Szűr t, az elválasztás vizeit, Jézus Krisztus Vérét, a testté lett Igét. Add meg, Uram, és hadd 
tölt djék ki a Szentlélek minden ígéreten keresztül a lelkünkbe, és hadd legyünk Jézus 
Krisztus menyasszonyának él  képvisel i a szemek idejében, az estvéli Világosságban való 
látás idejében, mert Jézus Krisztus nevében adjuk ezt Neked. Ámen.  

194 Szeretitek t? Hiszitek ezt? Ha bármi rosszat mondtam a gondolkodó ember szűr je 
elmondásával, én többet nem mondhatok. Nem vagyok tanult ember, csak azt kell 
elmondanom, ami jön hozzám. És amikor láttam azt ott feküdni, azt gondoltam: Micsoda 
képmutatás! És valami azt mondta: - Akár csak az egyház... Egy gondolkodó ember szűr je, 
óh, többr l van itt szó. Egy gondolkodó ember soha nem élne azzal a dologgal. Értitek? 
Természetesen nem. És az egy dohányzó ember szájízét vágyja, így van, mert neki kell az a 
dolog, hogy kielégítse a szájízét. De egy igazi gondolkodó ember, aki tudja, hogy a lelke 
megy az ítéletre, Isten Igéjén keresztül szűri meg a szájízét: „Mert mindaz, amit az Atya 
Nekem adott, Hozzám fog jönni”. És  minden egyes szó által fog élni, amely Isten szájából 
kijött, ami az elválasztás vizei: elválaszt bennünket a bűnt l. Mert amikor átjön az Igén, 
látjuk, hogy bűn nem hinni azt: ezért egyszerűen csak hisszük és megyünk tovább. Az a 
bűnt l való elválasztódás.  

196 Szeretitek t? 

  Szeretem, szeretem (Emeljük csak Hozzá a kezeinket most!) 

Mert  el bb szeretett engem, 
És megváltotta üdvösségemet 
A Golgota fáján. 
 

Mit mondott ? „Err l tudja meg minden ember, hogy az Én tanítványaim vagytok: ha 
egymást szeretitek, ha szeretettel viseltettek egymás iránt”. Most pedig fogjunk kezet 
valakivel, miközben újra ezt énekeljük, és mondjuk egymásnak: -Téged is szeretlek, 
testvérem... 
 

Szeretem, szeretem (Hogy tudjátok...) 
 szeretett engem, 

És megváltotta üdvösségemet 
A Golgota fáján. 

197 Hogy tetszik nektek a gondolkozó ember Szűr je? Amikor holnap kimentek az utcára, 
hogy összedörgöl zzetek a világgal: testvér, testvérn , nálad van a gondolkozó ember 
Szűr je? Amikor az az illet  szent hemperg nek nevez téged, akkor használni fogod a 
gondolkozó ember Szűr jét? Amikor valaki valami gonoszt mond ellened, akkor nálad lesz a 



  

gondolkozó ember Szűr je? Érted? A rosszra jót cselekedjél. Imádkozzál azokért, akik 
rosszul cselekszenek veled és akik üldöznek téged: és akkor a gondolkozó ember Szűr jén 
keresztül lélegzel. Mert ha csak azokat szereted, akik téged szeretnek, amint kezet fogtunk 
egymással, akik az Úr drága szerettei, az jó: de tudod-e szeretni a szerethetetleneket? Az a 
gondolkozó ember Szűr je, az a Krisztus Lelke benned: azokat szeretni, akik nem szeretnek 
téged! Akkor megvan neked az Isten jutalma. De most, ha kötelességb l cselekszed csak ezt, 
akkor még mindig nincs meg neked a gondolkozó ember... Akkor még csak a második körnél 
tartasz. De ha te a szívedb l tényleg szereted t, akkor a gondolkozó ember Szűr jén 
keresztül lélegzel, és az kielégíti a szent ember szájízét: amikor a szívedb l tudod, hogy te 
mindenkinek mindent megbocsátasz, függetlenül attól, hogy mi történt. Hát nem csodálatos 

?  

198  
El bb szeretett engem 
És megváltotta üdvösségemet 
A Golgota fáján. 
A Világosságban fogunk járni, 
Ez egy csodálatos Világosság! 
Oda jön, ahol az irgalom harmatcseppjei ragyognak, 
Körülragyog bennünket éjjel és nappal 
Jézus, a világ Világossága! 
Ebben a Világosságban járunk, 
Egy olyan csodás Világosság ez! 
És oda jön, ahol az irgalom (megszűrt) harmatcseppjei ragyognak. 
Óh, ragyogj ránk nappal és éjjel, 
Jézus, világ Világossága! 
Jöjjetek mind, ti Világosság szentjei és hirdessétek: 
Jézus a világ Világossága! 
Akkor az égi harangok azt csengik: 
Jézus a világ Világossága. 
Óh, a Világosságban járunk, 
Oly csodás ez a Világosság! 
Oda jön, ahol az irgalom harmatcseppjei ragyognak  
Óh, ragyogj ránk nappal és éjjel, 
Jézus, világ Világossága! 

Szeretitek ezt? 
Óh, ebben a Világosságban járunk! 
Olyan csodás Világosság ez, 
És oda jön, ahol az irgalom harmatcseppjei ragyognak, 
Ránk ragyognak nappal és éjjel! 
Ez Jézus, a világ Világossága! 
 

Annyira szeretem ezt! 



  

Rád tekint már hitem, 
Golgota Báránya, Isteni Megváltó! 
Most hallgass meg, míg imádkozom, 
Vedd el minden bűnömet! (Uram, szűrj át engem az Igéden!) 
Óh, add, hogy e naptól 
Teljesen a Tiéd legyek! 
 

Csak gondoljatok bele: átszűrve az Igén. Teljesen a Tiéd! 
 
Miközben az élet sötét útját járom, 
És körülvesz a szomorúság, 
Légy az én Vezet m 
Add, hogy a sötétség világosság legyen! 
Töröld le a fájdalom könnyeit, 
És add, hogy soha ne  
Térjek el Mell led! 

(Branham testvér dúdolni kezd.) 
... csügged  szívemnek, 
Ihlesd buzgóságomat, 
Óh, fordítsd a sötétséget világossággá, 
És töröld le a fájdalom könnyeit! 
Óh, add, hogy e naptól 
Teljesen a Tiéd legyek! 

199 Drága Istenünk, szeretünk énekelni Neked, mert ebben ki tudjuk fejezni az érzéseinket, 
az érzelmünket, az egész gyülekezet, amint ránk leheled az Élet Igéjét. Annyira hálásak 
vagyunk, Uram. Ebben az énekben fogadj el bennünket, Uram, kérünk. Ez a vágyunk, hogy 
legyünk átszűrve Isten Igéjén, hogy minden napon a Világosságban járjunk, az Evangélium 
Világosságában! 

És töltsd be minden nap szeretettel az utunkat, 
Amint a mennyei Galambbal járunk! 
Hadd menjünk mind végig az úton, 
Egy énekkel és egy mosollyal! 
Töltsd be az utunkat minden nap szeretettel! 
 

Add meg ezt, Uram. Áldj meg most mindnyájunkat. A Te kegyelmed és irgalmad 
legyen velünk. Gyógyítsd meg a betegeket és a szenved ket szerte az országban! Köszönjük 
neked Coggins (koginsz) testvért ma este, hogy engedted, hogy elhagyja a kórházat és hogy 
gyógyultan menjen haza. Köszönünk mindent, amit tettél, és a saját er nkért, melyr l 
érezzük, hogy megsokasítottad most. 

202 Köszönjük a rövid kis üzenetet ma este, Uram. Én nem csináltam jól, de imádkozom, 
Uram, hogy Te tedd ezt helyessé az emberek szemében, hogy lássák és tudják, hogy mi volt 
ennek a mondandója. Hozzál ki ebb l dics séget, Uram, és hadd értsük meg, ha mást nem is, 



  

hogy Isten Igéjének a Kenyere által kell élnünk, amelyet Isten szűr át, és csakis az  
gyermekeinek. Ez egy elválasztott gyülekezet. Ez senki másé. Csak azoké, akiket Te 
kiválasztottál, mint ahogyan a vörös tehén elválasztási vize csakis Izráel gyülekezetéért volt. 
Tehát, Atyám, tudjuk, hogy a Kenyér csakis a Juhoké. „Nem veszem el a gyermekek 
kenyerét, hogy a kutyáknak vessem oda” – mondta Jézus. Az asszony pedig így felelt: „Igen, 
Uram, ez igaz, de én még a morzsákat is felszedegetem”. És mi is így érzünk ma este, Uram. 
Mi akarjuk mindazt, amit adni tudsz nekünk Atyám, mert többre éhezünk és szomjazunk 
Bel led. Add, hogy kielégít djön az éhségünk, és hogy ismertessenek meg a vágyaink, mert 
akarjuk, Atyám, hogy az igaz ember vágyai legyenek meg nekünk. És az igaz Ember Jézus 
Krisztus volt, és az  vágya az volt, hogy cselekedje az Atya akaratát, ami az Ige volt. Add 
meg ezt nekünk, Atyánk. Az  nevében kérjük ezt. Ámen.  

204 Most pedig álljunk fel, amíg a záróénekünket elénekeljük: Vidd magaddal Jézus nevét! 
Kint szerte mindenfelé, ahová kiment ma este ez az üzenet, Isten legyen veletek most, amint 
imádsággal befejezzük. Ott kint mindenki... Remélem, hogy élvezitek hallgatni ezt, amit 
hoztam nektek. És bízom benne, hogy Isten a szívetekbe helyezi ezt és megadja nektek a 
helyes értelmezését. És ti, akik itt voltatok a gyülekezetben, akiknek itt vannak a 
zsebkend ik, én rájuk vetettem a kezeimet. Imádkozom, hogy Isten gyógyítson meg 
mindnyájatokat, hogy egyetlen beteg ember se legyen közöttünk: látjátok, hogy Isten hogyan 
válaszolja meg az imádságot. Amikor összegyűlünk: „Ha az én Nevemr l nevezettek 
összegyűlnek és imádkoznak, én meghallgatom a Mennyb l...” Megígérte, hogy megteszi.  

207 Ezért nem oszlunk meg, csak egyetlen személy vagyunk. Mind egyek vagyunk 
Krisztus Jézusban. És minden egyes személy... Minden egyes személyért imádkozom. Ti 
imádkozzatok értem, amint én imádkozom értetek. És Isten áldjon meg benneteket, amíg újra 
találkozunk. És bízom benne, hogy folyamatos... Ti, akik itt közel laktok, gyertek el a 
Gyülekezeti Házba és látogassatok el ide a mi jó pásztorunkkal, Neville testvérrel. Jót fog 
nektek tenni, Mann testvér és a többi remek ember, itt a Gyülekezeti Házban. Ha pedig közel 
laktok Junior Jackson (dzsúnior dzsekszon) testvérhez vagy másokhoz szerte az országban, 
New-York-ban és más helyeken, ahol tartanak összejöveteleket, szerte Arizonában és 
California-ban, látogassatok el azokba a gyülekezetekbe, ha arra jártok. Imádkozom, hogy 
jöjjetek vissza ide és engedjétek, hogy a pásztor segítsen nektek még többet megtudni az Úr 
Jézusról.  

210 Isten áldjon meg benneteket, miközben most énekeljük, hogy: Vidd magaddal Jézus 
nevét! 

... magaddal Jézus nevét,  
Jaj és bánat gyermeke! 
Örömet és vigaszt ad neked,  
Vidd... (Jön John (dzson) testvér) mindenfele! 
Drága név! (Drága név!) Milyen édes! (Milyen édes!) 
Föld reménye és Menny öröme! 
Drága név, óh, milyen édes! 
Föld reménye és Menny öröme! 



  

211 Amint szétnézek a gyülekezetben ma este, látom Estle Beeler (esztöl bílör) testvért ott 
hátul, Palmer testvért és még sokakat, J. T. (dzséj tí) testvért, és még sok prédikátort, akik 
kint állnak, nem tudom mindenkinek a nevét. Bárcsak mindnyájatokat kihívhattalak volna 
ide, hogy együtt bocsássátok el a gyülekezetet, vagy valamit csináljatok. Értitek, ugye? 
Tudom, hogy keresztény szívetek van és tudom, hogy kell... Hogy hogy vagyunk. Mind 
együtt egy személy vagyunk Krisztus Jézusban. Most pedig emlékezzünk erre a következ  
versre, miközben énekeljük ezt, mialatt Martin testvér imádságban elbocsát bennünket. És 
akarom... Earl (örl) Martin testvér Arkansas (arkansza) államból, azt hiszem, vagy Missouri 
(mizzöri) államból, ott az Arkansas-Missouri vonalról. Van ott lent egy gyülekezetük. 
Észrevettem itt ezt a másik testvért is onnan, csak nem jut az eszembe a neve: Brewer (brúör). 
Itt volt ma délel tt. Azt hiszem, ma este is itt van. Igen, látom t ott állni, Brewer testvért. 
Olyan sokszor megígértem, hogy elmegyek arra a gyülekezetük odaszentelésére. Valamikor 
csak eljutok oda, az Úr segítségével, ha tudok. Most pedig, miközben énekeljük a következ  
versszakot... 

Meghajlik Jézus nevére, 
Lábához a mindenség, 
A Mennyben királyok Királyává koronázzuk t 
Amikor utunk véget ér! 
 

Énekeljük most! 
 
Meghajlik Jézus nevére, 
Lábához a mindenség, 
A Mennyben királyok Királyává koronázzuk t 
Amikor utunk véget ér! 
Drága név! (Drága név!) (Óh, mily édes!) 
Föld reménye és Menny öröme! 
Drága név, óh, mily édes! 
Föld reménye és Menny öröme! 
Óh, vidd magaddal Jézus nevét, 
Pajzsként minden veszélyt l! (Most figyeljetek!) 
Amikor gyűlnek a kísértések körülötted (Mit kell tenned?) 
Csak lélegezd be azt a szent nevet imádban! 
Drága név, óh, mily édes, 
Föld reménye és Menny öröme! 
Drága név, óh, mily édes! 
Föld reménye és Menny öröme! 
 

Hajtsuk meg a fejünket! 
 

Óh, drága név, óh, mily édes! 
Föld reménye és Menny öröme! 



  

Drága név! (Ebben keresztelkedj meg, ebben imádkozzál!) Óh, mily édes! 
Föld reménye és Menny öröme! 
 

Martin testvér...  
 

*** 
 

 

 


