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1 …Neville testvér. Jó reggelt, osztály! Nagyon örülünk, hogy újra visszajöhettünk 

üdvözölni titeket a mindenre-elegendő Úr Jézus Nevében. Abban bízva, hogy egy 

nagyszerű hetetek volt az Ő dicsőítésében és áldásaiban.  

2 Épp ahogy bejöttem ma reggel, találkoztam itt egy kisfiúval és adott nekem egy kis 

plakettet az Őrangyalról, ahogy két kicsi gyermekre vigyáz. És nem tudtam, hogy ő a 

Daulton, a kis Daulton fiú.  

3 És itt néhány héttel ezelőtt, vagy néhány… Körülbelül hét héttel ezelőtt volt egy 

apa, keresztény édesapa miközben az imasorban állt, imádságot kért az ő tinédzser 

lányáért, aki még nem volt keresztény. És a Szent Szellem azt mondta: „Neked adom a 

gyermekedet.” És itt van a lány ezen a reggelen, megmentve és megkeresztelkedve az Úr 

Jézus Nevében. Itt ül az emelvényen, épp ahogy a Szent Szellem mondta. És a többi 

gyermek is itt ül, errefelé. Tudom, hogy a Daulton család boldog. 

4 Látom ott azt a kis hölgyet, akinek a kisbabájáért imádkoztak múlt vasárnap. Azt 

gondolták, hogy meg fog halni. Látom, hogy még mindig itt van velünk ma reggel és 

annyira örülünk ennek, testvérnő. Azt gondolták, hogy izomsorvadása van és nem volt. 

Tehát, nagyon hálásak vagyunk. 

5 Látom minden kedves barátunkat. Emlékszem, hogy ez a férfi itt egyszer eljött 

hozzám egy különleges beszélgetésre Chautauqua-ban, azt hiszem, ott volt. Veled 

reggeliztem és a feleségeddel és gyermekeiddel. Azt hiszem, te voltál és a feleséged, vagy 

a gyerekek, igen, ők is. [A testvér azt mondja: „Middletown” – a szerk.] Middletown-ban, 

de mi mind… elfelejtem a nevét, és egyszerűen csak Chautauqua-nak mondom. Igen, 

uram. Sokan az én jó barátaim közül. 

6 Charlie Cox testvér és Nellie testvérnő amott, akik az én második otthonom, és 

senki más, csak ti vagytok olyanok, mintha a saját gyermekeim lennétek. Elmegyek oda, 

ott töltöm a pihenésem nagy részét, ott lenn. Ő a legjobb mókusvadász Kentuckyban, 

amikor én épp Indianában vagyok. És így Indiana… És Charlie, én mondom neked, 

egyszerűen arra vágyom, szörnyen úgy érzem, hogy fognom kellene már néhányat 

azokból a keszegekből és csíkos sügérekből mielőtt elindulnék oda fel. Igazán úgy érzem, 

hogy el tudnék viselni egy csomót azokból.  



7 Parnell testvér… Par… Arnett, Lou… Dél-Karolinából. És a testvér… Nos, egyszerűen 

csak olyan sokan, sok különböző helyről, akik eljöttek ma reggel, hogy meglátogassatok 

bennünket. 

8 Tudjátok, nekünk itt nincs semmilyen szokványos tagságunk. Nekünk egyszerűen 

csak közösségünk van egymással, miközben Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a Vére 

megtisztít bennünket minden hamisságtól. 

9 Na most, nagyszerű tanulmányozásunk van, egyszerűen dicsőséges. És mi, 

legalábbis én… azt tudom, hogy én élvezem és tudom, hogy ti is mind élvezitek ezt. 

Elkezdek valamikor napközben beszélni róla, vagy olvasni róla, veszek körülbelül két 

verset és elkezdem végigvinni az Írásokon, és az első dolog, tudjátok, hogy voltam az 

I.Mózestől a Jelenésekig és még mindig megyek. 

10 És tudjátok, szeretnék venni egy kis időt, amikor belemehetnénk a Zsidókhoz írt 

levélbe és csak vehetnénk… Nos, amikor beköszönt a mókusidény, szeptember, okt… 

Augusztus, tudjátok, vennénk addig, amíg nem megyek tengerentúlra. Minden este a 

Zsidókhoz írt levelet, vagy a II.Mózest. Kivonulás, hogyan hozta ki Isten az Ő népét 

Egyiptomból! Egy kivonulás! Egy csodálatos előképe annak, ahogy készülődünk a mi 

kivonulásunkra. Ó, ez olyan gyönyörűséges, az egész Szentírás egyszerűen csak 

összekapcsolódik és ez egyetlen nagy Történet.  

11 Na most, ma reggel mi még mindig… Úgy volt, hogy vesszük az Efézusi levél első 

három fejezetét. Pál levele az efézusiakhoz, az Efézusban levőkhöz, próbálja a megfelelő 

helyre vinni a gyülekezetet. És épp mielőtt megközelítenénk, csak szánhatnánk még 

néhány pillanatot imádságra, mielőtt ezt tennénk. 

12 Ó, Urunk, Istenünk, jövünk a Te Jelenlétedbe most, olyan méltatlanul, ahogy 

vagyunk. Mégis tudjuk, hogy van egy Vér-Áldozat, ami ott vár és megtisztít bennünket 

minden tisztátalanságtól és az Atya elé állít minket hibátlanul és bűntelenül. Nincs 

semmi, amit tehetnénk, hogy ezt kiérdemeljük. De mivel Jézus megtette értünk, mi 

meghajtjuk magunkat alázatosan az Ő Jelenlétében, az Ő Nevére, és kérjük, hogy küldd el 

közénk a Szent Szellemet ma reggel. És mivel nem vagyok teológus, vagy nem tudom, 

hogy hogyan kell a Szentírást sorba rakni, de csak lelkesít és hálás vagyok, hogy 

érezhetem, ahogy a Szent Szellem mozdul a lényemben. Hadd áldjon meg 

mindnyájunkat, ahogy olvassuk a Te írott Igédet, hogy váljon az számunkra Örök Életté. 

Add meg ezt, Atyánk! Kérjük ezt Jézus Nevében és Jézus kedvéért. Ámen.  

13 Na most, ha mondhatom itt ezt először, hogy bármikor, ha olyat mondanék, amivel 

nem értesz egyet, éppen csak nem jól fejtem ki, talán teljesen tévesen a te tanításod 

szemszögéből, vagy valami, amivel nem értesz egyet, bízom abban, hogy a Szent Szellem 

majd annyira fűszerezetté és olyan édessé teszi, hogy egyáltalán nem lesz bántó. Értitek? 

Hogy ez legyen szereteten keresztül és közösségben, hogy, ami… Ez a szándékom.  



14 És mindez abban a szolgálatban kezdődött múlt vasárnap, azt hiszem a múlt 

vasárnap reggel volt, Az elvetett király. Megvan már valakinek ez a felvétel? Azt hiszem, 

hogy nekik megvan és nektek is lehet, ha szeretnétek; Az elvetett király.  

15 Na most, csak még egy néhány nap és ott fent, az ohio-i Middletown-ban 

kezdünk... Szeretnénk, hogy mindazok, akik kikérték a szabadságukat arra az időre, 

feltétlenül látogassanak meg ott bennünket, mert azt várjuk, hogy remek időt tölthetünk 

el közösségben, az ohió-i Middletown-ban. Dr. Sullivan a bizottság elnöke, azt hiszem. Öt 

esténk lesz ott, és én fogok prédikálni, mint vendég-szolgáló a Felekezetközi Gyülekezet 

nemzetközi összejövetelén. És azután, onnantól lesznek saját összejöveteleink később. 

Már kijelöltük tizenkettedikéig, de úgy tudom, hogy még egy héten át is folytatódhat 

azután. Csak azon múlik, hogy a Szent Szellem hogyan vezet. Mindannyian azt szeretnénk, 

hogy a Szellem vezessen bennünket; egyszerűen csak amit mond, hogy tegyünk, azt 

tegyük meg gyorsan.  

16 És emlékezzetek, mialatt engedelmeskedünk a Szellemnek, egy nagy lecke, amit 

szeretnénk megtanulni, hogy soha ne kapkodjunk. Látod, csak szánj rá időt, legyen hited! 

Ha bármit is kértünk Istentől, emlékezz, Isten megválaszolja az imádságot. Ő a Maga 

idejében megteszi, úgy, ahogy az a legjobb, hogy az pont jól jöjjön ki nekünk. És ha ez 

nem így van, akkor mit csinálunk mi itt ma reggel? Mire akarjuk a kereszténységet? 

Isten… Ha ez nem Isten Szava, akkor ez nem igaz, akkor mi az emberek között a 

legnyomorultabbak vagyunk.  

17 Annyira örülök, hogy a szívem csatlakozhat sokakhoz itt, akik tudják, hogy Ez Isten 

tévedhetetlen Igéje. Akkor Ebben minden Szó Igazság, Ennek minden Szava, minden 

szakasza. És Isten kegyelméből volt az a kiváltságom, hogy láthattam azt a földet, ahová 

egy nap el fogunk utazni. 

18 Tegnap… Az emberek nem tudják, hogy milyen depressziós időkkel jár ez a fajta 

szolgálat. Igazán depressziós lettem, és azt mondtam a feleségemnek: „Bárcsak 

elmehetnék!” 

Azt mondta: „Miért mondod ezt, Bill?” 

Azt mondtam: „Ó, itt problémák vannak és ilyenek.” 

19 És aztán úgy tűnt, mintha a Szent Szellem azt mondaná: „Próbálod kikerülni 

azokat? Próbálod elkerülni azokat?” 

20 „Nem,” – mondtam – „csak hadd álljak ki egyenesen mindazokkal szemben és hadd 

nézzek szembe ezekkel!” Látjátok, csak… Értitek? 

21 Ez annyival jobb. Őszintén, igazán, én úgy mondom, mint egy szemtanú, hogy épp 

miután ez az élet véget ér, belépünk egy földre, ami túl van mindenen, amit bárki el 

tudna képzelni. És ha van itt bárki idegen, bízom benne, hogy nem fogod… Imádkozom 



Istenhez, hogy ne gondold rólam, hogy fanatikus vagyok. Ha van valami, amit szeretnék, 

az az, hogy őszinte legyek és az Igazságot mondjam. Mi hasznom származna abból, 

hogyha valami olyasmit mondanék, ami téves, amikor olyan sok minden van itt, ami Igaz? 

Miért kellene bármi téveset mondani erről? Látjátok, ez csak az Igazság. 

22 És nem csoda… azt hiszem, Pál el lett ragadva a harmadik égig és olyan dolgokat 

látott, amikről nem volt célszerű beszélnie. És egy nap azt mondta: „Szem nem látta, fül 

nem hallotta, még az ember szívére sem jutott, hogy Isten mit tartogat az Őt 

szeretőknek.” 

23 Ó, mi egyszerűen csak… Egy szemétdombon élünk itt lent, ennyi az egész, csak egy 

halom szemét tele izzó, füstölgő mocsokkal. Még ha nem is fertőzött meg bennünket, de 

ebben élünk, ahol a füst a bűnnek parazsából füstölög. Az egyik dolog, amitől a leginkább 

rosszul leszek, amire csak gondolni tudok, az egy régi városi szeméttelep, ami ég. Voltatok 

valaha ilyen közelében? Annak a szörnyű, szennyezett füstnek a bűze száll fel mindenféle 

mocsokból. És csak egy szippantás abból és egyből visszafordulsz.  

24 Emlékszem, amikor el kellett mennem New Albany-be, túl a… A Tizennyolcadik 

utcán túl, ahol a régi szeméttelep volt és ott mérőórákat kellett leolvasnom és pénzt 

begyűjtenem. És egyszerűen rettegtem attól a naptól, amikor ez volt, a tizennyolcas út, 

amikor le kellett oda mennem és érezni azt a szörnyű bűzt. És még patkányoknak, 

kutyáknak és mindenfélének a tetemei is hevertek ott, tudjátok, ahogy az izzott és a 

füstje felszállt azokon keresztül. 

25 És mégis ennek az életnek a legjava is csak ehhez hasonlítható. Csak a bűn izzó 

bűze mindenfelől, mint amilyen az volt, szellemileg értve. De ó, ahol a szél szabadon fúj, 

és minden kedves és békés, öröm és Örök Élet, épp csak odaát a folyón túl. De mi egy 

csatában vagyunk, tehát ne heveredjünk le, hanem mondjuk azt, hogy „Siessünk és 

menjünk át oda!” Vigyünk magunkkal mindenkit, akit csak vinni tudunk. Igen. 

26 És most ennek a tanulmányozásnak az a célja, hogy lehorgonyozza azokat, akik már 

átjöttek erre a földre. Annak, hogy tanulmányozzuk az Efézusbeliekhez írt levelet az a 

célja, hogy megfelelően elhelyezzük a gyülekezetet oda, ahol teljes mértékben 

Krisztusban áll. Ennek az előképe az Ószövetségben a Józsué könyve, ahol Józsué 

elosztotta… Múlt vasárnap átvettük, hogy Józsué kiosztotta a földet minden embernek. És 

ezt ihletés által tette.  

27 Ahogyan Mózes volt… kihozta az embereket Egyiptomból, fokhagymák és hagymák 

közül, és adott nekik egy helyet, amit Isten megígért négyszáz évvel később… vagyis 

négyszáz évvel korábban, hogy el fogja őket vinni egy helyre, egy jó földre, ami tejjel és 

mézzel folyik. És Mózes vezette fel Izrael gyermekeit ahhoz földhöz, de nem vitte be őket.  

28 És Jézus a szellemieknek, azoknak az embereknek, akik… nekünk a kezdettől fogva 

meg lett ígérve a Szent Szellem. Jézus elvezetett az ígérethez. De a Szent Szellem eljött, 



mint Józsué, hogy átvegye az irányítást, vezessen és birtokba vegye a földet, vagyis 

birtokba vegye a gyülekezetet. Rájövünk, hogy valójában azután a mi… 

29 Na most itt van az, hogy az emberek talán azt gondolják, hogy én nyers vagyok, és 

próbálom semmibe venni a testvéreket. De nem! Isten az én bírám, hogy nem. Értitek? 

Csak próbálok rámutatni valamire, ami az Igazság. Értitek? Mi embereket választottunk 

vezetőknek a Szent Szellem vezetése helyett. Azt akartuk, hogy emberek osszák ki a mi 

részünket és vezessenek bennünket, olyan felekezetek, mint a metodista, baptista, 

presbiteriánus, református, Krisztus Egyháza, pünkösdiek és különféle felekezetek, hogy 

egy szervezetet adjanak példaként, és mi azt követjük. De mi… 

30 A Bibliában sehol nem találunk ilyesmit. Nincs egyetlen Íráshely sem Isten egész 

Bibliájában, ahol Ő valaha is megszervezte volna a gyülekezetet, vagy beszélt volna egy 

szervezetről, egy ilyen hely sincs a Bibliában. Hanem mindig ellene volt. Nem akarja, hogy 

mi magunkat a világ dolgai szerint mintázzuk. Azt akarja, hogy legyünk különlegesek, 

elkülönítettek. 

31 Nem úgy értem, hogy „buta”, ahogy mondani szoktuk. Úgy értem, egy kihívott nép, 

ó, egy áldott szent nemzet, akik kifogástalanul élnek, pont úgy cselekszenek, úgy 

viselkednek, ahogyan Ő tenné. Bennünk munkálkodik, mert mi az Ő alkotása vagyunk, 

Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve.  

32 Na most, szerda este… Sokan nem voltatok itt szerda este, de belementünk a… Úgy 

hiszem a harmadik vers, vagy a…. Nem, ez az ötödik vers.  

...a Maga fiaivá fogad… 

Vagyis a nép elhelyezése… 

33 Hogyan próbálja Isten elhelyezni az Ő népét! És amikor Isten elhelyezi az egyiket, 

akkor ó, az egész gyülekezet olyan akar lenni, mint az, ugyanaz a fajta dolog legyen meg 

neki, ugyanazt tegye. Mi különböző módon vagyunk kifaragva, különböző módon alkotva, 

különböző természettel, különbözőképpen vagyunk elhelyezve, mindannyian különböző 

munkára. Talán az egyik csak egy kis munkára, a másik meg egy nagy munkára. Azt 

hiszem Dávid volt az, – vagy az egyik próféta, most kiment a fejemből, – aki azt mondta: 

„Inkább lennék az Úr Házában egy lábtörlő, mint hogy lakjam a gonosz sátorában.” 

34 Na most, meg fogunk állni egy pillanatra a fiúvá fogadásnál, az ötödik versnél és 

próbálunk olyan messzire menni, amennyire csak tudunk. De most emlékezzetek a 

témára, ami mindent egybevéve az elhelyezés. Hányan értik ezt meg? Hadd halljam, 

ahogy együtt mondjátok! Elhelyezni [A gyülekezet mondja: „Elhelyezni” – a szerk.] Jézus 

Krisztus [„Jézus Krisztus”] Testét [„Testét”] megfelelően [„megfelelően”] Krisztusban, 

[„Krisztusban”] ahol a Szent Szellem [„ahol a Szent Szellem”] vezet bennünket [„vezet 

bennünket”]. Tessék, most megértjük, látjátok. Megfelelően elhelyezni bennünket, az 

Efézusi levél hivatott ezt megtenni. 



35 És figyeljétek ezt a tanítómestert, Pált! Az első dolog, amit tesz, hogy kiüti az elesés 

gondolatát. Kiüt minden olyan gondolatot, hogy „én ma keresztény vagyok, és holnap 

már nem vagyok, és a következő nap Isten elítél engem, és a következő nap újra 

visszajöttem.” Ez butaság! Na most ez… Ez a levél nem evangelizációs tanításra van adva, 

nem evangelizációs szolgálatra. Mi nem… Ezt nem is érintem a missziós mezőn. Én ezt a 

gyülekezetnek hozom, mert Pál ezt a szenteknek címezte, azoknak, akik el lettek hívva, 

meg vannak őrizve, be vannak töltve, félre vannak téve és a Szent Szellemben vannak, 

már Kánaán földjén. Próbálja elmondani nekik, hogy az első dolog, hogy verjétek ki a 

fejetekből azt, hogy valaha el fogtok veszni, hogy ti ezt teszitek és attól féltek. Ne féljetek 

semmitől, mert ő azt próbálja elmondani nektek, hogy hol vagytok, kik vagytok, hogyan 

álltok! 

36 Tehát lehet, hogy helytelen dolgokat teszel és minden alkalommal, amikor bármi 

helytelent teszel, meg fogsz fizetni azért. Igen, uram, learatod, amit vetsz! De ennek 

semmi köze sincs az üdvösségedhez. Amikor Isten Szellemétől születsz meg, akkor Örök 

Életed van és ugyanúgy nem tudsz meghalni, mint ahogy Isten nem tud meghalni. Te 

része vagy Istennek, Isten fia vagy. 

37 Én Branham-nek születtem. Te mindenféle névvel illethetsz engem, bármi más 

névvel, az engem egyáltalán nem tesz kisebbé, még mindig Branham vagyok. Branham-

nek születtem, mindig Branham leszek. Majd… Lehet, hogy egy nap annyira eltorzulok, 

ahogy húz az ízületi gyulladás, balesetem lesz és teljesen szétszakadok, hogy végül úgy 

nézek ki, mint egy állat, de még mindig Branham leszek. Miért? Branham vér van belül.  

38 Ez vagy te. Amennyiben Isten tett téged… Na most emlékezzetek, nem azokhoz 

beszélek, akik Krisztuson kívül vannak. Én azokhoz szólok, akik Krisztusban vannak. 

Hogyan kerülsz Krisztusba? „Egy Szellem által!” Nagybetűs S-z-e-l-l-e-m, ami azt jelenti: 

„egy Szent Szellem által vagyunk mindannyian belekeresztelve egy Testbe.” Hogyan 

vagyunk… Hogyan kerülünk bele? Vízkeresztség által? Mennyire nem értek egyet veletek, 

baptisták és Krisztus Egyháza! Nem vízkeresztség által, semmiképpen sem! Az I.Korinthus 

12 azt mondja: „egy Szellem által, a Szent Szellem által lettünk behozva abba a Testbe.” 

És annyira biztonságban vagyunk, amennyire az a Test biztonságban van. Isten ígérte meg 

ezt.  

39 Isten hogyan ítélhetné meg Őt újra, amikor a Golgotára ment? A Golgotára menve 

Őt megverték, megsebesítették. Nem tudott gyógyítani, szinte még egy szót sem tudott 

szólni. Miért? Rajta voltak a világ bűnei. Nem azért, mert Ő bűnös volt, de „bűnné lett” 

teérted és énértem. A világ összes bűne, Ádámtól fogva az Ő eljöveteléig a vállain 

nyugodott. Isten nem az Ő Fiát büntette, Ő a bűnt büntette meg. Látjátok, mennyire 

szörnyű volt ez? Ő közbenjárást végzett. Ő utat készített a megmenekülésre 



mindazoknak, akikről Isten az eleve tudása által tudta, hogy jönni fognak. Ebbe bele 

fogunk menni egy pár perc múlva.  

40 Na most, aztán, amikor „egy Szellem által belekereszteltettünk” abba a Testbe, egy 

Testbe, ami Krisztus, akkor biztonságban vagyunk mindörökre.  

41 Na most, úgy tűnik ez az, ami furcsán megüti különösen az arminiánus hívőket, 

ahogy ők… nekik valamit tenniük kell, hogy saját maguk kiérdemeljék, hogy legyen valami 

érdemük. Hogyan lehetne ez két dolog által egy időben? Ez vagy kegyelem által van, vagy 

cselekedetekből. Az nem lehet ugyanaz, két különböző dolog által; ennek az egyik által 

kell lennie. Ez… 

42 Én magam semmi mást nem látok, csak Isten kegyelmét. Így vagyok összerakva. 

Mindig is hittem a kegyelemben. Teljesesen csak kegyelem vagyok, ennyi az egész. Ez 

nem az… Az egész életemben, amikor még kisfiú voltam, akkor sem láttam semmi mást, 

csak kegyelmet és kegyelmet. Azt mondják: „Te megvakarod az én hátam és akkor én 

meg fogom vakarni a te hátad.” Nos, ez egy szörnyű kifejezés. De engem nem érdekel, 

hogy te megvakarod-e a hátamat vagy sem, én akkor is meg fogom vakarni a tiédet, ha 

szükséged van rá. Látjátok, kegyelem. Igen, uram. Látjátok, a kegyelem szeretet által 

munkálkodik. Ha neked szükséged van arra! Tekintet nélkül arra, hogy esetleg soha nem 

tettél értem semmit, nekem az semmit sem számít veled kapcsolatban; ha neked 

szükséged van arra, én úgyis meg fogom tenni. Kegyelem! Azért, mert neked szükséged 

van rá! 

43 Szükségem volt megmentésre. Nem volt semmi, ami megmentsen engem. Nem 

volt semmi, amit tenni tudtam volna magam felől, egyáltalán nem tudtam megmenteni 

magamat. De szükségem volt megmentésre, mert hittem Istenben. És Isten elküldte az Ő 

Fiát a bűn testének hasonlatosságában, hogy szenvedjen helyettem és megmentett; 

egyedül kegyelem által vagyok megmentve. Semmit nem tudtam tenni és te sem tudtál 

semmit se tenni, hogy megmentsük magunkat. És akiket Ő eleve ismert a világ teremtése 

előtt… 

44 Ebbe belementünk a múlt szerdán. Láttunk egy képet Istenről, mint Elah, Elohim, és 

bemutatta, hogy Ő volt az Önmagában létező. De Őbenne volt Apaság, Benne voltak 

különböző értékek, mint például Megváltó, vagy Gyógyító. Ez mind Istenben volt, és Isten 

Önmagában létezett. De mivel Ő Megváltó volt és Atya… Neki nem volt egy angyala sem, 

nem volt semmije. Nem volt semmi, csak Ő. Önmagában létezett. Semmi más nem 

létezett, csak Isten.  

45 De mivel Ő Isten volt, ezért kellett, hogy legyen valami, ami imádja, mert Ő szereti 

az imádatot. És a Saját Lénye teremtett teremtményeket, hogy imádják Őt. Na most, csak 

ideiglenesen vágjunk bele újra egy kicsit. Most, egyelőre, nem fogjuk átvenni az egész 

dolgot, de meg fogjátok kapni kazettán. Mivel azonban Ő Isten volt, angyalokat teremtett 



és az angyalok imádták Őt. Az angyalok még mindig imádják Őt. Nos, az angyaloknak, akik 

ott állnak Isten jelenlétében, hat pár, vagyis hat szárnyuk van. Kettővel az arcukat 

takarják, kettővel a lábukat és kettővel repülnek, az Ő jelenlétében éjjel-nappal kiáltanak: 

„Szent, szent, szent az Úr, a Mindenható Isten.” Ezt mondja a Szentírás. Imádták Őt, tehát 

teremtett valamit, ami imádja Őt. 

46 Őbenne ott volt egy Megmentő tulajdonsága. Hogyan tudna azok közül a 

teremtmények közül egy is elveszni, amikor nem volt bűn, vagy gondolat a bűnről? Nem 

lehetett. Tehát kellett valamit teremteni, ami elveszhet, így Ő Megváltó lehet. Őbenne 

volt az, hogy Gyógyító. Hiszitek azt, hogy Ő Megváltó? [A gyülekezet azt mondja: „Ámen!” 

– a szerk.] Hiszitek, hogy Ő Gyógyító? [„Ámen!”] De mi van akkor, ha nincs mit 

megmenteni vagy meggyógyítani? Látjátok, kellett valami, ami olyan módon van 

teremtve.  

47 Na most, Ő soha nem teremtette azt olyan módon, de az embert szabad akarat alá 

helyezte. „Ha ezt teszed, élsz, ha azt teszed, meghalsz.” És minden ember, aki eljön erre a 

világra, még mindig ugyanezzel néz szembe. Isten az Ő eleve tudása által tudta, hogy ki 

tenné és ki nem. Ha Isten… 

48 Egy kérdést tett fel nekem tegnap egy teológus, aki jár az összejövetelekre, vagy 

hallgatja a szalagokat, azt mondta: „Egy kérdés! Ha Isten mindenhol jelenlévő, akkor Ő 

ott lehet mindenhol?” 

49 Azt mondtam: „Ő nem olyan módon mindenhol jelenlévő, ahogy az a szó leírja. Ő 

nem lehet egy Lény és aztán egy mindenhol jelenlévő. Ha Ő mindenhol jelenlévő, akkor 

miért imádkozol a Szent Szellemért? Ha Ő mindenhol jelenlévő, akkor betölt minden rést, 

sarkot, repedést, minden sejtet, szövetet, minden mást, ami csak van.” Azt mondtam: 

„Miért kereste Mózest, ha Ő végül is mindenhol jelenlévő? Miért futkosott fel-alá az 

Édenkertben, kiáltozva: ’Ádám, Ádám, hol vagy?’ ha Ő mindenhol jelenlévő?” 

50 Ő mindenütt jelenlévő, mert mindentudó. Mindent tud, mert Ő végtelen. Mivel 

végtelen, ettől lesz Ő mindenhol jelenlévő. Mindenhol jelenlévő, aztán végtelen, aztán Ő 

ül a Mennyekben. Van egy hely, ahol lakik, mert Ő egy Lény.  

51 De mivel végtelen, Ő mindent tud. Tudja, hogy egy muslica hányszor pislog a 

szemével. Ismer minden dongót, hogy hová megy a lépben, hogy vegye a mézet. Ismer 

minden verebet, ami a fán ül. Ismer minden gondolatot az elmédben, mert Ő végtelen és 

mindentudó. Azaz Ő nemcsak végtelen, mindentudó, Aki mindent ismer, hanem Ő egy 

Lény. Isten egy Lény és ebből a Lényből kezdtek előjönni ezek a dolgok. 

52 És a bűn, ahogy az egyik este mondtam, a bűn nem egy teremtett dolog. Nem lett 

más teremtve, csak tökéletesség. Isten mindent jónak teremtett. A bűn nem egy 

teremtett dolog. Azt mondják: „Nos, ez a bűn teremtése.” Hallottátok már, de ez hibás. A 

bűn… Csak egy Teremtő van és ez Isten. Isten nem teremthetett bűnt, mert Ő szent és 



nincs Benne semmi, ami ezt tenné. A bűn egy elferdítés; nem teremtés, hanem elferdítés. 

A házasságtörés az a helyes cselekedet elferdítve. A hazugság az az igazság helytelenül 

mondva. Bármi bűn, bármilyen bűn az az igazság elferdítése. 

53 Ezért hát Isten leült. Már bemutatta Magát; Ő Isten. Már bemutatta Magát, mint 

Megmentő; az ember elveszett és Ő megmentette. Már bemutatta magát, mint Gyógyító. 

Nem számít, hogy mit mondanak az emberek Róla, akkor is az, ugyanúgy. Ő Gyógyító, Ő 

Megmentő, Ő Isten, Ő örök. És Neki van egy célja. És az volt a célja kezdetben, hogy 

teremtményeket alkosson, akik szeretni és imádni fogják Őt. 

54 Teremtményeket alkotott és a teremtmények elbuktak. Akkor Isten az Ő 

végtelensége által letekintett az idő folyamain keresztül és látott minden embert, aki meg 

lesz mentve. Minden embert ismert az előre tudása által. Az előre tudása által tudta, 

hogy ki lesz megmentve és ki nem lesz megmentve, ezért el tudta rendelni. Így már ez a 

szó nem is olyan rossz szó, ugye? Ő el tudta rendelni, mert tudta, hogy ki lesz megmentve 

és ki nem. Ezért, hogy megragadja azokat, akik meg lesznek mentve, Neki engesztelést 

kellett végeznie a bűneikért. Ó, szeretnénk ezt egy kicsit átvenni, ha megtehetjük, csak 

egy néhány verssel lejjebb. Eleve elrendelt bennünket Örök Életre, tudva, hogy ki lesz az, 

aki mindent félre fog tenni, – nem számít, mennyire érdektelennek tűnik ez a világ 

gyermekei számára, nekik az semmit sem jelent, – mert ők Isten gyermekei. És Ő elhívta 

őket.  

55 És elküldte Jézust, hogy az Ő Vére legyen engesztelés, Vér-engesztelés, hogy 

közbenjárást végezzen, vagy elfogadást, vagyis tisztítást. Egy tisztítási folyamatot, hogy 

szüntelenül… Nem csak egyszer egy ébredésben, de „mindenkor él, hogy esedezzék 

értük”, hogy a keresztény tisztán legyen tartva, éjjel és nappal. Ott van Jézus Krisztus 

Vére, amely a kereszten elfogadhatóvá tesz… Isten Jelenlétében folyamatosan tisztít 

bennünket éjjel és nappal, minden bűntől. És biztonságosan be lettünk takarva. Hogyan 

lettünk betakarva? A Szent Szellem által, az Úr Jézus Testébe, biztonságban. „Aki hallja az 

Én Szavaimat és hisz Annak, Aki elküldött Engem, Örök Élete van és egyáltalán nem megy 

az ítéletre, hanem átment a halálból az Életre.” Nincs többé ítélet! Egy keresztény soha 

nem megy az ítéletre. Krisztus ment oda helyette. A védőügyvédem a helyemre állt és 

könyörgött az ügyemben, hogy én tudatlan voltam. Ő elmondta az Atyának, hogy én nem 

voltam méltó, hogy tudatlan voltam. De Ő szeretett engem és átvette a helyemet és 

könyörgött az ügyemben és én ma szabad vagyok! Igen, uram. És Ő a Vérét ontotta, hogy 

felajánlja azt a mi bűneinkért.  

56 Emlékezzetek, a múlt szerda este; nincs olyan keresztény… A keresztény vétkezik, 

de a bűnös nem vétkezik. A bűnös nem követ el bűnt, mert ő bűnös. Egyszerűen csak egy 

bűnös, kezdjük azon és ez minden. Vegyük itt ennek a könyvnek a hátoldalát; ez fekete. 

Mennyire fekete? Teljesen fekete. Ebben egyszerűen nincs semmi fehér, ez fekete. Azt 



mondod: „Ilyen mértékben, itt.” Nem, nem az. Az egész dolog fekete. Teljesen fekete. Így 

van a bűnössel. Egyszerűen csak el van ítélve, kezdjük azon. Nos, azt mondod: „Mi van, ha 

házasságtörést követ el? Mi van, ha megbecstelenít egy asszonyt? Mi van, ha 

szerencsejátékot játszik? Mi van, ha lelő valakit?” Az egyáltalán nem a mi dolgunk. Az 

nem a mi dolgunk, mert vannak törvényeink, amik foglalkoznak azzal. Mi nem 

reformátorok vagyunk, hanem az Evangélium prédikátorai. Nem ítéljük el őt azért, amit 

tett, nem ítéljük el azért, mert házasságtörést követett el. Mi azért ítéljük el, mert ő egy 

bűnös! Ha keresztény lenne, nem tenné azt. Így igaz. Ha megváltozik, akkor nem fogja 

azokat tenni. De mivel ő egy bűnös, az készteti, hogy azokat tegye. 

57 Ez kiüti a széket a törvénykezők alól. Igen, uram. Testvér, hadd mondjam el neked: 

„Nem cselekedetek által, hanem kegyelemből vagyunk megmentve, hit által.” Igen, uram. 

Na most, én nem ítélem el a törvénykező testvéreket, ők a testvéreim. És ők ott lesznek, 

ugyanúgy, mint bármelyik a többiek közül ott lesz, mert Isten eleve elrendelte az Ő 

Gyülekezetét, hogy ott legyen. De csak annyit, hogy ti az embereket annyira darabokra 

tépve tartjátok, hogy az sem tudják, mihez kezdjenek. „Nos, ma talán igen, ha én…” Csak 

hadd tudják meg; amíg a világra éhesek, addig nincsenek is ott, kezdjük azon. 

58 Nem azért vagyok hűséges a feleségemhez, mert azt gondolom, hogy elválna 

tőlem. Azért élek hűségesen a feleségemhez, mert szeretem őt. Ez egy törvényes helyzet, 

amit mi felvettünk, hogy mi szeretjük egymást. De mielőtt ez lehetett volna, először 

szeretetnek kellett ott lenni. Szeretem őt. Habár hiszem, hogy ha valami rosszat tennék, 

megbocsátana nekem, mégsem tenném azt meg semmiképp. Szeretem őt. 

59 Így van ez Krisztussal is. Ha még élek… Most ötven vagyok. Ha élnék kilencven éves 

koromig vagy százig, ha lenne még ötven évem prédikálni és soha egyszer sem 

prédikálnék, elmennék a folyóhoz és csak leülnék, akkor is meg lennék mentve. Isten 

megmentett engem az Ő kegyelme által és nem olyan érdem alapján, amit tenni tudnék, 

tettem vagy bármi más. Azért prédikálok, mert szeretem Őt és szeretem a népét. És ez az 

oka, hogy tudom, hogy átmentem a halálból az Életre, mert szeretem őket és utánuk 

megyek. Nem számít, hogy milyen körülmények között vannak, akkor is utánuk megyek. 

Menj és ragadd meg őket akkor is, húzd őket akkor is! Ha a szolgálók nem értenek egyet, 

mások nem értenek egyet és a felekezetek nem értenek egyet, az nem állít meg engem. 

Van ott valami! Ez nem állította meg Őt. Ment egyenesen a hitetlenség közepébe és az 

nem állította meg Őt. Ugyanúgy ment tovább, akárhogyan is. Ez az, amit teszünk; 

kimegyünk, elkapjuk őket, megragadjuk őket, akárhogyan is. Nem számít, nyúlj ki érte, 

ragadd meg, ragaszkodj hozzá minden erőddel! Nem tudod, hogy kik ők. Mentsd meg 

őket! Ez a szeretet miatt van. Nem azért, mert azt kell tennem, hanem azért, mert 

szeretet van bennem, mert szeretet van benned.  



60 Azt mondod: „Mennem kellene rendezni a dolgokat azzal az asszonnyal, de én 

mondom neked, azt hiszem, mivel gyülekezetbe járok, el kellene mennem rendbe hozni.” 

Nem, először téged kell rendbe hozni. Érted? Ha nincs a szívedben Isten szeretete, valami 

másik tudatja veled, hogy helytelen vagy, akkor menj és hozd azt rendbe Istennel! Utána 

rendbe fogod hozni azt a felebarátoddal is. 

61 Jézus ugyanezt a dolgot tanította. Azt mondta: „Ha az oltárhoz jössz és van egy… 

eszedbe jut, hogy van egy kötelességed a felebarátod felé vagy a testvéred felé, menj és 

hozd rendbe ővele először!”  

62 Na most, a korszakokban, amiknek el kell jönniük… Szerda este átvettük a 

„megjelenést”. Itt folytattuk reggel; „Isten fiainak megjelenése”. Más szóval, Isten vár. És 

aztán a végidőben, amikor mindannyian Elé állunk… Az angyalok nem voltak elveszve. Ők 

nem fogják tudni élvezni azokat az áldásokat, amikben nekünk részünk van; soha nem 

voltak elveszve. De én tudom, hogy honnan jöttem, ismerem azt a sziklát, amiből ki 

lettem vágva. Egy bűnös. Te is tudod, hogy honnan lettél kivágva. Na most, amikor ránk 

talált, azután Isten elé állhatunk. Ó, micsoda nap lesz az!  

63 Akkor a fiúvá fogadás, elhelyezés. Tehát Isten ezt a munkát végzi. És ha ezt most 

átadhatom nektek, tehát kezdjük egyből az ötödik verssel most! Szeretném ezt felolvasni. 

…eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az 

Ő akaratjának jó kedve szerint… 

64 Ez tetszik Istennek, az Ő akaratát tenni; fiúvá fogadás, elhelyezés. Na most, mit 

csinál Ő? Elhelyezi a Gyülekezetét. Először elhívta a gyülekezetét: metodisták, 

presbiteriánusok, evangélikusok, baptisták, hívja őket. Azután mit tett? Elküldte a Szent 

Szellemet és odaadta nekik a Szent Szellem keresztségét. 

65 Szeretném, hogy ti pünkösdiek verjétek ki a fejetekből ezt. Pünkösd nem egy 

felekezet; Pünkösd egy megtapasztalás. Az a Szent Szellem. Az nem egy szervezet, te nem 

tudod megszervezni a Szent Szellemet. Ő azt nem állja. Na most, nektek van egy 

szervezetetek, amit annak hívtok, de a Szent Szellem egyenesen kimegy abból és hagy 

titeket csak ott ülni, ahol vagytok és megy tovább. Értitek? Pünkösd nem egy szervezet; 

Pünkösd egy megtapasztalás.  

66 És aztán Isten adott a gyermekeinek Újjászületést a Szent Szellem keresztsége által. 

Egészen közel kerültek ahhoz, amikor megtisztították magukat a nazarénusok és szentség 

zarándokok. Aztán bejöttek a pünkösdi megtapasztalásba, vagyis a Szent Szellem 

keresztségbe, az ajándékok helyreállításába. Mentek tovább nyelveken szólva, nyelveket 

magyarázva, gyógyulás ajándékával, csodák és jelek kezdték el kísérni őket. Tehát ők 

gyermekek, Isten gyermekei, el vannak helyezve Krisztusban. Születés révén gyermekek 

lettek. És az Újjászületés és a megtérés, az Maga a Szent Szellem. 



67 Még csak meg sem vagy térve addig, amíg meg nem kapod a Szent Szellemet. Ezt 

mondja a Szentírás. Jézus mondta Péternek, kérdezz meg bárkit, olvasd el magad a 

Szentírásban; ő megigazult az Úr Jézusban való hit által, a követője lett, egy apostol. Jézus 

neki adta a Királyság kulcsait. Ő megszentelte őket, (János 17:17) erőt adott nekik, 

kiküldte őket ördögöket űzni és efféle dolgok, megszentelte őket. „Szenteld meg őket 

Atyám, a Te Igazságod által. A Te Igéd Igazság. Én odaszentelem Magamat őértük.” 

68 Ezek a legédesebb szavak, amiket valaha hallottam. „Atyám, Én odaszentelem 

Magam őértük.” Tudjátok, hogy Neki joga lett volna egy otthonhoz? Ő Ember volt. 

Tudjátok, hogy Neki joga lett volna egy feleséghez? Ő egy Férfi volt. Neki joga lett volna 

mindezekhez a dolgokhoz, de azt mondta: „Atyám, Én odaszentelem Magamat őértük. Én 

odaszentelem Magam.” 

69 Beszélgettem egy kis prédikátorral tegnap. Prédikálni fogok nála néhány estét 

feljebb a főúton. És megkérdeztem egy bizonyos dologról. Azt válaszolta: „Igen, Branham 

testvér, de a mieink többsége nem hisz abban.” 

Azt kérdeztem: „A többségük törvénykező?” 

70 „Igen.” A testvér nem úgy hisz. Azt mondta: „De az ő kedvükért!” Ó, meg akartam 

őt ölelni. Értitek? „Az ő kedvükért. (Értitek?) Odaszentelem magam őértük.”  

71 Ó, Jézus kiképezett tizenkét férfit és annak a tizenkét embernek kellett elvinnie az 

Evangéliumot a világba. És azt mondta: „Az ő kedvükért odaszentelem Magam.” Tedd ezt 

magaddal a felebarátod kedvéért, vagy valaki másnak a kedvéért! „Ne használjátok a 

szabadságotokat egy palástnak” – mondja Pál – „hanem szenteljétek oda magatokat!” 

Viselkedjetek úgy a környezetetekben, mint igazi keresztények! A beszédeitek legyenek… 

Ha találkozol az ellenségeddel, szenteld oda magad őérte! Nem is tudod, hogy mi 

mindent tehetsz!  

72 Na most, a fiú elhelyezése… Először is, miután a fiú bent volt, fiúvá vált, de aztán 

megértjük, hogy az ő viselkedése volt az, ami elhelyezte a fiú elfogadásra, hogy helyesen 

viselkedett-e, vagy sem.  

73 És a pünkösdiek… Na most, csak hadd mutassam meg nektek, hogy Pünkösd nem 

egy felekezet. Hány baptista van itt, aki baptista volt és megkapta a Szent Szellemet? 

Hadd lássam a kezeiteket! Látjátok? Hány metodista van itt, aki megkapta a Szent 

Szellemet? Emeljétek fel a kezeteket! Hányan vannak itt nazarénusok, akik megkapták a 

Szent Szellemet? Emeljétek fel a kezeteket! Presbiteriánusok, akik megkapták a Szent 

Szellemet? Látjátok? Evangélikusok? Más felekezetek, akik egyáltalán nem tartoztak a 

pünkösdiekhez, csak valamilyen felekezethez tartoztak, de megkapták a Szent Szellemet? 

Hadd lássam a kezeiteket! Látjátok? Így tehát Pünkösd nem egy felekezet, az egy 

megtapasztalás.  



74 Tehát Isten Krisztus Testébe helyezett téged. Most mit tesz Ő? Miután 

bizonyítottad magad, odaszentelted magad egy jó viselkedésre, engedelmességben a 

Szent Szellemnek, nem számít, mit mond a világ.  

75 Ezt most jó erősen meg fogom csiszolni, látjátok, mert… Nem szeretnék durva 

lenni. Kérlek, ne, tényleg ne gondoljátok, hogy ellenséges vagyok! Nem szeretnék az 

lenni. Belefáradtam, hogy prédikálom az embereknek ezt az Istentől küldött Igazságot és 

egyből hátat fordítanak, és csak folytatják ugyanazt a dolgot és azt állítják, hogy nekik 

megvan a Szent Szellem. Ez szinte tönkretesz engem, látjátok. Mi a baj? Pont ugyanabba 

a dologba jutnak, mint Izrael gyermekei; királyt akartak, hogy ez a király uralkodjon rajtuk 

és úgy viselkedhessenek, mint az emoreusok, amálekiták és filiszteusok.  

76 Hölgyeim, tudjátok, hogy helytelen dolog nadrágot hordani? Tudtátok ezt? 

Tudjátok, hogy helytelen dolog levágni a hajfürtjeiteket? Uraim, tudjátok, hogy helytelen 

dolog cigarettázni és olyan módon viselkedni? Tudjátok, hogy az helytelen, ha nem ti 

vagytok a férj a házban? Hogyha a feleség egy kicsit ideges lesz és kirúg titeket az ajtón, 

és azt mondjátok: „Igen, Isten áldja meg a szívedet, drágám, ugye visszajöhetek?” 

Tudjátok, hogy… Hogyan lehettek Isten házának gondviselői, hogyha nem tudjátok 

irányítani a saját házatokat? Pontosan így van. Testvérnő, tudtad, hogy a férjed nemcsak 

a férjed, hanem ő a te urad? Isten mondta úgy. Mert nem a férj volt becsapva, az asszony 

volt becsapva. És ti, prédikátorok, továbbra is pásztorokká és prédikátorokká teszitek az 

asszonyokat a gyülekezeteitekben, tudva, hogy Isten Igéje elítéli azt.  

77 Folyamatosan az „Atya, Fiú, Szentlélek nevét” használjátok keresztelni, amikor 

egyetlen Íráshely sincs erre a Bibliában. Szeretném, hogy egy érsek, vagy bárki más 

mutassa meg nekem, hogy a Bibliában hol kereszteltek meg bárkit is az „Atya, Fiú, 

Szentlélek nevében”. Szeretném, hogy mutassa meg valaki, hogy volt-e valaki máshogyan 

keresztelve, mint „Jézus Nevében”. De János nem volt… keresztelt… Úgy keresztelkedtek, 

hogy hitték, hogy Ő el fog jönni, de nem tudták, hogy ki lesz Az. De amint felismerték, 

nekik újra kellett keresztelkedniük Jézus Krisztus Nevében. Szeretném, hogy valaki… 

Megkérdeztem az Isten Egyházát, más prédikátorokat, baptistákat, presbiteriánusokat és 

mindenfélét. Ők nem akarnak erről beszélni. Szeretném ezt látni a Szentírásban. 

78 És aztán még én vagyok „fanatikus”, aha, aztán „bolond” vagyok, elment az eszem, 

„őrült” vagyok, csak azért, mert próbálom elmondani nektek az Igazságot? Na most, 

őszintén, testvérek, ha egy ember átadta magát Istennek, akkor átadod magad pincétől a 

padlásig. Akkor te félre vagy téve, egy másik teremtés vagy.  

79 Sokan vannak hivatalosak, kevesen a választottak. Igen, sok ember el lett hívva. 

Kapsz egy hívást a szívedben: „Igen, hiszem, hogy Isten szeret engem. Hiszem, hogy Ő 

szeret.”  



80 De testvér, ugyanolyan messze el vagy veszve, mint a többiek, mert azok jönni 

fognak azon a napon, még azt is mondják: „Uram, a Te Nevedben ördögöket űztem. 

Mindenfélét tettem a Nevedben: gyógyító alkalmakat tartottam, prédikáltam az 

Evangéliumot, ördögöket űztem.” 

81 És Jézus azt mondja: „Távozzatok tőlem, nem is ismerlek titeket, képmutatók! 

…hanem, aki cselekszi az Én Atyám akaratát!” Miért nem tudják meglátni ezt az emberek? 

Na most, tudom, hogy ez fáj. Nem akarlak bántani titeket, ezt nem úgy értem. De testvér, 

én…  

82 Nekem úgy tűnik, hogy a végidőkben vagyunk, és Isten most fogadja be az Ő 

gyermekeit, megfelelően elhelyezi a Gyülekezetben, Krisztus Testében, az Övében. Na 

most, elmondom neked, ott nem lesznek túl sokan, akiket oda belehelyez, kezdjük azon. 

Azt mondod: „Ó, hát olyan nagy sokaság lesz!” De neki hatezer éve volt arra, hogy őket is 

kihúzza. Emlékezz, a feltámadás eljön és mi velük együtt leszünk felragadva. Csak egy 

néhányukkal. Gyorsan keresd az üdvösségedet! Nézd át magadat és lásd meg, hogy mi 

ment félre! Érted? Csak lásd meg, hogy mi a probléma! Tudom, hogy ez nehéz, de 

testvér, ez az Igazság. Ez Isten Igazsága. Fiúvá fogadás!  

83 Nekünk annyira tűzben kellene lennünk Istenért, hogy mennünk kellene éjjel és 

nappal. Nem lenne szabad, hogy bármi megállítson bennünket, nekünk annyira édesnek, 

annyira jóindulatúnak, annyira kedvesnek és annyira Krisztushoz hasonlónak kellene 

lennünk az életünkben. Ehhez kell a mindennapi élet. Jézus azt mondta: „Nézzétek a 

mező liliomát, hogyan nő, küzd és forog; mégis, Salamon összes dicsőségében sem 

öltözött úgy, mint ezek közül egy.” Salamonnak olyan öltözékei voltak, amik dicsőséges 

selyemmel, hímzésekkel és ilyesmikkel voltak díszítve, de az nem… Ő nem erről beszélt. 

Ahhoz, hogy egy liliom növekedjen, küzdenie kell éjjel és nappal. Te mit akarsz, amikor 

eljössz itt a sor végén, mire jössz fel? Ha az igaz is alig menekül meg, mi lesz a bűnössel, 

aki a hitetlen, és az istentelennel, azzal az emberrel, aki hallja az Igét és elutasítja, hogy 

azzal járjon? Na most, mit fogunk csinálni? Értitek? Most, hogy… 

84 Ez most a mi gyülekezetünk. Talán négyen vagy öten vannak idegenek közöttünk. 

De ez az a gyülekezet, én titeket tanítalak. Ezt szalagra veszik. Szeretném, hogy az 

emberek, akik meghallgatják ezeket a felvételeket, ne felejtsék el; ez az én 

gyülekezetemnek szól. Ott kint az emberek között próbálok eléggé úriember lenni, hogy 

úgy mondjam el nekik, hogy valahogy velem maradjanak, ahol az icipici sovány tej szerinti 

elképzeléseiket babusgatják. De amikor arról van szó, hogy le kell fektetni az Igazságot, 

akkor fektessük azt le. 

85 Fiúvá fogadás, a megfelelő elhelyezés! Hol vannak? Mutasd meg nekem, hogy ők 

hol vannak! Isten félrehívja az Ő gyermekeit egy bemutatással. Nekik egy szót sem kell 

erről mondaniuk, te látod, hogy valami történt. Megfelelően elhelyezi az Ő fiát, egy 



rendbe, pontosan ugyanazokkal a dolgokkal. Neki éppen annyi hatalma van, az ő szava 

ugyanolyan jó, mint egy Arkangyalé, még jobb. A fiú be lett fogadva, egy magas helyre 

lett téve, oda állítva, megváltozott a ruhája, megváltozott a színe. Az atyának volt egy 

ünnepsége, azt mondta: „Ez az én fiam, mostantól fogva fejedelem. Ő az uralkodó. A 

teljes örökségem fölött rendelkezik. Mindenem, amim van, őhozzá tartozik.” Így igaz. 

Akkor visszamehetnénk ugyanoda… Elah, Elah, Elohim, Elohim, látjátok, ahol Ő 

önmagában létező. És aztán visszajövünk azon keresztül, hogy Jehova, Aki teremtett 

valamit, az embernek uralmat adott a Föld fölött. Mire várunk? A bemutatásokra. A Föld 

nyög. Nézzük ezt itt lejjebb és olvassuk! Rendben. 

…eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az 

Ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására… 

86 Mi az Ő kegyelme? Akkor régen, amikor Ő még nem volt Atya; a Kegyelme, a 

Szeretete egy gyermeket alkotott Magának, hogy mi el lehessünk rendelve a gyermekek 

befogadására, az Ő kegyelmének magasztalására. Értitek? 

…mellyel megajándékozott minket a szerelmesben. 

Az a Személy, Aki Krisztus. 

87 Hogyan fogadott el bennünket? Őáltala. Hogyan kerültünk Őbelé? Egy Szellem 

által, mindannyian, Őbelé keresztelve. Figyeljetek! 

Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a b-ű-n-ö-k-nek bocsánata… 

88 Hogyan prédikálhatsz eleve elrendelést, Istentől való előre elrendelést és 

elhelyezést, hacsak nincs a bűnök jóvátétele valahol? Miért van ez? Minden nap követsz 

el hibát, minden nap teszel valami rosszat. De ha újjá vagy születve, akár férfi vagy nő, 

amint elkövetsz egy hibát, Isten tudja, hogy te sajnálod azt. Ha ott állnál Roosevelt elnök 

jelenlétében, vagy bárki máséban és azt mondanád: „Hibáztam, Isten bocsássa meg 

nekem ezt a dolgot.” Miért? Mert van ott egy Vér általi jóvátétel…  

89 De figyeljétek ezt: „b-ű-n-ök”. Egy bűnös az bűnös, ő nem követ el bűnt. De a 

gyülekezet követ el bűnöket, tesz valami rosszat, rossz gondolata támad, rossz benyomás, 

kétségeskedik, ingadozik, mint ahogy egy kisbaba jár, próbál megtanulni járni. Egyszerűen 

még nem tudja, hogyan kell helyesen járni, mert csak egy kisfiú. De van egy Kéz, ami 

lenyúl, ha mi… Megragad és felállít bennünket és azt mondja: „Tegyél egy lépést erre, 

fiam!” Nem vesz fel bennünket és nem fenekel el azért, mert hibát követtünk el. Ő nem 

ver halálra azért, mert próbálunk járni. Szeret bennünket, mint ahogy mi szeretjük a 

gyermekeinket.  

90 Egy igazi, valódi apuka nem ostorozza a gyermekét amikor az próbál járni és a 

földre esik. Egyből lenyúl érte a nagy erős karjaival és felemeli, mindkét kezével 

megfogja, és azt mondja: „Így kell ezt csinálni, fiam. Így járj!”  



91 Ezt tesz Isten az Ő Gyülekezetével! Lenyúl és karjába veszi, felemeli és azt mondja: 

„Így járj, fiam! Itt ne úgy mondd, hanem így mondd. Nem érdekel, hogy a gyülekezet mit 

mond, hogy mint mond az egyik és mit mond a másik, te így mondd! Így mondd, erről 

van szó! Ha az Igém Ezt prédikálja, te maradj pontosan Ezzel, járj Ezzel! Maradj pontosan 

ezzel! Ne érdekeljen, hogy bárki más mit mond, csak maradj Ezzel! Így járj! Így tedd a 

lépéseidet.”  

92 A bűneinkért; egy jóvátételi szeretet a mi bűneinkért, vagy különben soha nem 

lenne esélyünk. Mennyire le tudnánk horgonyozni ezeken a Szavakon! 

…az Ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött 

velünk… 

93 Mi az, hogy „bőséggel”? Te jó ég! Amikor Neki bősége van; egy „nagy rakás ebből”.  

… nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, 

94 „Értelmet és minden bölcsességet nagy bőséggel közölt velünk.” Minden 

bölcsességgel, ami nem világi. A világ bölcsessége bolondság Előtte és Isten bölcsessége 

bolondság a világnak. Pont úgy, mint a nappal és az éjszaka nem tudnak megegyezni 

egymással. De amikor a Nap kezd felkelni és eljön a nappal, az éjszaka szétoszlik egyik 

helyen a másik után. És amikor az Evangélium világossága kezd bejönni, a világ minden 

dolga elkezd halványulni. És mit tesz ez? A napfény bőségét hozza az Ő gyermekeire, 

Szellemben járva, Isten Szellemétől vezetve, az Ő kegyelmében bővölködve, minden 

értelemmel és bölcsességgel, megértéssel és okossággal, hogy tudjuk, hogyan járjunk. Ha 

látod, hogy valami helytelen, akkor legyél óvatos, hogy mit teszel, hogyan… Ha az rossz, 

legyél óvatos, még azzal is, hogy hogyan közelíted meg! Elővigyázatosság! Legyél igazán 

figyelmes és igazán biztos abban, hogy tudod, hogyan közelítsd meg! Bölcsen, mint egy 

kígyó és ártatlanul, mint egy galamb. Ezt mondta Jézus.  

95 Ó, ezek aranyrögök, barátaim! Maradhatnánk csak ennél napról-napra. Hát nem 

csodálatosak? Értelem, bölcsesség, amit Ő nagy bőséggel közölt velünk, kiöntötte! Nem 

egy kanálnyit adott, hanem vett egy nagy lapátot, és folyamatosan dobálja vele így. Nagy 

bőséggel közölte velünk, bölcsességgel és értelemmel az Ő kegyelméről! Ó, csodálatos 

kegyelem, mily édesen hangzik! [Angol nyelven ez az első sora az „Ó végtelen nagy 

kegyelem” című éneknek.– a ford.] 

Melyet nagy bőséggel közlött velünk, minden bölcsességgel és értelemmel, 

Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát… 

96 Kihez beszél? A felekezetekhez? Kérlek, testvéreim, ne gondoljátok, hogy én 

lekicsinylem a felekezeteteket; nem teszem. Próbálom elmondani nektek, hogy ez 

helytelen volt a kezdettől. Jézus azt mondta: „Menjetek és prédikáljátok az 



Evangéliumot!” Mi mentünk és felekezeteket alkottunk. Ez az oka, hogy miért nincs meg 

nekünk Az; emberek bölcsessége szerint járunk. Ha Kálvin feltámadhatna…  

97 Nos, nemrég ott álltam egy nagy ember, egy nagy reformátor sírjánál és azt 

gondoltam: „Micsoda nagy ember volt!” Az volt! Nos, ez… Én nem… John Wesley volt az. 

És azt gondoltam, hogy ha John Wesley feltámadhatna ma a sírjából és látná, hogy milyen 

állapotban van az egyháza, szégyellné a saját nevét! John Wesley egy istenfélő ember 

volt, „tűzálló”, ahogy ő mondta. John Wesley egy szent ember volt, aki hitt Istenben, és 

lépésről lépésre Vele járt. De miután meghalt, azt mondták: „Csináljunk egy egyházat 

Johnnak, lesz egy egyházunk, és ezt metodista egyháznak fogjuk nevezni, mert az ő 

metódusa volt a megszentelődés, ami a kegyelemnek a második munkája.”  

98 És aztán létrehoztak egy egyházat, és ma ennek az egyháznak az emberei 

megtagadják mindazt, amiért John Wesley kiállt. John Wesley prédikálta az isteni 

gyógyítást. John Wesley hitt a Szent Szellem keresztségében. John Wesley hitt az 

ajándékok teljes helyreállításában. John Wesley, Luther Márton, sokan ezek közül a nagy 

emberek közül nyelveken szóltak és magyarázták. És manapság, ha nyelveken szólnál egy 

metodista gyülekezetben, vagy egy lutheránus gyülekezetben, akkor kidobnának téged az 

ajtón. Mi a baj? Pont abban az időben, amikor a fiak elhelyezésénél kellene lennünk! Mi a 

baj? Ők befogadtak valami mást, mert nem ismerik Isten titkát. És azt sohasem fogják 

megismerni egy szemináriumon keresztül.  

99 Csak hadd olvassak nektek valamit! Rendben van? Rendben. Lapozzunk át… valamit 

leírtam ide. Nézzük meg, hogy Pál hogyan… Most tehát, itt van ennek az Üzenetnek a 

tanítója. Menjünk az Apcsel 9:5-höz csak egy percre! Figyeljetek, hogy hogyan kapta Pál 

ezt a kinyilatkoztatást, bármi is történt. Na most, az Apcsel 9-ben kezdjük olvasni ezt. Ez 

egy vasárnapi iskolai lecke, tehát miért ne olvasnánk el? Tudassátok velem, amikor 

kifutok az… 

Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve… 

(Ó, az a kis görbeorrú, indulatos, komisz zsidó!) 

…az Úrnak tanítványai ellen elmenvén a főpaphoz, kére őtőle leveleket 

Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket… 

100 „Megyek és megkeresem őket! Ha megtalálom őket, hú, mit fogok velük tenni!” 

Látjátok: „Ha megtalálom őket!” Mégis ő eleve el volt rendelve!  

101 Honnan tudod, hogy az az öreg iszákos ott lent, nincs Életre elrendelve? Honnan 

tudod, hogy az az öreg járókelő, akivel még csak szóba sem állnál, honnan tudod, hogy 

egy kis kézfogás és egy meghívás a gyülekezetbe nem tenné-e őt Istennek egy szentjévé 

ott a Dicsőségben? Amikor… Honnan tudod, hogy nem úgy van? Ez az, amit nem tudunk. 

De ez a mi kötelességünk. Mint a halász, aki kidobta a hálót a tengerbe és visszahúzta; 



fogott békát, halat, gyíkot, vízipókot és minden mást, de volt néhány hal azok között. Ő 

nem tudta, egyszerűen csak kivetette a hálót. Ezt tesszük mi is. Figyeljétek Pált! 

…Kére őtőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál 

némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva 

vigye Jeruzsálembe.  

(Testvér, ő tényleg kemény volt!)  

És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel 

fény sugárzá őt körül a mennyből. 

102 Ott jött egy pap az úton, Dr. F. F. Jones és azt mondta neki: „Szükséged van most 

szemináriumi tapasztalatra, fiam, és úgy hiszem, Isten akkor használni tudna téged.” 

Ugye szörnyen nézne ki a Szentírás, ha ezt olvasnánk? Na most ennek csak annyi 

értelme… Én ezt nem viccből mondom. Pont ennyi értelmet hozunk ki ebből manapság. 

„Tudod anyukád jó asszony volt, azt hiszem, belőled jó prédikátor lenne…”  

Figyeld, mi történt! 

És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel 

fény…  

(Hú, itt jön a természetfölötti!)  

… fény sugárzá őt körül a mennyből. 

És ő leesvén a földre, halla szózatot, amely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, 

miért kergetsz engem?  

És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te 

kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod.  

Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr 

pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, 

hogy mit kell cselekedned. 

103 És az emberek, akik vele utaztak és mentek tovább, találtak ott lent egy embert, 

Anániást, aki látott egy látomást. Mindez természetfölötti! És az öreg Saul, az az öreg 

komisz fickó! Ez az Anániás látott egy látomást, a házában látta. Próféta volt, a házában 

imádkozott és látott egy látomást. Az Úr szólt hozzá és azt mondta: „Van egy ember, aki 

ott jön az úton, annyira vak, mint egy denevér és a neve Saul, a Tárzusi Saul.”  

104 Azt válaszolta: „Uram, hallottam nagy dolgokról. Ne engem küldj, én kis ember 

vagyok! Ne küldj engem őhozzá!”  

105 „De íme, ott az úton mutattam neki egy látomást. Megjelentem neki, mint 

Tűzoszlop. Vaksággal sújtottam őt. Meg kellett, hogy vakítsam, és darabokra kellett őt 

tépnem mielőtt valamit kezdeni tudok vele.” Értitek? „Szét kellett tépnem minden 



teológiáját. Tudod, ő egy nagy ember volt az egyik gyülekezetben ott fent. Neki 

mindenféle diplomája volt, nem kellett már semmit csiszolgatnia, de Nekem ezt mind ki 

kellett vennem belőle” – mondta az Úr. 

106 Ez volt a lényeg. Nem többet kellett beletenni, hanem ki kellett belőle venni. Azt 

gondolom, hogy ez a baj sok szolgálónkkal manapság; kivenni belőletek, hogy Isten be 

tudja tenni a Szent Szellemet. Kivenni! Ott azt mondta, ő…  

107 És azt mondta: „De Uram, ez egy szörnyű ember.” 

108 Az Úr azt mondta: „De lásd, ő imádkozik! Most menj végig egy bizonyos utcán, és 

odaérsz egy szökőkúthoz. Fordulj balra a szökőkútnál, és menj tovább! Lesz ott egy fehér 

ház, menj oda és kopogj az ajtón! Épp ott fekszik a folyosón csak odáig jutottak vele. Tedd 

rá a kezedet, vidd le őt Damaszkusz folyójához, kereszteld meg Jézus Nevében! Mert 

elmondom neked, hogy mit fogok tenni; neki sokat kell szenvednie Énértem, mert ő az Én 

hírnököm lesz a pogányok számára.” Ámen!  

109 „Hát, most várj egy percet, Uram! Milyen iskolát ajánlhatnék neki?” Megmondom, 

mit csináljunk, olvassuk a Galatákhoz írt levelet és megértjük. Épp csak a következő 

fejezetet ott. Keressük meg a Galata 1-et, kezdjük a tízes verssel és nézzük meg, milyen 

iskolába járt Pál, milyen szemináriumba és milyen kezeket helyeztek rá, és ó, mindaz, ami 

történt! Galata levél első fejezet. Hogy időt spóroljunk, kezdjük a megtérésével a tízes 

versben. 

Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek 

igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, 

Krisztus szolgája nem volnék. 

110 Ó, ó, ó, jó ég! Ha mondhatok valamit itt, mielőtt továbbmennénk! A Galata 1-ben, 

vegyük a nyolcadik fejezetet! Hányan tudjátok, hogy Pál volt az, aki arra késztette azokat 

az embereket, hogy újra megkeresztelkedjenek Jézus Nevében az Apcsel 19-ben? 

Biztosan azt tette. Vegyük egy kicsit fentebb, a nyolcas vers!  

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon 

kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.  

111 Honnan vetted ezt az Evangéliumot, Pál? A kilencedik vers. 

Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet 

valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. 

112 Ha egy arkangyal, ha egy püspök, ha egy gyülekezeti elöljáró, ha ő doktor akárki, 

bárki is legyen, ha nem prédikálja a Jézus Krisztus Nevében való vízkeresztséget, a Szent 

Szellem keresztségét, ha nem prédikálja az ajándékok helyreállítását, Krisztus eljövetelét, 

mindezeket a dolgokat, legyen átok! Ha próbál venni bármit is ebből az Igéből, és azt 



mondja, hogy az egy más napra szól és átteszi máshová, valami új bolondos elképzeléssel, 

amit valamilyen szemináriumból tanultunk, legyen átok! 

113 Olvassunk tovább, lássuk Pál hogyan kapta ezt! Látjátok, hogyan… mit próbálok 

nektek elmondani ma reggel. 

Mert most embereknek engedek-é avagy az Istennek? Vagy embereknek 

igyekszem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, 

Krisztus szolgája nem volnék.  

114 Hogyan várhatok bármi mást, ha egy ember szereti Istent és különösen egy 

prédikátor, hogyan várhat mást, minthogy az emberek utálják? Az emberek gyűlölni 

fognak titeket. Nos, azt mondták… Jézus azt mondta: „Ha Engem a ház Urának hívnak… 

Én vagyok a Mester; a legnagyobb mindnyájatok közül. Én vagyok az, Aki több csodát tud 

tenni, és többet tenni a Szent Szellem által, mint ti mindnyájan, mert Bennem van az 

egész teljesség. És ha engem Belzebubnak hívnak, mennyivel inkább annak fognak hívni 

titeket? De ne aggódjatok, hogy mit fogtok mondani, mert nem ti fogtok beszélni; a 

bennetek lakó Atya fog beszélni akkor. Csak maradjatok pontosan az Igével!” És Ő, 

amikor a végére ért, hogy megírja a Könyvet, azt mondta: „Bárki, aki elvesz egy Szót ebből 

a Könyvből, vagy hozzáad egy Szót Ehhez, ugyanaz ki lesz véve számára az Élet 

Könyvéből.” Isten segítsen nekünk, hogy pontosan Ezzel maradjunk!  

115 Na most, a következő vers, hadd olvassam most gyorsan!  

Tudtotokra adom…(Ez ítéletre visz téged.)  

Tudtatok adom pedig atyámfiai, hogy az az én evangyéliumom, melyet én 

hirdettem, nem ember szerint való.  

„Na most, én nem vagyok sem metodista, baptista, presbiteriánus, sem pünkösdi; ez 

nem ember szerint van. Sem…” 

Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra… 

116 „Egyáltalán nem embertől kaptam, nem szemináriumból, nem doktortól, nem 

hittanból, nem iskolai oktatásból. Egyáltalán nem így kaptam, egyáltalán nem így 

tanultam, nem így találtam rá, nem ilyen módon jött el hozzám.”  

„Akkor hogyan kaptad ezt, Pál?” 

…nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. 

117 „Amikor Krisztus kinyilatkoztatta Magát nekem, hogy Ő az Isten Fia, amikor az a 

Tűzoszlop leszállt rám azon a napon, azt mondtam: ’Ki vagy te, Uram?’ Ő azt mondta: ’Én 

vagyok Jézus.’”  



118 Na most, meg fogom nektek mutatni, hogy mi történt vele. Most, épp mostanában, 

ha egy embernek van egy megtapasztalása, azt akarnák, hogy tanuljon tíz évig görögöt, 

azután tanuljon tíz évig valami mást, és addigra ő már teljesen máshol van. Figyeljetek! 

...én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus 

Krisztus kijelentése által.  

Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban.  

119 „Egy nagy doktor voltam, barátom. Nekem az megvolt.” Ő Gamáliel alatt tanult, aki 

a legnagyobb tanítójuk volt azon a földön. Hányan tudjátok, hogy Gamáliel volt az egyik 

nagy, legnagyobb tanító. Igen, uram. „Az én zsidó vallásom, barátom, nekem az megvolt; 

tudtam mindent, hogyan kell elmondani az ’apostoli hitvallást’, és mindezeket a dolgokat. 

(Értitek?) Tudtam, hogyan kell mondani mindenféle reggeli imát és hogyan kell megáldani 

az embereket.” Értitek? 

És én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát és pusztítottam azt.  

(„Hogyan próbáltam megállítani azt a csomó szent hempergőt.” Látjátok…) 

És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat.  

120 „Nagy ember voltam, barátom, én igazán… Felülmúltam, megmutattam, hogy le 

tudok sújtani rájuk, mert megöltem Istvánt és egy csomó más dolgot tettem. Látjátok, mit 

tettem?” Mennyire nagy mértékben üldözte! 

Felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat szerfelett 

rajongván atyai hagyományaimért.  

121 Na most, emlékezzetek, nem Isten Igéjéért, „az atyák hagyományáért”, a 

gyülekezet hagyományáért, más szavakkal. „Azt hiszem, én a szívem mélyéig metodista 

vagyok. A szívem mélyéig baptista vagyok. A szívem mélyéig pünkösdi vagyok.” Ó, az 

vagy? Én azt szeretném, hogy a szívem mélyéig Istené legyek. Igen, ez az. Értitek? 

Rendben. 

…atyai hagyományaimért. De amikor Istennek tetszett… 

(Ó, ó, Pál, erről van szó…) 

Ki elválasztott engem az anyám méhétől fogva… 

(Aki engem erre a világra hozott.)  

…és elhívott az Ő kegyelme által, hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem.  

122 Hogy is van ez? „A Szent Szellem énbennem! Tetszett Istennek, hogy megragadjon 

engem, aki elválasztott méhemtől fogva… És nekem adja a Fiút, ami a Szentlélek, a 

Szellem formájában énbennem, hogy kijelentse Önmagát énbennem.” Jó ég! Hú! Azt 

hiszem, most szeretnék kiabálni egy kicsit.  



123 Figyeljetek, hadd mondjam el nektek, testvérek! Amikor tetszett Istennek! Ó, 

halleluja! Amikor tetszett Istennek! Egy iszákos apa, egy anya… Isten áldjon meg téged, 

anya, nem mondok ellened semmit! De egy anya, aki nem tud többet Istenről, mint 

amennyit egy nyúl tud a hócipőről. És egy apa, aki részegen hevert az utcákon. Még 

cipőm sem volt, amiben iskolába menjek, hosszú hajjal a tarkómon és mindenki utált 

engem, mert kentucky-beli voltam ideát, Indianában. És ó, micsoda egy bűzös látvány 

volt! De tetszett Istennek! Ámen! Tetszett Istennek, Aki elválasztott engem az anyám 

méhétől fogva, hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem, úgy, hogy az Ige szolgálójává tett, 

hogy maradjak egyenesen Azzal, hogy látomásokat mutasson, jeleket és csodákat. És ó, jó 

ég… 

124 Látjátok, miről beszél? Tetszett Istennek, hogy ezt tegye! Hogyan? Jól figyeljetek! 

„Hogy ki…” Vegyük a tizenhatos verset most! 

Hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem, hogy hirdessem Őt a pogányok között: 

azonnal nem tanácskoztam…  

(…a gyülekezettel.)  

125 „Soha nem mentem semmilyen püspökhöz és nem kérdeztem meg tőle, hogy mit 

kellene tennem. Soha nem mentem semmilyen testhez és vérhez, bármilyen 

szervezethez, vagy bármi máshoz. Egyáltalán semmi közöm nem volt azokhoz. Soha nem 

tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe, mindazokhoz a nagy, 

szent papokhoz és szent atyákhoz és mindazokhoz, azt mondva: ’Tudjátok, volt egy 

látomásom, mit kell ezzel kezdenem? Láttam az áldott Úr Jézust egy látomásban.’ Azt 

mondták volna: ’Eredj innen, te! Mi a… Te szent hempergő! Hát mi lett veled?’ Nem, 

nekem megvolt tőlük mindenféle diploma, először is. Volt…” 

126 És Pál azt mondta emitt… Meg tudom nektek mutatni a Szentírásban, hogy azt 

mondta, hogy neki el kellett felejtenie mindent, amit valaha tanult, és semminek tartania, 

hogy megismerhesse Krisztust.  

Sem nem mentem fel Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem 

elmentem Arábiába és ismét visszatértem Damaszkuszba.  

Azután három esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert 

meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig.  

127 És ahogy tovább olvassuk, rájövünk, hogy Péter apostol és ő soha az életben nem 

látták egymást, egyáltalán nem ismerték egymást, soha nem látták egymást, de amikor 

találkoztak, ugyanazt az Evangéliumot prédikálták. Istennek megvan az iskolája. Értitek? 

Bizony! 



128 Itt volt Péter, felállt Pünkösd napján és azt mondta: „Térjetek meg mindannyian, 

keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus Nevében a bűneitek bocsánatára, és veszitek a 

Szent Szellem ajándékát.”  

129 Fülöp azt mondta: „Ó, mennyire dicsőséges ez! Nekem is tennem kell valamit. Ott 

lent… Van egy elhívásom oda, Samáriába.” Lement oda és bizonyságot tett az utcán. Az 

első dolog; arra jött egy beteg személy, ráhelyezte a kezeit és az elkezdett ugrálni és 

szökellni. Azt mondta: „Dicsőség Istennek, ez az!” Kezdett egy nagy összejövetelt tartani. 

Azt mondta: „Mindnyájatoknak szüksége van a Szent Szellemre.” Azt mondta: „Be kell 

merítkeznetek Jézus Nevében.” Így kivitte oda mindnyájukat és bemerítette mindegyiket 

Jézus Nevében. Azt mondta: „Rajta Péter, most helyezd rájuk a kezeidet!” És megkapták a 

Szent Szellemet.  

Péter, ott Kornéliusz házánál ugyanúgy. 

130 Pál soha nem látta őt, semmit nem is hallott róla. De elment Efézus felső partja 

mellett és talált bizonyos tanítványokat. Talált egy baptista prédikátort, ő volt Apollós, 

egy megtért ügyvéd, okos, briliáns; vette az Ószövetséget, és abból bebizonyította, hogy 

Jézus az Isten Fia. Igen, ő okos ember volt. És ők kiáltoztak és jól érezték magukat. A 

Biblia mondja így. Olvassátok el az Apostolok Cselekedete 18. és 19. fejezetét és lássátok 

meg, hogy nem így van-e! Tudjátok, nagyon örültek, táncoltak a Szellemben és 

szaladgáltak mindenfelé. Pál azt mondta: „De vettétek-e a Szent Szellemet, mióta hívőkké 

lettetek?”  

131 És ti, baptista testvérek, akik próbáljátok lenyomni az emberek torkán azt, hogy az 

eredeti görög azt mondja: „Vettétek-e a Szent Szellemet mióta, vagyis amikor hívőkké 

lettetek?” Én kihívást intézek felétek, hogy hozzátok ide nekem a görögöt! Nekem 

megvan az eredeti görög az én saját tulajdonomban. Szintén megvan az arám és a héber 

is. Mindegyik azt mondja: „Vettétek-e a Szent Szellemet, mióta hívőkké lettetek?” 

132 „Hit által vagytok megmentve” – ez a te hited Istenben. A Vér tisztán tart téged a 

bűntől, mert az egy áldozat. Nem a Vér ment meg; a Vér tart tisztán téged. Hogyan vagy 

megmentve? „Hit által vagytok megmentve” – és ez Isten előretudása által van; elhívott 

téged. Meg vagy mentve és a Vér egy jóvátételt képez, folyamatosan tisztán tartva téged. 

És azután egy Szellem által vagytok bekeresztelve a Szent Szellembe, a hívők közösségébe 

és a Szent Szellem közösségébe, Szellem által vezetve, jeleket és csodákat téve.  

133 Várjatok, ami következik, várva valamit, csak még egy kicsit ebbe beleharapunk, 

remélem, valahogy megtesszük. Mondtam nektek, hogy szóljatok rám ebben az időben, 

ugye? Történetesen éppen ránéztem. Csak még egy-két szó. Csak egy… Csak még egy 

keveset.  

134 Meddig tart ez a megváltás, meddig? Milyen fajta üdvösség ez? Gyülekezettől 

gyülekezetig? Lapozzunk a Zsidókhoz írt levél 9:11-hez, egy percre! Csak hogy megnézzük, 



hogy lássuk meddig tart, csak egy pár percre. Lapozzunk a Zsidókhoz írt levélhez, hogy 

megtudjuk, meddig tart ez az üdvösség! Lássuk, milyen fajta üdvösség ez! Olvassuk most 

a Zsidók 9:11-et!  

Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és 

tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,  

(Most, látjátok, ez ugyanaz a tanító, Pál) 

és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be 

egyszer…  

(Hányszor?) 

…egyszer a szentélybe örök váltságot szerezve.  

(Váltságot egy hétig, váltságot a következő ébredésig? Milyen fajta?)  

…örök váltságot szerezve.  

135 Mit jelent az a szó, hogy „örök”? Krisztusban, miután hittem… Egyetlen ember sem 

hívhatja Jézust „Krisztusnak”, csak a Szent Szellem által. Ezért három fajta ember van: 

hitetlen, névleges hívő és hívő. De azok, akik hittek az Örök Életre, bementek az udvarra.  

136 Vegyük a régi sátort… Mi volt az első dolog, amit tettek? Beléptek az udvarra; a 

pogányok. A következő dolog a réz oltár volt, ahol megmosták az áldozatot az arany 

mosdómedencében. A következő dolog az áldozat megölése volt és a vért az oltárra 

hintették. Aztán egyszer egy évben Áron felkenve (Ó, mivel?) a Sáron rózsája illatszerével, 

drága olajjal, amiben egy illat volt, a fejére öntötték és az lefolyt a köntöse szegélyére. 

Figyeljétek, hogy hogyan kellett bemenni ennek az embernek a kárpit mögé egyszer egy 

évben, bevinni a vért a Kegyelmi Trónhoz! És az egyik évben bevitte a botját és 

ottfelejtette. Amikor visszamentek érte az kihajtott és kivirágzott. Egy régi bot, amit talán 

negyven évig hordozott a pusztában, ott feküdt a Szent Helyen. Figyeljétek, amikor vette 

a szövetség vérét, a vért, ő fel volt kenve! És a köntösén voltak kis csengők, egy 

gránátalma és egy csengő. És annak az embernek úgy kellett mennie, hogy minden 

alkalommal, amikor mozdította a lábát, és így ment, tett egy lépést, azok azt a hangot 

adták, hogy „Szent, szent, az Úrnak szentelt. Szent, szent, az Úrnak szentelt. Szent, szent, 

az Úrnak szentelt.” Jó ég! 

137 Miről beszélek? Halld meg, Branham Imaház! Neked megvolt az esélyed. Amikor 

egy ember egyszer fel van kenve a Szent Szellemmel az Isten családjába való befogadásra, 

hogy az Atya megfelelően elhelyezze egy szolgálatra itt kinn, az életcéljára, vagyis amire 

Isten elhívta, az ő járása kell, hogy legyen „Szent, szent, az Úrnak szentelt. Szent, szent, 

szent!”  

„Ó, neked ide félre kell fordulnod, hogy…” 

„Szent, szent, az Úrnak szentelt.”  



„Ó, neked hinned kell mindazt, amit a vének mondtak.”  

138 De „Szent, szent, az Úrnak szentelt.” Legyen az Ő Szava az első, legyen ez minden, 

menjen be oda mélyen és erősödjön meg a szívedben! A járásodnak az Igében kell lennie. 

„Szent, szent, az Úrnak szentelt.”  

139 „Ó, bárcsak átjönnél ide! Megmondom, mit teszünk; megszervezünk, elhelyezünk 

téged a szervezetünkben és nagy ember leszel.”  

140 „Szent, szent, az Úrnak szentelt. Szent, szent, az Úrnak szentelt.” Mész tovább. 

Nem számít semmit sem, bárki bármit is mond ezekről a kazettákról.  

141 „Tedd ezt, tedd azt, tedd emezt, amazt!”  

142 „Szent, szent, az Úrnak szentelt.” A szemeidet egyenesen a Golgotára szegezted és 

nincs semmi, ami megakadályozna! Ahogyan járod az életed útját, te a Király főútján 

jársz, felkenve drága kenet Olajával, mész tovább a Szentek Szentjébe. Hú! Ámen! 

Rendben. 

143 Pál azt mondta, hogy Ezt nem embertől kapta. Mit mondott itt a galatáknak, a 

leckénkben? „Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát.” Mi az Ő akarata? 

Megismertette az akaratának titkát. Akik jegyzeteltek; a kilences vers. Most sietni fogok, 

hogy ezt gyorsan átvegyük, mert kezd késő lenni.  

143 Ó, minden egyes Ige olyan …?... Ó, minden Ige egy aranyrög. Veheted és csak 

tovább csiszolhatod. Áshatsz… Én… Vehetsz egy Igét innen, átviszed az I.Mózeshez és 

megcsiszolod, viszed a II.Mózeshez és újra megcsiszolod, átviszed a III.Mózeshez és újra 

megcsiszolod, és amikor a Jelenések könyvéhez érsz, minden darabkája Jézus lesz. Ámen! 

Csiszolhatod, amennyire csak akarod, Ez Jézus lesz, amikor eljutsz a Jelenésekig. Mert Ő 

azt mondta: „Én vagyok az, Aki voltam, Aki vagyok, és Aki eljövendő. Én vagyok Dávid 

Gyökere és Ága, a Hajnalcsillag. Én vagyok az Alfa és az Omega.” Ami az „Á” és a „Z” a 

görög ábécében. „Én vagyok A-tól Z-ig. ÉN VAGYOK! Én vagyok Minden mindenben.” Így 

igaz. „Én vagyok, Aki élek, Aki halott voltam és élek örökké. Nálam vannak a halál és pokol 

kulcsai.” Jó ég! Minden egyes rög, amit felveszel és elkezded csiszolni, egyenesen Jézust 

fogja felragyogtatni.  

145 Na most, még egy kicsit tovább és aztán meg fogunk állni. Igen. Akkor mire várunk? 

Miért vagy itt az összejövetelen? Mi ennek a célja? Miért nyög a világ? Miért van az 

atombomba készenlétben? Miért vannak az atomok és a molekulák? És ó, miről szól ez az 

egész?  

146 Lapozzunk a Római levél 8-hoz, csak egy percre! Mire vár ez? Mire vár ez mind? 

Mennyi az idő? Római levél 8. fejezet, kezdjük el és olvassunk… Ó, azt mondanám, a 

nyolc… Kezdjünk a kilenc… a tizenkilences verssel és olvassuk pont itt, hogy legyen ez 

igazán édes. Rendben. Tudom, hogy hol juttok el oda. Rendben. Római levél 8. fejezet, 



azt hiszem, pont itt vagyok. Igen, uram. A nyolcadik fejezet és kezdjük valahol a 

tizennyolcas versnél. Kezdjük a tizennégyes verstől!  

Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. (Így igaz.) 

Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét félelemre… 

147 „Ó, vajon ki fogok tudni tartani? Ó, bárcsak ki tudnék tartani!” Ez egyáltalán nem a 

te kitartásod! Ez nem arról szól, hogy vajon én kitartottam-e, ez arról szól, hogy Ő 

kitartott-e. Én most Őbenne vagyok, látjátok.  

148 Nos, azt mondod: „Hát, ha Őbenne vagyok.” Ti, presbiteriánusok azt mondjátok: 

„Ah, mi mindig hittük Ezt!” De az életetek azt bizonyítja, hogy nem. Hacsak nem jártok 

úgy az életben, ahogy Ő járt, ha nem hiszitek ugyanazt az Evangéliumot, amit Ő 

prédikált…  

149 Ti, baptisták azt mondjátok: „Ah, persze, hiszek az Örök biztonságban.” És 

kimennek és cigarettáznak, táncmulatságokra szaladgálnak, az asszonyok levágatják a 

hajukat, festik az arcukat és úgy viselkednek, mint a nem is tudom mi. A gyümölcseitek 

bizonyítják, hogy nem hiszitek Azt.  

Amikor azt kérdezem: „Hisztek az isteni gyógyításban?”  

„Ó, Dr. Jones azt mondta, hogy akkor az úgy volt, azokban az elmúlt napokban.”  

150 Te képmutató, mi a baj veled? Te szegény, félrevezetett gyermek! Annyira távol 

vagy az Evangéliumtól, hogy az már sajnálatos. Félrementél valami sáros úton egy égő 

szeméttelepre. Hát nem látod, hogy Ő mit mondott itt? Hogy minden szellem, amely azt 

vallja, hogy Jézus nem jött el testben éppen most, az egy rossz szellem. A Biblia azt 

mondja, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Amit akkor mondott, Ő 

most is az, mert Ő mindig az. Csak figyeljetek! 

Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét félelemre, hanem a fiúságnak 

lelkét kaptátok.  

151 Tehát miután be vagy fogadva. Rendben. Miután be vagy fogadva, el vagy helyezve, 

akkor megérted. Miután elhangzott az ünnepség és megfelelő módon el vagy helyezve a 

Testben. Te egy fiú vagy, biztosan, egy lány, az vagy, amikor újjászülettél, az a 

megszületésed. De most el vagy helyezve a megfelelő módon.  

Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét félelemre, hanem a fiúságnak 

lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!  

(Ami azt jelenti: „én Istenem”. Rendben.) 

Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei 

vagyunk.  



152 Hogyan teszi ezt? Azt mondod, hogy „Dicsőség Istennek! Halleluja! Ez engem egy 

kicsit sem zavar, Isten gyermeke vagyok,” és aztán kimész és teszed, amit teszel? Isten 

Szelleme Isten munkáit végzi.  

153 Jézus azt mondta: „Aki hisz Énbennem, azokat fogja tenni, amiket Én is teszek.” 

Értitek? 

154 Ha ez a szőlőtő kihajt és egy csomó szőlőt terem, és ha a következő kihajt és egy 

csomó sütőtököt terem, akkor valami baj van. Értitek? Az egy beoltott gyülekezet, egy 

beoltott szőlőtő, egy beoltott személy. Ha egy személy valamelyik felekezetből, egy 

felekezethez tartozik, és magát kereszténynek nevezi és nincs meg neki a Szent Szellem 

és Isten Ereje és mindezek a dolgok…  

155 Na most, ha kimentek itt és úgy viselkedtek, mint egy csomó részeg, csak mert 

nyelveken szóltok… Én láttam ördögöket is nyelveken szólni. Igen, uram. Láttam őket 

szellemben táncolni és kiabálni habzó szájjal és minden más, mindezeket. Láttam ezt. Én 

egy… Nem erről beszélek. Én Isten Szelleméről beszélek.  

Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei 

vagyunk.  

Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örökös társai pedig 

Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is 

dicsőüljünk meg. 

Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk… 

156 Ezt figyeljétek! Ó! Hát nem gyönyörű?  

Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a 

dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. [Angolul „revealed in us”: bennünk 

megjelentetik – a ford.]  

Mert a teremtett világ sóvárogva várja…  

157 Ez arra utal, van egy kis szó itt, a margón, így olvassuk: „a teremtés”, ez a helyes, a 

görögben.  

A teremtés várja… sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenéseit.  

158 Mire vár minden? Mire vár az egész teremtés? Isten fiainak megjelenéseire. Vár, 

hogy a Gyülekezet a helyére kerüljön. Ki volt Isten fia, amikor Ádám…? Hol volt az ő 

uralma? A Föld. Neki uralma volt a Földön. Ugye így van? [A gyülekezet azt mondja: 

„Ámen!” – a szerk.] Ő akkor nem Elah, Elah, Elohim volt, hanem Jehova. Értitek? Ami: „Én 

vagyok Isten, és Én alkottam őket, akik kisebbek és Alattam vannak. Uralmat adtam nekik 

és az ő uralmukban, az uralkodásuk alatt van a Föld.” Az embernek uralma volt a Föld 

fölött. És az egész teremtés várja, hogy Isten fiai megjelenjenek. Ó! 



Várjuk a nagy millenniumi nap eljövetelét,  

Amikor áldott Urunk eljön és elragadja az Ő várakozó Menyasszonyát.  

(Ó, a Föld nyög és kiált az édes felszabadulási napért!) 

Amikor Megváltónk vissza fog jönni újra a földre.  

159 Ugye így van? Várja. Isten próbálja a pozíciójába helyezni a Gyülekezetét, hogy 

bemutassa Önmagát, hogy legyen valaki, akin keresztül így munkálkodhat és azt mondja: 

„Itt az Én Szellemem szabadon folyik. Ez az. Ezzel tudok munkálkodni.” Itt van egy másik, 

ideát, elhelyezi: „El tudom helyezni őt.” Befogadás, elhelyezés, bemutatás, kiviszi őt oda 

és egy ünnepet ad neki, meglátogatja egy Angyal, elmond neki valamit. Na most, ha ő 

igazat mond! Ha csak kitalál valamit, akkor az nem fog működni. Nem-nem, az nem fog 

működni. Nekünk volt már egy csomó olyan. De úgy értem, Isten fiainak megjelenései, 

amikor Isten megjeleníti Önmagát és kiküldi őt. És ő kimegy, és amit mond, az az Igazság, 

amit tesz, az az Igazság. Amit tesz az az, hogy bemutatja Krisztust. Hogyan ítéled meg őt? 

Úgy, hogy az Igével marad-e, pontosan az Igével. Látjátok, így ismertek meg minden 

embert, ahogyan ő az Igével marad. Ha nem az Ige szerint szólnak, akkor nincs Élet 

bennük. Ezt mondja a Biblia. Értitek? Hagyjátok azokat! 

160 Most olvassuk, aztán meg kell majd állnunk, mert szalad az idő. Rendben, a tízes 

versben, vagyis inkább a kilencesben. 

Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát, (hogy befogadjon 

bennünket) az Ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában… 

161 Elrendelte Önmagában a világ alapítása előtt. Hányan értitek ezt meg? Látjátok?  

Az idők… 

162 Ó, jó ég! Na, megint itt vagyunk! Hú! Csak vegyük ezt át, látjátok! 

Az idők teljességének rendjére nézve…  

163 Hisztek az idők rendjében? A Biblia mondja, hogy „az idők teljességének rendjére 

nézve”. Mi az idő teljessége? Volt egy korszaka, nos, volt a mózesi törvény korszaka. Volt 

Keresztelő János korszaka. Volt Krisztus korszaka. Volt gyülekezeti szervezet korszaka. 

Volt korszaka a Szent Szellem kitöltésének. És most a fiúvá fogadás korszaka van, amire az 

egész világ vár, és amiért nyög. És amikor eljön az idők teljessége, az idők teljességének 

rendje… Mi az idők teljessége? Amikor a halottak feltámadnak, amikor a betegségek 

megszűnnek, amikor a… az egész Föld megszűnik nyögni: az idők teljességének rendje. 

Figyeljétek ezt!  

Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt [Angolul 

„gather”: összegyűjt – a ford.] magának mindeneket a Krisztusban…  



164 Nem örültök? Hogyan fogja ezt megtenni? Kiben gyűjt össze mindent? [A 

gyülekezet azt mondja: „Krisztusban.” – a szerk.] Hogyan kerülünk Krisztusba? [„Egy 

Szellem által.”] Egy Szellem által vagyunk bekeresztelkedve [„egy Testbe”] egy Testbe. És 

az a Test, kinek a teste? [„Krisztusé.”] Már meg van ítélve. [„Ámen!”] Ő vette a mi 

ítéletünket. Akkor mik vagyunk? „Ha látom a [„Vért”] Vért, elmegyek fölötted.” Minden 

egyes alkalommal, amikor Ő ránéz a Testre, Az ott ül véresen. Én ott vagyok abban. 

Hogyan? A Szent Szellem által. Ő csak tovább megy. Jó ég! 

Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybe szerkeszt magának 

mindeneket a Krisztusban, mind, amelyek a mennyben vannak…  

165 Na most, ha szeretnétek egy Névről beszélni, belekezdek egy kicsit ebbe. Az egész 

családot a mennyben, hogy hívják? [A gyülekezet azt mondja: „Jézus Krisztus.” – a szerk.] 

Az egész családot a Földön hogy hívják? [„Jézus Krisztus.”]  

166 Vannak itt kedves asszonyok, kedvesek, gazdagok, igazi hölgyek. Csak egy Mrs. 

Branham van… Mrs. William Branham; ő a feleségem. Ő jön velem haza. Látjátok, ti 

többiek a ti férjetekkel mentek haza.  

167 Az élő Istennek egy nagy élő Gyülekezete van, az hordja az Ő Nevét és be van 

töltekezve a Szellemével. Így igaz. Nem mondom… 

168 Én nem ítélem el a jó cselekedeteket, nem ítélem a kórházaikat és azokat a jó 

dolgokat, amiket tesznek. Azt gondolom, hogy az csodálatos és Isten áldása a szegény, 

szenvedő emberiségnek. Én nem ítélem el mindezeket a dolgokat, amiket tesznek. Az jó, 

az rendben van. És a nagy szervezeteik sok millió dollárral; biztos, hogy szívesebben 

látnám azt, mint hogy iszákosak legyenek valahol az utcasarkon, bármikor is. 

Természetesen tisztelem őket, mint szolgálókat, akik a szószéknél állnak.  

169 De amikor arról van szó, hogy összegyűjt mindent a korszakok végén, az egy 

várakozás lesz Isten fiainak megjelenésére a korszakok… hogy összegyűjt mindent, 

mindenkit, aki Krisztusba lett behozva. Mi Krisztus? Hányan… Hogyan kerülünk Őbelé? 

I.Korinthus 12: „Egy Szellem által vagyunk bekeresztelkedve egy Testbe,” ami Krisztus 

Teste és részesei lettünk minden ajándéknak és minden jó dolognak, ami csak van Neki. 

Ugye így van? És az egész Föld nyög, kiált és várja annak a megnyilvánulásait, hogy 

Krisztus és a Gyülekezete egyesül.  

Az idők teljességének rendjében… ismét egybeszerkeszt magának 

mindeneket Krisztusban… amelyek a mennyben és a földön vannak.  

Őbenne, akiben vettük is az örökséget… 

170 Ó, Neville testvér, bocsáss meg nekem azért, hogy ennyi időt veszek! Én… Ez a szó, 

„örökség”… Ó-ó-ó-ó! Ó, ennek kell…  Ó-ó-ó-ó! Tudom, hogy Ő… Az én rokon Testvérem. 

Én nem… Remélem, nem vagyok őrült. Én csak… Nem gondolom, hogy az lennék. De ó, te 



jó ég! Egy mi? Örökség! Egy örökséget nyertünk. Valakinek rád kellett hagynia valamit. 

Isten a világ teremtése előtt rád hagyott valamit. Egy név, ami be van írva a Könyvbe, 

hogy amikor a Bárány megöletik, te el legyél ismerve Ővele. Ó! Hagyjuk meg ezt ma 

estére. Csak olvassuk még egy kicsit tovább! Jó ég! Hogyan fogunk eljutni egyáltalán a 

harmadik vershez ma este, vagyis a harmadik fejezethez? Még négy vagy öt verset sem 

vettünk át ebből. Habár most már be fogjuk fejezni, csak még fel kell ezt olvasnom és 

aztán elengedjük.  

Őbenne, akiben vettük is az örökséget… 

171 Mi? Hogyan kapjuk meg ezt az örökséget itt? Hogyan kaptuk meg? Mivel helyesen 

éltünk? Hogyan kapjuk meg ezt az örökséget? Mivel el vagyunk rendelve. Ámen! Hú! 

Armeniánus testvéreim, tudom, hogy ez szörnyen nehéz. Nem célom, hogy bántsalak 

titeket, de nekem annyira jó tudni, hogy ez… Nektek megvan, nektek is megvan ez, 

testvéreim. Rendben. Egyszerűen csak nem értitek. Nektek is ugyanúgy megvan ez. 

Értitek? Rendben vagytok, látjátok, rendben vagytok. Értitek? De, ó, annyira jó ezt 

figyelni. Igen. Pont, mint amit Neville testvér mondott tegnap az árkádról: „Csak vegyél 

egy létrát, menj körbe és nézd meg, hogy mid van!” Igen, uram. Ez ilyen. Isten Szent 

Szelleme a létránk, hogy elmondja, hogy mink van. Értitek?  

172 Látjátok, egy örökség. Jó ég! Milyen fajta örökség?  

…eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az Ő 

akaratjának tanácsából cselekszik… 

173 Amikor Ő… Mielőtt még Apa lett volna, mielőtt még Isten lett volna, mielőtt még 

Megváltó lett volna, mielőtt még Gyógyító lett volna, még mindezek előtt Ő eleve 

elrendelte, beletette a Bárány Nevét a Könyvébe, végignézett az előre tudása által és 

látta a nevedet, azt is beletette. Mi ez? És egy idő után bejöttünk ebbe a világba, bűnös 

szülőktől születve jártunk a világban. Az első dolog, tudjátok, mint az a kis görbeorrú 

zsidó, Pál, hogyan viselkedett, és az első dolog, hogy Valami azt mondta: „Itt, itt, itt, itt, 

itt!”  

Azt mondod: „Ó, Abba, Atyám!” 

174 Itt kezdünk el jönni, látjátok. Eleve elrendelt bennünket az örökségünkre Őbenne, 

ami eleve el volt rendelve számunkra. Látjátok, ezt még a világ alapítása előtt 

megörököltük. Értitek? Ó! A Saját céljából, hogy kimunkálja az Ő jó akaratát, pontosan 

azért, hogy legyen Isten és Megváltó. 

Akiben ti is, minekutána, hallottátok az igazságnak beszédét…  

175 És Ki az Igazság? Jézus az Igazság, az Evangélium Igazsága. Milyen Evangélium? Csak 

egyetlen Evangélium van. A Galaták 1 azt mondja: „Még ha egy angyal prédikálna is más 

evangéliumot, legyen átkozott.” Ez az Evangélium, a megváltásotok Evangéliuma; nem 



egy másik, nincs másik. „Nem adatott más név az ég alatt, ami által meg lehetnénk 

mentve.” De mi az a Név? [A gyülekezet azt mondja: „Az Úr Jézus Krisztus.” – a szerk.]  

Akiben …minekutána hallottátok… hittetek is… megpecsételtettetek…  

176 Ó! Miután hittetek! Hogyan tudnánk ezen csak átszaladni, testvér? Csak hagyjuk 

meg estére! Mit mondtok? Te jó ég! Egyszerűen nem tudok ennél tovább menni. Hagyjuk 

meg ma estére! Egyszerűen nem tudom itt hagyni ezt a szót; „elpecsételve”, hogy hogyan 

kerülsz be oda, látod.  

177 Örökség, eleve elrendelés által. Örököltem valamit. Milyen örökség? Lennie kellett 

valakinek, aki örökséget hagy rám. Nos, azt mondod: „Jézus hagyta rád az örökséget.” 

Már elnézést! Egyáltalán nem Jézus hagyta rám az örökséget. Nem Jézus hagyta rád az 

örökséget. Ő csak lejött és kifizette az örökségedet, elhozott téged az örökségedhez. De a 

neved még a világ megalapítása előtt bele lett téve a Bárány Életkönyvébe. Isten adta 

neked az örökségedet. Az örökséged volt először, Jézus csak azért jött… Így próbálják ezt 

beállítani: „Isten azt mondja: ’Nos, egy csomó ember el van veszve. Egyikőjük sem lesz 

megmentve, ezért elküldöm Jézust, és akkor talán majd esetleg Ő… valaki megsajnálja és 

megtudja, hogy mit tettem és megmenekül.’” Ó, irgalom! Én nem így végezném a 

dolgomat, akármilyen rosszul is végzem azt néha. Én ezt nem így csinálnám. Akkor mi van 

Istennel? 

178 Isten az Ő előretudása által pontosan látta, hogy ki lesz megmentve és ki nem lesz 

megmentve. Elküldte Jézust, hogy megmentse azokat, akiket már kiválasztott. Hát nem 

Pál mondta itt öt verssel korábban, hogy „kiválasztott minket Őbenne,” még mielőtt világ 

lett volna? Ez az örökségünk. Isten kiválasztott bennünket és aztán Jézus eljött, hogy 

kifizesse az árat. Hogyan? Az Ő Vérének kiontásával, hogy ne legyen nekünk semmi bűn 

beszámítva. Semmi, amit te teszel. De ha te…  

179 „Aki szándékosan vétkezik, az Igazság megismerésére való eljutás után, akkor 

többé nincs bűnökért való áldozat.”  

180 Na most, itt van az, ahol sokan felállnak és azt mondják: „Mi van ezzel, Branham 

testvér?”  

181 De csak emlékezz, látod: „aki eljutott az Igazság megismerésére”! Soha nem kapták 

meg az Igazságot, csak ismeretet kaptak Arról. Értitek? Lehetetlen azoknak, akik egyszer 

megvilágosíttattak, a Szent Szellem részeseivé váltak, megízlelték a jó Ige erejét. Mint 

azok a határszéli hívők ott régen. Olyan sokan írtak nekem erről levelet.  

182 Azok a határszéli hívők elmentek egészen odáig, de Józsué és Káleb egyenesen 

átment. Hogyan? Na most, úgy fogjuk hívni azt a földet odaát, hogy Szent Szellem. Itt 

vannak, emitt. Vagyis itt fenn, mondjuk, hogy ez Szent Szellem és ők emitt vannak, 

látjátok. Ott van az ígéret, amott. „Nos, ha kiküldenének tíz kémet, mindegyik törzsből 

egyet, hogy így minden törzs megtudhassa, hogy mi az örökségünk, hogy hol lesz 



mindenki elhelyezve odaát, hogy hová leszünk elhelyezve. Tehát ki fogok küldeni néhány 

kémet.”  

183 Mindannyian eljutottak odáig. „Ó, jaj! Nem. Akkor ezután szent hempergőnek 

hívnának minket. Nem-nem, ezt nem tudnánk megtenni.” Értitek?  

184 Józsué és Káleb azt mondta: „Majd meglátom, hogy ez hogy néz ki.” Szóval átjöttek 

ide és szétnéztek. Te jó ég! Odanyúltak, levágtak egy nagy fürtöt azokból a szőlőkből és 

visszajöttek. Azt mondják: „Hát, fiúk, ez jó, igazán jó! Tessék, vegyetek belőle! Ez tényleg 

jó!”  

185 „Ó, ez jó, de ó, nézzétek azokat a nagy… Ó, mi nem tudjuk megtenni. Kiállni 

mindazokkal a nagy felekezetekkel szemben, mindazokkal a nagy dolgokkal? Ó, ez nagy 

baj, nem tudjuk megtenni. Nem, uram! Nem számít, hogy ki az, nem fog menni. Nem 

uram.” És elkezdték azt mondogatni: „Ó, menjünk vissza Egyiptom húsosfazekaihoz! Akár 

maradhattunk is volna ott lent. Nem tudjuk megtenni, ez az út túl keskeny. Nem tudjuk 

ezt megtenni, nem tudjuk azt megtenni.”  

186 Az öreg Káleb azt mondta: „Hallgassatok el mindannyian!” Józsué azt mondta: 

„Fogjátok be mindannyian! Hadd mondjak valamit!” 

187 „Ó, jaj, jaj, jaj, nem tudjuk megtenni! Ó, nem tudnánk. Nos, ha abba kell hagynom a 

kártyapartikat, Branham testvér… Ha hagynom kell, hogy megnőjön a hajam, mint valami 

öregasszonynak, hát nem tudom, mit csinálnék. Ha el kell hagynom a rövidnadrágokat, ó, 

én azt nem tudnám megtenni, tudod. És ha abba kell hagynom a cigarettázást, ha azt 

kellene tenni…” Ó, a körülményesség szegény példája! Igen. „Egyszerűen nem tudom 

megtenni.” 

188 Józsué azt mondta: „Ó, ez jó. Halleluja! Mi be tudjuk venni.” Mi volt ez? Ők azokra 

a fallal körülvett nagy városokra néztek. Józsué és Káleb az ígéretre nézett, amit Isten 

tett. Maradj az Igével, nem számít, hogy ki vagy! Maradj az Igével!  

189 Mert Péter azt mondta: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 

Jézus Krisztus Nevében a bűnök bocsánatára, mert néktek lett az ígéret.” Mi? Az Ígéret 

Földje? „És a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív 

magának az Úr, a mi Istenünk.” 

190 Ne engedjétek, hogy ez most megsértsen – zárásként – kérlek, ne engedjétek! 

Értitek? Itt van az, ahol ti, szentség-zarándokok és nazarénusok eljöttök egyenesen a 

megszentelődésig, eljutottatok egészen odáig, ahol már láttátok a szőlőket és aztán 

megfordultatok és visszamentetek. Látjátok, mi történt? Ez a baj; soha nem mentetek át 

a földre. Mutassatok nekem egy nazarénust, szentség-zarándokot, vagy bárkit közülük, 

akinek a földjén manapság vannak gyógyulási körutak csodákkal és jelekkel! Mutassatok 

egyet! Letelepedtetek Egyiptommal, visszamentetek a fokhagymásfazekakhoz. 

Megálltatok Kadesh-Barneában. Így igaz.  



191 Figyeljetek, hadd mondjam el nektek a helyeteket a Zsidókhoz írt levél hatodik 

fejezetében! „Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak…” Ti ennél 

többet tudtatok. Ha mégsem, akkor most tudjátok. Értitek? „Megízleltétek a mennyei 

ajándékot és részeseivé lettetek…”  

192 Megízleltétek, látjátok. Az emberek elmennek gyülekezetbe, üldögélnek és azt 

mondják: „Tudod, lehet, hogy igazuk van. Lehet, hogy az igaz. Lehet, hogy pont úgy van, 

de én mondom neked, barátom, rengeteg hit kell ehhez.”  

193 „Megízleltétek a mennyei ajándékokat és a szövetség Vérét szentségtelennek 

tartják, ami által meg lettetek szentelve.” 

194 Mint az a prédikátor, akit az édesanyja elküld valahová. Azt mondja: „Elhívásom 

van, hogy az Úr szolgája legyek.”  

195 „Rendben. Először mosnom kell a mosódeszkán, drágám, és elküldelek majd valami 

iskolába.” A legrosszabb dolog, amit valaha tett. Így igaz. Ők ki fognak venni belőle 

mindent, amit Isten próbált beléhelyezni. Aztán, most figyeljetek! 

196 „Mert ha szándékosan vétkezünk,” – szándékosan bűnt követünk el, – „az igazság 

megismerésére való eljutás után.” Látjátok, itt van a Szentírásban és tudjuk, hogy a Biblia 

azt mondja, hogy Ő ugyanaz, tegnap ma és mindörökké. Látjátok, ez az Igazság ismerete. 

Ezt látva elfordulunk és a szövetség Vérét… 

197 Valaki azt mondja: „Ó igen, hiszek Istenben.” Rendben, megtetted az első lépést.  

198 „Hiszek a megszentelődésben, az biztos.” Rendben, a határon vagy, éppen itt fent, 

készen állsz, hogy megkapd a Szent Szellemet. De átnézel oda, és azt mondod: „Nem is 

tudom. Ha úgy kell viselkednem, mint… Nem. Nem tudom. Tudod, hogy hívják azokat az 

embereket? Ó-ó, nem tudom, hogy meg tudnám-e azt tenni. Nem, azt hiszem, inkább 

csak megyek tovább és csatlakozok ...?...” Értitek?  

199 És tudjátok, mi történik? Azt mondja: „Lehetetlen számukra valaha is bemenni.” 

Vétkeztek és elmulasztották a kegyelmi napjukat. Ezt mondja a Biblia. Tudom, hogy ez 

kemény, de a Biblia mondja: „Megízlelték a mennyei ajándékokat, és a szövetség Vérét…” 

200 Azt mondják: „Hiszek a megszentelődésben, egy tiszta, jó, szent életben.”  

201 Biztosan, de amikor láttad a Szent Szellem keresztségét, a bemerítkezést és 

mindezeket a dolgokat a Bibliában, aztán mit csináltál? A szövetség Vérét, ami által meg 

lettél szentelve tisztátalannak tartod. Mi hozott fel téged odáig, ember? Mi…?... Mi 

tartott meg téged attól, hogy egy lealacsonyodott bűnös legyél? Mi vette ki a bűnt az 

életedből; a cigarettázást, az ivást, az asszonyokat, és mindezeket az életedből, aminek 

nem kellett volna ott lennie? Mi tette azt? A szövetség Vére! Aztán elég közel mész, hogy 

megízleld a szőlőket arról a másik földről és szégyelled az Evangéliumot, félsz a 



felekezetedtől! Isten legyen irgalmas! Igen, uram. „A szövetség Vérét tisztátalannak tartja 

és a kegyelem cselekedeteit megveti.” Lehetetlen számára bemenni arra a földre.  

202 „Mi történt?" – kérdem tőletek. Na most, én tipológus vagyok és minden ember, 

aki ismeri a Bibliát, típusokban gondolkodik. Bement-e valaha valaki azok közül az Ígéret 

Földjére? Egyikük sem. Ki tette meg, ki ment át oda? Azok, akik először elmentek, 

visszajöttek és azt mondták: „El tudjuk foglalni, nekünk meglehet a Szent Szellem, mert 

Isten mondta úgy! Péter azt mondta Pünkösd napján, hogy ha megtérek és 

megkeresztelkedem Jézus Krisztus Nevében, meg fogom kapni a Szent Szellemet. Az 

ígéret nekem szól. Én hajlandó vagyok azt megtenni. Az ígéret az enyém.” Értitek? „Az 

ígéret az enyém. Én elfogadom; az az enyém, biztosan.” Egyedül ők voltak azok.  

203 „Ó,” – azt mondod – „de, Branham testvér, a feltámadásban!” Ők nem lesznek ott. 

„Ó, nem lesznek?” Nem, uram. Jézus mondta.  

204 Azt mondták: „Olyan naggyá teszed magad, mint Mózes. Azt mondtad, hogy láttad 

Ábrahámot és Ábrahám már meghalt! Hát, még nem is vagy ötven éves és azt mondod, 

hogy láttad Ábrahámot?” 

205 Azt mondta: „Mielőtt Ábrahám lett, ÉN VAGYOK.” Jó ég! A „VAGYOK”, a mindig 

jelenlévő, örök Isten. Nem tegnap, nem holnap, „ÉN VAGYOK”. Értitek? A mindig 

jelenlévő Isten, Elohim; „ÉN VAGYOK”. Aztán felvettek… Meg akarták Őt ölni akkor.  

206 Azt mondta: „Az atyáink mannát ettek a pusztában negyven évig. Isten kenyeret 

hullatott a Mennyből és táplálta őket. Gyülekezetbe jártak és jó gyülekezeti tagok voltak 

negyven évig. Az én idős anyukám éppen itt halt meg, ebben a gyülekezetben.” És 

minden ilyesmi. „Apukám mannát evett a pusztaságban negyven évig.”  

207 Jézus azt mondta: „És mindnyájan halottak.” A halott azt jelenti „örök elválasztás”. 

„Mindnyájan halottak. De mondom nektek, Én vagyok az Élet Kenyere, ami Istentől jön, a 

Mennyből. Annak az embernek, aki ebből a Szellemi Kenyérből eszik, Örök Élete van és 

nem pusztulhat el. És Én fel fogom támasztani azt az utolsó napon.” Ó, testvér, hát nem 

csodálatos Ő? 

Hát nem csodás Ő, csodás, csodás?  

A mi Úr Jézusunk?  

Szemek látták, fülek hallották, ami fel lett jegyezve Isten Igéjébe’.  

Hát nem csodás a mi Úr Jézusunk?  

208 Ugye így van? Látjuk a megítélés Szellemét, ahogy végigmegy közöttünk. Látjuk, 

hogy Ő csodákat és jeleket tesz. Halljuk, ahogy ez itt meg lett írva az Igében, és látjuk ezt 

ott kint igazolva. Jó ég! 

Szemek látták, fülek hallották, ami fel lett jegyezve Isten Igéjébe’.  



Hát nem csodás a mi Úr Jézusunk?  

209 Két-három perc múlva egy vízkeresztség fog itt lezajlani. És most azok, akik be 

fognak merítkezni; az asszonyok erre az oldalra jöjjenek, és a férfiak arra az oldalra. És 

most a férfiak legyenek itt baloldalt és az asszonyok emitt. Lesznek ott testvérnők, akik 

elkészítik a ruhákat. És bárki, férfi vagy asszony itt ma reggel, aki meg van róla győződve, 

hogy hiszed Isten Igéjét és hiszed, hogy Isten megtartja az ígéretét, hogyha egy ember 

teljesen megtér minden bűnéből… Na most, a Vér még nem csinált semmit. Nem, az csak 

a te Istenbe vetett hited. És Isten hív téged, csak „Fúúú, fúúú, fúúú!” Hív téged, ezt teszi 

most: „Fúúú, fúúú!” 

„Még soha nem voltam megkeresztelkedve.”  

„Fúúú, fúúú!” 

„Hát, talán ha el tudnám kezdeni és máshogy csinálhatnám.” 

„Fúúú!” Erről van szó; elkezdeni és aztán másképp cselekedni miután elindulsz. Érted? 

Meg kell fordulnod, el kell indulnod, látod.  

Azt mondod: „Hát, még soha nem láttam ilyesmit.”  

210 Nos, drága testvérem, szeretném, hogy mutass nekem egy Íráshelyet, ahol bárki… 

Én ezt felajánlottam 31 év szolgálata alatt szerte a világon püspökök és ilyesmik előtt, 

hogy hol merítettek be valaha is valakit másképp, mint Jézus Krisztus Nevében. És 

mindenkinek, aki nem Jézus Nevében volt bemerítve, jönnie kellett, hogy újra 

bemerítkezzen abban a Névben.  

211 Istennek csak egy Neve van és az Ő Neve Jézus. Aki az Ő Fia; vette a Fia Nevét. 

Isten! Tehát Jézus, a test, egy ember volt. Tudjuk ezt. Ő volt Isten Fia, akit beárnyékolt. Na 

most, nem az egységhívők szerint hiszünk; azok az emberek, akik azt mondják, hogy Isten 

olyan, mint az ujjad. Mi úgy hisszük, hogy Istennek három jellemvonása van. Isten három 

jellemzője, amiben Isten megnyilvánult. De egy Isten van. Értitek? Így igaz. Nem hiszünk… 

Úgy hisszük… Hadd mondjam így; hisszük, hogy Isten három tisztségben élt. Egyszer volt 

egy tisztsége a Földön.  

212 Most az asszonyok erre az oldalra menjenek, és a férfiak arra az oldalra, ahogy 

készülődtök. Ők most készülődnek a bemerítkezésre.  

213 Tehát Istennek volt három tisztsége. Az egyiket úgy hívták, hogy atyaság, vagy az 

Atya korszak. A másikat úgy hívták, hogy Fiúság és a harmadikat úgy hívták, hogy Szent 

Szellem. Most, ma az Atya milyen korszakban munkálkodik? [A gyülekezet azt mondja: 

„Szent Szellem.” – a szerk.] Szent Szellem. Mi volt Ő azokban a napokban, amik elmúltak? 

[„Jézus.”] Jézus. Mi volt Ő azelőtt? [„Atya.”] De csak egy Isten volt! Ugye így van? Ő Atya, 

Fiú és Szent Szellem, ez a három, ezek egy Istennek a három tisztsége. Egy Isten!  



214 De most, az Atya az nem egy név, ugye így van? Szeretném megkérdezni tőletek… 

Meg akarom mutatni nektek a Máté 28:19-et, ahol Jézus azt mondta: „Elmenvén azért, 

tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, … Nevében.” 

N-e-v-e; az Atya Neve… 

215 Na most, szeretném meglátni, mennyire ismeritek a Bibliátokat. Mondjátok meg 

nekem, hogy mikor térek el az egyenestől! Azt mondta nekik: „Elmenvén e széles világra, 

hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, 

üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: 

az Én Nevemben ördögöket űznek…” Igaz mindez? „Új nyelveken szólnak, kígyókat 

vesznek föl…” Na most, idézni fogok nektek a Mátéból…  

216 Most figyeljetek! Megkérek bármely történészt… Na most, ezt kazettákra veszik és 

megy az egész világra. Megkérek bárki történészt, hogy jöjjön és hozzon nekem 

bármilyen szövegrészt a Szentírásból, szövegrészt… vagy nem a Szentírásból, bármilyen 

Íráshelyet vagy bármit a történelemből, bármilyen történelmi feljegyzést, ami valaha is 

bemutatott egy olyan protestánst, bárkit, aki valaha is az „Atya, Fiú, Szentlélek” nevében 

lett volna bemerítve, míg a katolikus egyház el nem rendelte ezt a niceai gyűlésen! Na 

most, ezt kazettákra veszik és megy szerte a világba; harminchét különböző nyelvre 

fordították le. Én kifizetem az utatokat át az óceánon. Így igaz. Az „Atya, Fiú és 

Szentlélek” egy hamis katolikus dogma és nem a keresztény vízkeresztség. Igen! Luther 

hozta magával a katolikus egyházból a katekizmussal. Wesley befogadta és ment tovább. 

De ez az Isten fiai megjelenésének napja, amikor a világ teremtése óta elrejtett titkok 

megismertetnek. Ez az az óra. Biztosan.  

217 Emlékezzetek, a Bibliában sohasem lett senki bemerítve az „Atya, Fiú, Szentlélek” 

nevében. Az utolsó apostol halála után 300 évig senki sem volt az „Atya, Fiú, Szentlélek” 

nevében megkeresztelve. Nekik… Én olvastam a Nícea előtti atyák-at és A níceai tanács-

ot is, és onnantól szervezték meg azt, amit úgy hívnak, hogy „Egyetemes keresztény 

egyház” és egy szervezetet készítettek belőle és belekényszerítették az embereket; ez 

volt a katolikus egyház. Maga a szó, hogy katolikus azt jelenti, hogy „egyetemes”. 

Egyetemes keresztény egyház: világméretű egyház, ami befedi az egész Földet. És az 

embereket belekényszerítették ebbe a kereszténységbe. És ott adoptálták… levették 

Vénuszt, és felrakták Máriát. Levették Pált, vagyis Jupitert és felrakták Pált. Még mindig 

pogány! Bizony. Ebből jött a katolikus egyház és ötszáz év múlva…  

218 Játszanak most Louisville-ben egy színdarabot, a Ben Hurt. Nemrég volt a 

Tízparancsolat. Szeretném, ha valaha vennének valamit az 1500 éves sötét korszakról, ha 

meg tudnák tenni. Bárcsak műsorra tennék azt! 1500 év pogány üldöztetés, amikor 

mindenkit kényszerítettek, megölték, megkötözték és meggyilkolták őket. Odakötöttek 

egy ökröt az egyik kezéhez és egyet a másik kezéhez és rávették őket, hogy csókolják meg 



a feszületet, vagy másképp elindítják az egyiket erre, vagy amarra. Rátettem a kezemet 

Svájcban arra az oszlopra, ahol ott álltak és kivágták a nyelvüket és boszorkánynak 

nevezték őket és minden más. Pontosan így van. Igen! 

219 Ugyanez a szellem ma is létezik. Csak a törvény visszatartja. Várjatok csak, míg 

szabad utat kap! A Biblia mondja ezt. Várjatok, míg kimutatja a valódi mivoltát, ha esélyt 

kap rá! Lehet, hogy hamarosan meg fogjátok azt szavazni, amennyire én tudom. Látjátok, 

ez el fog, el fog jönni. Nincs mód visszatartani. El kell jönnie. Így igaz. Ennek el kell jönnie 

és úton van. Tehát amikor eljön, csak figyeljetek! De, testvér, ezt az egy dolgot akard 

tudni: „Tudom, hogy kiben hittem.” Halleluja! Csak tovább menetelve, látjátok. Ez az.  

220 Volt idő, amikor azt mondtam az írónak, a Lamsa Biblia írójának, amikor megnézte 

és látta Isten ősi jelét, csak pontosan úgy, három kis pont volt benne. Azt mondtam: „Mik 

azok?”  

Azt mondta: „Ez Isten három tulajdonságban.”  

Megkérdeztem: „Úgy, mint Atya, Fiú és Szent Szellem?”  

Rám nézett: „Te hiszed azt?”  

Azt mondtam: „Igen, uram.”  

221 Azt mondta: „A múltkor az egyik este láttam a megítélést és azt gondoltam, hogy az 

Úr prófétája vagy. Isten áldja meg a szívedet!” Megölelt és azt mondta: „Most már 

tudom. Ezek az amerikai emberek azt sem tudják, mi a helyzet. Semmit se tudnak.” Azt 

mondta: „Vesznek egy keleti Könyvet és próbálnak abból egy nyugati Könyvet csinálni. 

Még a saját Bibliájukat sem ismerik.” Azt mondta: „Nem adatott más Név az ég alatt, 

nincs más Név, amiben bárkit valaha kereszteltek, mint Jézus Krisztus Neve. Nincs olyan, 

hogy háromszemélyű Isten.” És ez Lamsa testvér, Dr. Lamsa, a Lamsa Biblia fordítója, aki 

Eisenhower közeli barátja és mindazoknak a nagy diplomatáknak és ilyeneknek szerte a 

világon. Megölelt és azt mondta: „Egy nap le fognak téged lőni ezért. De emlékezz, 

mindazok az emberek egy ügyért adják az életüket!”  

222 Én csak olyan szeretnék lenni, mint az öreg Péter a börtönben. Volt ott egy kis fiatal 

fiú, aki teljesen ideges volt. Azt mondta neki: „Mi a baj?”  

„Tudod, hogy ki fognak végezni?”  

Péter azt mondta: „Aha.”  

„Nos, még ma meg fogsz halni.”  

Azt mondta „Aha.”  

„Nos ők… nem félsz?”  

Azt válaszolta: „Nem hát.”  

Azt mondta: „Te is biztosan azok közül való vagy, akiket kereszténynek neveznek.”  



„Aha.”  

Megkérdezte: „Mi történt?”  

223 Elmondta neki. Leült és elmondta a történetét. És ahogy haladt, odaért, azt 

mondta: „Én szabad lehetnék ma reggel. Mehettem volna, hogy csatlakozzak az ő 

felekezeteikhez és élhetnék tovább, látod. Szabad lehetnék, de elindultam kifelé a város 

kapuján és láttam Valakit jönni, ahogy befelé sétál. Tudom, hogy ki volt Ő. 

Megkérdeztem: ’Uram, hová mész?’ Ő azt mondta: ’Megyek, hogy újra megfeszítsenek.’” 

Azt mondta: „Mindjárt visszajövök.”  

224 Éppen akkor azt mondták: „Kit hívnak Simon Péternek?”  

Azt mondta: „Itt vagyok!”  

Azt mondták: „Érted jöttünk.”  

Azt mondta: „Vártam rátok.” Egyenesen kisétált.  

225 A fiú megfogta a vállát, és azt mondta: „Várj egy percet, Simon! Én is elfogadom ezt 

az Istent! És most már nem félek; hadd legyek én a következő!” Így van. Halleluja!  

Ez vértől csepeg, igen, vértől csepeg,  

A Szent Szellem Evangéliuma vértől csepeg,  

A tanítványok vérétől, kiknek az Igazságért halni kellett,  

A Szent Szellem Evangéliuma még mindig vértől csepeg.  

 

Az első, aki meghalt a Szent Szellem tervéért,  

Keresztelő János volt, de meghalt igazi férfiként;  

Azután jött az Úr Jézus, Akit megfeszítettek.  

Prédikálta, hogy megmenti a bűnöst a Szellem.  

 

Ott volt Péter és Pál és János az isteni szeretet.  

Az életüket adták, hogy az Evangélium legyen fényesebb.  

Vérüket ontották, mint a prófétáknak régente,  

Hogy Isten igaz Igéje őszintén legyen hirdetve.  

 

Az oltár alatt lévő lelkek kiáltanak: „Meddig még?”  

Mert az Úr megbünteti azokat, kik a gonoszt cselekedték; (Figyeljetek!)  

De lesznek még olyanok, akiknek vérét és életét kioltják,  

A Szent Szellem Evangéliumáért, annak karmazsin folyóján.  

 



Ez vértől csepeg, igen, vértől csepeg,  

A Szent Szellem Evangéliuma vértől csepeg,  

A tanítványok vérétől, kiknek az igazságért halni kellett,  

A Szent Szellem Evangéliuma vértől csepeg.  

 

226 Csak egy Íráshelyet, mielőtt elmennénk:  

…és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, 

atyámfiai, férfiak? 

(Hogy legyünk megmentve.) 

Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és 

veszitek a Szentlélek ajándékát. 

Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik 

messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.  

227 Az Úr áldjon meg titeket! Közben elmegyünk az útból és megnézhetitek a 

bemerítkezést, ahogy… 

 

 

*** 


