
 

Gyülekezeti rend 

(Church Order) 

1958. október 7. Jeffersonville, IN 

 
 
1 Végére értünk a Gyülekezeti Házban tartott nagy alkalomnak. Ennek keretében 
Iste  kegyel é ől és az Ő segítségével öt esté  át igyekezte  az Ige szeri ti re det 
megalapozni az Úr Jézus Krisztus Gyülekezetében aszerint, amint ezt a Branham 
Tabernacle-ben (Branham Gyülekezeti Ház) hisszük. 
2 Elsőké t azt szeret é  el o da i, hogy távolléte  ideje alatt a gyülekezet 
teljesen a pásztor gondjaira  van bízva. Én is csak a pásztorra nézek, amikor visszatérek. 
Tehát a távollétem ideje alatt a pásztorra van bízva, hogy úgy változtasson meg bármit és 

i de e  úgy selekedje , ahogya  ő a Sze tlélek vezetése alatt a legjo ak ítéli eg. 
3 Egy olyan apostoli gyülekezetben hiszünk, mely a mai embereknek apostoli áldást 
tanít. A teljes Evangéliumban hiszünk. Hisszük, hogy a mi Úr Jézus Krisztusunk által 

i de  jel és soda, elyről Ő szólt, követ i fogja az Ő Gyülekezetét az Úr visszatéréséig. 
Hiszünk ezekben a dolgokban és hisszük, hogy ezeknek rendben kell megtörténniük, mert 
a Gyülekezetnek megvan a maga rendje. És minden gyülekezetnek megvan a maga 
tanítása, rendje és fegyelmezési eljárása. 
4 Senkinek nem kell hozzánk csatlakoznia ahhoz, hogy gyülekezetünk tagja lehessen. 
Hisszük, hogy az élő Iste  egész egyete es Gyülekezete a testvérei k ől áll. Felekezeti 
hovatartozástól függetlenül, sok szeretettel várunk mindenkit itt a Branham Gyülekezeti 
Házban, Indiana államban, Jeffersonville-ben, a Nyolcadik utca és a Penn utca sarkán. 
5 Hiszünk a hit általi megigazulásban, Róm 5:1. Hisszük, hogy annak az embernek, aki 
hit által megigazult, békessége van az Úr Jézus Krisztussal. Azonban lehetséges, hogy 
ugyanennek az embernek szokása az ivás, a dohányzás és a többi olyan dolog, amit nem 
kellene cselekednie: a test tisztátalan, piszkos szokásai. 
6 Aztán hisszük, hogy Jézus Krisztus vére megszenteli ezt az embert az Úr 
szolgálatára. Ez az, hogy hiszü k a egsze telődés e  a Zsid : ,  szeri t. 
„Annakokáért Jézus is, hogy egsze telje az ő tulajdo  vére által a épet, a kapu  kívül 
szenvedett.” Hisszük, hogy az Új Szövetség tanít a egsze telődésről, a ely az Új 
Szövetség idejé e  élő hívőkre vo atkozik, vagyis arra az időre, a ely e  ost élü k. 
Hisszük, hogy miután az e er egsze telődött, a tisztátala  szokások eltávoz ak 

előle. 
7 Hisszük, hogy a ikor az illető sze ély hisz az Úr Jézus Krisztus a , és a tisztátala  
szokások ár i se ek eg e e; akkor ő egy jelöltté válik a Sze tlélek keresztségre, 

ely a hívő etöltekezéseké t jö  el. Aztá  a ikor a hívő... 
8 Ez így igaz, valahá yszor ta ította  erről: i t a ikor a tyúkól ól veszü k fel egy 
poharat. A megigazulás az, amikor a poharat felvesszük készen arra, hogy a szívünkben 
egy céllal használjuk azt. Ezt teszi Iste  a ű ös e errel. A ű ös ekkor ég i dig 
szennyes. 



9 Aztán megtisztul Jézus Krisztus vére által. A „megszentelt” egy összetett szó. 
Jelentése: megtisztított, a szolgálatra félretett. Az Ó Szövetségben az oltár szentelte meg 
az edényt, melyet félretettek a szolgálatra. 
10  Hisszük, hogy a Szentlélek ugyanezt az edényt szolgálatba helyezi. Vagyis, hogy a 
Sze tlélek e  egy ásik lépés a kegyele e , ha e  ugya e ől a kegyele ől való. 
Olya  érték e  etölti a hívőt, hogy az Kor -ben leírt apostoli ajándékoknak 

egfelelő jelek és sodák utatkoz ak eg eze  a hívő e ere  keresztül, a ikor a 
Szentlélek eljön, hogy felvegye az ajándékokat. 
11 Azt hiszem, az Ige azt tanítja, hogy az ajándékok és az elhívások 
visszavonhatatlanok. Vagyis amikor megszületünk erre a világra, egy cél által van 
küldetésü k itt, ely Iste től va . És ég ielőtt fel ő é k, vagyis ár 
gyerekkorunkban bennünk vannak az ajándékok, melyeket csakis a Szentlélek általi 

etöltekezés hoz űködés e. Azo a  az ajá dékok, - mint pl. a tanítók, az apostolok, a 
próféták, a nyelveken szólás és az 1Kor 12-ben leírt kilenc lelki ajándék -, ár kezdettől 
fogva e ü k va ak. Hisszük, hogy ezek az ajá dékok a is űköd ek és hogy i de  
gyülekezet e  űköd iük is kell. 
12 Úgy látjuk, hogy szerte a világon nagy mértékben kapcsolódik a fanatizmus az olyan 
e erekhez, akik agukat apostoli hívők ek o dják. Rajo gó e erek ás vallási 
re dszerek e  is va ak. Ez i dig, i de  kor a  így volt. Az apostoli idők e  is így 
volt ez. Pál úgy beszélt erről, hogy éhá ya  eljöttek és ás ta ítások követésére vették 
rá őket, st . A saját ta ításá a  azo a  azt o dta: „Még ha e y ől való a gyal 
hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átkozott (Károli: 
átok).” 
13  Mi tehát, a Nyolcadik utca és a Penn utca sarkán álló Branham Gyülekezeti Ház, az 
Új Szövetség tanításait próbáljuk meg követni. Mert hisszük, hogy Ez a Jézus Krisztus, az 
Isten Fia. Pál pedig Isten által kiválasztott és elhívott edény volt, aki a pogány 
gyülekezethez lett elküldve, hogy rendet teremtsen. 
14 Hiszünk a vízkeresztségben itt a Branham Gyülekezeti Házban, amely a Biblia 
apostoli tanítása szerint az Úr Jézus Krisztus nevében, alámerítéssel történik. Minden 
hozzá k járó hívő ek és i de  e ü ket eglátogató e er ek ár ikor lehetősége 
van a bemerítkezésre, aki az Úr Jézus Krisztus nevében akar megkeresztelkedni. Csak 
beszéljenek a pásztorral, hogy meg vannak-e térve és hogy hisznek-e az Úr Jézus 
Krisztus a . A pásztor pedig a lehető legha ara , vagy már akkor azonnal meg fogja az 
ezt kérőket keresztel i. Ez való a  a hívők közösségé e hozza őket. Hisszük, hogy a 
vízkeresztség által kerülünk be egy közösségbe. 
15 A Szentlélek keresztség által pedig bekerülünk a tagok közé, vagyis tagjai leszünk az 
Úr Jézus Krisztus Testének, mely szerte a világon van. 
16 Hisszük azt is, hogy:  „Mindenkinek azonban haszonra adatnak a Szentlélek 
megnyilvánulásai (Károli: ...haszonra adatik a Léleknek kijelentése).” Hisszük, hogy ezek 
az ajá dékok és a tö i dolgok űköd ek a Gyülekezetben. Sóvárogva vágyakozunk arra, 
hogy a Szentlélek által ajándékokkal bíró emberek eljöjjenek és velünk együtt imádják az 
Urat. 
17 A legtöbb helyen azt látjuk, hogy amikor ezek az ajándékok megvannak az 
e erek e , ők e  tudják, hogy hogyan és mikor kell hasz ál iuk őket. Ezzel pedig 



megbotránkozásra adnak okot. Hisszük, hogy a Sátán pontosan ezt kihasználva igyekszik 
félelmet kelteni a kívülállókban és a hitetlenekben a csodálatos áldás felé, melyet Isten a 

i idő k e  adott a Gyülekezet ek. 
18 Pál azt mondta: „Azért ha az egész gyülekezet egy egyűl és i d yája  yelveke  
szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-e, hogy őrjö gtök? De 
ha i d yája  prófétál ak és e egy egy hitetle , vagy avatatla , az i de ektől 
megfeddetik, i de ektől egítéltetik, és ilye  ódo  az ő szívé ek titkai 
nyilvánvalókká lesznek; és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az 
Isten lakik ti bennetek.” 
19 Hisszük, hogy a hívők között a lelki ajá dékokat az adott kor is elrendeli. Nem 
hihetünk olyan emberben, aki ihletés által prédikálna, aztán ihletett tanító létére 
megtagadná a gyógyítás ajándékát, vagy a prófétálás ajándékát, a nyelvek ajándékát, a 
nyelvek magyarázatát vagy bármelyiket a többi ajándék közül. 
20 Tehát következzék az én hitem Isten Igéjében, amely szerint Jeffersonville-ben, a 
Nyol adik ut a és a Pe  ut a sarká  álló Bra ha  Gyülekezeti Ház ak űköd ie kell. 
Először is hisze , hogy a ost el o dott dolgok agyo  fo tosak, és hogy való a  így, 
ilyen módon kell meglenniük a Branham Gyülekezeti Házban ahhoz, hogy valóban 
gyarapodhassu k az Úr a . Ha vala ikor is kérdés erül fel ezeket vagy Ezt illetőe ; az 
Erről kérdez i kívá ó sze ély ár ikor fordulhat hozzá , ha a pásztort e  tudja elér i. 
Vagy a pásztorral eszélje  a kérdéséről. Ha ittho  vagyok, éppe  e  úto  vala erre, 
akkor té yleg ár ikor örö el segítek az érdeklődők ek és a pásztor ak is. Ezek a 
dolgok pedig megfelelnek az Igének, és hiszem, hogy ez a Gyülekezet rendje. 
21 Úgy go dolo , hogy legelőször is a Bra ha  Gyülekezeti Ház i de  tagjá ak, 

i de  Iste t di sérő e eré ek olya  agyo  kelle e Iste től való szeretettel 
szeretniük egymást, hogy a szívük vágyakozzon a másik után, amikor el kell menniük, vagy 
amikor esténként elköszönnek egymástól az összejövetelek után. Igazán hiszek az Isteni 
szeretetben. Pál apostol azt mondta, hogy ez a szeretet a Szentlélek bizonyítéka. Jézus azt 
mondta: „Erről is eri eg i de ki, hogy az é  ta ítvá yai  vagytok, ha egy ást 
szeretni fogjátok.” Hisszük, hogy Isten szeretete küldte el Jézus Krisztust a földre, hogy 
meghaljon mindnyájunkért. „Mert úgy szerette Iste  e világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hisze  ő e e, el e vessze , ha e  örök élete legye .” Az örök Élet 
pedig itt Isten saját élete. Mert a Szentlélek keresztség által Isten fiai és lányai leszünk, 
mely az Ábrahám Magja. És megkapjuk Ábrahám hitét, mellyel Ábrahám akkor hitt 
Iste e , ielőtt ég körül etélkedett volna. 
22 Következő dologké t hisszük, hogy az Iste t di sőítő e erek ek össze kell 
jönniük. Nekik az ajándékokkal - pl. nyelvek, kijelentések, magyarázatok, stb. - össze kell 
jö iük. Ezek ek a tagok ak, vagy i ká  ezek ek a hívők ek, legalá   per el vagy 
egy órával az alkalo  egkezdése előtt össze kell jönniük. A gyülekezet épületét már 
korá  yissák ki, a hívők pedig jöjje ek össze ezeke  az estéke  legalá   per el vagy 
egy órával az alkalo  egkezdése előtt. 
23 Hiszem, hogy a Branham Gyülekezeti Házban mindig lennie kell egy Szentlélekkel 
betöltekezett zongoristának, aki korán érkezik. Be van töltekezve a Szentlélekkel, és 
lágyan, nagyon lágyan lelki zenét játszik, mint pl. „Jézus keresztjénél nékem jó / Onnan 
folyik di ső kegyfolyó / Véré e  va  szíve  ékéje / Di s' sze t evére!” Ehhez hasonló 



zenét. „Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd...” „Aki értem megnyíltál...” Vagy: „Ott a 
keresztnél...”. Ilyen zenét játsszon nagyon lágyan, lassan, miközben egyfolytában a 
Sze tlélekről el élkedik, akár testvérről, akár testvér őről va  szó. 
24 Úgy gondolom, hogy a Szentlélekkel betöltekezett testvéreknek vagy 
diakó usok ak kell fogad iuk az i ádkoz i érkezőket. Olya  ve dégszeretettel 
segítsenek nekik elhelyezni a kabátjaikat és a kalapjaikat, és olyan szeretettel mutassák 

eg ekik az ülőhelyeiket, amelyet csak a Szentlélekkel betöltekezett diakónusok tudnak 
ad i, hogy így lássák halad i az élő Iste  Gyülekezetét. 
25 Az i ádkoz i érkezők e eszélgesse ek egy ással, e eszélgesse ek valakivel a 
tere  túlsó végé ől, és e sapja ak zajt a gyülekezeti teremben.  
26 Csak jöjje ek össze. Először is e je ek talá  előre az oltárhoz, és ott halka  
imádkozzanak egy pár percig. Ne legyen ilyenkor hangos imádság, mert ezzel 
megzavarhatunk másokat. Halkan imádkozzunk, hiszen áhítatban vagyunk. Hadd járjon át 
be ü ket az i ádat. Lélek e  i ádkozzu k, aztá  e jü k vissza az ülőhelyü khöz.  
27 Vagy ki se  kell e i az oltárhoz. Egyszerűe  sak e lehet jö i és leül i az egyik 
ülőhelyre, hallgat i a ze ét. Sze ü ket e sukva, fejü ket eghajtva, se d e  i ád i 
Iste t egész idő alatt. 
28 Aztán ha a Szentlélek kijelent valamit egyikünknek, vagy ha valakit úgy betölt, hogy 
elkezd yelveke  szól i; akkor az illető sze ély álljo  fel és o dja el az üze etét. 
Mindenkinek nyugodtan kell megvárnia, hogy a magyarázatra is sor kerüljön. 
29 A agyarázat e  lehet pusztá  egy idézet az Igé ől, vagy pedig olya  vala i, 
aminek nincs értelme. A magyarázatnak egy üzenetnek kell lennie a gyülekezet felé. 
Máskülö e  úgy go doljuk, hogy test ől volt az, a i elha gzott. Sokszor tapasztalunk 
ilyet. És hiszem, hogy a Lélek csakis azért szól, hogy épülésére legyen az a Gyülekezetnek. 
30 Például a következőhöz haso ló le e talá  az elha gzó üze et. Tegyük fel, hogy a 
hívők ár gyülekez ek, és hogy etegek is érkeztek ár a tere e. Mondjuk van egy 
férfi, aki megbénult, és fekszik. Soha nem láttuk még. Amikor pedig sor kerül a 
magyarázatra, akkor valami ilyesmi hangozna el. A magyarázatot elmondó testvér 
ilyesmit mondana: - Így szól az Úr, hogy ez a férfi aki most itt van közöttünk, ilyen meg 
ilye  helyről érkezett... És leír á azt a helyet. Aztá  tová  folytat á: - Megbénult, mert 
háro  vagy égy évvel ezelőtt... És el o dja, i törté t. Például: - Gonosz dolgot 
cselekedett. Elhagyta a feleségét és a gyermekeit. Elütötte egy teherautó... Vagy valami 
ehhez hasonlót. - Az akkori sérülése iatt é ult eg. Így szól az Úr. Ha egtér e ől, és 
megígéri, hogy visszamegy a feleségéhez és kibékül vele, akkor meggyógyulva fog 
visszatérni a családjához... 
31 Aztá  ég ielőtt árki ár it is o da a, a tere e  le ie kell legalá  kettő 
vagy annál több olyan férfinak, akik lelkileg szilárdak az Evangélium tanításában és akik 
helyesen ítélik meg a lelki dolgokat. Nekik fel kell állniuk és azt mondaniuk: - Ez az Úrtól 
van... 
32 Ha pedig ez a dolog nem történik meg, akkor szó se legyen nyelveken szólásról a 
gyülekezetben. Pál azt mondta, hogy ha valaki nyelveken szól, de nincs rá magyarázat, 
akkor agá a  szóljo  yelveke , vagy ottho , vagy valahol áshol. Mert az sak az ő 
számára áldás, de a gyülekezet e  épül előle. 



33 Tehát valaki nyelveken szól, majd elhangzik a magyarázat. Aztán pedig Szent Pál 
bibliai tanítása alapján ketten vagy hárman megítélik azt, mert minden dolgot két vagy 
három bírának kell megítélnie. 
34 Aztá  a Tőle ihletett testvér hadd folytassa. Lehet, hogy egy bizonyos személyt 
vagy a pásztort arra fogja felszólíta i, hogy kézrátétellel i ádkozzo  az illető etegekért, 
akik meg fognak gyógyulni. Aztán a pásztor, vagy valaki más, akit a Szentlélek megjelölt, 
menjen és hittel imádkozzon. Menjen és szolgáljon a beteg ember felé annak 

egfelelőe , a it a Lélek o dott. Akkor pedig az az e er... Bár it is o djo  a 
Szentlélek, meg fog történni. Azonnal megtörténik, amint a Szentlélek megadta azt. 
35 Aztán az emberek örvendezhetnek és hálát adhatnak, magasztalhatják és 
di sérhetik Iste t, ert Iste  akarja, hogy di sőítsék Őt.  
36 Aztá  a hívők is ét hajtsák eg a fejüket és újra i ádkozza ak, hogy lássák, va -e 
újabb üzenet, amely által a Szentlélek meg akarja mutatni ezeket az ajándékokat. 
37 Miután valaki nyelveken szólt és magyarázat is volt rá, a bírák azt mondják az 
illető ek, hogy e je  és selekedje  az elha gzottak szeri t. Ha azo a  égse  
törté ik eg, a it el o dtak; akkor az egész soport e je  előre az oltárhoz. Ott 
imádkozzanak Istenhez, hogy vegye le róluk azt a lelket, mert senki nem akarja, hogy ilyen 
lélek legye  rajta. Tudjuk, hogy izo yosa  ha is lélekről va  szó, a i az elle ségtől va  
és e  Iste től, ert Iste  sakis az igazságot o dhatja. Ezt világosa  értse meg a 
gyülekezet, ielőtt elkezdjük gyakorol i ezt az új re det.  
38 Aztá , vala i ehhez haso ló törté e, hogy az üze et például a következőké t 
szólna egy bizonyos testvérhez: - A testvér egy vasúti sín mellett lakik, és el kell költöznie 
onnan, mert földcsuszamlás lesz azon az úton... Vagy valami ehhez hasonlót, ilyesféle 
dolgot mond el. 
39 Ha a írák ítélete azt o dja, hogy ez Iste től va , akkor vagy e gedélyt ad ak a 
gyülekezetnek az üzenet folytatására, vagy az üzenetben elhangzottak megcselekvésére. 
Utána pedig megfigyelik, hogy az elhangzottak valóban megtörténnek-e. 
40 Ha az elhangzott dolog megtörténik, akkor adjunk hálát Istenek és legyünk nagyon 
hálásak, agyo  hálásak Iste  felé a szívü k e . Magasztaljuk és di sőítsük Őt, és legyü k 
alázatosak. Mindenek felett legyünk alázatosak. 
41 Soha e váljatok olya  felfuvalkodottá, hogy tö et tudjatok ezekről a dolgokról a 
pásztorotoknál, vagy annál a gyülekezetnél, amelyben imádkoztok. Mert ha eljuttok erre 
a pontra, akkor azt tanácsolnám nektek, hogy egy másik helyre járjatok Istent imádni. 
Mert én arra kérem a pásztort, hogy soha semmit ne engedjen, ami a Biblia rendjén kívül 
van, amint azt itt a gyülekezetben láttuk. Akarjuk, hogy ezek az ajándékok helyénvalóan 

űködje ek az Iste t i ádók között. Ha valóban helyesen, az Ige szerint tesszük a 
dolgu kat, akkor eglátjuk, hogy egy hatal as, sodálatos gyülekezet űködik itt a i 
Úr Jézus Krisztusunkért. 
42 A következő dolog, a i ek eg kell törté ie, arra vo atkozik, hogyha valaki 
ezeken az alkalmakon nem a gyülekezeti rend szerint viselkedik. Ilyenkor az egyik, 
Sze tlélekkel etöltekezett diakó us vagy a hívőket fogadó testvér, akik ek a szíve telve 
va  kegyele el, oda egy az illető sze élyhez. Nagyo  tisztelettudóa , atyaia  
helyreinti azt az embert. Vagy ott van a pásztor is, de mégis inkább a diakónusok feladata 



ez a helyreigazítás. Hiszen a pásztor a lelki szolgálatok alatt az imaszobában van, vagy 
valahol egy másik szobában imádkozik. 
43 Ha pedig nem hangzanak el üzenetek vagy kijelentések, akkor a gyülekezet 
meghallgathatja azoknak a testvéreknek a bizonyságtételét, akik szeretnék azt a 
többiekkel is megosztani. Ha úgy kívánják, felállhatnak és elmondhatják a 
bizonyságtételüket, egy bizonyságtételt Iste t di sőségére. Ne  kötelező ezt te i, de 
kellene, hogy elhangozzanak ilyen bizonyságtételek ezeken az Istent imádó alkalmakon a 
prédiká ió, a di sérő é ekek, vagy ár ilye  szolgálat előtt. 
44 Érti-e a gyülekezet, hogy miközben ezek a dolgok zajlanak, az egész gyülekezet 
áhítatos lelkület e  va , ielőtt az Ige ta ítására sor kerül? Aztá  a Sze tlélek el élyül 
az Igében és megmutatja Istent az Igén keresztül, hogy az a ti imádatotoknak 

egerősítése legye . 
45 Ezután következik a pásztor. Ha üzenetek hangoznak el, akkor mondjuk... A pásztor 
mondjuk pontosan este fél nyolckor vagy háromnegyed nyolckor következzen. Ha pedig 
az üze etek ég e  értek véget, a ikor a pásztor előjö  az i aszo ájá ól... Vagy 
onnan, ahol volt, hogy a szószékhez lépjen, akkor az egyik testvér szóljon az üzenetet 
mondó testvérnek. Hiszen a szentek tudják, hogy amikor a pásztor a szószékéhez lép, 
akkor az ő szolgálatá ak jött el az ideje. Így őségese  va  idő az ajá dékok 
megnyilvánulására, hogy Isten Lelke bejöjjön a gyülekezetbe. 
46 Ha pedig hitetlenek jönnek el a gyülekezetbe és rendbontóan viselkednek, egy 
kedves szívű testvér e je  oda hozzájuk, például az egyik diakó us vagy az érkezőket 
fogadó testvér. Mo dja eg ekik, hogy egkér é őket arra, hogy tisztelettudóan és 
ille dő ódo  viselkedje ek a szolgálat végéig, ivel Iste  Lelke va  jele  az épület e  
és Isten ajándékai nyilvánulnak meg a Gyülekezet építésére. A hitetlen embernek 
szeretettel kell elmondani ezt, nem pedig nyersen. Ha pedig olyan dologról van szó, hogy 
hitetlen emberek részegen jönnek el, vagy hogy valamiért nem engednek a kérésnek és 

e  viselked ek ille dő ódo , vagy ha az Úr i ádását egzavaró dolgot seleksze ek; 
akkor ki kell kísér i őket oldalra az egyik hátsó szo á a, vagy egy ásik terembe, és ott 
szeretettel beszélni és foglalkozni velük. 
47 Most pedig, míg a pásztor a szószékhez ér. Az a javaslatom, hogy itt a Branham 
Gyülekezeti Házban a pásztor vezesse a gyülekezetet egy-két jó énekben, míg a 
szószékhez lép. Mert azt láttuk meg, hogy ha túl sokan próbálnak meg tevékenykedni a 
gyülekezetben, az csak problémát okoz. Azt javaslom, amit magam is tettem, amikor 
pásztoroltam a gyülekezetet: én magam vezettem az énekeket. És úgy érzem, hogy jó 
dolog, ha maga a pásztor vezeti az éneklést. 
48 A pásztornak minden egyes imaórán ott kell lennie, amikor csoportok jönnek össze 
imádkozni. Soha nem lehet egyetlen személyre bízni ilyen alkalmak vezetését. Mert úgy 
tapasztaltuk, hogy elfordulnak valamilyen tanítás irányába, és aztán visszahozzák azt a 
gyülekezet e. Az ilye  ta ítások sokszor tévta ítások, a elyek e  tartoz ak az élő Iste  
Gyülekezetébe. A pásztornak tehát minden imaórán ott kell lennie, ahol a testvérek 
összegyűl ek. 
49 A pásztor soha ne álljon egyik oldal mellé sem az alkalmakon. Ne mondja azt, hogy 
ez a csoport ilyen, a másik meg olyan. A pásztor álljon a két csoport közé, menjen oda 
hozzájuk és azo al ékéltesse ki őket. Ha pedig e  tudja őket ki ékíte i, akkor vigye  



magával egy diakónust is. Ha pedig nem hallgatnak sem a pásztorra, sem a diakónusra, 
akkor o dják el a gyülekezet előtt is, hogy i törté t. Ahogy Jézus o dta: „ Ha azokra 

e  hallgat, o dd eg a gyülekezet ek; ha a gyülekezetre se  hallgat, legye  előtted 
olya , i t a pogá y és a vá szedő. Bizo y o do  éktek: a it megköttök a földön, a 
mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.” 
50 Tehát, a ikor a pásztor a szószékhez egy, akkor ő vezesse  legalá  egy-két 
éneket, aztán pedig egyenesen kezdje az Igével. 
51 Ni s idő ezekre a hosszú-hosszú izo yságtevő alkal akra, a ikor i de ki feláll, 
hogy mondjon egy pár szót. A Branham Gyülekezeti Házban ez nem hoz épülést. 
52 De ha a kazettát hallgatók közül bárkinek a gyülekezetében épülést hoz, akkor az 
teljesen rendben van. És nagyon örülünk annak, ha ez épülést hoz a gyülekezetetekben. 
53 A ié k e  e  hoz épülést, sak zűrzavart okoz. Már tö , i t húsz éve 
pásztorolo  ezt a gyülekezetet, és úgy tapasztalta , hogy sak zűrzavart okozott. Ha 
valakinek van bizonyságtétele, akkor a prédiká ió előtt o dja el a gyülekezet ek, 
miközben a Szentlélek áldása van ezen.  
54 Vagy pedig, bizonyságot tenni nem igazán a gyülekezetben kell, hanem kint a sötét 
helyeken. Engedjétek, hogy a ti világosságotok ott világítson, ahol sötét van. Menjetek el 
az országút e ti fogadók a és ás helyekre, ahol egsokasodott a ű . Ott e gedjétek 
fényleni a ti világosságotokat. Ezek azok a helyek, ahol a világosságotoknak világítania 
kell. 
55 Ha azonban az Úr megáldott téged és valamilyen nagy, különleges dolgot adott 
neked, amit el kell mondanod a többieknek; arra ott van a másik alkalom. A prédikáció 
előtt o dd azt el. Akkor, a ikor a Lélek áldása va  a izo yságtételek és kijele tések 
elmondásán, a nyelveken szóláson és a magyarázaton. Amikor a szentek áhítatban 
va ak, ielőtt sor kerül az Iste  Igéjé ől való ta ításra. 
56 Ezt követőe  pedig iutá  a pásztor vezetésével elha gzott az é ek, a pásztor 
maga azonnal vezesse imádságba a gyülekezetet. Miközben ott áll a szószéknél, kérje fel 
a gyülekezetet arra, hogy hajtsák meg a fejüket imádságra. 
57 Azt tapasztaltuk, hogy ezen nagyobb áldás van, és hogy nagyobb rendet hoz a 
gyülekezet űködésé e. 
58 Aztá  jö  a következő dolog, a it a pásztor ak te ie kell. Ha a prédiká ió előtt 
egy valódi lelki alkalom volt, amikor a megnyilvánuló ajándékok sokak szívének titkait 
kijelentették, és ha valóban megtörténtek azok a dolgok, amiket az ajándékoknak kell 
elvégezniük az ilyen szolgálatokon; akkor Isten Lelke ott van az összejövetelen. A 
pásztornak pedig agyo  kö yű egtalál ia Iste  Lelkét a ely ár ott va  az 
összejövetele  Iste  Igéjé , iköz e  felolvas előle és egkezdi a prédiká iót. Ezt 
követőe  a pásztor arról prédikál, a it a Sze tlélek a szívére helyez, és eg selekszi a 
szívé  lévő dolgokat, miközben ott áll.  
59 A gyülekezetnek pedig csak... Természetesen örvendezhetnek, miközben a pásztor 
prédikál, és áment mondhatnak arra, amikor az Ige elhangzik. A Szentlélek azonban 
megítéli azt, amikor a gyülekezet tagjai felállnak, nyelveken szólnak és meg is 
magyarázzák azt, miközben a Szentlélek a pásztoron keresztül munkálkodik: „A 
prófétalelkek engednek a prófétáknak.” 



60 A pásztor ak fel kell kér ie az ilye  e ereket arra, hogy ille dő ódo  
viselkedjenek és hogy maradjanak a helyükön. A pásztornak olyan embernek kell lennie, 
aki nagyon alázatosan viselkedik. Azonban ne legyen túlságosan alázatos. Legyen olyan, 

i t az Úr Jézus Krisztus. A ikor Ő azt látta, hogy vala i helytele  dolog törté ik a 
te plo a , kötél ől ostort készítetett és azzal zavarta ki az embereket onnan. Isten 
Gyülekezete pedig a legfelső ítélő szerv, a Gyülekezet e  pedig a pásztor va  a 
leg agasa  helye . Az apostoli gyülekezet e  pedig a Sze tlélek előtt a gyülekezet 
véne áll a legmagasabb helyen. A Szentlélek az üzenetét közvetlenül a gyülekezet 
vé éhez hozza, ő pedig el o dja azt az e erek ek. 
61 A sze tek ek és az ajá dékaik ak egva  a aguk helye. Először is azért, hogy 
Iste  i ádására összegyűlje ek, a ely aztá  a i t korá a  ár o dta  elhozza az 
Úr Lelkét az épületbe a pásztornak. A Szentlélek pedig sokkal könnyebben tud 
munkálkodni a pásztoron keresztül akkor, ha a pásztor tanítását egy igazi lelki 
összejövetel előzte eg. A Sze tlélek az ilye  alkalo  utá  el élyül az Igé e  és az Igét 
tanítja, éppen miután megnyilvánult az ajándékokon keresztül. 
62 Ezt követőe  elha gzik az előre hívás oltárhoz hívás . És soka  érte i és tud i 
fogják a Sze tlélek u kája által és Iste  Igéje által, elyről a pásztor ta ított, hogy ti 
vagytok az élő Iste  Gyülekezete. És egtörténik, amit Pál már régen megmondott: 
„Bemegy egy hitetlen vagy avatatlan... És így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, 
hogy bizonnyal az Isten lakik tibennetek.” 
 Ezeket a dolgokat ille dő ódo  tartsuk e. 
63 Most pedig a pásztorunkról, Neville testvérről szólok. Ne felejtsétek, hogy teljese  
ő a gyülekezet feje. Neville testvér ek joga va  úgy véghezvi i itt dolgokat, ahogya  a 
Szentlélek tenné. Más szavakkal, joga van bármit megcselekednie, amit a Szentlélek 
mond neki. A gyülekezetben joga van bármit megtennie, amiben Isten vezeti. A 
diakónusai fölött is tekintélye van. Másokat is kijelölhet diakónusoknak, elöljáróknak vagy 
zongoristának; és a gyülekezet bármely másik hivatalán változtathat, ha úgy látja, hogy 
így vezeti a Sze tlélek. És a it Ő tesz, én elismerem azt. Mert hiszem, hogy Neville 
testvér Iste től való e er. Elis ere , hogy a it ő selekszik, az az Úrtól va . 
Megerősíte  azt, a it ő tesz, és eki ezért joga va  arra, hogy úgy űködtesse a 
gyülekezetet, ahogyan vezetést érez arra. Joga van arra, hogy bármely gyülekezeti hivatal 
betöltésére más személyeket jelöljön ki. Bízom benne, hogy mindig rendben fognak 
menni a dolgok és hogy soha nem lesz szükség leváltani bárkit is.  
64 Most pedig az Úr áldjon meg mindnyájatokat. Bízom benne, hogy mindezt a 
legjobb tudásotok szerint fogjátok betartani. A Szentlélek vigyázzon mindnyájatokra. 
65 És i de  gyülekezeti hivatalt etöltő sze ély azt tudva lássa el a feladatát, hogy 
Iste  előtt eg kell ajd felel etek arról, hogy hogya  láttátok el a hivatalotokat a 
gyülekezet e . Mi degyikőtök ek el kell szá ol ia ezzel. 
66 A gyülekezeti hivatalt e  etöltők ek és a gyülekezetü k e  lévő drága 
szenteknek - akik prófétálnak, nyelveken szólnak vagy magyaráznak és kijelentéseket 
kapnak -, pedig azt mondom, hogy nagyon örülünk annak, hogy itt vagytok az 
összejöveteleke . Mi de e  teljes érték e  együtt űködü k veletek, a iről a 
Sze tlélek izo yságot tesz, hogy Ő o dta ektek. És szeretü k e eteket. Hisszük, 
hogy ezek az ajándékok megvannak bennetek és hogy hatalmas munkát végeztek el 



közöttü k, ha a egfelelő idő e  és az Ige szeri t való ódo  hasz áljátok őket. Az Úr 
áldása legye  i d yájatoko , ez az őszi te i ádságo . 
67 Keresztények, a kazetta eleje óta még úgy látom, hogy egy dolgot kihagytam. Azt, 
hogy amikor az emberek nyelveken szólnak, az Ige szerint, ketten vagy hárman 
cselekedjék ezt. Tehát minden egyes alkalmon két vagy három üzenet hangozzék el. Az 
Ige szerint így történjen. „Ha valaki yelveke  szól, kettő vagy legfelje  háro  legye , 
mégpedig egymás után...” Tehát úgy tartsátok meg ezeket a dolgokat, ahogyan a 
Sze tlélek elre delte őket az Ő Bi liájá a . A legjo  tudáso  szeri t o do , hogy így 
kell ezt gyakorolnunk. Pál azt mondta: „Ha valaki yelveke  szól, kettő vagy legfelje  
három legyen, mégpedig egymás után.” Az Úr áldjon meg benneteket.  
 

*** 


