
1 
 

Házasság és elválás 

(Marriage And Divorce) 

1965.02.21. de. Jeffersonville, IN 

 

 

1   Hadd hajtsuk le a mi fejünket most egy pillanatra imádkozni. Legkegyelmesebb Atyánk, 

köszönjük Neked ezen a reggelen ezt a kiváltságot, hogy itt lehetünk ebben az 

előadótere e , sze e  e ek a ap ak ki e etelé el. Hisz e  tudjuk it tart a 
nap, de tudjuk, Ki tartsa a napot. Íg  i ádkozu k, hog  Ő, Aki tartja a át és a hol apot, 
és az egész Örökké alóságot, hog  egáldjo  i ket a, a i t i eg eg űltü k az Ő 
Nevében, hogy jobban megismerhessük, hogyan szolgáljon Neki életünk. Ez a mi teljes 

szándékunk, Atyánk. Istenünk, Aki ismered szívünket, tudod, hogy ez igaz. Rád bízzuk 

agu kat, e ek a ap ak jö e dő részére, a Te szolgálatodra, Jézus Krisztus Ne é e . 
Ámen.  

       Leülhettek.  

2   [Branham testvér beszél valakivel az emelvényen-Szerk.] Köszönöm. Itt van egy másik.  

3   Jó reggelt a látható hallgatóságnak és a láthatatlan hallgatóságnak is az egész 

nemzetben, ahol újra összekapcsolódtunk ma reggel. Ez egy nagy kiváltság nekem ide 

jö i, és eszél i a reggel erről az élet e ágó létfo tosságú  té áról. A látható 

hallgatóság szá ára aló a  eg  ki sit za aró, ert po tosa  előtte  eg  függö  a , 
tehát jobbra és balra kell beszélnem. És a láthatatlan hallgatóságnak, a jobb oldalamon 

a  az előadótere , ala i t a al oldala o  a gimnázium; én egy emelvényen vagyok, 

nyitott függönyök között, jobb és bal kéz felől. És i zsúfol a ag u k a reggel, égig az 
előadótere  és a gi áziu  is, és a g ülekezet is, a gyülekezet a nyolcadik és a Penn 

utcánál. És ebben a túlzsúfolt helyben a telefon rendszeren viszik a többi helyekre.  

4   Mi hatal as időt töltöttü k az Úr a , és ag  árakozás a  ag u k ez alatt a 
szolgálat alatt ma reggel. És ma este van a záró ideje ennek a négy napos kampánynak, 

amiért mi feltétlenül hívunk mindenkit, ha tud, legyen itt. Bízunk benne, hogy az Úr adni 

fog ekü k eg  ag  tetőpo tot a este az által, hog  ala i re dkí üli külö öst 
cselekszik, ol a ira, hog  Ő egg óg íta á az összes eteget és ag  dolgokat te e, 
ahog  Ő általá a  tesz. Nag  árakozás a  ag u k az estére. A nyilvánosságot 

szívélyesen meghívjuk, mindenkit, minden gyülekezetet, minden felekezetet. Még ha ti 

nem lennétek Keresztények is; i feltétle ül hí u k ű ösöket, hog  jöjje ek e és 
foglalja ak hel et köztü k. És i de t egteszü k, hog  egta ítsuk őket az Úr útjára, 

amit mi élhetünk.  



2 
 

5   Most remélem, hogy a hallgatóság nem lesz ideges. És bízok Istenben, hogy én sem 

leszek ideges, mert egy borzasztó éjszakám volt, egy rakás feszültséggel (megterheléssel). 

Mert tudatában vagyok, hogy a dolgok, amit ma reggel mondani fogok, szembe lesz 

velem az Ítélet Napján, és nem tudtam aludni, és tudom, ha nem mondom azokat, az lesz 

ellenem az Ítélet Napján. Így ez nehézzé teszi ezt, ti nem tudjátok megmagyarázni.  

6   És ma reggel az a nagy téma, hogy kifejtsük, a házasság és elválás. És azért csináltam 

asár api iskolát, hog  eszélhessü k róla és időt eg ü k, ahel ett, hog  prédikál á k 
egy prédikációt arról. Ez egy tanítás a Szentírásból.  

7   És azt akarom mondani, hogyha bármelyik prédikátor vagy prédikátorok, bármely 

helyen, ha ez a felvétel valaha a kezükbe kerülne, ha mi útnak eresszük ezt a felvételt. Én 

nem tudom mit fog tenni a gyülekezet ezzel. Fred testvér, kérlek, beszéld meg a 

g ülekezet testületé el, ielőtt kiadja ezt a fel ételt. És ektek, e erek ek, ki t az 
egész nemzetben, ha felveszitek ezt, kérlek, ne engedjétek ki a felvételt, hacsak nem 

hallottatok arról Soth a  test értől.  

8   Most, és ha kiengedik ezt, és bármelyik szolgáló testvéreim, vagy bármelyik Keresztény 

árhol, aki e  eg ez e ezekkel a dolgokkal, a it eszélek erről a té áról, ízo  e e, 
hogy nem fogja kritizálni Azt. Ha nem értitek meg azon a módon, ahogy én tanítom, nos, 

nektek jogotok van erre, mint egy szolgáló, mint egy pásztor. És én tisztelem mindazt, 

amit hisztek.  

9   És a  ott két ag  ta ítás erről. És ha két kérdés erül fel, ag  az eg ik igaz a ól, 
vagy egyikük sem igaz. Így mi próbálunk ma reggel Isten Igéjére nézni, hogy rendbe 

tegyük ezt. Számomra, ha ez egy Bibliai kérdés, a Bibliában biztosan megtaláljuk a választ 

arra.  

   És ost, ielőtt ezeket, elkezdjük ezt a té át, i ká , előtte i ádkozok az Ige felett, 
én akarom mindannyiótoknak kifejezni, hog  é … külö öse  a Kereszté ek ek, hog  é  

ág o … é  akaro , hog  i ádkozzatok érte  a reggel. És ki t i de ki a e  
látható hallgatóságban, akik ma reggel hallgatnak, imádkozzatok értem, ert őszi te és 
igaz akarok lenni.  

11   Most mi felismerjük, hogy ezeket a kijelentéseket tesszük, valaki, ha az csak egy 

személy, függni fog Azon, mint élet és halál között. Sokan közületek itt hittel fognak 

elmenni. Persze sokan közületek talán nem. De tudom, az én szolgálatomban vannak 

emberek, akik jönnek meghallgatni engem, és hallgatják, amit mondanom kell; arról, nos, 

ők a reggel itt ül ek po tosa , e zetközileg, soka  az Eg esült Álla ok ól, 
Kanadából, és a tengerentúlról. És el tudjátok képzelni a megterhelést, amit az rátok tesz, 

hogy tudjátok, hogy az emberek Örökkévaló célállomása a ti kezetekben fekszik, ert ő 
ahhoz fog ragaszkodni, a it te o dasz. Íg  Iste  felelőssé te e e ge  azért, és é  
akaro  ezt egközelíte i sak ol a  őszi té , a i t tudo .  
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12   Most kére  a i test ér ői ket. És éhá  szavamat megváltoztattam, azért, hogy 

ki o dhassa  előttük. Bill ek a zse é e  a  a reggel ott ki t, éhá  dolgok, a it 
e  o dhatok ki eg  eg es hallgatóság előtt. És talán fogok mondani valamit, muszáj 

megértenetek. Fogadjátok azt, mit a ti testvéretektől, a legjo at, a it é  tudok. Ti 
ül étek eg  or osi re delő e  és hallgat átok rá, ha ő ag o  közö séges őszi te  
szavakkal mondaná nektek. És néhányan fiatal hölgyek és fiatal emberek, én nem akarok 

rossz benyomást kelteni nektek. Azt akarom, hogy higgyetek és üljetek nyugodtan. Ne 

felejtsétek el, az Igazságot Igazságnak kell nyilvánítani.  

13   És most nem kétséges, de sokan nem fognak egyetérteni azzal, amit mondok, de én a 

Biblia által akarom bebizonyítani nektek. Ha csak tiszteletteljesek lesztek és hallgattok, 

akkor hiszem, hogy egy jobb megértést és felfogást fogtok kapni arról, a it é  kezdettől 
fogva kalapáltam. Hiszem, hogy ez meg fogja magyarázni, és remélem, hogy ez lesz.  

14   Most talán egy kicsit hosszadalmas lesz, másfél óra vagy talán hosszabb is lehet, ez 

tovább. Nem tudom, hogy milyen hosszan fog tartani.  

   És ost újra azt szeret é  o da i e e  az idő e , hog  tudo , hog  az e erek 
ragaszkodnak a ti szavaitokhoz; ők teszik az ő pásztoraik ak. És ter észetese  é  eg  
pásztor voltam.  

16   És ők ragaszkod ak eg  pásztor sza aihoz, akár sak élet és halál között ol a. Ők 
ragaszkodnak a papjuk szavaihoz, mintha csak az élet és halál volna. És természetesen a 

pásztor, talá  i de el, a it tud, hog  teg e , ő ta ítja az ő épét sak po tosa , 
a i t ő ta ulta a sze i áriu a ; e  kétséges, de a i t a pap is, a külö öző 
vallásokban, amelyeknek papjai vannak. Természetesen a pásztor valójában egy pap; ez 

egy köz e járó szószóló . Íg  ha a pap, i de e , a ire őt ta ították a 
szemináriumban és a kolostorokban, az e er él  őszi teséggel sak po tosa  azt 

o dja, a ire őt ta ították.  

17   Nos, akkor, én nem vagyok bármi szemináriumi tapasztalat vagy kolostori tapasztalat, 

és semmi ellen mind abban, de nekem egy nagyon különleges (sajátságos) életem van.  

18   Amikor csak egy kisfiú voltam, én hívva voltam. És ez egy látható, halható jelben volt 

ad a eke , eg  Tűzoszlop függött eg  okor a  hét é es koro a , pontosan itt Utica 

Pike-nél. Az édesapám O. H. Wathen úrnál dolgozott, aki csak nemrég halt meg. És 

elol astátok a kö et, is eritek a törté etet. És attól az időtől… Le t a fol ó ál, Az 
egjele t sze el láthatólag az e erek előtt. És sokszor készítettek fényképet Arról, 

és az Washington DC- e  függ, i t eg  szerzői joggal éd e, a allásos ű észetek 
csarnokában, mint az egyetlen természetfeletti Lény, amelyet valaha tudományosan 

izo ította  lefé képeztek; ug a az a Tűzoszlop, po tosa  ug a a a  a kinézetben 

(megjelenésben) és minden módon, ami kihozta Izraelt Egyiptomból. Én hiszem, hogy Ez 

Jézus Krisztus Szellem formában, az Istennek Fiúságában.  
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   A ikor Ő először eljött, Ő e ez e olt „Ember Fiának,” ost Ő e ez e a  „Isten 

Fiának,” a Mille iu a  Ő lesz „Dávidnak Fia.” Ő jött E er Fia, eg  Próféta, ahog  
szól a olt Róla; ost Ő Iste  Fia, ter észetfeletti e ; a ag  eljö e dő Mille iu a , 
Ő lesz a Dá id Fia, Dá id ak tró já  ül e. A i t i de  Bi lia ol asó tudja, hog  Iste  
megígérte Dávidnak egy Isteni ígérettel, hog  fele eli az Ő Fiát, hog  üljö  az ő tró jára.  

20   És most egy különös, furcsa szolgálatban, én voltam nevezve mindennek, „Iste től, 
egy ördögig.” És ez csak mindig így van.  

21   A Katolikus egyház érsekje ezt mondta nekem aznap este ott lent, amikor 

tárgyaltunk, azt mondta, „Bra ha  test ér, Keresztelő Já os ilágosa  azo osította 
magát a Szentírásban, amit Ézsaiás próféta mondott.” Ő azt o dta, „A te szolgálatod is 

világosan azonosítható a Gyülekezetben.” Azt mondta, „A Lutheránusok a Bibliában 

vannak.” Azt mondta, „A Lutherá usok felis erték Luthert. A Wesle  hí ők felis erték 
Wesleyt. De mi van a Pünkösdiekkel?” Mondta, „Ők á dorol ak kó orol ak . Ne  
tudják, hova menjenek.”  

       És azt mondtam, „Uram, nagyra értékelem ezt.”  

   És a a  az idő e  a Szelle  leszállt a hölg re, soha e  látott e ge , az ő 
felesége… és eszélt és azonosította ugyanazt a dolgokat.  

   Most, hog  őszi te leg ek ez előtt az Üze et előtt, e  tudom, mit mondjak ma 

reggel. Mondtam neki, „Uram, én nem mondhatom azt. Az egy nagydolog mondani. Az 

úgy néz ki, mint az.”  

24   Egy dolog, amit tudok, hogy valami történt, határozottan. Mindezek a dolgok igaz, 

tudományosan bizonyított, és bizonyítva körbe, és bizonyítva a világ felé, ez nem lehet 

csak egy mítosz (képzelt dolog). Ez Igazság. Mi ez? Hadd mondjam el, allo ással, ielőtt 
beszélek nektek ma reggel, én nem tudom. És én nem mernék tenni bármi lépést, amíg 

e  hallotta  Tőle, a i t eszélt eke  a múltban, és elmondta ezeket a dolgokat.  

25   Ne felejtsétek el, a mi Urunk Jézus Krisztus soha nem azonosította magát, mint az 

Iste  Fia. Ő azt o dta, „Ti mondjátok, hogy Én vagyok; ezért születtem,” és így tovább, 

de Ő sohase  azo osította Magát.  

26   És ost, ez olt a Tűzoszlop, a el  vezette Izrael gyermekeit, az volt Jézus Krisztus 

Szelle  for á a , hiszitek ezt? , a Logosz, a el  ki e t Iste ől. [G ülekezet azt 
mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

27   És amikor a földön volt, azt mondta, „Iste től jö ök, és Istenhez megyek.” 

Mindannyian tudjuk ezt.  

   És az Ő halála, te etése és feltá adása utá . A tárzusi Saul az ő útjá  lefelé 
Damaszkuszba, hog  üldözze a Kereszté eket, ert ők ol a  dolgokat ta ítottak, 
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a el ek elle tétesek oltak azzal, a ire ők oltak egta ít a. És ő eg  ag  har os olt; 
Ga áliel alatt, a ap ak eg ik kie elkedő ta ítója, az ő iskolájuk a, kolostoruk a ; és 
egy nagy ember, és a g ülekezet ek eg  tiszt iselője re dőre . És ott olt ez a ag  
Világosság, a Tűzoszlop újra, leütötte őt a ap közepé . És eg  Ha g szólt, „Saul, Saul, 

miért üldözöl Engem?”  

29   Most ha megfigyelitek, amikor Pál, Saul, felemelkedett, azt mondta, „Uram, Ki vagy 

Te?” Most az a legény egy Zsidó volt, biztos nem hívott volna semmit, hacsak nem valami 

szimbólu  Iste re, ő e  hí ta ol a azt „Uramnak.” Szó al, Az olt ug a az a Tűzoszlop.  

30   Amint Jézus mondta, „Iste hez eg ek. Iste től jötte , és isszatérek Iste hez.”  

31   Ott olt Ő, isszatér e eg  Tűzoszlop for ájá a  újra; Ő azt o dta, „Én vagyok 

Jézus, Akit te üldözöl; és nehéz neked az ösztöke (hegyes bot) ellen rugdosni.”  

32   És felismerjük, hogy amikor Péter apostol, akinek a kulcsokat adták a Gyülekezet 

építésére, egállapítjuk, hog  ő a örtö e  olt, és ug a az a Tűzoszlop átjött a 
rácsokon, kinyitotta a börtön ajtaját, és titokzatos módon kivitte Pétert, anélkül, hogy 

egza ar á az őröket. Számomra ez Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké.  

33   És akkor mindig mindent annak természete által fogtok felismerni. Bármit 

felis erü k az ő ter észete által, azt a g ü öl söt ter i. És kérlek titeket, figyeljetek 

arra a fajta g ü öl sre, a it Ez a Világosság előhoz, a i Iste , ert i dig isszatér 
Isten Igéjéhez, és bizonyítja Isten Igéjét, prédikálja Istennek Igéjét, és Isten bizonyítja így 

a agilag jele tőse  előttetek az Igét. Van valami Az mögött.  

34   Az emberek engem egy prófétának hívtak. Én nem hívom magam prófétának, mert 

nem merném azt mondani, de eke  a … Mo do , ezt o dhato , hog  az Úr 
ege gedte eke  előre lát i dolgokat, elmondani dolgokat, amik megtörténtek, fognak 

törté i, törté és e  a ak, és a tö  tízezer ől ég eg szer se  olt té es. Mi de , 
a it Ő o dott, hog  törté e, egtörtént. Mindannyian tudjuk ezt. Ha van ott egy 

személy a látható hallgatóságban ma reggel, vagy bárhol, aki mondhatná, hogy egyszer 

tévedett, szabad felállnia és megmondani. De ha mindenki tudja, hogy minden 

alkalommal, több ezer alkalommal, ez tökéletesen igaz volt, mondjatok, „áment.” [A 

gyülekezet azt mondja, „Ámen!”-Szerk.] Látjátok? Így az ugyanaz a dolog lenne körbe a 

világon.  

35   Valami éppen történik. Isten soha nem küldi ezeket a dolgokat anélkül, hogy lenne 

egy célja a mögött.  

36  Éppen gondolkodtam itt. Ide helyeztem egyik feljegyzésem. Ma reggel én viselek 

a dzsettago okat… És soka  hallottatok ár erről a fil sztárról, Ja e Russell-ről, és 
az ő a ja Pü kösdi, és Da  He r  az ő u okatest ére, az első u okatest ére, az 
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édesanyja leánytestvéré ek a g er eke. Ő Baptista olt. Ő ott olt az összejö etele , az 
üzlete erek összejö etelé  Los A geles e , Kalifor iá a , két é el ezelőtt.  

37   És éppe  át eszélte  eg  ag  hatal as erőteljes kijele téseket, hog  ég a 
felüg elő, az Iste  g ülekezeté ek eg ik főfelüg elője, és lejött az emelvényre, fent az 

karzatról, ahol ült, és azt mondta, „Nem hiszem, hogy Branham testvért azt vélte 

(gondolta, értette).”  

38   Azt mondtam, „Ezt kell vélnem, uram. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR.” És akkor az volt a 

gyülekezetről e e  a kor a .  

   És a a  az idő e , ez a fiatale er, aki eg  üzlete er… Az ő test éré  át… ott 
olt, hog  eg  reggeli tele íziós űsort készítse , a ásik test ére a Kalifor iai álla i 

közút felüg elője. És Da  He r  előrejött, iutá  efejeztük az összejövetelt, az 

emelvényre ilyen módon, ahol mindazok a férfiak ültek, lejött és átölelt. És azt mondta 

ezekkel a szavakkal, „Bra ha  test ér, re éle , ez e  ha gzik sze tségtörő ek, de,” 

mondta, „ez lehetne a Jelenések 23. fejezete.” Mely, csak huszonkét fejezet van, a 

Jelenésekben. Azt mondta, „Re éle , ez e  ha gzik sze tségtörő ek.” Nem volt több, 

a ikor azt o dta… Most ez a fiú eg  Baptista, és se it e  tudott a 
ter észetfelettiről. E ge  átölel e elkezdett eg  is eretle  el e  eszélni. 

   És a ikor efejezte az is eretle  el e  aló eszédét, olt ott eg  esős testalkatú 
sötét őrű asszo , aki éppe  előtte  ült, felállt és azt o dta, „Nincs szükség 

semmilyen magyarázatra.” Azt mondta, „Én Shreveport-ból vagyok, Louisiana-ból.” 

Mondta, „Ez tisztán Francia volt.”  

41   Viktor Le Doux, aki egy francia férfi volt, szintén ott fent ült, és azt mondta, 

„Kétségkívül, én egy francia vagyok, és ez tökéletesen francia volt.”  

42   Azt mondtam, „Várjatok eg  per et. Írjátok le, a it ő ondott, ielőtt ár it 
mondanátok. Írjátok le, amit mondtok, és hadd lássuk a ti feljegyzéseteket.” És így az 

egyik leírta, és a másik is leírta, még az írásjelek is ugyanazok voltak.  

   És akkor éppe  a a  az idő e , a ikor ők hozták a feljeg zésüket, egy jó kiállású 

fiatal szőke hajú fiú jött hátulról. Ahol e  olt elég hel  eki leül i; ő hátul állt. Előre jött 
és azt mondta, „Csak egy perc, én is akarok egy feljegyzést adni.” Azt mondta, „Én az 

Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) a francia tolmácsa vagyok.” Azt mondta, 

„Szeretném átadni a feljegyzésem.”  

44   És itt, mind a három feljegyzés pontosan ugyanaz, franciából. És itt olvasható. Ezt az 

eredeti feljeg zést ette , rögtö  esze  a feljeg zést. Ez a Da  saját feljeg zése, az ő 
zsebében volt. Persze ez van a Keresztény üzletembereknek, és így tovább.  

 Mert te választottad a keskeny ösvényt, a nehezebb utat; jártál a saját választásod 

szerint.  
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 Kiválasztottad a hibátlan és pontos döntést, és ez az Én Utam.  

 E fontos döntés miatt a Mennynek egy hatalmas része fog várni téged. 

 Mil e  eg  di sőséges ag szerű  dö tést tettél!  

Ez önmagában az, ami megadja és létrehozza, hog  egtörté ik az óriási g őzele  
az Isteni szeretetben.  

45   Most az a férfi aláírta itt. „A fenti kijelentés a ag arázata olt… Da  He r  
prófétálásának Branham testvér fölött, adatott három tanú által, a kávézóban, Los 

Angelesben, Kaliforniában.” 

46   Most ugyanaz a fiatalember, aki ezt a próféciát adta, nem tudta, mit mondott, 

körülbelül egy hónapja Jeruzsálemben volt. Kiváltsága volt kimenni és feküdni a sírban, 

ahol Jézus meghalt és el volt temetve. És iköz e  ott feküdt, ő azt o dta, rájött eg  
ag o  erős go dolat (érzület) és elkezdett sírni. Azt mondta, „Hogy mennyire nehéz volt 

Branham testvér számára ellenállni a világnak és ezeknek a dolgoknak, és az összes 

gyülekezeteknek!”  

47   Mi t ahog  azt eg szer o dták eg ek Bill  Graha  rész e őjé ek, o dták, „Mi 

láthatjuk Billy Grahamot, mert az összes gyülekezet összefogott (egyesült) vele. Mi látjuk 

Oral Roberts a pünkösdiekkel. De mi módon tegyünk valaha bármit, amikor az ellentétes 

azzal, amire az embereket tanították?” Ez Isten.  

48   És Da , a it ő si ál eg  ked e  időtöltésre, készít kis kö eket. Ő ki e t oda, 
ahol a Keresztet lehel ezték, ahol ők o dták, hog  a Kereszt sziklá a olt hel ez e. 
Senki nem volt körülötte, íg  ő kitört eg  kis dara ot a sziklá ól, és eg  e lékért a 
zsebébe tette, hazajött, és készített nekem egy pár mandzsetta gombot abból. És furcsa 

ódo , a ikor elkészítette őket, úg  tű t, hog  érfoltos. És teljesen keresztül 

i deg ike , fol to oság a , eg e ese  fut teljese  keresztül i dkettő  a keskeny 

ösvény. Most az lehet sak eg … Látjátok, valaki más talán nem veszi észre azt, de nekem 

illeszkednek a dolgok a hitemhez. Hiszem, hogy mindennek van egy jelentése (célja).  

   És ost, e e  az idő e , ár i leg e  is, az Úr… Ha ez e  az a dolog, a it Ő 
prófétált Malakiás 4- ől, és Luká s - ől is, és sok más Szentírásból, amely történik 

ebben az utolsó napban, mondhatom ezt zárásban, ez lefekteti az alapot az embernek, 

a ikor ő el fog jö i. Így én nagyon hálás vagyok a Mindenható Istennek, ha ez így van, 

mege gedte eke  te i eg  kis ala it a ű eletle  állapoto a , hog  eg utassa 
az én nagyrabecsülésemet az Ő szeretete eke , az é  szeretete  Neki, és a i 
szeretetünk az emberekhez.  

   Ezért őszi teség e  egközelíte  ezt a té át, házasság és el álás. Isten legyen 

irgalmas mindannyiunkhoz.  
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51   És ost alaposa  fig eljetek. És test ér ők, e keljetek fel, hog  ki e jetek; sak 
üljetek nyugodtan egy kis ideig. Testvérek, tegyétek ugyanezt. Ne kapcsoljátok ki a 

készülékeket ott kint, ami megy ezen a kapcsolaton. Ne tegyétek ezt. Csak üljetek 

nyugodtan egy néhány percig, amíg ez véget ér. Alaposan figyeljetek. Ha nem egyeztek 

vele, jegyezzétek le a Szentírásokat, amit használok, és aztán tanulmányozzátok 

i ádságosa , ielőtt dö tést hoztok.  

       Isten segítsen nekünk, miközben megpróbáljuk megközelíteni ezt a témát.  

52   Most ez kissé hosszú lehet. Nem akarom, hogy bármi sietségben legyetek. És csak 

esze  az időtöket, i da iu két, és ta ul á ozzuk Iste ek Igéjét, igazán és 

alaposan, ahogy tudjuk, hogyan kell tanulmányozni Azt.  

53   Kezdjük Szent Mátéval, a 19. fejezetben. És kezdem, azt hiszem a 19. fejezet 8. 

versével szeretném kezdeni. Lehet elkezdem az 1. versel, és olvasom lefelé a 19. fejezet 

8. verséig.  

54   Most el ne felejtsétek, ezek a dolgok, a iket o dok, uszáj Iste  Igéjé ől 
származniuk. Nem lehet az én saját véleményem, mert az én véleményem éppen olyan, 

mint bárki másé. De annak folyamatosságban kell lenni Isten Igéjével. Ne feledjétek, Isten 

i de t fol a atosság a  tart. Ő soha e  áltoztat. Ő ug a az teg ap, a és 
mindörökké. Hiszitek ezt? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Ő ug a az.  

   Most ol as i fogok a . fejezet ől.  

És lő , ikor el égezte Jézus e eszédeket, el é e Galileá ól, és é e Júdeá ak 
határaiba a Jordánon túl;  

És kö ette Őt ag  sokaság, és egg óg ítá ott őket.  

56   Így ezen a ponton megállok, hog  kiha gsúl ozhassa , kik oltak, akik kísértették Őt. 

 … ondván Néki: Szabad-é az e er ek az ő feleségét akár i okért el o sáta i?  

Ő pedig felel é , o da: Ne  ol astátok-é, hog  a Tere tő kezdettől fog a 
férfiú á és asszo á tere tette őket,  

És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik 

feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.  

Úg  hog  tö é e  kettő, ha e  eg  test. A it azért az Iste  eg eszerkesztett, 
ember el ne válassza.  

Mondának Néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy váló levelet kell adni, és úgy 

bocsátani el az asszonyt?  



9 
 

Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, 

hog  feleségeiteket el o sássátok; de kezdettől fog a e  íg  olt.  

       Most Isten segítsen nekünk.  

57   Ez a Szentírás, ez a kérdés, Jézus sze etalálkozott ezzel az Ő szolgálatá ak elejé . És 
Mózes sze etalálkozott ezzel az ő szolgálata elejé . Ez eg  legfo tosa  kérdés a hí ők 
szí é e . A ű ös e  törődik ele. De ez a hí ők ek a , ert a hí ő pró ál i de t 
megtenni, amit tud, hog a  kell Iste  előtt igazá  él i. Ezért ár i kérdés fel erül a 
vallásban, akkor a házasság és elválás este felmerül, (miért?) mert ez az oka az eredeti 

ősi  ű ek. Ott kezdődött a ű . És ez az oka, hog  ez i dig fel etődik, ert ez a ű  
igazi kezdete.  

   Most i s idő  i dezeket a dolgokat el ag aráz i, de örö el fogok álaszol i a 
leveletekre vagy bármire, amit tudok. Vagy mi vettük a könyvekben írottakat, és sok 

kérdést, és még újság kivonatokat és dolgokat itt, hogy bizonyítsuk ezt, mi tudjuk, hogy az 

É a olt Az al a, a it ő állítólag e ett, ahol ez ég sak e  is Sze tírás, ost ők azt 
állítják, az eg  sárga ara k olt; az eg ik se  olt. , ő házasságtörést kö etett el, az 
előhozta az első g er ekét, a el  Kái  olt. Sátá  saját fia, ert benne gonoszság volt. 

Az nem jött Ábelen keresztül. Sátán fia Káin volt.  

59   Tudom a kérdéseteket most, „Éva azt mondta, ’kaptam egy férfit az Úrtól.’” Ez 

pontosan igaz.  

60   Vehetitek a városban a legkomiszabb asszonyt, a legrosszabb férfit; ha volna egy 

gyermekük, akkor az Úrtól kell származnia, mert Isten rakta össze a törvényeit. És ezek a 

tör é ek, i t a ap felkelése; ha eg  jó föld e tesztek eg  g o ö é t, az ő i fog. 
És a ak ő i kell, ert ez Iste  tör é e. Amikor magot vetünk, annak muszáj 

ö eked ie. És se i se  tud életet tere te i, sak Iste , ert az az Ő tör é e szeri t 
űködik. Ezért, a ikor a go osz ag el olt ültet e É a éhé e , azt világra kellett 

hozni, mert ez Isten teremtésének törvénye. És az semmi mást nem tehet, csak előhozza 
azt, és a ak Iste től kellett jö i.  

61   Ez az oka, hogy az emberek azt mondják, „A kisbabák,” valamikor, „hogy nem 

kereszté  szülőktől született, el a  esz e.”  

62   Jézus Krisztus Vére jóvátétel a gyermek számára, nem érdekel, hogy mennyire 

nagyon született, és hogy mennyire gonosznak született. Ő Iste  Bárá a, Aki el eszi a 
ilág ű eit. A kisg er ek e  tarthat ű á atot, ert se it se  képes eg á i, 

és az olt a ilág ű e, a it Krisztus ak Vére el ett. A a ák a Me e e ek.  

   Ez az eredeti ősi  ű , és ez az oka, hog  egkérdőjelezik. Amikor bármi rendkívüli 

ag  dolog Iste től jö , az első dologról felől . „Mi a helyzet a házassággal és elválással?” 

Most ez, mint mindig, még egy kérdést hoz az emberek közzé. Ahogy Jézus idejében volt, 
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ahogy Mózes idejében volt, ez mindig volt, és ez van napjainkig, egy kérdés (vita tárgya) 

az emberek között, mert az emberek tudni akarják, mi az Igazság.  

64   De ahol van egy kérdés, ott muszáj lenni egy válasznak is. És most ha létezik egy 

válasz, amint mondtam korábban ezen a héten, ott muszáj legyen egy helyes válasz. És ha 

kapu k eg  álaszt ár iről, és az e  hel es, akkor tudjuk, hog  az té es olt. De ott 

van, ti mégis szeretnétek megkérdezni, amíg az igazi kérdésre (problémára) van válasz, ha 

tudni akarjátok az Igazságot. És mivel ez egy Bibliai kérdés, kell lennie egy Bibliai 

válasznak.  

65   Ez olyan, mint mondtam, ha akarok menni ma reggel keletre, és a legjobb, amint én 

tudom ezt, meg kell találnom egy bizonyos valamit a földön, és az feltétlenül (pontosan, 

teljesen) keletre van, és én indultam keletre. Valaki azt mondja, „Branham testvér, ez 

kelet.” Ez kelet, potenciálisan, de az északkelet. Elhaladnék a valódi cél mellett, amelyet 

kerestem; vissza kellene jönnöm, tudva, hogy tévedtem. És akkor, ha valaki azt mondaná, 

„Branham testvér, menj ebbe az irányba, jobbra.” Nos, ez potenciálisan szintén kelet, de 

délkelet. Elveszíteném a célt, amit keresek, mert kívül mennék a tökéletes és egyenes út 

határain.  

66   Most, ha ez így van, két tanítási ötlet (elmélet) van a házasságról és elválásról. És az 

egyik azt mondja, „Egy férfinek csak egyszer lehet megházasodni, csak, ha a felesége 

meghalt.” Ez az egyik nézet (ügy), de ha ezt követve mentek, kimentek a hajóból. És aztán 

a kö etkező azt mondja, „Ó, ha a feleség vagy a férj, az egyik, házasságtörést követ el 

egyikük, el lehet vetni és újra megházasodni.” Ti találjátok ezután magatokat kívül a 

hajóból.  

67   Így, lássátok, ez sem délkelet vagy északkelet; mi pontosan keletre akarunk. 

Kimennétek a Szentírásból, amikor ezen az úton mentek, kimentek a Szentírásból, amikor 

ezen a módon jártok. Mi tudni akarjuk, ahol Szentírás Szentírással találkozik, és akkor 

tudjuk, i az Igazság. Mi dkettő eg  külö öző utat esz, és nem hozza fel a helyes 

választ, de ott mégis muszáj legyen egy válasz.  

68   Ez olyan, mint ma, a gyülekezetben két nagy tanítási doktrína van; egyik a 

kálvinizmus, a másik armin-… ar i iz us. Az eg ik tör é eskedő, a ásik keg ele  a . 
És mi jöttünk megtudni, hogy az emberek, akik a kegyelemben hisznek, a kálvinisták, azt 

mondják, „Áldott legyen Isten, az nem árt nekem, hogy dohányzom. Az nem árt nekem, 

hogy iszom. Tehetem ezeket a dolgokat, én Örök biztonságot kaptam.” Aztán mi 

egtaláljuk a ásik oldalt, a tör é eskedők azt mondják, „Ó, é  szeret é  őt 
leordítani, meg szeretném neki mondani a véleményemet, de én egy Keresztény vagyok, 

csendben kell maradnom.” Látjátok, két külö öző úto  találjátok agatokat, és eg ik 
sem jó. Most kemény ezt mondani, de ez az igazság.  
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   Két külö öző úto  találjuk agu kat; az egyik megy az egyik úton, a másik a 

másikon. Most hadd lássuk, mi az Igazság.  

70   Most figyeljetek, és nézzétek eg, hog  ez ésszerű ek ha gzik-e nektek. Például, ha 

készülök tengerentúlra menni. És én fogom venni a saját családomat. Odahívom a 

feleségem magamhoz, és akarom mondani, „Mi eg ü k… É  te gere túlra eg ek, 
drágám.” Most itt a  a tör é eskedő oldal, „Most, feleségem, fogok lefektetni egy 

törvényt neked! Ha bárki férfivel flörtölsz, amíg elmentem, amikor visszajövök, te egy 

elvált asszony vagy. És én nem akarom, hogy szemet vess, nem akarom, hogy flörtölj! 

Megértetted ezt? Én vagyok a te férjed! Ha megteszed, el foglak vetni, amikor 

visszajövök.”  

   Aztá  ő egragad a a akke dő él, és o da á, „Kedves férjem, akarok 

mondani neked valamit, látjátok, látjátok, ha szemet vetsz bármelyik asszonyra, vagy 

veszel valakit az asszonyok közül, vagy flörtölsz bármelyik asszonnyal, te egy elvált ember 

leszel, amikor visszajössz.” Most, nem volna az egy boldog ottho ? Ez a tör é eskedők. 
Rendben.  

   Most a ásik oldal, ha el eg ek a te gere túlra és si ál ék eg  hi át… 
Átgondolnám és mondanám, „Most, nézd, én fogom venni ezt az asszonyokok közül. Ó, 

ez re d e  a  a felesége el, ő e  törődik azzal.” A feleségem azt mondaná, „Én 

kimegyek ezzel a férfivel. Ez rendben van Bill-el, ő e  törődik azzal.” Ha nem érdekelne, 

akkor ala i aj a  ele ; e  szeret é  azt az asszo t igazá . És ha őt e  
érdekel é, ott ala i aj ol a ele. Ő a felesége ; e  akarom, hogy egy másik férfi 

olo dozzo  ele. Ő az é  felesége .  

73   Nos, a helyes módja annak, hog  i dkettő ek igaza a , de e  po tos Igazság.  

   Most, a ikor a te gere túlra eg ek, hog  hel ese  teg ü k, összeg űjtö  a kis 
családom, és imádkozu k eg ásért. És é  rá ízo  őket Iste re, és ők rá íz ak e ge  
Iste re. És a ikor ezt tesszük, eg ü k te gere túlra… é  eg ek te gere túlra. Nos, 
tudo , hog  ő szeret e ge ; é  ízo  e e. És é  szerete  őt; ő ízik e e . 
A eddig íg  szerete  őt, ő nem aggódik semmit arról, hogy én veszek bármely más 

asszo t. A eddig ő szeret e ge  igazá , iért, eke  i s szüksége  go dolkod i 
arról, hog  ő ki eg  ár el  ás férfi el, ert ő a felesége , és hiszek eki.  

75   Hiszem, ha valóban valami rosszat tennék, egy botlást csinálnék és kimennék valami 

asszonnyal, és visszajönnék és bevallanám neki, és mondanám neki, „Meda, én nem 

akartam ezt tenni. Én egészen egy csapdába estem, ez az asszony csak egyenesen hozzám 

futott, és megragadott engem a karomnál, és elkezdett így és úgy,” hisze , hog  ő 
egérte é. Hisze , hog  ő eg o sáta a azt eke . De én nem tenném azt semmiért, 

ert szerete  őt. Noha ő eg o sáta a eke , e  te é  azt. Ne  á ta á  eg 
se iért. Bár tudo , eg o sáta á eke , e  akar á  eg á ta i őt.  
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   És íg  a  ez Iste el. Ha é … ha egy phileo szeretet, ami az emberi szeretet, a 

szeretet közössége, amit egy férfi érezhet a felesége iránt; mi a helyzet az agapé 

szeretettel, a görög szó jelentése, „az Istennek szeretete,” hogyan tenne az velem Jézus 

Krisztus felé? Mindaddig, amíg akarom megtenni, teszem azt, az én szívemben 

megteszem azt! Akár… o do , i daddig, a íg a szí e e  tesze  azt, é  eg ek és 
teszem azt. A törvényesség nem engedi nekem azt tenni, mert tudom büntetést kapnék 

azért a tettért. De a valódi Igazság az, amikor az Istennek szeretete a szívedbe jön, amíg 

te Azt akarod tenni. Ez annak Igazsága. Ott van a két tanítás. Nem a törvényesség vagy 

ás, ag  a kál i iz us, ez i dkettő.  

   Most az is kiderül a, hog  sok külö öző felekezet létezik. Ott a  a Katolikus 
egyház, a Protestáns egyház. Mindegyikük azt o dja, ők az Út, látjátok, „Mi vagyunk az 

Út, mi vagyunk az Igazság.” Ott vannak a Metodisták, azt mondják, „Mi vagyunk az 

Igazság.” A Baptisták azt mondják, „Mi vagyunk az Igazság.”  

78   Nos, nekem, mindaddig, amíg úgy érzik, nem így van, mert Jézus azt mondta, „Én 

vagyok az Igazság.” Látjátok?  

79   Ezért, amint az utolsó este prédikáltam, hog  Ő a hel , aho á Iste  hel ezte az Ő 
Nevét, az egyetlen hely az imádatra. Nem vagytok Keresztények, mert Protestánsok 

vagytok. Nem vagytok Keresztények, mert Katolikusok vagytok. Nem vagytok 

keresztények, mert Metodisták vagytok, Baptisták, vagy Pünkösdiek. Ti Keresztények 

vagytok, mert belekeresztelkedtetek Jézus Krisztusba a Szentszellem által, nem a víz által. 

„Ott van egy Hit; egy Úr; egy keresztség,” ez a Szentszellem keresztség. A vízkeresztség 

bevezet titeket egy közösségbe. A Szentszellem keresztség bevezet titeket Krisztusba. Ott 

van az Igazság.  

   Két elgo dolás a  erről a házasságról és el álásról is. Most, hog  a i Uru k 
megnyitotta a Hét Pecsétnek titkát az Ő Igéjé ől szá u kra, e e  az utolsó apok a . 
Most sokaknak ez lehet görög, de az én gyülekezetem megérti. Mi által? És hallottatok a 

látomásokról, és mi történt. És a kérdés egy Bibliai kérdés, felkérünk, hogy higgyétek, 

hogy ott muszáj lenni egy valódi válasznak, az egészen elrejtett titkokba, amik el voltak 

rejtve a világ alapítása óta. És a Biblia megjövendöli, és azt mondja, hogy ebben az utolsó 

napban ezek a titkok ismerté lesznek téve. Jelenések 10, „És a hetedik angyal 

hangzásában, a Laodiceai hírnök, Istennek titkai ismerté lesznek téve.” És ez az utolsó 

kor, amely Laodicea.  

81   Nézzétek meg mindezt az ébredést, folytatódik tizenöt éve vagy több, és egy 

felekezet sem jött ki abból. Luthernek volt egy ébredése, ment egy felekezetbe; Wesley, 

ment egy felekezetbe; Alexander Campbell, ment egy felekezetbe; mindezek a többi 

ag … Joh  S ith, és íg  to á , felekezetek, Mood , i d égig. De itt a  eg … 
Általában egy ébredés csak körülbelül három évig tart. De ez már több mint tizenöt éve 
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tart, és eg etle  felekezet se  alakult ki előle, ert ez a Mag ideje. Ni s ott tö  
hüvely, miután a hüvely egyesítésbe ment, ez a Mag.  

82   Iste  késze  áll, ajo  Ő e  selekszi ezt ost, Ő készül hí i eg  G ülekezetet 
tökéletességre az Ő Igéje által, Jézus Krisztus által. Figyeljétek meg, ott valahol muszáj 

lenni egy válasznak, és Az létezik, az Istennek hét-pecsétes titka, a Hét Pecsétek.  

83   Hányan értitek ezt, emeljétek fel a kezeteket. Hadd lássuk. Gondolom legtöbben a 

körülöttü k lé ő g ülekezetek ől, fig eljetek. Ha e , a kö ek elég ha ar ki fog ak 
menni a témáról. Nekünk vannak könyvek, néhány könyvek Arról most.  

84   Jézus a szövegünkben felszólít minket, hogy menjünk vissza a kezdethez, a Bibliai 

válaszért.  

   Most, a ikor Ő sze etalálkozott ezzel, két dolog olt látható. A papok azt o dták 
Neki, „Lehet-e eg  férfi ek el o sáta i elűz i  az ő feleségét és feleségül e i egy 

másikat bármilyen okból?”  

       És Jézus azt mondta, „Az nem így volt a kezdetben.”  

       Akkor ők azt o dták, „Mózes megengedte nekünk írni egy válólevelet, és 

elbocsátani őt ár ikor ők akarták.”  

   Ő azt o dta, „Mózes azért tette ezt, mert,” Én engedem ezt a feltételt egy kis ideig, 

„a ti szívetek keménysége miatt; de (kezdet)-től, ag  kezdet e  e  íg  olt.” A kérdés!  

87   A mai kérdés, a világbékéhez hasonlóan, „Az jön politika által, egyesült nemzeteknek 

szövetsége által?” Én azt mondom nektek, nem. Az mindig sikertelen, és újra az lesz. De 

marad ott egy igaz válasz a kérdésre, „Lesz-e béke a földön?” Ige , a ikor a ű  eltű ik a 
földről, akkor éke lesz. De addig e  lesz éke, „nemzet fog felemelkedni nemzet ellen, 

és királyság királyság ellen.” Iste  adott eg  elle szert a ű re. Alaposan figyeljetek most. 

Iste  adta az elle szert a ű től egsza adulásra a föld ek, de a föld ől aló e er e  
fogadja el Istennek jóvátételét (ellenszerét).  

88   Isten adott nekünk egy jóvátételt és egy utat, hogy megházasodjunk a feleségünkkel 

és éljü k elük, de az e er e  fogadja el Iste  jó átételét, e  fogadják el az Ő Igéjét 
arra. Jézus o dta ezt. És ez e lékeztet i ket az Ő Sza aira, tud a, hog  Ő o dta, 
„Mennyek és föld el fognak múlni, de Enyémek nem fognak.”  

89   A kérdésre az igazi válasz, hogy Jézus azt akarja, hogy menjünk vissza, hogy 

visszamenjünk a kezdethez. Akkor ez a Ge ezis e  Mózes első kö é e  lesz, ert a 
Genezis szó, mag fejezet minden kérdésre a Bibliában. És nektek mindig vissza kell menni 

a maghoz, hogy lássátok, milyen fajta egy mag van a földben, hogy megtudjátok, milyen 

lesz a termése. Nos, milyen fajta magot vetettek el? Genezis a mag fejezet, mi 

visszatérnénk a Genezishez. Jézus mutatott nekünk erre a Szentírásra, „kezdetben.” Most 
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e lékezzetek, az, a ikor az idő elkezdődött. Ezt egelőzőe  Örökké alóság olt. Most, 

ott van a mi kérdésünk, figyeljétek meg, ha visszamegyünk a kezdethez.  

90   Most ne hibázzátok ezt el! És ez az oka, hogy lassan akarok beszélni, úgy, hogy az 

e erek ki t a hálózato , és hog  a fel étel érthető leg e .  

91   Ha Jézus azt mondta, „Menjünk vissza a kezdethez,” ott sak eg  pár olt i de ől 
a földö . Ott olt eg  Ádá , eg  É a, ők eg esül e összekap sol a, illeszt e  oltak Iste  
által egyedülállóan (kizárólagosan). Eg  ősté , eg  hí  ló; eg  ősté , eg  hí  
papagáj. „Kezdetben,” a it Ő o dott ekü k, hogy menjünk vissza, ott csak egy pár 

olt i de ől. Igaz ez? [A g ülekezet azt o dja, „Ámen.”-Szerk.] Aztán megtudjuk, 

hogy „kezdetben” i de  tökéletes re d e  és har ó iá a  űködött Iste el, semmi 

sem volt kiszolgáltatva.  

92   Az égben még mindig minden rendben van; az összes csillag, a galaxisok, a 

naprendszer, minden tökéletes rendben van. Egy azokból mozdulna, megszakítaná az 

egész programot.  

93   Most figyeljetek. Látjátok? Egy megszakítás (zavarás) tönkreteszi az egész programot! 

Most, amikor az emberi lények folyamatosságban haladtak Istennel, amikor egy ember és 

egy asszony volt, ez az asszony vétkezett, és ez kimozdította az egész földi programot az 

Istennel való folytonosságból. Ezért, egy szót hozzáadni ehhez a Könyvhöz, vagy egy Szót 

elvenni Abból, az kivet egy Keresztényt az Istennel való folytonosságból, kivet egy 

gyülekezetet Istennel való folytonosságból, kivet egy családot az Istennel való 

fol to osság ól. Mi de  hí őt ki ethet, ha e  fogadja el Iste ek i de  Igéjét.  

94   Akkor az asszony okozta a kedves otthon elválását. Nem Kerubok voltak, akik 

megzavarták a földet. Az nem Ádám volt, aki kimozdította az otthont. Az nem volt bármi 

más, aki kimozdította az otthont, és kimozdított minden dolgot a folytonosságból, csak 

egy asszony, Éva. És itt van az a „kezdet,” a iről Jézus eszélt, elro lott. Jézus azt 
mondta, „Kezdet e  Iste  i de  faj ól tere tett eg  hí et, eg  ősté t.” És most, 

a ikor ez az asszo … e  a ősté  ló, a ősté  kut a; ha e  az asszo , ő törte eg 
Isten folytonosságá ak egész hi átla  űködését a földö , e  a ősté  kut a; 
ha e  az asszo , ő törte eg Iste  hi átla  űködésé ek fol to osságát a földö , és 

i de t halál a dö tött. Az asszo , e  a férfi, egszakította a szö etséget. Ő 
megszakította a szövetséget, ert iért?  ő átlépte Iste  Igéjé ek határát. Most, hogy 

egtörte a férjé el aló szö etséget, ő egtörte Iste el a szö etséget; tehát, ert 
megszegte a szövetséget Istennel, megszegte azt a férjével is.  

95   És amikor megtöritek ígéreteteket és szövetségeteket Isten Igéje felé, az, ami okoz 

olyan sok törvénytelen (házasságon kívül született) gyülekezeti tagot, mert összejön 

embereknek egy csoportja és azt mondja, „Nos, Az nem azt jelenti,” és az kiveti az egész 

szervezetet az Igével való folytonosságából. „Mi nem hisszük Azt. Doktor Jones azt 
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mondta, Az nem úgy van.” De, amíg Isten azt mondta, hog  úg  a , Ő azt o dta, 
„legyen minden ember szava hazugság, és az Enyém legyen az Igazság!” Ott az 

megszakítja a folytonosságot.  

96   Most mi látjuk, hogy a folytonosság megszakadt, amikor az Élet vonala megszakadt, 

az idő o ala is egtört, egszakadt a szö etség, i de  eghiúsult dara okra tört ! 
Mi okozta? Egy asszony. Az megtörte a szövetséget. Most, ha el akarjátok olvasni ezt, 

elolvashatjátok Genezis 3-ban.  

   Most akkor olt az, hog  a férfi úrrá lett té e az asszo  fölé Iste  Igéje szeri t. Ő 
nem volt többé egyenrangú vele. A természetben egyenrangú volt vele, tudjátok; de, 

amikor megtörte Isten Igéjét, Isten tette a férfit uralkodóvá fölé. Genezis 3:16, ha le 

akarjátok jeg ez i. Ő e  olt tö é eg e lő a férfi el. Ő olt Iste  Igéjé ek a egtörője.  

98   Nem látjátok, „ő,” ő, a g ülekezet itt le t? Az Iste  Igéjé ek egtörője, az ki eti őt 
teljesen a folytonosságból. És ez az, amit a gyülekezet tett, szellemi halálba vetette az 

egész dolgot. Most meg fogjátok érteni, miért kalapálok ezekre a dolgokra, ahogy teszem. 

Ez Igazság! Ezek Bibliai tények.  

99   Figyeljétek meg, miért tett egy ilyen dolgot, mint ez; hogyan volt képes ez a kedves 

g ö örű tökéletes asszo ?  

   Eg szer látta  eg  képet, azt hisze  Görögország a  olt, eg  ű ész festett eg  
képet É áról. Ő olt a legször ű  dolog, a it alaha láttál. Ez megmutatja, amit a testi 

el e képes lát i. De ő e ; ő g ö örű olt, ert ő tökéletes asszo  olt, az összes 
asszonytól.  

101   Figyeljétek meg, miért tett egy ilyen dolgot, a a  a agas re d e  olt? Ő 
pontosan egyenrangú volt a férfivel. De mindannyian tudjuk, hogy elvesztette az 

egyenrangúságát a férfivel, amikor vétkezett, és Isten azt mondta, „A férfi lesz az 

uralkodód i e től.” Most ez a Szentírás. Ha akarjátok, elolvashatjuk.  

   É  ado  ektek a Sze tírásokat, íg  időt spórolunk meg, mert ez a nagy 

összeköttetés az egész országon át, hogy elolvashatjátok azt magatok.  

   Fig eljétek eg az okát, hog  ezt tette. Hog a  kapta eg őt alaha Sátá ?  

104   Tudtátok, hogy Sátán egy napon egyenrangú volt Istennel? Biztos az volt, minden, 

ki é e eg  tere tő; ő i de  olt, Iste ek jo já  állt a Me ek e , eg  ag  ezető 
Kerub.  

105   Fig eljétek eg az okát, hog  ő ezt tette, ő e  olt az eredeti tere tés e . Ő e  
olt Iste  eredeti tere tésé e ; ő eg  ellékter ék olt. Ezért, „kezdetben,” ahogy 

Jézus utalt rá, ő e  olt Iste ek eredetileg tere tett tere t é e. Ő a férfi ek eg  
mellékterméke volt, amikor Jézus a „kezdetre” hivatkozott.  
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   Ne felejtsétek el, Ádá  i dkettő olt, férfi és ő, az eredeti tere tés e  eg , de 
aztá  ő el olt álaszt a eg  orda által.  

107   Figyeljétek meg, de egy melléktermék, és figyeljétek meg, hogy az egyetlen Isten 

összes tere tésé e , i de  állat és ár i ás, ő olt sak az eg etle  eze  a ódo  
létrehoz a. Mi de  ás ő e ű az eredeti tere tés e  olt. Mi de  ás ő e ű az 
eredeti teremtésben volt, csupán Éva nem volt az eredeti teremtésben. Látjátok, hogy 

eze  a ódo  olt létrehoz a. Eg  idő utá  eljutu k ehhez. Fig eljétek eg, e e  az 
eredeti tere tés e , hog  ő olt a a , e  olt a a , sak eg  ellékter ék. És 
e e  a tere tés e  ott a …  

108   Most nem akarom megbántani az érzéseiteket, csak az Igazságot akarom elmondani 

nektek. És csak maradjatok ülve nyugodtan; tegyétek szépen.  

109   Semmi sem volt létrehozva olyan csalafintának, mint egy hamis asszony. Nem lehet 

semmi más; semmi nem lett arra teremtve. 

110   Szintén nem lehet semmit olyan könnyen megtéveszteni (félrevezetni, rászedni), 

mint egy asszonyt. Most az elesés bizonyítja ezt az állítást, hogy igaz, az elesés a 

kezdetben.  

   Ő e  olt e e az eredeti teremtésben, kezdetben. Ő Ádá a  olt, de e  
agá a  eg  ői e e , a kezdet e . Ő, i t eg  ellékter ék olt létrehoz a.  

112   Most, semmi nincs úgy létrehozva, hogy félrevezethet, és félre ezethető, ol a  
könnyen, mint egy asszony. Semmi nincs úgy alkotva, vagy alacsonyodhat le olyan 

mélyre, mint egy asszony. Gondolkodjatok most. Nincs semmi az egész teremtésben 

létrehozva, hogy lealacsonyodhat olyan mélyre, mint egy asszony. Ő kö e e  
összetörheti eg  férfi szí ét, i t ár i ás a ilágo , az ő felesége. E gedjétek, hogy ez 

a kedves kis feleség egy másik férfivel szaladgáljon; megnézhetitek azt a cimborát, aki ott 

ül sír a a g er ekei el. Ő azo  a ódo  a  alkot a. Ő úg  a  alkot a, hog  ezt teszi. Se 
a disznó, se a kutya, vagy más állat nincs úgy alkotva, i t ő, ag  ala so odhat ol a  

él re, i t ő képes leala so od i. Most ez igaz.  

       Tiszteletadással az é  test ér ői ek, é  sak akaro , hog  fig eljetek.  

113   Az állat e  lehet erköl stele . A ősté  kut át „szutykosnak (lomposnak)” 

hívjátok, a hí … disz ót eg  „kocának,” de az ő ő e ű  erköl sük illió érfölddel 
felette a  sok holl oodi sillag fil sztár  fölött. Me ire él re leala so odik, ő 
úgy van alkotva. Ő e  tud… Csak go dolkodjatok ost erről. Se i se  létezik a 
világon Isten teremtésében, ami erkölcstelen lehet, olyan mélyre süllyedhet.  

114   Azt mondjátok, „Várj egy percet,” ’ember’!” Mi rátérünk erre. Az asszonynak kell 

mondani „igent.” 
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115   Figyeljétek meg, semmi sincs úgy alkotva, hogy olyan mélyre lealacsonyodjon, vagy 

erkölcstelen legyen, kivéve egy asszony. Egy kutya nem képes megtenni, egy disznó nem 

képes megtenni, egy madár nem képes megtenni. Egyetlen állat sem erkölcstelen, és nem 

is lehet, ert e  úg  a  alkot a, hog  az leg e . Eg  ősté  disz ó e  lehet 

erköl stele , eg  ősté  kut a e  lehet erköl stele , eg  ősté  adár e  lehet 
erkölcstelen. Csak egy asszony teheti meg.  

   Most látjátok, ho á e t Sátá ? Látjátok? De eki ég i dig a , ő az eg etle , 
aki kapott hatalmat (döntést hozhat) „igent” vagy „nemet” mondani. Látjátok, attól függ, 

hol akarja tartani magát. Látjátok? Most itt láthatjuk eg értel űe  a kíg ó agját, ahol 
az ejött. Ott sak eg etle  hel  a , aho á ő tehette. Ha ez e  szögezi le azt alaki ek, 
az vak. Látjátok? Látjátok, ahhoz kellett menjen.  

117   Figyeljétek meg, az oka, hog  az állatok e  tudták egte i, eg  ősté  állat 
se , ők e e oltak az eredeti tere tés e . De az asszo  e  olt e e az eredeti 
teremtésben. Most visszamegyünk, hogy feltárjuk ezt, aztán lehozzuk egyenesen a 

modern napra, a Testamentumban.  

118   Ő eg edül a  alkot a erköl stele  és tisztátala  életre. Eg  kut a e  tud, és 
eg é  ősté  se  tud. Eg  kut a ag  ár i ás állat, eg szer eg  é e  a köl kökért; 
nem a szexuális élvezetért, ha e  az ő köl keiért. Az öreg a adisz ó, az öreg lo pos 
kut a, é e te eg szer eg  pilla atra, az ő köl keiért. De eg  asszo  úg  a  alkot a, 

ár ikor ő ág akozik. Néhány dolgot kihúztam itt most; a többit el tudjátok képzelni. 

Egy kutya nem tud; az asszony tud. Én remélem, a Szentszellem kijelenti nektek a többit 

e ől, a it itt kihúzta .  

   Ő az eg etle  faj, a ői fajok ól, aki sze , mint a hím. Nincs még egy faj 

ala e i közt. Iste  összes tö i tere t é ei él a hí  a g ö örű, úg i t az 
állatok közül, madarak, és így tovább, mindig a hím a szép.  

120   Nézzétek eg a ag  hí  szar ast, szép ag  szar akkal, ag szerű fajta, és a kis 
eg szerű sutát. Nézzétek eg a ag  kakast az ő összes szép tollai al; és a kis ar a 
tyúkot. Nézzétek meg a madarakat, a hímet és a tojót. Miért, miért ilyen az összes 

Iste ek tere tésé ől? Mi de  tere t é e  a hí  a sze . A juhok között, a disz ók 
között, a lovak között, bármi más között, mindig a nagy hím, ami szebb, és a madarak 

között.  

121   De az emberi faj a , az asszo , aki sze , e  a férfi; ha ő férfi sze , ala i 
i s re d e , alahol átkereszteződött a ag. Eredetileg ez íg  a . Miért, iért törté t 

ez? Hog  egté essze  á ítso , eg saljo . Az ő asszo  ter ezője ár á kodója  
Sátán, még mindig munkálkodik rajta, ezekben az utolsó napokban is.  

122   Hadd álljak meg itt csak egy pillanatra. „Szépség!” Tudtátok, hog  a ilág ak első 
nemzetközi pusztulása, vagy világszerte, azért volt, mert az asszonyok szépek voltak? 
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„Amikor Istennek fiai látták az emberek lányait, hogy szépek voltak, asszonyoknak vették 

azokat.” Igaz ez?  

123   Észrevettétek, hogy fokozódik az asszonyok szépsége ezen a napon? Én láttam Pearl 

O’Brien- ek a képét, el ről azt go dolták, hog  a legsze  asszo  volt a nemzetben, 

valamikor. Ebben az iskolában nem csak egy tinédzser lány a , aki elho ál osíta á őt, 
a ikor a szépségről a  szó.  

124   Az asszonyok szépségének növekedése mutatja a megtévesztés idejét. Mikor 

látszott a gyülekezet még szebbnek, mint ma? Minden nagy szereplés, szép nagy 

épületek, és illiók ezek ől és illiók azok ól. Ne  látjátok, „ő” a megtévesztés!  

125   Most, se i se  képes úg  leala so od i, i t ő, és ő úg  a  alkot a, hogy 

egté esztő á ító  lehet. És Sátá  aló a  u kálkodik rajta a, ezek e  az utolsó 
napokban, mert ő a for álója ter ezője, ármánykodója). Most ezt bizonyítani tudom. 

Menjünk vissza egyenesen a kezdethez, amikor elkezdett munkálkodni rajta, Ádám, vagy 

Sátá , Iste , ag  Sátá ? Látjátok, ez az ő ter ezője szerkesztője, selszö ője . Az ő fő 
feg ere, hog  a férfit az ő sze é e erköl stele ségé e  esse, leg e  eg  si os 
asszo , ő efol ásolhat uralhat, hintáztathat) egy férfit, bármilyen módon, ahog  ő 
akarja. Testvérek, nem a csempészett alkohol csapszék lent itt, ami megszerzi a férfit; az a 

si os asszo  sétál a lefelé az ut á , sa argat a agát félig felöltöz e. Ez, a i eszi… 
Ez a saló eg e ese  ott. És ő ő e  halálos azzal, a szolút halálos. Ti kétségbe 

o hattok e ge  arról, hog  Sátá  az ő ter ezője, de ez az Igazság. Sátá  alakította őt. Ő 
még mindig teszi ezt.  

126   Hadd mutassak nektek valamit a Szentírásban. Nekem muszáj titeket visszavinni a 

Szentíráshoz, és véleményt alkothattok, amint megtekintitek a mai napban.  

127   Sátán az egyetlen, akinek tulajdonsága (arcvonása) ez a fajta szépség. Ha 

egfig eljük, ő olt a legsze  az összes A g alok közül a Me e . Igaz ez? És az ő 
vágya egy szebb hellyé tenni a Mennyet, mint Mihály királysága. Igaz ez? Az is 

eg utatkozik, hog  Kái  az ő fia olt, ő eg  g ö örű i ádatot Iste tiszteletet  
ajá lott fel, ő feldíszítette az oltárt g ü öl sökkel és irágokkal, és íg  to á . Igaz ez? 
G ö örű! A ű  szép, a it i szép ek hí u k a. És a ű  egté esztő, szépség által. 
Soha nem nézhettek egy asszonyra, aki megy lefele az utcán, és mondanátok meg, mi van 

a szívében. Látjátok? De akarom ezeket a dolgokat így mondani, hogy láthassátok, miért 

Sátá  az ő for álója. Ez po tosa  igaz, saját fia, Kái , izo ítja azt. Most ő g ö örű, íg  
megtéveszthet.  

   A ilág g ö örű, íg  az egté eszthet. É  érte  a koz oszt, a ilágre det. Az 
g ö örű, íg  egté eszthet, ag  szép hel ek és lu us.  

129   Emlékezzetek Ámós prófétára, amikor feljött, átnézett, le a városra, és látta, mint 

eg  oder  Holl ood, ézett a kis öreg sze ei el az ar á a lógó ősz haja alól. És 
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lement oda egy Üzenettel, és felkiáltott azon a helyen. Azt mondta, „Ugyanaz az Isten, 

akiről állítjátok, hog  szolgáljátok, el fog pusztítani titeket!” Ez igaz.  

   Bű  szép. Ők lefestik Júdást, mint valami öreg részegest itt kint valahol az utcán, 

ajká  fit egő leg ekkel, és íg  to á , i t Júdás. Júdás szép olt, erős, eg  saló. Az nem 

az a fickó, aki körbenéz téged, az nem az a fickó, aki (egy öreg gazda) jön egy pár 

munkaruhában rajta, hogy körbenézze a feleségedet; ez ol a  dörzsölt, ő gaze er.  

   A ű  g ö örű a ilág sze é e , de Iste  e  szerepel il e  fajta szépség e . 
Tudtátok ezt? Isten jelle e  szerepel, g ö örű jelle e .  

132   A Bibliában, Ézsaiás 53, ha le akarjátok jegyezni a Szentírást. Ez van írva a Szentírás 

soraiban itt ezen az oldalon. Ézsaiás 53, a Biblia azt mondja a mi Urunk, Jézusról, hogy 

„Ne  olt szép, hog  i kí á á k Őt. És ol a , hog  i elrejtettük az ar u kat Tőle.” 

Igaz ez? Mi e  ág tu k Rá, ert Ő e  olt szép. Talá  eg  kis társ olt, gör edt 
állú, örös ek tű ő, Ő e  olt kí á atos, hog  eg  ezető leg e . Ne  úg  ézett ki, 
i t eg  ezető. Közö séges ut ai nyelvet beszélt, és így tovább, mint az emberek, az 

eg szerű e erek, ezért Ő e  úg  ézett ki, i tha ala i ag  tudós ol a, ű elt, 
szép, i de  öltözete és i de . Ő sak eg  közö séges E er olt. „Nem volt szépsége 

Neki, hogy vágyakoznánk Rá.” Ő ki t járt po tosa  az e erek ellett, ők ég azt se  
tudták, hog  Ki olt Ő. Ő e  úg  ézett ki, i t eg  Iste  közöttü k jár a, mit 

go dol á k eg  Iste ről. de ug a úg  Ő olt!  

133   Megfigyeltétek, amikor az Úr Isten mondta Sámuelnek, „Menj fel Jesse házába és 

kend fel egyik fiát királynak, hogy vegye Saul helyét?”  

134   Most az emberek Sault választották, amikor Sámuel feltétlenül mondta nekik, hogy 

e teg ék azt. Ő azt o dta, „Iste  e  akarja, hog  eg  királ otok leg e ; Ő a ti 
Királyotok.” És azt mondta, „Mondtam valaha bármit nektek az Úr Nevében, kivéve, ami 

megtörtént? Könyörögtem-e valaha nálatok pénzért vagy valami másért életemben?”  

135   Azt mondták, „Nem, soha nem könyörögtél pénzért. És bármit mondtál az Úr 

Nevében, az megtörtént. De mi királyt akarunk mindenképpen,” íg  ők Sault álasztották. 
Nézzétek, mit választott a világ! Nézzétek, it álasztott Izrael, Iste  felke tje, ők 
választottak egy embert, akinek feje és válla felette volt bármely embernek a nemzetben, 

nagy, hatalmas, szép, jóképű fi kó, és mindig egy agyafúrt kenetben volt.  

136   De Isten azt mondta, „Én fogok választani nektek egy királyt az Én választásomra.” 

Így azt mondta, „Sá uel, e  fogo  el o da i eked, ki ő, de e j fel oda. Ő eg ik 
Jesse fiaiból.”  

137   És Jesse és felesége, és mind azok körülnéztek, azt mondták, „Ige , a i legidőse  
fiu k, eg  ag , agas, jóképű e er, az ő egjele ése éppe  egfelelő a királ i 
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koro ára. Ő okos. Képzett. Ő eg  kitű ő e er. Tudo , ő éppe  egfelelő le e. Ő a 
egfelelő szót ondja.”  

138   Amikor kihozták, Sámuel vette az olajos edényt és odament hozzá. Azt mondta, 

„Ne , az Úr isszautasította őt.” Íg  ő e t égig a hat fiá , és az Úr isszautasította 
mindegyiket. Azt mondta, „Nincs még egy?”  

139   „Ó,” mondta, „igen, van ott egy, ő ki t a , hátul a juhokat legelteti. Ő sak ül ott 
hátul és é ekeket játszik, és é ekel és kiáltozik és fol tatja. De ő eg  kis öreg ferde állú, 

örös ki ézetű e er, őt soha e  te éd eg  királ ak.”  

   Ő azt o dta, „Menjetek érte.” És mikor Dávid eljött a próféta szeme elé, a próféta 

futott az olajjal, és ráö tötte azt az ő fejére, azt o dta, „Ez az Isten kiválasztottja.” Nem 

szép, de jellemes. Isten a jellemre néz.  

141   Az ember a természetes szépségre néz. Ez megtéveszt. És ezért kapott az asszony 

szépséget, egté esztésre, hog  egté essze . Eg  g ö örű asszo , ha e  
egfelelő ódo  hasz álja azt, eg  átokra a  eki; az g orsa a  fogja külde i a 

pokolba, mint bármi más, a it tudok. Ha ő sak… Persze ő szép lehet, a eddig a férjé el 
arad, és azt teszi, a i hel es, és az jó és po pás. De ő eheti ug a azt a dolgot, és é , 

hog a  ő egté eszthet e saphat, á íthat  azzal, ert az adva volt neki, hogy így 

tegyen.  

142   Most figyeljétek meg, de Isten jellemben nyilvánul meg (szerepel). „Ott nem volt 

szépség, hogy vágyhattuk volna Jézust,” de soha e  olt eg  ol a  jelle , i t Ő, a 
földön.  

143   Most tegnap megállapítottuk, hogy a g ülekezet jelle e, Sátá  és az ő soportja, 
tekint nagy gyö örű g ülekezetek, g ö örű dolgok utá . Ez, a ire a ilág éz a. „Ó, 

ez a pásztor, X.Y, ez és ez a nagy ember, olyan paphoz méltó és vallásos, kisétál ebben a 

nagy palástban, és olyan dolgok.” Ők ezt szépség ek hí ják.  

144   De az Istennek igazi szentjei az igazolt Ige jellemére néznek.  

145   Ez, a it a sze tek tettek a a  a ap a , a ikor Jézust látták. Ő e  olt se i, 
a ire éztek, de ők Iste t látták Be e. Látták, hog  Iste  Vele olt.  

146   Így vannak azok, Jób és azok a jellemek Dáviddal, eg  kis öreg társsal, de ők látták a 
férfit e e. Ők látták, hog  Iste  olt e e, és tudták, hog  az eg ik apo  hatalo ra 
lép. Ők… Az eg ik egölte Góliát ak öt ásik test érét egyedül (egy kézzel). Egyik megölt 

háromszáz férfit; amikor néhány asszony valami babot szedett vacsorára, és a hadsereg 

el e t, és ő ett eg  lá dzsát, és egölt háro száz Filiszteus férfit. Jelle ! Miért? Ők 
pontosan Dáviddal maradtak. Tudták, hogy a kenet rajta volt, és tudták, hogy hatalomra 

kerül.  
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147   Egy tiszta kép a Gyülekezetről, a el  a az Ige ellett Igé el  fog áll i! Mi tudjuk, 
hogy Ez igazolva lesz. Mi tudjuk, Ez egyik napon hatalomra lép. Bár Saul… És ő eg  
szá ki etett e ekült  olt a tö iektől, a e zetektől, de ők tudták, hog  hatalo ra 
kerül. Mi tudjuk, Ő hatalomra jut, szintén, így mi vesszük az Igét, és ott állunk, nem 

számít, mi az ára. Ha nekünk vágni kell a Filiszteusokat, vagy egy verembe ugrani, és 

egöl i eg  oroszlá t, a i t eg ik tett, i eg ü k i de képpe , ert ez a… ezt az 
utat Isten kijelölte. Mi jellemet keresünk.   

148   Most megkérdezhettek engem, „Miért e gedte eg Ő, hog  az asszo  il e  
módon legyem alkotva?” Ne  szeret ék túl sok időt e i, ert sokkal többet akarok 

mondani itt. „Miért,” merülhet fel a kérdés akkor, „miért teremtette Isten ezt az asszonyt 

ilyen módon? Miért engedte meg, hogy ilyen legyen?” Az Ő Saját jóked ére olt. Mi de  
bizonnyal.  

149   Most, ha akartok a Bibliátokhoz fordulni csak egy percre, lapozzatok a Róma 9-hez, 

csak egy percre, és mutat nektek valamit, hogyan teszi Isten ezeket a dolgokat, ha el 

akarjátok olvasni azt. És láthatjuk itt, a it Iste  tesz az Ő Saját jóked ére. Róma 9:14.  

 Akkor mit mondjunk tehát?  

 Vannak-e igazságtalanságok Iste  előtt?... 

   A ikor Ő ki álasztotta Ézsaut, ag  Jákó ot álasztotta, és elutasította Ézsaut, ég 
ielőtt ár el ik fiú ak jogá a  lett ol a eg  álasztást te i agá ak, eg ikük ek 

sem; ielőtt ők egszülettek ol a, ég az a juk éhé e  oltak, Iste  azt o dta, 
„G űlölö  Ézsaut, és szerete  Jákó ot.” Látjátok? Miért?  

Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek 

annak, akinek kegyelmezek.  

Annak-okáért tehát e  azé, aki akarja, se  e  azé, aki fut, ha e  a kö örülő 
Istené.  

Mert azt mondja az Írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy 

megmutassam benned az Én hatalmamat, és hogy hirdessék az Én Nevemet az 

egész földön.  

Annak-okáért (most figyeljetek ide) akin akar könyörül, akit pedig akar, 

megkeményít.  

Mo dod azért éke : Miért fedd hát e ge ? Hisze  az Ő akaratá ak ki soda áll 
ellene?  

Sőt i ká  ki soda ag  te ó e er, hog  erse gsz az Iste el? A ag  o dhatja-

é a készítmény a készítő ek: Miért si áltál e ge  íg ?  
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Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból 

némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?  

Ha pedig az Iste  az Ő haragját eg utat i és hatal át egis ertet i kívánván, 

ag  ékességes tűréssel elsze edte a harag edé eit, el ek eszedele re 
készíttettek.  

És hogy egis ertesse az Ő di sőségé ek gazdagságát az irgalo  edé ei , 
el eket ele e elkészített a di sőségre, it szólhatsz elle e?  

151   Most vitatkoztok Azzal egy darabig. Isten tette ezt! Neki ezen az egy módon kellett 

azt teremteni. Annak ott kellett lenni. Most figyeljetek ide körülbelül öt percig, fel 

akarom hívni a figyelmeteket valamire.  

152   Mi az Isten? Isten egy nagy Örökkévaló. Kezdet e , rége , ielőtt olt eg  kezdet, 
Ő ég e  olt Iste . Tudtátok ezt? Iste  eg  „imádásnak tárgya,” és nem volt semmi, 

a i i ád á Őt. Ő eg edül élt.  

153   És Benne voltak tulajdonságok. Mi egy tulajdonság? Egy gondolat. Most kaptok 

valamit, ami határos lesz a a esti le ké el. Fig eljétek eg, Neki oltak az Ő 
tulajdonságai, amik Benne voltak. Most Benne volt, hogy Atya, Benne volt, hogy Isten, 

Benne volt, hogy Fiú, Benne volt, hogy Megváltó, Benne volt, hogy Gyógyító. És mindezek 

a dolgok itt csak e utatják az Ő tulajdo ságait. Se i si s ki t a re d ől. Azt 
go doljátok, Iste  e  látja a éget a kezdetektől? Ter észetese , Ő látta. Se i si s 
ki t a re d ől, ez sak e utatja az Ő tulajdo ságait.  

   Most Ő e  lehetne igazságos, és teremt eg  e er eles i. Neki kellett őt eg e lő 
alapra, szabad erkölcsi döntésre helyezni, hog  teg e az ő saját álasztását, de tudta, 

hogy el fog esni.  

155   Most Ő e  lehet eg  Meg áltó, ki é e, ha ala i el eszett. Ő e  lehet eg  
Gyógyító, kivéve, ha valami beteg. Ezeknek a dolgoknak így kellett lenniük. Isten tette 

azokat il e  ódo , hog  az Ő ag  tulajdo ságai ki o takozhassa ak. Ha nem lett volna 

az, Ő soha e  lett ol a Meg áltó. De tudjuk, hog  Ő az olt, ég ielőtt ott olt eg  
idő, Ő eg  Meg áltó olt. Ő eg  Meg áltó olt, íg  ott kellett le i ala i el esz e. 
Hogyan lesz az?  

   Ha ő eszi és el eszti azt, sak azért, hog  eg e tse, akkor az Ő ítélete e  
igazságos. Ő e  küldhet eg  e er a pokol a, és igazságos leg e . Ő ked es, szelíd, 
igaz, tisztességes őszi te , és Ő eg  ag  Bíró. Látjátok, Ő u kálkod a Ö aga elle .  

157   Így Neki kellett kihozni ide egy embert, és egtere tette őt szabad erkölcsi 

te éke ségre dö tésre , íg  ő tudott, tudta, hog  el fog es i; és az e er, az Ő Saját 
képmásában, hogyan eshetett el? Most látjátok a nap Világosságát? Így Neki kellett 

létrehozni egy mellékterméket, valamit ki (kívül) az eredeti teremtés ől. Most látjátok 
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azt? Látjátok? Ott jöttök. Látjátok? Aztá  az, a i elesett. Ő létrehozta, tud a, hog  elesik. 
És ez Sátán kezébe került, egy meggyalázott edénynek. Hová van ma helyezve a tisztesség 

(erény, becsület)? Gondoljatok arra. Most alaposan figyeljetek.  

158   Aztá  újra, iért olt ő íg  alkot a, és e  úg , i t a tö i ő e űek, iért olt 
az asszo  úg  alkot a és e  úg , i t a tö i ősté ? Egyik sem volt a többi 

ősté ek ől ol a ak alkot a. Ők e  ol a ok a. Ők e  tud ak. Ne  azo  a módon 

teremtettek, nem teheti meg. Miért e  tere tette ezt a őt akkor, eg  asszo t, 
ol a ak, i t a tö i ő e űt, úg  ő lehet e po tosa  ug a úg , sak e el é az ő 
gyerekeit? Aztán volna férje, és élne vele; és amikor eljö  az ideje az ő a ájá ak, akkor 

le e a ája. Miért, iért Ő e  il e ek tere tette őt?  

   É  e  tudo  ki o da i ezeket a sza akat. És ti egértitek, iről eszélek, ug e? 
Ha megértettétek, mondjátok „ámen.” [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Igen. 

Látjátok? Itt ülnek fiatal lányok és fiúk, látjátok. De tudjátok az állatnak kell jönni az évnek 

eg  izo os időszaká a , és ő párosodik, aztá  ez i de . De eg  asszo , az ár ikor. 
És iért tere tette őt íg ?  

160   Most fig eljétek, az Ő ag  progra ja ki o takozik, ialatt átmegyünk azon most 

itt, épp olyan tökéletes, amilyen tökéletes lehet. Én nem tudtam ezt eddig, a minap-ig.  

161   Miért e  tere tette őt ol a ak a kezdet e , i t a tö i ősté t? Mert az 
e  le e hel é aló Neki. Mert Ő a Forrása i de  tisztaságnak. Ezért kellett 

ege ged ie, hog  Sátá  egragadja őt, amit tett az elferdítésben. Egy olyan 

teremtmény nem illett volna Hozzá, eredeti alkotásnak.  

162   Mi de  u kái, a it Ő alkotott, az eredeti e , fol to osság a  álla dóság a  
van. Minde  Ő eredeti u kái fol a atosság a  a . A ősté  kut a, a hí  kut a; 
látjátok, a ősté  tehé , a hí  tehé ; i de  fol to osság a . Az egész természet 

folytonosságban (állandóságban) van. A mag meghal a földben; olyan, mint a halál, 

temetés, feltámadás. Egy fa nedve leereszkedik, levelei lehullanak, a kö etkező é e  
visszajön új levél feltámadásával. Látjátok, mire gondolok? Minden, még Istennek a 

természete is, minden egy folytonosságban van, egységben; és itt van egy alkotás kívül 

Isten folytonosságából. A természet úgy van alkotva, hogy nem tud vétkezni. Gondoljátok 

meg! Istennek eredeti teremtése nem tud vétkezni.  

   Ó, e  látjátok ost e e  a ézőpo t a  itt a g ülekezet ro lottságát? Iste  
Igéje az eredeti! Iste e  i s ű . Látjátok, ire gondolok? Itt van egy teremtmény, 

a i létrejött eg  elferdítés által. Iste ek készülő e  a  eg  G ülekezete, de ézzétek 
meg ezt az elferdített dolgot, amivel kijöttek.  

164   Iste ek a  hí  és ő e . De ez az asszo , látjátok, aguk a tü etek arra 
mutatnak vissza, mi volt Isten értelmében. Mi vehetnénk egy vagy két órát, és 

le o ta á k azt. Ő… Létrehozta ezt a tere t é t azért a lehetőségért, Ő létrehozta a 
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tere t é t, és úg  fordította, hog  Sátá  egragadhatta őt, és ő egtette. Ő ég 
mindig megkapja őt. Ő ő e  jobb lenne, ha a Kereszthez menekülne, mint a férfi is.  

   Fig eljétek eg, az egész ter észet fol to osság a  halad. Ha Ő az asszo t 
alkotta ol a ug a a a  az eredeti tere tés e , akkor e  lett ol a ű , ert ő ő  
nem tehette ol a eg, e  tehette ol a eg. Ő ő  az eredeti tere tés ek eg  
elferdítése.  

166   Tehát i de  ű  az eredeti Igazság ak eg  elferdítése! Mi eg  hazugság? Az 
Igazság elferdítve. Mi egy házasságtörés? A helyes aktus elferdítve. Tehát ott van az 

elferdített tere t é , ott a  az egész elferdített dolog. És az egész dolog etűz e -ű-

n, egyenesen ott fekszik. Ez, amiért olyan nagy ez a kérdés.  

167   Csak eg  kis dara  eg  férfi ől készít e, hog  e sapja őt általa; Iste  készítette azt, 
pontosan itt va  izo ít a az. Erre olt ő ő  készít e.  

168   Egy erkölcstelen asszony a legalacsonyabb dolog, amire gondolhatunk a földön. 

El ézést, fiatal hölg ek. Ő e  ás, i t eg  e eri sze étláda, egy szex kitettség. Ez 

i de  ő, eg  erköl stele  asszo , eg  e eri sze uális sze etes, eg  egfertőzés, 
ahol mocskos, szennyes, komisz, aljas erkölcstelenség van elvégezve általa. Miért ilyen 

ódo  lett alkot a. Megté esztésre félre ezetésre . Mi de  ű , a i alaha olt a 
földön egy asszony által lett okozva.  

   És éppe  eg  ele ző Chi agó ól, eg  asszo  írta ezt a ikket a re dőrség él; hog  
az ő üldözési irá uk, az Eg esült Álla ok a , az Egyesült Államok nagyvárosaiban, hogy 

„Mi de  ű selek é , a i alaha törté t, ár il e  for á a  az Eg esült 
Államokban, kilencvennyolc százalékának, volt ott benne valamelyik egy asszony, vagy 

mögötte.” 

170   Mindezt most mondom, hogy eljussak egy dologhoz itt a végén, azért, hogy 

megláthassátok, mi a baj.  

   Ő az á ításra lett alkot a, a i t Ádá al tett a kezdetben, elmondta neki, hogy a 

g ü öl s kelle es olt, és íg  to á , hog  félre ezesse rászedje  őt és eltá olítsa őt az 
Igétől. Eze  a ódo  tesz a a g ülekezet, ug a az a dolog.  

       De akkor, azutá , ő férfi  lett az ő ő  uralkodója, hog  uralkodjon rajta.  

172   Most milyen egy különbség a mai napon, ennek a napnak elgondolása. Ahelyett, 

hogy a férfi az asszony uralkodója lenne, az asszony vált a férfi istenévé. Minden 

bizonnyal, az asszony uralkodik rajta. Most talán jól értitek, hogy mit érintek. Az ő 
szépségével és a szex felügyeletével, az alakjával, ami adatott neki a Sátán által, a 

ellékter ék, a it Sátá  készített, ő el lett küld e, hog  elá ítsa Iste  fiait. És ő tö et 
tud vezetni azokból a pokolba, mint Sátának bármely más eszköze, amit kapott. Ez 

pontosan igaz.  
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   É  az erköl stele ről eszélek ost, e  rólatok test ér ők. Mi fogjuk ektek ad i 
a ti helyeteket, igaz helyet, egy pár percen belül, itt Isten Igéjében. Az Isten tervében volt 

a kezdettől.  

174   Most tegyük ezt a mai napra, mi az Egyesült Államok istene? Emlékeztek, évekkel 

ezelőtt a g ülekezeti ház a  prédikálta  arról? E ek a oder  ap ak az iste e, eg  kis 
serdülő lá  ül ott a sminkjével, és a ruháját felhúzta a térde fölé, és olyan dolgok. Azt 

mondtam, „Íme, a ti istenetek!” És ez igaz, ő a  i de  reklá o , félig eztele ül. 
Ugyanígy van az utcán.  

175   Ez Sátánnak egy eszköze, „a kezdettől,” mondta Jézus. Látjátok? Látjuk, hogy ez így 

van most, és „a kezdettől,” és a iről Ő eszél.  

   Nos, a pogá ok eg  iste é tették őt, tudtátok ezt?  eg  iste ő é. Biztosa  
tették. Ők eg  iste ő é tették, ert ők e i aktust égeztek az ő iste tiszteletük e . 
Azt állították, hogy „Ő ő  eg  tere tő olt. Az ő éhé e  hordja a agot és 
teremtett.” Ez eg  hazugság. Csak eg  Tere tő a , ez Iste . De e lékeztek ott Pállra? 
„Diana, Efézusból,” egy sziklából egy kép, azt mondták, „a Me ől leszállt iste ő.” 

Nem látjátok a pogány imádat módját?  

177   És mi, nem tudva azt, egyenesen visszafordulunk a pogány imádatba újra az 

asszo hoz, a legala so a  tere t é hez a földö , asszo  i ádat! Ő fogja 
irányítani a férfit bármilyen módon, ahogy akarja. És nem tudja, mindaz a szépség kívül 

van, a pokol a belsejében van. Salamon azt mondta, „Az ő ő) kapui a pokol kapui.”  

178   Most világosan látjuk itt, amit Jézus mondott a Jelenések 2. fejezet 15. versben, a 

Nikolaita tanításról, és ami gyülekezetben küszöbön áll, hogy elhúzza magát az Igétől.  

179   Szintén láthatjuk itt nyilvánvalóan, ezeket az alantas (felszínes), istentelen, mocskos 

progra okat, a ik a tele ízió a  a ak, Holl ood ól a sze  királ ők. Láthatjuk ennek 

a városnak mocskát, mind ezek a gyerekek, kis ócska lányok járkálnak fel, alá itt az utcán 

kis dara  szűk ruhákkal körbe csavarodva, és az elég hideg ahhoz, hogy halálra fagyassza 

őket. Ne  tudják, hog  ezt az ördög si álja. Megszállta őket eg  go osz szelle , és e  
tudják azt! Ti e  láttok eg  ősté  kut át azt te i, ug e? Ti e  láttok ár i ás 

ősté t ezt te i, és nem fogadja a hímet, hogy odamenjen hozzá, bármelyik.  

180   Látjátok, most kaptok egy képet?  Mi bemutatunk valamit egy pillanatban, ha az Úr 

akarja.  

       Most látjátok a Nikolaitákat, látjátok a tanításukat.  

   Látjátok a tize é es királ őket, ahog  hí ják őket, ezeket a sztriptízeket ki t az 
utcán. Régen valami alpári bemutató részre kellett menni, hogy lássatok egy sztriptízt. 

Csak nyissátok ki a szemeteket, nézzetek kint az utcán, ez minden, amit tennetek kell 

most. Az egész dolog egy sztriptíz. Biztosan. Miért csinálják ezt? Gyötörni, csábítani, ez az 
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eg etle  dolog, a iért ők tehetik. Ő teszi azt, ert sze es. Ő teszi, ert erre a  
alkot a. Ő e  is eri fel, hog  eg  eszköz a Sátá  kezé e , és az, a i ő.  

182   Még az iskoláinkban ma tanítják a nemi aktust. A rothadt világunknak asszony 

imádata! Tudom, hogy nem akarják ezt elhinni. Állni és énekelni valamiféle egyházi 

éneket, és így tovább, egy nap; és kint asszonyokkal szaladgálni körbe egész éjjel. 

Látjátok? Rendben. Amikor Isten tekinteté e , az Igé e , ő a legala so a  az összes 
állat közül, amit Isten a földre helyezett. Nézzétek.  

   Ezért Iste  egtiltotta, hog  ta ítsa az Ő Igéjét. Ez igaz. Első Ti óteus : -15, „Nem 

tűrö  el, hog  eg  asszo  ta ítso , ag  ár i hatal a leg e .” Látjátok? És szintén 

első Kori thus : , „Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nem 

megengedett számukra, hogy beszéljenek, mert meg van nekik parancsolva, hogy 

csendben legyenek; azt mondja a Törvény is.” De ma, mit csinál a gyülekezet? Pásztorrá 

teszik őt, e a gélistá á, a ikor a Bi lia teljese  egtiltja azt. És a Bi lia azt o dja, 
„ahogy a Törvény is mondja,” hogy folytonosságban fusson az egész dolog. 

184   Éppúgy, mint a Bárány volt tegnap este, az imádatnak egyetlen helye, a Bárány 

kiontott Vére alatt. Ez az egyetlen hely ma, Krisztusban. Egyetlen módon tehetitek, Belé 

mentek. Ez az egyetlen hely az imádatra. Mindig így volt. Az egyetlen hely az imádatra a 

kiontott Vér alatt.  

185   Így mi látjuk az teljes képet arról, kibontakozik nekü k. Ott a  ő ő e . Ezért 
Iste  e  e gedi őt ta íta i, e  e gedi, hog  ár it teg e  a g ülekezet e , csak ülni 

csendesen egy fátyollal borított arccal.  

186   Most láthatjátok, miért mondtam a dolgokat, és tettem a dolgokat, amit tettem, 

mindezt tudta  a szí e e , test érei , test ér ői ? Tudo , test ér ői , é … ektek 
megvan a helyetek (csak egy pillanatban), és a csodálatos jellem, amit Isten 

megformálhat bennetek. De én csak próbálok beszélni a másik oldalról, hogy 

megmutassam, valójában mi vagytok a „kezdettől.” Jézus azt mondta nekünk, „menjünk 

vissza a kezdethez,” hogy megtaláljuk azt. Ez, amit mi teszünk.  

187   Most eke  kell éri te i a sú spo toko  ezek ől eg  részt, és re éle , hog  
megértitek azt. És ti emberek, akik meg fogjátok hallgatni ezt a felvételt, remélem 

megértitek. Csak menjetek vissza. Csak arra mutat, amit Jézus mondott, „Menjünk vissza 

a kezdet alapján, és megtudjuk.” Minden dolog visszamegy a kezdethez. Láthatjátok ma.  

188   Miért az emberem mondják, hogy egy asszony-g űlölő ag ok. Ez tá ol a  az 
Igazságtól. É  e  tesze . Ők hí ak „egy asszony-g űlölő ek!” E lékezzetek, ők Pált 
egy asszony-g űlölő ek hí ták. Eg  asszo  prédikátor e  ol a  rége  azt o dta, „Ó, 

te olyan vagy, mint az öreg Pál, neki egészen kellett pikkelni ránk, asszonyokra.”  
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189   Istennek egy szentje, akinek meg volt engedve, hogy írja a Bibliát, az Újszövetséget, 

és itatjátok az ő Igéit? Ő azt o dta, „Ha eg  A g al a Me ől ta ít ár i ás 
dolgot, mint Ez, amit én mondta , leg e  ő átkozott,” nem is szólva néhány asszony 

prédikátorról.  

190   Azt mondják, hogy Illés egy asszony-g űlölő olt. Ő e  olt asszo -g űlölője, az 
igazi asszo ok ak. Ő sak e  szerette azokat a Jéza eleket.  

191   És ha ez így van, akkor Istennek kell, uszáj leg e  ug a az a ód, ert Ő az Ige, 
a el  a prófétákhoz jö . Tehát Iste ek kell le i, ug a úg , íg  látjátok, Ő is eri az 
eredeti teremtést, „kezdettől fog a.” Ők oltak a próféták, akikhez az Ige jött.  

   És Ő tere tette az asszo t a férfiért, és nem a férfit az asszonyért. Tudtátok ezt, 

hogy „az asszony volt teremtve a férfiért, és nem a férfi az asszonyért”? Hányan tudtátok 

ezt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] A Biblia tanítja ezt. Rendben. Ő kapott 
egy helyet a férfiben, ielőtt el ukott, eg e ra gúa  azo os i őség e  az egész 
teremtés fölött. De az elbukás „után”, most itt felhozzuk a témánkat. De az elbukás 

„után”, a férfi lett az ő uralkodója, eki uszáj se d e  arad i i de  üg e , ost 
az eredeti kezdet után vagyunk.  

193   Jézus azt mondta, „Az e  íg  olt a kezdetektől.” Ez, a ikor az idő elkezdődött, 
a ikor Iste  tere tette az Ő első eredeti tere tésé e . Mi daz, aki egértette, 
mondjon újra „áment.” [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] A kezdetben Isten 

tere tett po tosa  eg  férfit és eg  asszo t. De azutá  az asszo  eltérőe  olt 
létrehozva az állatoktól, minden más állatoktól, a megtévesztésre. Nos, figyeljetek most, 

„Az e  íg  olt a kezdettől.” Ő tere t e olt, ha az eredeti állapot a  arad, soha nem 

esett ol a el. De ő okozta az elesést és a egszakítást, a i egtörte Iste  egész 
folytonosságát, és halált, fájdal at, és i de  ást etett a földre. Ő erre olt alkot a.  

194   Nos, figyeljétek meg most, a kezdet „után,” a kezdet után, miután az idő 
egkezdődött; ezelőtt a a  Örökké alóság olt, odaát. Fig eljétek eg, iutá  az a 

leesés létre volt hozva Éva által, a leesés után, szükség volt egy másik szövetséget 

létrehozni. Most ez megbotlaszt titeket, de én akarom adni nektek a Szentírást, annak 

izo ítására, hog  ez az Igazság. Most fig eljetek, az elesés utá , Jézus azt o dta… 
Isten, a kezdetben, teremtett egyet egy fajtából; de most, az elesés után, most 

túlmegyünk (kívül) azon. Az egyenrangú szövetség volt; de most, az elesés után, egy 

ásik szö etség a . Most ő asszo  e  uralkodhat to á  a férfi el, i deg ikkel 
kellett egy külön szövetség.  

195   Most nézzük meg, hogy így van-e. Vegyük a Genezis (1Móz.) 3-at, és derítsük ki, 

hogy így van-e, ost, a i t oda eg ü k, ert egg őződöttek akaru k le i ezekről a 
dolgokról, ezek tanítva vannak végig, és pontosan kihozzák az igazságot. Talán van itt 

éppe  eg  kis idő, ert e  ag u k essze a égétől ost, hog  eljussu k a té a záró 
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részéhez, hogy megmutassuk, miért és mi a helyzet a válás körül, és így tovább. Most 1. 

Mózesben a 3. fejezetben, és kezdeni fogjuk most a 3. és a 16. verssel. Kezdjük a 14. 

versnél.  

És o da az Úr Iste  a kíg ó ak: ost Ő fogja átkoz i azt  Mivelhogy ezt 

cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon 

járj, és port egyél életed minden napjaiban.  

És elle ségeskedést szerzek közted és az asszo  között, a te agod között, és az ő 
magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (Az ígéret, 

„jön az asszonyon keresztül,” a Messiás, hogy megváltsa.)  

Az asszo  felé Ő o dta…  

   Most fig eljétek, ost a  ott szö etség a kíg ó al. Mel ik, ők i d re d e  oltak 
azelőtt, a kezdet e , ag  a kezdet előtt.  

Az asszo ak o da: Felette ige  egsokasíto  iselősséged fájdal ait, 
fájdalo al szűlsz agzatokat; és epekedel a te férjed utá , ő pedig uralkodik te 
rajtad. (Egyáltalán nem maradtak egyenrangúak többé.)  

   Most ő eg e ese  egfordult, és ő asszo  az uralkodó.  

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél 

arról a fáról, a el ről azt para solta , hog  e eg él arról: Átkozott leg e  a föld 
(most nem Ádám átkozott) átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával 

élj előle életednek minden napjaiban.  

Tö iset és ogá skórót tere je  te éked; s eg ed a ező ek fű ét.  

Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból 

vétettél; mert por vagy te s ismét porrá leszesz.  

198   Két szövetség. Most ez lezárja „a kezdetet,” a iről Jézus e lített, „Az kezdetben 

nem úgy volt.” Mi kaptunk egy másik szövetséget most. Figyeljétek meg, ez egy másik 

szövetség. Most ott van egy szövetség a termék számára és a melléktermék számára. 

Figyeljétek meg, az elesés előidézte a ehézséget, halált, i de  tere t é ek a 
teremtésben, létrehozott egy különbséget az egész természetben. Most hadd vegyük 

észre, amit Jézus mondott arról, „a kezdettől e  úg  olt.” Most az „óta” nem úgy van, 

most az a kezdet „után” a . Most eg  kettős szö etség a .  

   Először sak eg  szö etség olt, Ádá  és É a eg e ra gúak oltak, eg  férfi és eg  
asszony. Most az asszony vétkezett és ( it si ált ő?  a i i dazokat a halál a etette, 
és Istennek kellett készíteni egy szövetséget, másik szövetséget. Itt van az, pontosan itt, 

az 1. Mózes 3:16- a , Ő készített eg  ásik szö etséget.  
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200   Most a világot kellett újra benépesíteni, nem Istennek eredeti teremtése által, mint 

a kezdetben, nem az eredeti teremtés által, hanem szexuális vágy által. Most ez elveszi a 

törődést „a kezdetről,” nem? A kezdetben ott csak egy férfi és egy asszony volt, egy férfi 

és eg  asszo ; de a ikor ő átlépte ezt a o alat, és előidézte ezt a ű t, ost a ilágot 
újra be kellett népesíteni szex által, nem teremtés által; szex által. Látjátok, ahol az 

asszony most van abban? De ez a módja a világ mai benépesítésének, asszonyokon 

keresztül.  

201   Ez az oka, hogy Jézusnak asszonyon keresztül kellett jönni, hog  issza ig e azt az ő 
eredeti kezdetéhet újra, sze uális ág  élkül. Ő szűztől született. De, halleluja, fog jö i 
eg  idő, ahol e  lesz tö é sze , de Iste  fogja szólíta i az Ő g er ekeit a föld porá ól, 

i t rége  ők oltak az eredeti e , e  ár i asszo o  keresztül; ha e  közvetlenül 

for ál ag ag ól és a koz ikus fé ől és kőolaj ól, Ő fog tere te i újra, a i t tette 
Ádá ál először. Jézus tette ezt lehető é, az által, hog  Iste  tette Magát eg  E erré, 

és így bejött a világba, ezen az asszonyon keresztül, hogy meghalhasson. Most a 

pró atétel ideje a  a ű  iatt.  

202   Most látjátok akkor, a kezdet „után,” valami más volt elterjedve. Most ez fog 

sokkolni (megbotránkoztatni) titeket. Fáradtak vagytok? [Gyülekezet azt mondja, „Nem.”-

Szerk.] Csak üljetek nyugodtan egy kicsit tovább.  

203   Akkor, a ikor a kettős szö etség olt létrehoz a a férfi el és az asszo al, a sze e  
keresztül, teljesen más szövetség (nem az eredeti szövetség, hanem egy másik 

szövetség), most mi lett bevezetve? Poligámia tö ejűség , mindenben. Akkor, a kezdet 

után, a poligámia volt bevezetve, mind emberen, mind az állatokon; a kezdet után, az 

eleséskor. Most Isten, másodlagosan, megszabott egy új természetet szex által ezután. 

Iste  tere tett először sze  élkül. Hiszitek ezt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-

Szerk.] Most ez eg  ásik szö etség a ter észettel, Ő egsza ta a a  a ásik re d e  
szex által. A ásodik szö etség: eg  hí , sok ő e ű; eg  szar as, eg  egész háre  
annak. Igaz ez? Egy bika, egy egész arha sorda tehe ek ől; eg  kakas, eg  ud ar i 
tyúkokból. Igaz ez? Eg  Dá id, az Ő Saját szí e szeri t, ötszáz feleséggel; száz g er ek 
született eg  é e , külö öző asszo októl, eg  e er Iste  Saját szí e szeri t. Eg  
Salamon, ezer feleséggel. De figyeljetek most, az nem így volt a kezdetben, de most ez a 

kezdet „után” a . Az asszo  ezt tette, akkor ő po tosa  azzá ált, a i ost. Látjátok?  

204   Dávid, a király, aki ábrázolta Krisztust! Tartsátok ezt az elmétekben. Dávid képviselte 

Krisztust. Hiszitek ezt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Krisztus ül… fog ül i az 
ő tró já . És ez Dá id, eg  Iste  Saját szí e szeri t aló e er, ötszáz felesége olt. 
Látjátok, ire go dolok? Dá id az ő ötszáz feleségé el, Sala o  az ő ezré el. És Sala o  
Dávid fia volt, a természetben; ami ábrázolta Jézus Krisztust, a Dávidnak Fiát, szellemiben. 

De ez a természetes, nemi élet. Ez lesz szellemi teremtés, miért, teremtés. Látjátok? Ez a 

mód volt a kezdetben, de mi nem ebben az életben élünk most.  
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205   Figyeljétek meg, ne mulasszátok el ezt most, vegyétek mindezt a szívetekbe. De 

azok ak az asszo ok ak, eg ikük ek se  lehetett tö  férje. Ő férfi  olt az eredeti 
teremtés, nem az asszony. Azoknak az asszonyoknak, egyiknek sem lehetett több férje, 

de az egy férjnek lehetett ezer felesége. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. Ez a Biblia. Most én 

issza e te , ette  az időt és eg utatta  ektek, amott régen, ahol ez 

elkezdődött, a i t Jézus o dta. Most látjátok ezt ilágosa ? Ők lehettek ol a  soka …  

206   „Ó,” azt mondjátok, „ez csak Izraelnek volt.” Ez van?  

207   Amikor Ábrahám levitte Sárát a Filiszteusok országába, volt ott egy király, Abimélek 

e ezetű. És Sára száz é es olt, po tosa  akkor, de ő issza olt áltoz a eg  
fiatalasszo ak és g ö örű olt. Tudjátok ezt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-

Szerk.] Re d e . És A i élek akarta őt eg  feleség ek. E lékeztek az Üze ete re arról? 
A i élek akarta e i Sárát eg  feleség ek. Valószí űleg olt eg  háre e, de ő e  

ehette őt, ha ő Á rahá  felesége olt. Íg  Á rahám azt mondta Sárának, „Mond, hogy 

te ’az én testvérem’ ag , ert íg  ő eg fog öl i e ge , hogy vehessen téged.” Miért 

e  sak kiüldözte Á rahá ot az ország ól, és ette az ő feleségét, és to á eg ? Eg  
tör é  olt, e  sak a hí ők él, de i de  e er ek a tere tés e . Bű ös ag  
sze t, felelősek ag tok, férfiak, ezekért a selekedetekért. Ott eg  pogá  királ  olt. 
Hányan ismeritek, hogy ez igaz történet volt? [„Ámen.”] Ez a Biblia, 1. Mózes 16. fejezet 

körül, azt gondolom.  

208   Figyeljétek meg, A i élek el akarta e i őt eg  feleség ek. Ő elkészítette agát, 

hog  egkapja ezt az új Hé er lá t. És ő hí e  o dta, „Ez az é …” Sára mondta, 

„Ez az én bátyám.”  

       Ő Á rahá  o dta, „Ez az én húgom.”  

209   És Abimélek azt mondta, „Akkor én sak esze  őt eg  feleség ek.” El tudjátok 

képzel i, hog  eg  e er si ál eg  ol a  dolgot? De ő egtette.  

   És azo  az éjszaká , ikor ő alud i e t, az Úr megjelent neki egy álomban, és azt 

mondta, „Abimélek, te olyan vagy, mint egy halott ember.” Ő eg édte, hog  fol jék ott 
Zsidó vér, látjátok. Azt mondta, Olyan vagy, mint egy halott ember. Te vetted másik férfi 

feleségét és készülsz feleségül venni.”  

   Ő azt o dta, „Uram, ismered a szívem becsületességét.” Mondta, „Ne  ő o dta 
nekem, hogy az ő ’bátyja’? Ne  ő aga o dta, ’Ez a húgom’?”  

   Ő azt o dta, „Ismerem szíved becsületességét, ezért nem engedtem meg, hogy 

vétkezzél Ellenem.” Igaz ez? Azt mondta, „Add issza az ő feleségét, ert ez az e er az 
Én prófétám. És kivéve, hogyha visszaadod a feleségét… És hadd i ádkozzo  érted, e a 
te papod. Ha ő e  i ádkozik érted, az egész e zeted el ész.” Ámen. Ott van a 
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bámulatos kegyelem. Igazán. „Az egész e zeted el ész. Ez az e er felesége, és ő az É  
prófétám.” Ámen. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. Ez a Szentírás. Pontosan.  

213   Most i egállapítjuk a halál okát. A halál ak az oka az asszo  ű e, az asszo o  
keresztül jött és e  a férfi . Az élet ódja által, az ő élete, és általa, az összes halált 
ered é ezi. Az ő ódszeré el adott élet, halál. Há a  tudjátok ezt? Jó  , ha le 

akarjátok jegyezni a Szentírást.  

214   Vettem, ha ez kérdés, vettem a Szentírást, leírtam ennek minden részét 

215   Ha akarjátok olvasni Jób 14, azt mondja, „Az ember, aki asszonytól született, egy 

kevés napjai vannak, és tele van gonddal.” Igaz ez? „Ő feljö , i t eg  irág, le ágják őt, 
és elpusztul,” és így tovább. Látjátok? Minden ember, aki egy asszonytól született, 

halálba születik, ihel t ő jött.  

   De a ikor Iste  tere tésé e született, ő e  tud eghal i; ő a ól a ásik Fá ól 
van, ami volt az Édenkertben, Krisztusból. Örökkévaló Élet jön a Fa által.  

217   „Ó,” mondjátok, „ő asszo  eg  fa olt?” Persze. „Nos, azt mondták, ’Te nem fogsz 

e i erről a fáról.’ Isten mondta a Genezisben ott régen, ’Te e  fogsz e i erről a 
fáról.’”  

218   Nos, az asszo  a fa. Ő a g ü öl sfa. Ti ag tok az a ukátok g ü öl se. Ti a 
méhnek gyümölcse vagytok. Ez igaz. És akkor az Élet Fájának gyümölcse, ami az 

Édenkertben volt, Krisztus. Az asszonyon keresztül jött a halál, a Férfin keresztül, az 

eredeti teremtésben, jött az Élet. Egy asszonytól születve leni, halál, Krisztustól születve 

le i, Élet. Értitek a go dolatot? Ez ahol. Most látjátok, ho á e ek az iste ők, ug e?  

219   Az első Ádá  és É a jelképezi a ásodik Ádá ot és É át, látjátok, a 
megsokszorozódást (szaporodást). Most Ádám és Éva szaporodása szexen keresztül 

történt, hogy benépesítsék a földet, de a kezdetben ez nem így volt. Isten csak egy férfit 

és eg  asszo t tere tett, i t ás tere t é ek él tett, látjátok, tör é szerű, 
pontosan, mint a Gyülekezet 

220   Most hadd szemléljük Istennek ezeket az igazolt Igazságait, kutassunk egy kicsit 

tovább, ha akarjátok. [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Rendben. Most ez csak 

egy kicsit fájdalmat okozhat (megsérthet), amíg le nem jutunk az aljára, de én csak meg 

akarom mutatni nektek az Igazságot arról.  

221   Nincs olyan szolgáló (prédikátor), aki feleségül vehet egy özvegyet. Tudtátok ezt? 

Akarjátok elolvasni ezt? Rendben, megkapjátok Mózes harmadik könyvében, 3. Mózes 

21:7 és Ezékiel 44:22, és ez megmutatja nektek, hogy a papságnak nem lehet feleségül 

e i eg  asszo t, aki éri t e olt férfi által. Ez jelkép Jézus Krisztus ak szűz 
Menyasszonyáról, ert ők kezelték Iste ek Tüzét, a papok si álták, Áro  fiai. Ni s 

idő k Azt i d elol as i, és délre kijut i, ég húsz per ü k a . És ők Áro  fiai kezelték 
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Iste ek Tüzét, íg  ők e  ehettek eg  asszo t, aki eg olt éri t e eg  ásik férfi 
által. A változhatatlan Isten mondta íg . Ők e  ehettek feleségül ásik asszonyt, és 

egy asszonyt, aki meg volt érintve egy férfi által, mutatja itt típusban, ha akarjátok látni 

azt, hog  az élő Iste ek G ülekezete tiszta szeplőtle , szűzies , ha isítatla  e  
vegyített), Istennek Igéje, és nem egy felekezet, ami kezelve volt (hozzányúlva) emberek 

által.  

222   Figyeljétek meg, hadd olvassuk ezt itt. Akarom venni ezt nektek. Máté 5, Jézus 

eszél itt ala iről, a i aló a  eg  létfo tosságú. Mi akarjuk lát i ezt, Máté . Felírta  
az é …  

223   Kijelöltem néhányat a dolgokból, amit csak a férfiaknak szándékozok mondani, így 

elég olt sak eg  kis időt eszél i a test ér ők előtt. De akarok ki e i ide ost, 
ielőtt…  

224   Most, test ér ők, é  el akarlak hel ez i titeket, ahol Iste  Igéje ígért ektek, akkor 
látjátok abban a helyeteket, és ott is maradtok.  

225   Máté 5:32. Akarom, hogy figyeljétek meg itt, hogy alátámasszam, ez ugyanaz a 

gondolat, „egynek” és „sokból.” Máté, harminc-… Azt hisze  ez Máté : , kezd e a -

től.  

 Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon neki elválásról való 

levelet.  

226   Ezt Jézus mondja, az, Aki mondta, „a kezdettől.” Most figyeljetek.  

Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, 

paráznává teszi azt; (látjátok) Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, 

paráz á á teszi azt; iért, ő újra eg fog házasod i  és aki elbocsátott asszonyt 

veszen el, paráználkodik. 

   Látjátok, eki a  eg  élő férje, így senki sem eheti el őt. Érdekel is, hog  it tesz 
ő, és ki ő, eki a  eg  élő férje, egyáltalán nincs alapja (oka, joga) arra. De ez nem a férfi 

számára van. „Ő ő e  okozta,” nem a férfi. Értitek? Nektek rendbe kell rakni, hogy az 

Ige folytonosságban haladjon. Látjátok, semmi nem mondja neki (férfi), hogy nem tud 

(nem lehet), de neki ő e  e  lehet. Látjátok, „ő ő  okozta,” nem a férfi. Ez 

pontosan, amit a Biblia mond, „ő ő  okozta.” Az nem mondja a férfi ellen, hogy újra 

házasodjon, hanem a „ ő” ellen. Miért? Krisztus típusban (jelképben).  

228   Figyeljétek meg, az van kijelentve, hogy a férfi nem házasodhat újra, csak egy 

szűzzel. Ő hí e  újra házasodhat. Ő hí e  teheti, újra házasodhat, ha az eg  szűz, 
de nem teheti valaki más feleségével. Bizony nem. És ha ő egházasodik eg  el ált 
asszonnyal, házasságtörésben él, nem érdekel, hog  ki ő. A Bi lia azt o dja, „Bárki 
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megházasodik elbocsátott asszonnyal, házasságtörésben él.” Ott vagytok, nem semmiféle 

elváltak.  

229   Látjátok azt ott régen az eredetit, „a kezdet ől,” ost? Újra házasodás, ő férfi  
teheti, de ő ő e  em teheti. Mint Dávid, mint Salamon, mint a folytonosság az egész 

Bibliában, most ugyanúgy, mint Dávid és a többiek azokból.  

   Most egfig elhetitek az Első Kori thus : -ben, figyeljétek meg, Pál 

parancsolatokat ad az olyan feleségnek, aki elvált a férjétől, hog  aradjo  eg edül ag  
béküljön ki a férjével, ne házasodjon újra. Neki muszáj egyedül maradni vagy kibékülni a 

férjé el. Ő e  ehet újra férjhez. Neki uszáj eg edül arad i, de, fig eljétek eg, ő 
soha e  eszél a férfiről. Látjátok, ti em tehetitek az Igét hazugsággá. „A kezdet óta,” a 

e i tör é  a tö ejűség alapjá . Most Iste ek Igéje po tosa  halad Iste ek 
természetével, folytonosságban halad.  

231   Látjátok, hogy van ott egy tanítás, ami kelet felé ment, és a másik nyugat felé ment 

azon. Nektek vissza kell térni az Igazsághoz, hogy megtudjátok mi az.  

232   Ez i dig íg  olt, a kezdettől ez Iste el az álla dó szö etség. Először, a kezdet 
előtt, a kezdet e , ott olt sak eg  és eg . Miutá  a ű  ejött, aztá  olt eg  férfi és 

egy csomó asszony; olyan módon halad a természetben, minden állat, és az emberi lény, 

és a ter észetes test állati. Mi e lősök ag u k, tudjuk ezt, i da ia , látjátok, és ez 
mind Isten természete folytonosságban.  

233   De most, hogy megnyíltak a Pecsétek, az Igazság Szelleme irányít bennünket az 

Igéhez. Ez megmagyarázza, miért hibázták el az összes korokon keresztül, mert a 

Pecsétek nem voltak felnyitva, Ez nem volt kijelentve. Ez igaz.  

234   Figyeljetek, ti nem tehetitek az árnyékokat hibásnak. Amint tegnap este prédikáltam 

a padló  le ő ár ékról, ki kell jö ie po tosa . Hog a  jöhet eg  elefá t ár éka a 
padlóra, és egy kisdarab nyurga ember jöjjön ki elefántnak, vagy az elefánt egy kis nyurga 

embernek? 

235   Most, ha megfigyelitek, az tökéletes jelképben (típusban).  

   Most a  eg  igazi asszo , eg  igazi szűz asszo , hog  egházasodjo  a férjé el, 
és élje , és ő eg  áldott dolog a férfi ek. Ha Iste  adhatott ol a az Ő fiá ak ala i jo  
dolgot, i t eg  feleség, Ő adta ol a azt eki.  

   De ő ő e  a e i aktusra a  alkot a, i s ás állat ol a ra alkot a. Ni s ás 
teremtmény a földön olyanra alkotva. Ez az oka annak, hog  tö ejűséget láttok. Ez 

hozta be.  

   Most ézzük, égső ele zés e , ézzétek, a  eg  Jézus Krisztus igaz ez? , eg  
Ember, Isten, Immanuel. Hiszitek ezt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] De az Ő 
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Feleségének tagjai sokan vannak, látjátok, több ezer alkalommal ezerszer ezer (igaz ez?), 

az Ő Felesége, a Me asszo a, a G ülekezete. Most értitek? [„Ámen.”]  

239   Ezért Ő o dta Ádá ak, ielőtt alaha ei dították ag  e ezették a sze et, 
„Szaporodjatok, hogy betöltsétek a földet,” a ikor ő ég a kezdet e  olt, a ikor ő ég 
mi dkettő olt, férfi és asszo  ö agá a . Akkor ott azt utatja, hog  a 
Me asszo ak az Igé ől kell szár az ia, szelle i szaporodás által, egsokszorozódás, 
látjátok, a föld betöltésére.  

240   Most nemi aktusban, látjátok, az iskolák vették ezt a két dolgot és összekeverték. 

Azért nem tudtátok azt tenni, nektek muszáj visszahozni azt az Igazsághoz, „a kezdetbe.”  

241   És a égé  lesz eg  Úr Jézus, és az Ő Me asszo a eg etle  sokaság.  Értitek ezt? 
Ott volt egy Dávid, egy trón, egy király (Isten Saját szíve szerint) ötszáz feleséggel. Jézus ül 

az Ő Tró já , halleluja, a Mille iu a , eg  Feleséggel, mint az volt a kezdetben, 

létrehoz a kifor ál a  a föld ől, a Mi de ható Iste  keze által sok tag ak a 
feltámadásában. Na, tessék.  

242   Asszonyok, igyekezzetek olyan lenni, jöjjetek Krisztusba, akkor nem lesztek abban az 

erkölcstelen összevisszaságban ott kint. De amíg csak egy gyülekezeti tag vagytok, 

próbáltok élni jól és erkölcsösen saját magatok, soha nem fogjátok megtenni azt. 

Egyetlen ember sem képes megtenni azt, Krisztuson kívül. Ahogy Pál mondta, „De ők 
Krisztusban vannak, ott nincs férfi vagy asszony.” Mindnyájan egyek.  

243   De, hogy ezt a házasság és elválást tisztázzuk, hogy így tudhassátok, melyik volt a 

helyes, és melyik volt rossz, ost Ő ilágosa  e utatja itt ezek e  a típusok a . Ott 
a  Krisztus; és a ak Felesége sok tagok ól. Fig eljétek eg, Ő el ethet i ket szelle i 

paráz aságokért, és ha is ta ításokért ár ikor Ő akar; de hogyan merészelitek 

pró ál i elutasíta i Őt, és ezt tenni? A férfi eltaszíthatja a feleségét és vehet egy másik 

feleséget; de az asszo  e  űzheti el a férjét, és e  ehet eg  ásik férjet. Látjátok, az 
összes árnyékok és típusok tökéletesen kiegyensúlyozott? Látjátok az eredeti teremtést, 

az sehol nem melléktermék. Nem a gyülekezet; az Igén keresztül a Menyasszony. Nem az 

asszony; a férfi, minden alkalommal. Ezért nem mond soha semmit a férfi tette ellen; az 

mindig az asszony. Pontosan az.  

   De ő ő e  lehet Krisztus ak a Me asszo a, azáltal, hog … És e lékezzetek, ő 
eg  rész eg  férfi ől, a Bi lia o dta, ő ő e  képes… „Mégis nem szenvedek el egy 

asszony, hogy tanítson, vagy bitoroljon bármi hatalmat, csak legyen csendben. Mert 

Ádá  olt for ál a először, és aztá  É a. És e  Ádá  olt e sapva, hanem a 

melléktermék volt becsapva. Mégis meg lesz mentve, ha megmarad a szentségben és 

józanságban, és gyermekvállalásban, és minden ilyenben,” ert akkor ő eg  részé é álik 
e ek a férfi ek. Ez, a it hoz…  
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   Miért e  Á rahá … Miért e  ölte eg Isten Sárát pontosan ott ülve, tagadva, 

és hazudva egyenesen Isten arcába? Ott ült, mint egy halandó Ember, húst evett, 

kenyeret evett, tejet ivott, és azt mondta, „Miért nevetett Sára ott hátul,” mögötte a 

sátor a , Ő soha e  látta Sárát, „ezt mondván, ’Hogyan lehetnek ezek a dolgok’?”  

246   Sára mondta, „Soha nem mondtam azt!” Uh-ó, én (Istenem), elmondod Istennek, 

hog  Ő eg  hazug, az Ő ar á a? De Ő e  ehette Sárát. Miért? Ő eg  rész olt 
Á rahá ól. Á e . Ő e  tehette a élkül, hog  egse ezze Á rahámot.  

247   Most ti asszonyok, látjátok, hová tartoztok. És a Biblia azt mondta, „Asszonyok, 

legyetek olyanok, mint Sára volt, aki szerény (erényes) öltözettel ékesítette magát, 

tisztességesen élt és becsületes (igaz) volt saját férje iránt, annyira szerette őt, hog … az 
ő ’urának’, hí ta őt,” uralkodójának, tulajdonosának.  

248   És ti, néhányan az asszonyok közül, felveszitek ezeket a szemérmetlen ruhákat, és 

kimentek ide, hogy a férfiak elé vessétek magatokat. Jézus azt mondta, „Bárki egy 

asszonyra tekint e i ág akozással azutá , áris házasságtörést kö etett el ele az ő 
szívében.” Akkor ki a ű ös, a férfi ag  te? Ő eg  férfi, hog  egtehesse ezt az aktust, 

látjátok; és ti asszonyok vagytok, hogy kellene elutasítanotok.  

249   És miért teszitek ki magatokat olyannak? Az nem a kényelemért, ti tudjátok, nem 

lehet, amikor félig halálra fagytok azokkal a rövidnadrágokkal rajtatok. Látjátok, nem 

lehet a kényelemért. Akkor miért van az? Az erkölcstelenségért! Ti nem fogjátok 

beismerni ezt, de ezt a Biblia mondja így. Ez az Igazság. Ez egy erkölcstelen szellem, ami 

bennetek van. Ti nem akartok erkölcstelenek lenni; de nem ismeritek fel, szellemileg 

erkölcstelenek vagytok, mert erkölcstelennek mutatjátok magatokat.  

   Most eg  férfi, az ő öreg, sú a üt kös térdei el, és ha alig ol a eg általá  ár i 
ruha rajta, e  tesz se i külö séget, az ő teste e  sá ító. Miért? Ő e e olt az 
eredeti teremtésben, jellem; kellene, látjátok. De ti a melléktermék vagytok, csábításra.  

   Iste , kö örülj! Ó, é , ez a ű ös ilág! Örül i fogok, a ikor ége lesz.  

252   Fig eljétek eg, Ő ár ikor el o sáthassa az Ő feleségét, ha akarja, de a feleség 
e  tudja el o sáta i Őt; Ő teheti ele , Ő bármikor a porba vethet engem kedve 

szeri t, de, ó, test ére , é  jo , ha soha e  pró álo  Őt el et i, ott ége  a .  

   Sala o  feleségül ehetett i de  ol a  asszo t, aki e  olt házas, ő feleségül 
ehette ár el ik őt, ha akarta. A pap csak egy asszonyt vehetett feleségül, aki eg  szűz 
olt. Sala o …  

   Mi t Dá id, ő feleségül ehette i olt az ő e e?  A igail. A ikor olt ott eg  
ember, egy „bolondnak” hívták, a felesége egy szép asszony volt, és Nábál meghalt. És 

Dá id feleségül ette A igailt; ő eg  királ  olt, e  eg  pap, látjátok, íg  ő feleségül 
vehette.  
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   De eg  pap ezt e  tehette eg, ert férfitől éri t e olt, vagy vett egy asszonyt, 

aki egy férfi felesége lenne, aki már volt valami férfi felesége. Így ez mutat az Úr Jézus 

Krisztus Gyülekezetének szűziességére, a Me asszo ak a ha isítatla  tiszta  igé ek 
kell lennie, sehol-sem hiányozhat egyetlen Ige sem. Biztosan. El tudnátok képzelni egy 

hibátlan menyasszonyt, az egyik melle hiányzik, és a másikkal valami más rossz, tudjátok? 

Ez nem lehet Krisztus Me asszo a. Ő tökéletes. Ő i de  Ige, sehol eg etle  Ige se  
fog hiányozni. Nem.  

256   Fig eljétek eg, Ő eltaszíthassa őt ő e , de ő ő e  e  taszíthassa el Őt. Ő 
megtette, bizonyította azt, amikor Luther napjaiban, Wesley, és a Pünkösdiek, a ikor ők 

egtagadták, hog  to á  az Ő részé é álja ak, szellemi nemi kapcsolat által, hogy 

állapotossá álja ak az Igé ek to á i részétől. Értitek? Ő ő e  elutasította. A 

Lutheránus gyülekezet elutasította, hogy Krisztusnak bármi több vágya legyen vele; 

Luther elutasította azt. És hadd mondjam ezt, bárminek fognak is hívni engem; így van ez 

a i deg ikükkel, ők el ulasztják e i az Igét, egtagadják Krisztust!  

257   És minden asszony, aki elutasítja, a férfi ek az ő g er ekét egszül i , i s joga 

feleségének lenni. Ámen. Emlékeztek, a Bibliában, amikor a király feleségül vette Esztert? 

Mi el a királ ő isszautasította, sak ett agá ak eg  ásikat. És a ikor a… Mi 
törté t, a ikor a királ ő egtagadta, hog  megjelenjen a királynál és 

engedelmeskedjen neki? Ugyanaz a dolog van egy asszonnyal, aki elutasítja feleség lenni 

a férjének.  

258   És ugyanúgy van azzal a gyülekezettel, amelyik elutasítja, hogy állapotossá váljon, 

abban a korban, amiben mi most élünk, hogy világra hozza ennek a kornak gyermekeit. 

Mi nem vagyunk Lutheránusok, Wesley hívei, se Pünkösdiek! Mi ennek a kornak 

gyermekei kell legyünk, állapotosnak az Isten Igéjén keresztül, hogy világra hozzunk egy 

Gyermeket ebben a korban, a Mag Gyermek. Ámen. Remélem, megértitek. Nem lehet 

állapotos, e , íg  it tett Ő? Eltaszította őt el álás a . Ez igaz. De e erészelje ő 
ő e  félrete i Őt. Ő elkergetheti őt ő e .  

   Ő eg  eg e ese  to á  és kijele ti az Ő Igéjét a Testé ek, és igazolja Magát, 

ugyanaz, Maga által. A g er ekei kezde ek eg re jo a  úg  éz i ki, i t Ő, mert ez 

teljes érés, ag  ők ál ak az Igé ek g er ekei é, e  a g ülekezet ek g er ekei é. Az 
Igének Gyermekei! És a Menyasszony az Igének kedves kis Hölgye lesz, tiszta 

(hamisítatlan), nincs megérintve bármilyen emberi szervezet által, bármi ember 

készítette elképzelés által. Ő szeplőtle ül tiszta lesz, az Igé ek Me asszo a! Á e  és 
ámen! Re éle  egértitek ki t az éter e. Ő lesz Iste ek állapotos lá a.  

260   Látjátok, milyen nagy megtiszteltetés egy asszonynak lenni? Látjátok, milyen 

nagydolog lehetne a gyülekezet, de látjátok, hol van annak mocska (erkölcstelensége)? 

Aztán próbáljátok összehasonlítani azt a kinti gyülekezetet, itt ezzel a Gyülekezettel, nem 
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tehetitek meg. És pró áljátok összehaso líta i az ut ai szajhát az élő Iste  
Gyülekezetével; vagy az asszonyt, a hibátlan asszonyt egy paráznával?  

261   Miért vannak ilyen dolgok, mint az? Ez Istennek egy törvénye, az ellentéteknek 

törvénye. Hogyan fogjuk tudni, hogy élvezzük a napfényt, ha nem volna egy éjszaka? 

Hog a  fogjuk tud i, hog  él ezzük a száraz időjárást, ha e  ol a eső? Hogyan 

tudnánk örülni és méltányolni egy valódi asszonyt, ha nem volna egy szennyes?  

262   Ment egyenesen tovább, kinyilatkoztatta Azt, ki ilatkoztatta az Ő Igéjét, de 

erészeli egpró ál i árki tőlü k el et i Őt és áshoz feleségül e i.  

263   Most biztosan tisztán látható, hogy mindkét elmélet téves. Nem tehetitek futva 

ezen az úton, ez elment; futva arra, teljesen elfutnátok az ígéret mellett. Itt van az ígéret, 

pontosan itt van az a dolog. Az Ige nem ellentmondó. Most Annak folytonosságban kell 

maradni, nem jobban, mint Máté 28:19 nem mond ellent Apostolok cselekedetei 2:38-

nak.  

264   Most én tudom, hogy néhány asszony és néhány férfi nem ért egyet Ezzel. Mert 

tudjátok, nem tudjátok elrejteni az most. Nem tehetitek.  

265   De csak hadd mutassak valamit. Ha Máté 28:19 ezt mondta, „Menjetek tehát, 

tanítsatok meg minden nemzetet, megkeresztel é  őket az At á ak, és a Fiú ak, és a 
Szentszellemnek Nevében,” és ők egfordultak, és i de  sze él , aki alaha eg olt 
keresztelve, az ellentétesen volt megkeresztelve ezzel, megkeresztelve a Jézus Krisztus 

Ne é e , sőt i elhog  i d égig a Bi lia korában, és háromszáz évvel a Biblia kora 

után, a Niceai tanácsig. Akkor ők dog ákat fogadtak el hel ette. Mi soda a külö ség, ha 
az nincs kijelentve?  

266   És tudjátok, hogy az egész Könyv, az egész Biblia egy kinyilatkoztatás? Az, hogy 

nektek meg kell tudni az igazságot az egyik és a másik között, mert ez egy 

kinyilatkoztatás. És a kinyilatkoztatásnak pontosan az Igével kell lenni, nem ellentétben az 

Igével. Azt mondjátok, „Nos, az ki volt jelentve nekem.” Ha az ellentétes az Igével, akkor 

az soha nem jött Iste től. Ez igaz.  

267   Most, ha akarjátok venni a Mát-… Máté : . Maga Jézus azt o dta, hog  az 
egész G ülekezet, az Ő G ülekezete, Saját Magáról aló szelle i ki ilatkoztatásra fog 
felépülni, ami az Ige. „É  o do  eked, hog  te Péter ag … És test és vér soha nem 

nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az Én Atyám, Aki a Mennyben van nyilatkoztatta ezt ki 

eked. És eze  a sziklá …”  

268   Most, én tudom, a Katolikus barátaink azt mondják, „Az Péterre volt építve, és Péter 

az apostoli, így X Y, egy apostoli utódlás jóváhagyása.”  

       A Protestánsok azt mondják, „Az Jézus Krisztusra volt építve.”  
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   Ne  akarok eltérő le i, de eg ük sak, a it Ő o dott! Azt o dta, „Test és vér 

nem nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az Én Atyám, Aki a Mennyben van nyilatkoztatta 

ezt ki neked. És ezen a sziklán” (szellemi kijelentés, ami az Ige) „Én fogom építeni az Én 

G ülekezete et; és a pokol kapui soha e  fogják egre díte i Azt, leg őz i.” Az Ő 
Felesége nem lesz elcsábítva más férfiakkal. „Én fogom építeni az Én Gyülekezetemet, és 

a pokol kapui soha nem fogják megrendíteni Azt.”  

   És Kái  és Á el, az Éde kert e . Kái  ette az ő saját elképzelését, azt o dta, 
„Most, ézzük, Iste  eg  jó Iste . Ő a  az egész ter észet fölött, így én veszem a babot 

és burgonyát, és veszem a virágokat, és készítek Neki egy valódi szép oltárt.” Ez egy 

g ülekezet. Ő letérdelt. Ő hitt Iste e . I ádta Iste t, fele elte az ő kezeit, és 
felajánlotta ezt az áldozatot. Minden vallásosságot megtett, amit Ábel.  

271   Ábel ugya ol a  oltárt épített. De a ikor Á el hozta az ő, ő hozott eg  árá t. 
Most Kái  azt go dolta, hog  készít eg  elle szert a ű eire, és az ő apjá ak és a já ak 
g ü öl söt kellett e i, a i t ők ta ulták azt a kert e . De Ábel az Isteni kinyilatkoztatás 

által tudta, hogy az vér volt, ami azt tette. Isteni kinyilatkoztatás által! És a Biblia azt 

mondja a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetben, 11. fejezetben, hogy „Ábel hit által,” 

(kinyilatkoztatás által) „felajánlott Istennek egy jobban kiváló áldozatot, mint Káin, amely 

által Iste  izo ságot tett, hog  ő igazságos olt.” Igaz ez? [A gyülekezet azt mondja, 

„Ámen.”-Szerk.] Á e ! Test ér, test ér ő, ez éppe  ol a  eg szerű, i t ár i lehet 
nekem. Ott van az egész dolog.  

272   Most tovább a házasság és elválás, látjátok, az kijelentés kell legyen. Nem értitek, 

a íg az ki i s jele t e. De Ő egígérte e e  az utolsó apok a , e e  a kor a , 
hogy minden elrejtett titok a Bibliában ki lesz jelentve. Hányan tudjátok ezt? Jelenések 

10. fejezet! Jézus megígérte, hogy mindezek az elrejtett titkok, a házasság és elválás, 

i dezek a tö i elrejtett titkok, a ik oltak, ki lesz ek jele t e a égső idő e . Most 
emlékeztek, a Hang azt mondta, „Menj Tucsonba.” Emlékeztek a titokzatos Fényre az 

égen; ott állt a hét Angyal; gyere vissza és nyisd meg a Hét Pecsétet? Nézzétek, mi 

történt. Ez igaz.  

273   Most csak egy kicsit tovább. De most hallgassatok! Tudom, hogy ideje van ebédelni 

mennetek, de én éppen most finomat eszem. [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

274   Fig eljétek eg, ost az asszo  kapta az ő hel ét, és ő eg  drágakő. Sala o , ez az 
e er, aki ek olt tízezer felesége… ag  ezer felesége, i ká , ő o dta azt, „Egy férfi, 

aki talált egy feleséget, egy jó dolgot talált.” Ő azt o dta, „Egy jó asszo  drágakő a 
férje koronájában,” ez egy megtiszteltetés. „De eg  igazságtala  íz az ő éré e ,” ez az ő 
élete. Azt mondta, „Ezer férfi közül lehet találni egy igazságost,” Salamon mondta ezt, 

„de,” mondta, „nem találhattok egy igaz asszonyt ezer közül.” Salamon mondta ezt, 

látjátok. Most figyeljétek ezt, hogy van ez.  
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   De látjátok, asszo , ti eg  drágakő ag tok, ha akartok le i eg  drágakő, de a testi 

vágynak általatok kell lenni. És látjátok, miért volt a házasság és elválás, amire Jézus 

visszamutatott oda, mert a ti fajotok volt az okozója az összes ű ek. Ez az oka a 

tö ejűség ek, és álás ak és dolgok ak, hog  e oltak ezet e. Kezdet e  soha e  
volt ilyen, és nem lesz ilyen a világban odaát.  

276   Nézzetek Jákóbra, akitől az ősat ák származtak. Legalább egy tucat felesége volt. 

Feleségül vett két testvért, és amellett ágyas feleségei voltak, élettársi asszonyok, akikkel 

együtt élt. És ezek az ősat ák születtek po tosa  ezektől az ág as asszo októl. Igaz ez? 
[A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Látjátok, kell hagynotok, hogy az Ige haladjon 

eg e letese  zökke ő e tese .  

277   Ó, nekem vannak lapok rájuk. Ha egy lelkész valamikor kérdezne engem arról, és mi 

összejöhetnénk, beszélhetnénk. De bizonyára, ha neki van bármi szellemisége egyáltalán, 

láthatja pontosan itt, ez az Igazság. Nincs kérdése Arra.  

278   Egy jó asszony egy jó dolog. Tudom azt. Tudom az igazi asszonyok által. Találkoztam 

igazi asszonyokkal, akik valódiak, épp olyan valódiak, mint bármely férfi, aki valaha járt 

(élt).  

   Ő ő e  eg  ellékter ék és eg  rész a férfi ől, és a férfi el ukott hallgat a rá. Ő 
sak… Ő rész előle. De ez e eli őt, ő úg  a  alkot a, hog  erköl stele  lehet, és 

jogában áll megtagadni vagy elfogadni. Ez ellentétes az eredeti természettel a kezdetnél, 

látjátok, de ott vagytok.  

280   Most tizenkét óra van, így csak kihagyok valamit itt egy néhány percre. Szeretnék 

kérdez i ala it tőletek.  

281   Most, emlékezzetek, ezt csak az én csoportomnak mondom. És kint az éterben, csak 

a saját követői ek o do  ezt. Ez az Üze et sak azok ak szól, és a it itt fogok 
mondani.  

   Bár el ik szolgáló, ő, ez ő, ige , ő a áj pásztora, hadd tegyen bármit, amit akar. 

Ez tőle függ és Iste től. Akár pap, akár prédikátor, ez rajtad úlik, test ére .  

283   Én csak beszélek itt Jeffersonvillében, az egyetlen hely, ahol ezt szeretném 

mondani, mert ez a saját nyájam. Ez a nyáj, amit a Szentszellem adott nekem, hogy 

megértsem, hog  felüg elő leg ek fölöttük, és Ő felelősségre fog o i e ge  azért. És 
ezek az én népem, egtértek az egész földö , a i t Krisztushoz ezette  őket. És kis 
gyermekek, azért vagyok itt, hogy segítsek nektek, és én a ti barátotok vagyok. Talán azt 

gondoljátok, hogy ellenetek szólok; mondom ezt, látjátok, mert jó nektek. Szeretlek 

titeket. És ha ez nem így van, Isten az én Bírám. Tudjátok, hogy szeretlek titeket.  

284   Ez egy rettenetesen kemény dolog, nem tudtam, hogyan tegyem közzé. Mit fogok 

te i, a ikor a g ülekezete e  ülő férfiak és asszo ok é el ikük kétszer ag  
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háromszor házasodott? Jó emberek és jó asszonyok, minden összekeveredik! Mi történt? 

Téves tanítás, pontosan, nem vártak az Úrra.  

285   „Amit Isten egybekötött, ne engedjétek, hogy ember szétválassza.” Nem amit 

ember egybekötött, amit „Isten” egybekötött! Amikor kaptál egy közvetlen 

ki ilatkoztatást Iste től, hog  az a te feleséged, és ugyanaz a dolog a tiéd, az életed 

hártalé ő részé e . Látjátok? De amit ember kötött egybe, bárki szétválaszthatja. De 

amit Isten kötött egybe, ember ne merészeljen többet hozzányúlni. „Bármit Isten 

egybekötött,” Ő o dta, „ne engedjétek embernek szétválasztani.” Nem amit valami 

félig részeg bíró (elöljáró), vagy valami más kötött egybe, vagy valami visszacsúszott 

prédikátor egy csomó hitvallással egy könyvben, ami engedné nekik, hogy bármit 

tegyenek a világban, és Isten Igéje pontosan itt fekszik. Látjátok? Én arról beszélek, amit 

Isten egybekötött.  

286   Most elmondom ezt nektek. Nagyon óvatos vagyok, amit mondok nektek. Nem 

akarok durva lenni veletek. Nem akarok durva lenni veletek pásztor testvéreim. Nem 

akaro  ezt. De felelős ag ok, felis er e, hog  ez a kezei e olt hel ez e. És ha… Ne  
tudom visszatartani Azt. Nem tudom, hogyan adjam Azt ki, és tudom, hogy ez szalagon 

lesz. Ó, én, csak felkészülök, az iroda megnyílik, mert itt jön ez. Látjátok?  

287   Akárcsak a kígyó magjával volt, de tökéletesen bizonyított, hogy igaz. Kaptam 

po tosa  itt eg  újságot, az újság ak égé , ahol az asszo ok po tosa  ost… és ég a 
nag … Néhá  a ag  eg ház eg ék ől kapott eredeti képeket, egy kígyó csúszik egy 

asszo  lá á , és sak hog a  halad kör e rajta; ő i de féle érzést és dolgokat 
tapasztal, amit egy férfi soha nem képes elérni vele, ezzel a hatalmas kígyóval körülvéve, 

és így tovább. Ez pontosan az igazság. És ez rosszabb és rosszabb, és rosszabb lesz. A 

kíg ó, a i e  olt… ő e  lehet ele sze uális kap solat a , ikor ő eg  kíg ó, de 
e lékezzetek…  

   A i ap itát fol tatta  eg … e  eg  itát, sak eg  szolgáló az Isten 

g ülekezeté ől azt o dta, „Te tévedsz ebben.”  

       Azt mondtam, „Nos, lehet. szeretném, ha elmondanád nekem.”  

289   Azt o dta, ajd fol tatta, és elkezdett eszél i róla. Az első dolog, tudjátok, ő 
elvesztette magát. És egy dolgot mondott, azt mondta, „Branham testvér, hol van ez a 

faj? Isten azt mondta, ’eg  az ő fajtájá ól.’ Most hol van ez a faj, amit mondtál az ember 

és állat közt, a it a tudo á  e  talál ost? Hol a  ő akkor?” Mondta, „A földön van? 

Ő eg  si pá z olt?”  

290   „Nem, mert a csimpánz vére nem keveredik az asszonyéval, egyetlen más állat sem 

keveredik vele. Nem, egyik sem fog, egy férfi spermája se  ke eredik a ősté el. az 
nem fogja megtenni.”  
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291   „Akkor hol van az a bizonyos állat? Most Isten azt mondta, ’Mi de  tere je  az ő 
fajtája szerint.’”  

292   Csak vártam egy percet. És a Szentszellem édessége azt mondta, „Mondd meg neki, 

’itt van.’”  

       Most először azt o dta , „Nos, talán megváltozott.”  

       Ő azt o dta, „De Bra ha  test ér, i az Igéről eszélü k, nem?”  

293   Azt mondtam, „Igen, uram.” És mondtam, „Ter észetese , ők azt állítják ás 
dolgokról, mint a dinoszauruszok és mamutok, és így tovább, mamutok, mamutok 

inkább, megváltoztak, és így tovább.” Azt mondtam, „Ez lehetett az.”  

   Ő azt o dta, „Bra ha  test ér, i az Ige izo ítékáról eszélü k. Ha a ű  itt 
a , akkor az eredeti ű ek is itt kelle e le i.”  

295   És azt mondtam, „Úr Jézus, Te azt mondtad, ’ne gondolkodjatok azon, mit fogtok 

mondani, amikor az emberek elé kerültök, mert abban az órában meg lesz adva nektek.’ 
Uram, mit mondjak?” Ő azt o dta, „Mond meg neki, ’itt van.’” Pontosan ugyanúgy, 

mint látom a látomásokat az emelvényen. 

296   Azt mondtam, „Itt van,” nem tudva, hol. 

       Ő azt o dta, „Hol?”  

       És ielőtt ég go dolkodhatta  ol a, Ő azt o dta, „Ez a kígyó.”  

297   Pontosan ez az, ami volt, mert nem maradt tovább egy barom (lábas állat). Ő 
átkoz a olt, és a hasára hel ez e élete tö i apjaira. Ő itt a . Igaz ez? [A g ülekezet 
azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] És még abban az aktusban, amit tett, még mindig ugyanazon 

a ű ö  u kálkodik eg  asszo  körül, olyan, mint egy férfi nemi aktus. Ott a , ahol ő 
asszo  fehérsá os sze ű állapot a jut és dolgok, a ikor eki asszo  essze afeletti 

érzései vannak, amit bármely férfi képes lenne tenni (valaha is tehet). 

298   Megállok ott, mert nekünk egy vegyes tömegünk van. Veszek néhány férfit, fogok… 
mi fogunk beszélni többet arról. Vettem az újságokat és dolgokat, amik pontosan itt 

feksze ek, ost po tosa  itt a ak az é  keze e , és a délelőtt akarta  azt 
előhoz i ektek. Én akartam venni az egész napot ebben, de most zárni fogunk ezt 

mondván.  

   Ez sak az é  g ülekezete ek a . Ne  az é  g ülekezete … A kis áj, aki hisz 
nekem és követ engem, ez azoknak van.  

300   A másik nap, tudom, hogy amikor mondok nektek valamit, az muszáj jöjjön ÍGY SZÓL 

AZ ÚR, akkor az olt a Sze tírás, a it Ő kijelentett nekem. De, „Uram, Istenem, mit 

mondhatok a gyülekezetnek? Elkülönülések lesznek. Férfiak fognak ülni a verandán és 
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kint a kertben, és mindenütt máshol, ’El kell hag o  őt feleség ?’ Asszonyok, ’El kell 

hagynom a férjemet?’ ’Mit fogok tenni?’” Azt mondtam, „Mit tehetek, Uram?”  

301   Valami azt mondta nekem, „Menj fel oda a hegységbe, és Én fogok beszélni veled.”  

302   És iköz e  fel e te  a heg ség e, e  tudta , hog  le t Tu so a  ők látják 
Azt. De ég a ta árok is hí ták a g erekeket… az én kislányom, és azok az iskolából, és 

azt mondták, „Nézzetek oda a hegység e! Ott a  eg  tüzes ki ézetű orost á sárga 
Felhő fele elkedik a le egő e és lejö  issza, fele elkedik a le egő e és lejö  issza.” 

Di sőség Iste ek.  

303   Evans-né, itt vagy? Ronnie, itt vagy? Lejöttem vissza az állomásra, ez a fiatal fiú a 

töltőállo ás ál, ott az E a s töltőállo ás ál. És ielőtt tudta , hog  it fog o da i a 
fiú, megfogta a lábam, azt mondta, „Branham testvér, te fent voltál a hegységben ott, 

nem te voltál?”  

304   Azt mondtam, „Hogyan érted, Ronnie? Nem,” látjátok, hogy lássam, mit fog tenni. 

Sokszor törté ek dolgok, é  e , ti e  o dhatjátok azt az e erek ek. Az lesz… A 

dolog az, hogy olyan sok mindent látsz megtörténni, az megszokottá válik neked. 

Látjátok? Én csak nem mondom el az embereknek. Azt mondtam, „Ro ie, i oltál…”  

305   Azt mondta, „Én megmutathatom neked pontosan, hogy hol voltál.” Mondta, 

„Felhívtam a mamát, és itt álltunk és fig eltük, hog  a Felhő ott fe t függ, fele elkedik és 
lejön. Azt mondtam, ’Branham testvérnek ott kell lennie valahol. Az Isten beszél vele.’”  

   És az egész áros épe sze lélte Azt. Eg  derűs apo , ahol sehol egyáltalán nem 

olt felhő, ott függött ez a ag  orost á szí ű Felhő; leereszkedett, i t eg  töl sér, és 
visszament és kiterjedt.  

307   Barátaim, és azután zárok, és mehettek innen. Ez az, amikor Ez ki volt jelentve 

nekem, amit most akarok pontosan elmondani nektek, szóval ne hibázzátok el Azt.  

308   Most sak a i kö etői khez szólok, akik kö et ek e ge , és sak ezt az Üze etet, 

nem a kívülállókhoz. Ez igazol engem Iste  előtt. Csak ennek a csoportnak egyegyül!  

309   Most ezt az összevisszaságot találjuk a félreértelmezett teológia miatt. Igaz ez? 

Ezért az asszonyok második alkalommal megházasodtak, és ti férfiak, mert 

félreértel ezték a teológiát. Most akarok utat i ektek ala it, a it Ő o dott 
nekem.  

   És ha Iste t, a i Tere tő ket, megkérdezték a kérdést, a ikor Ő itt olt a földö , 
Jézus Krisztust; és a ikor Ő előhozta a sza adító prófétát, Mózest, le t Eg ipto a , 
hogy elhozza a gyermekeket Egyiptomból, hog  hel ezze őket az ígéret földjé e; és Jézus 
azt mondta itt, hogy Mózes a népet ebben a rossz állapotban látta, és megengedte nekik 

írni egy válólevelet, mert az volt a helyzet, ami volt. Mózes olyannak találta, hogy, „ő 
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ege gedte…” Isten engedélyezte Mózesnek, akit prófétának küldött a néphez, hogy 

megengedje ezt a válólevél írást nekik.  

311   És az Első Kori thus a . fejezet és . ers e , az Újszö etség e  Pál próféta, aki 
ugyanazzal a dologgal találkozott a gyülekezetben, és ezt mondta, „Ez én vagyok, nem az 

Úr.” Igaz ez? A válási feltételek (körülmények) miatt.  

312   „Az e  íg  olt a kezdetektől.” De Mózes megengedte azt, és Isten elismerte 

becsületességét. És Pálnak is joga volt, amikor a gyülekezetét abban az állapotban találta.  

   Most hiszitek, hog  Ez igaz, és hiszitek, hog  Iste től szár azik! És az Ő Felhőjének 

és az Ő Üze eté ek igazolása ér é esítése  által, a el  eddig elhozott e ge , e  
engedhetné meg a hegységben az Isten ugyanazt a dolgot tenni nekem, hogy 

megengedjem nektek, hogy tovább menjetek azon a módon, ahogy vagytok, és nem 

teszitek azt többé! Me jetek a feleségetekkel és éljetek ékesség e , ert az óra késő. 
Az Úr Eljö etele közel a . Ni s idők feltör i ezeket a dolgokat. Ne erészeljétek 
megpróbálni újra megtenni azt! Csak az én gyülekezetemhez szólok. De ha házasok 

ag tok… És a heg ségben Isten ezt a tanúbizonyságot adta nekem, hogy elmondhatom 

Ezt, egy természetfeletti kinyilatkoztatás, a Hét Pecsét megnyitása miatt, és ez egy kérdés 

Isten Igéjében. „Hag d őket e i to á , ahog  a ak, és e étkezze ek tö é!”  

314   „Nem így volt a kezdetektől.” Ez igaz, nem így volt, és az nem lesz a végén. De a 

oder  körül é ek között, i t Iste  szolgája… Ne  hí o  aga at az Ő 
prófétájának; de hiszem, lehet, ha nem azért lennék küldve, fektetek egy alapot neki, 

a ikor ő eljö . Íg  a oder  körülmények között megparancsolom nektek, hogy 

menjetek haza a feleségetekkel most. Ha boldog vagy vele, élj vele, neveljétek 

gyermekeiteket Isten félelmében. De Isten legyen irgalmas hozzátok, ha valaha újból 

megteszitek! Tanítsátok a gyermekeiteket, hogy soha ne tegyenek ilyen dolgot, 

e eljétek fel őket az Iste  i tésé e . És ost, a int vagytok, olyan vagytok, hadd 

e jü k ost, e e  a késő esti órá a , a i e  i élü k, és „nyomuljunk Krisztusban 

magas elhívásunk célpontja felé,” ahol minden dolog lehetséges.  

315   Amíg nem látlak titeket ma estig, az Úr Isten áldjon meg titeket, miközben 

imádkozunk.  

316   Uram, Istenem, hálát adunk Neked, magasztalást adunk Neked. Te ugyanaz a nagy 

Jehova vagy, Aki megengedted Mózesnek, Mózes a szolgád, és mit mondhatott ol a az ő 
népének? És Isten, Te megengedted neki, hogy adjon egy válólevelet. Pál, a nagy apostol, 

aki írója volt az Újszövetségnek, amint Mózes volt az Ónak. Mózes írta a Törvényeket és 

eg  re delkezést a tör é ekről. Sok próféták az ő sza aikat ei jektálták Abba, de 

Mózes írta a Törvényeket. És Te megengedtél neki egy írást, hogy írjon nekik egy írást a 

álásról, az ő szí ük ke é sége iatt.  
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317   A nagy Szent Pál, az Újszövetségnek írója, szintén tehetett egy ilyen állítást, hogy, 

„én beszélek ezen körülmények között; én, nem az Úr.”  

318   Így van ez ma, Uram, Istenem, a világ végén, mialatt itt vagyunk az Isten 

keg el é ől, tudjuk, hog  ha arosa  felel ü k kell az Ő Jele lété e . És olyan sokat 

tettél, Uram, biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek eglátják, ők ragaszkod i 
fognak Ehhez, szeretik, ert Tőled szár azik. És izo ságot teszek itt a, sok e erek 
ülnek itt, akik még látták is a Jelet fent a hegységben, ahol az Úrnak Angyalai jöttek a 

forgószélben, ahol a hét Angyalok jöttek, ahol a Hét Titkok feltárása kibontakozott; és 

ugyanaz az Angyal, ugyanabban az irányban, ugyanazon a hegyen, a napon, amin Ezt ki 

volt jelentette!  

319   Istenem, kérlek, hogy az emberek hálásan menjenek haza, hogy Isten megadta nekik 

ezt a kegyelmet. Én csak szóltam Azt, Uram, engedélyeden át. És csak mondtam Azt 

engedélyeden keresztül, Uram. És hadd legyenek annyira hálásak az emberek, hogy soha 

e pró álják egte i ezt a ű t újra! És soha e pró álja ak te i ár i ű t, ha e  
szeressenek Téged teljes szívvel. Uram, tedd boldoggá ezeket a családokat, és 

növekedjenek, és neveljék gyermekeiket Isten intésében.  

320   A szívemre helyezett Üzenet, ami volt az én szívemen, kézbesítve volt, Uram. 

Minden megtettem, amit tudok, hogy tegyek. És Sátán harcolt velem hetek óta, és 

órákon át alvás nélkül. De most utasítom (parancsolom, elrendelem) Azt, Uram, ezeknek 

az embereknek, hogy tanulmányozzák Azt, és menjenek és éljenek Érted. Add meg ezt, 

Uram. Most ez leesett a vállamról. Ők a Te kezeid e  a ak. Kérlek, áld eg őket.  

   Áld eg ezeket a zse ke dőket, Ura , a ik sak ide oltak hel ez e a etegekért 
és lesújtottakért. Legyen ez az este az egyik legnagyobb, hatalmas este, hogy minden 

ember legyen meggyógyulva. Add meg ezt, Uram. Áldj meg minket szüntelenül.  

322   Mehessünk békességben, boldogan, örvendezve, mert a teremtésnek Istene 

megmutatta nekünk a „kezdettől fog a,” és kiterjesztette ki ő ítette  ekü k a i 
összevisszaságu k a  újra az Ő keg el ét, e e  az utolsó apok a . Ó Nagy és 

Örökkévaló Isten, hogyan köszönjük ezt meg Neked! És legyen a szívünk olyan boldog, 

hogy soha többé ne legyen vágyunk vétkezni Ellened. Jézus Nevében. Ámen.  

 Szerete  Őt, iért e  szeretitek Őt?  Szerete  Őt 

 Mert Ő elő  szeretett e ge  

 És megvásárolta az üdvösségemet 

 A Golgotá …  

323   Most tehát elmondom ezt, a szolgálók meg fogják érteni. Ez csak azoknak van, akik 

követik ezt az Üzenetet!  
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324   Ó, boldogok vagytok? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Én elmondtam 

nektek az Igazságot, az egész mód végig, ÍGY SZÓL AZ ÚR! [„Ámen!”]  

325   Most hadd álljunk fel és emeljük fel a kezünket, ahogy ismét elénekeljük, „Szeretem 

Őt.” Szerete  Őt keg el éért. Szerete  Őt irgal áért. Szerete  Őt az Ő Igéjéért. „És az 

Úrnak Igéje a prófétákhoz jött!”  

 Szerete  Őt 

326   G ere test ére . G ere előre.  

 

*** 

 


