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1. Jó reggelt barátok. Maradjunk állva egy pillanatra.  

Drága Isten, ennek az életnek a sietségében és a rohangálásában megállunk a kö etkező 
pilla atok a  ag  órák a  időt szakítu k agu k ak, akár it készítettél is el a i 
javunkra, Tied a di séret és a di sősség az Ige hirdetésért és a jobb isteni ismeretért, 

ezért g űltü k a reggel össze. Köszönjük Istenünk, mert itt emberek vannak, akik 

szívesen és elkészülve jöttek az Ige hallgatására. Nem tekintve a körülményekre és az 

időre, amelyben élünk, ők égis hisz ek. És köszö jük Neked őket.  

2.Jóságos Istenünk, hálásak vagyunk Neked, a nagy gyóg ító erődért és a eszédei 
ígéretéért. Hogy ég a mi szívünk, ha e tanúbizonyságokat halljuk! Mindenféle 

egpró áltatások törtek e az e erek fiaira! Te pedig a keg el ed, erőd és ígéreted 
által, egg óg ítottad őket. Most itt a ak, izo ságot tesznek Istent dicsérve. 

Köszönjük Neked ezt.  

És most ma halljuk meg az üzenetet, amelyet erre az órára elkészítettél nekünk. Ha az 

Igédet olvassuk, add a magyarázatot is. Legyen a Te akaratod mindenben, kérlek Jézus 

nevében. Ámen.  

Leülhettek.  

3. Ez nagy kiváltság, hogy itt lehetünk ma reggel. Örülök, hogy itt vagytok mind. És Woods 

testvér, Ro  Ro erso , és sok ás test érek, dolgoztak hűségese  az el últ két ap az 
épület légkondicionálóján, mert láttuk az, hogy az elmúlt vasárnap ti szenvedtetek. És 

volt egy kis pénz a gyülekezeti kasszában, és elvégezték ezt a munkát, hogy kényelmes 

legyen, és a pénz, ami felajánlásra került, amíg lehet beállítani, hogy hallgassátok az 

üzenetet. Ma sokkal hű öse  a , i t akkor olt. Íg  hálásak ag u k Iste ek az 
e erekért és ezért a lehetőségért.  

4. Boldog… Roy Borders testvér azt akarta, hogy vissza marad ma reggel. És elmondtam 

neki, hogy kap egy széket és helyet itt kint a szolgálókkal, de nem akarta. Mint azt 

mindannyian tudjátok Borders testvér képvisel minket ezen a területen. Annyira örülök, 

hogy van Borders testvér és sok más szolgálók és barátok.  

5. A héten át én elmélkedek és mondom: „Amikor kapok, lejövök oda vasárnap, fogom 

ismertetni minden szolgálókkal és az emberekkel.” Azután, amikor kapod itt, annyira 

veszed az üzenetet, amíg most elfelejted majdnem, hogy mi volt.  



6. Most én kaptam, hogy menjek vissza Arizonába. Mennem kell issza jö ő hétfő , eg  
hétrevissza Tucsonba, hogy a gyerekeket iskolába küldjük. És én jövök vissza utána. És a 

feleségemnek ott kell lennie korá a , ielőtt elkezdődik a… regisztrál i a g erekeket, 
két héttel elő  ielőtt kezdődik az iskola. És én akkor visszajövök egy kicsit ide.  

7. És most ez a vakáció ideje. Mint tudod, én prédikáltam december óta; Január, február, 

március, április, május, június és július. Most, ha Isten is úgy akarja és nincs bármi 

speciális hívás, ez az időszak, hog  é -én-én veszem az én pihenésem, én vakációm. 

Meg ek adász i. És é …  

8. Most, ha az Úr hí  e ge  ala i ás, ag  ala i a kép. Iste  i dig az első. És azt 

akaro , hog  Ő leg e  az első és azt akarjuk, hog  Ő leg e  az első. De akkor, ha nincs 

iztos hí ás és, hog  az Ő akarata, hog  i az, a it teg ek a kö etkező pár hó ap a , 
akkor el eg ek adász i, kipihe i aga . É …  

9. Te nem veszed észre, a világ soha nem fogja tudni, hogy mi van, min megyek át. Látod? 

És ez csak egy feszültség. Nem csoda, hogy az Úr azt mondta tanítványainak, amikor velük 

járt, „gyertek külön a sivatagba pihenni egy kicsit.” Látod? Tudom, hogy napjaim egyre 

több, és különösen az én napjaim minél több a földön, amit látsz. Ahogy öregszel, azt 

veszed észre. Hallod, a pásztor azt mondja, hogy „ámen”, hogy szintén. Mi rájövünk, hogy 

nem vagyunk fiatalok, azután mi elhagyjuk az ötven évet, öregszünk. Most, mi kaptunk 

eg  kis időt.  

10. Hálásak vagyunk a bizonyságtételekért, amelyeket most hallottunk. A feleségem 

átment tegnap Woodsnéhez, amikor valakik Alabamából jöttek és a nagy dolgokról 

eszéltek, a el eket az Úr az ő g ülekezetük e  selekedett, o dták, hog  g er ekek 
meggyógyultak és más külö öző dolgok törté tek. Sok idő e kerül e, ha to á  ezekről 
a dolgokról beszélnék.  

. Akkor é  szi té  e léksze , hog … hiszem, némelyek mondják nekem, hogy Larson 

ő ér, ár itt a  két asár ap óta eg  kis a á al. Ne  tudo , de azt hisze  azt 

o dta, hog  az ő u okája, talá , mert oltalomba ajánlásra (dedikációra) hozták el 

Chi ago ól. A hölg  ag o  ked es szá u kra és i értékeljük őt. És ő hozott eg  kis 
babát Chicagoból odaajánlásra. Mert ő ár eg  ideje go dolkodik az odaajá láso , ert 

őt érdekli a g er ek, hog  az Úr ak sze telje. Tehát, ha Larso  ő ér itt lesz, a íg é  
beszélek és hozza a babát, elvégezzük a felajánlást.  

. És a íg ő elkészül, é  akaro  o da i, hog  ez olt a leg eheze  üze et, a el et 
alaha egpró álta  előkészíteni, tegnap este. A hét folyamán le akartam menni a 

szobába, félre ülni a sok hívástól és a többi dolgoktól, akartam valamit kapni erre az 

órára. Akárhá szor akarta  is le e i, i dig üresség olt e e . Teg apelőtt 
bementem az alagsorba. Gondoltam ag o  eleg idő a , ezért le e te  az alagsor a 
és leültem ott. Akartam a Bibliából olvasni, de elnyomott az álom. Azután felmentem és 

vizet ittam, és megpróbáltam felrázni magam és sétálni egy kicsit.  



13. Valaki jött és elkapott engem pár lépésre; olya  eleg olt. Ők i tegettek. Nem 

tudta , hog  ajo  ők i teget ek… Valaki, lehetett valaki helyi, a városból, vagy lehetett 

alaki a g ülekezet ől, i tegetett eke . És é  úg  go dolta , és történt egy pillatás és 

az autó elhaladt. Intettem.  

14. Tegnap este autóba ültem és mentem Charlestown felé, megpróbáltam kapni valamit. 

Úg  tű t, i tha az Úr o da i akart ol a ala it, de é … Sátá  egpró ált az uta a 
állni, hogy megakadályozzon. Azt gondoltam, „Ha ezt akarja tenni, nem állok el az Úrtól, 

hanem kopogok az ajtó , íg Ő ki e  itja.” Így aztán nemrég néhány pillanattal 

ezelőtt, ag  éppe  ost, ki sit 07:00 után ma reggel volt, igazán korán.  

15. Teg ap eg  ki sit eteg olta  és egpró álta … egette  eg  kis kukori át, hog  

nem értem most jól, igazán forróság volt és én megpróbáltam távol maradni attól. És, 

azután ma reggel 08:00 óra körül történt, hogy meglepett egy Írás szöveg. Ismételten 

ránéztem és újból meglepett. Így követtem az összefügést az egész Íráson keresztül és én 

csak most kaptam pár per el ezelőtt. Lehet, hog  az Úr ak a  eg  üze ete szá u kra 
a reggel, de az ördög tá ol akarta tarta i tőlü k.  

Szeret é , ha hoz ád ide, Larso  ő ér. Bra ha  test ér oda sze teli a a át. Üres 
hely a szalagon.) Isten legyen velük és segítsen nekik.  

16. Most, é  tartottalak titeket últ asár ap, két ap, és azt go dolo … ag  két 
szolgálat, reggel és este, és hog  az ehéz szá otokra. Megértette , hog  ez… éhá a  
messzire utaznak és hiányoznak a munkából, és így tovább. Ezért még ha elhalasztjuka 

asár apot, hétfőt, egy hét múlva, és hozom a szolgálatot a kö etkező asár ap, ha az Úr 
akarja, látod, kivéve, ha a gyülekezet akarja, hogy maradjunk az éjszakára. Látod, hogy az 

fel… Ott a ak ol a  soka  közületek!  

Hányan szeretnék inkább ma este, lássuk, legyen-e szolgálat ma este? Vagy, hogy inkább 

a kö etkező asár ap, e elje fel a kezét? É  lezáro  ezt. Uh! Valaki azt o dja: 
„megegyeztünk testvér!) Mit mond? („Legyen az mindkét alkalommal.”) Uh! (Ben Bryant 

testvér azt mondja: „És ma este a  kettő.”) Most, most, Ben! (Branham testvér nevet.)  

. Ma reggel hosszú lesz az üze et, de azt e  tudo , hog  e ire… És én tudom, 

segítek szabályozni a gyülekezetet, de észre fogod venni, én mondtam: „ha én szalagra 

veszem.” Látod? Tehát, ez szalagra megy. Aha. Így talán próbáljuk meg mindkét 

alkalo al, a és a kö etkező asár ap, ha az Úr is úg  akarja, látod. Most, ha te e  
kapsz eg  üze etet eze  a héte , akkor jö  a kö etkező asár ap.  

18. Utálom, hogy kétszer kell jönnötök, de úgy érzem, mi nem kaptunk, csak egy kicsit 

tö  időt. És e feledd az idő úlásá al, e  fog ez a ki áltság ag o  hosszú le i. 
Látod? Emlékezz, valami történni fog. Vagy a törvény megállít minket, vagy a Sátán fog 

mozogni köztetek és szétszór titeket. Ez mindig is így volt. Látod? Valamire sor kerül, 

úgyhogy becsüljünk meg minden perceket, hogy együtt lehetünk.  



19. Tehát most, hogy azok, akik mennek vissza otthonaikba ma este, olyan lesz, mint a 

múlt vasárnap este, csak volt egy kis rövid üzenet. És igen, ha te akarod a szalagot, akkor 

biztos elküldjük a szalagot, ha neked haza kell menned. Vagy én nem megyek prédikálni 

ma este, ha az Úr úgy akarja.  

20. Én tettem egy megjegyzés tegnap, vagy- ag  teg apelőtt, eg  kis üze et, 
megjegyeztem valamit és ez eg  hosszú idő. Mégis van két üzenetem. Az egyik, „A 

repedezett víztározók,” a másik, „Ha a vetés szél, az aratás forgószél,” csak egy 

evangéliumi üzenet. Ma reggel tanítás lesz. És így ma este én nem beszélek, „Ha a vetés 

szél, az aratás forgószél”, vagy a másik, „A repedezett víztározók.”  

21. És ma reggel én szeretnék olvasni a Szentírásból most.  

Ti kényelmesen vagytok? Mondjátok: „Ámen.” (Gyülekezet mondja: „Ámen.” –A szerk.) 

Jó. 

Most, én akarom, hogy fordulj velem a Bibliához, a Hóseás könyve, aki vágyik olvasni. 

Ol assu k el éhá  erset a . rész ől, Hóseás próféta kö é ől.  

Álljunk fel.  

22. Drága Istenünk, méltatlanok vagyunk kezünkbe venni a könyvet, mert olvassuk az 

Szentírásban, hogy senki sem az égben, sem a földön, vagy a föld alatt nem volt méltó 

kezébe venni a könyvet, vagy akár ránézni is. Ó, és jött Egy valaki, mint egy megöletett 

bárány; El ette a kö et, ert Ő éltó olt arra, és Ő feltörte a pe séteit. Ő rá fig elü k 
ma reggel a könyv tartalma kinyilatkoztatása végett, ami a könyvben van, mert ez a 

Megváltás könyve. Aki meg van váltva, bele van írva a könyvben. Találjuk meg ma reggel 

a pozí iói kat e e  az idő e , a el e  élü k. Mert Jézus e é e  kérjük. Á e .  

 Gyertek, térjü k vissza az Úrhoz: ert Ő szaggatott eg és Ő gyógyít eg i ket;  

 Megsebesített, de bekötöz minket!  

 Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy  

 éljü k, az Ő szí e előtt. 

 Is erjük hát el, törekedjü k egis er i az Urat. Az Ő kijövetele izo yos, i t 

 a hajnal, és eljő hozzá k, i t az eső, i t a késői eső, a ely egáztatja a földet.  

 Mit cselekedjem veled Efraim? Mit cselekedjem veled Júda? Hiszen szeretetetek  

 olya , i t a reggeli felhő, és i t a korá  úló har at.  

 Azért vertem meg a próféták által és megölö  őket az É  szá ak eszédivel. 

 Bizo y, a Te ítéleteid olya ok, i t a kelő ap.  

 Mert szeretetet kívánok Én és nem áldozatot; az Istennek ismeretét inkább,  



 i tse  égő-áldozatokat.  

 De ők, i t Ádá , áthágták a szövetséget; ott selekedtek hűtle ül elle e . 

 Gileád a go osztevők városa, vérrel va  e o skolva.  

 És miképpen tolvajok leselkednek, úgy tesz a papok szövetkezete; gyilkolnak  

 a sikemi úton; bizony, gonosz dolgokat cselekesznek.  

 Rettenetes dolgokat látok Izráel házában. Ott van Efraim paráználkodása;  

 eg va  fertőztetve Izráel.  

 Júda! a te számodra is készített aratást, mikor fordítok az Én népemnek  

 fogságán.  

 

23. Úr Jézus, add nekünk a Szentszellemet a magyarázatra, mialatt Téged várunk. Jézus 

nevében. Ámen.  

24. Nos, a ma reggeli tárgyam: Ismerjétek fel a ti napotokat és az üzenetét. 

Látjuk a múlt vasárnapi leckét, ahogy mi tanítottuk, Az ünnep a trombiták. Felhívom a 

figyelmeteket az időre-időre, Izráelre, az Iste  órájára. 

25. Ma egy vasárnapi iskola leckével foglalkozunk, mert szeretném, hogy megértsétek és 

egis erjétek azt az időt, a el e  élü k. Most lejár az idő k, ahog a  látjátok. Ezáltal 
ismerjétek meg az órát, és időt, és jelet és az üzenetet, amelyet megkaptok.  

. Most, ahog  a últ asár ap elkezdtük… Mi a tro itákról kezdtü k eszél i, az 
utolsó hét trombitáról a Bibliában. És én magam azt hittem, hogy ezek ugyanúgy 

bomlanak fel, mint a hét pecsét. De, azt vettem észre, hogy minden pecsét kibontása 

után hatalmas dolgok történtek.  

Amikor prédikáltuk A hét gyülekezeti kort, és annyira tökéletesen, hogy Maga a 

Szentszellem lejött közénk és igazolta azt, ezt az újságok közölték és az egész nemzetben 

ismertették, az Úr megmutatta nekünk a holdon és az égen bebizonyította nekünk, 

hetekkel és hó apokkal előtte, hog  ol a képpe  fog egtörté i, tökéletese . Itt az 
i atere e  Ő is ertette elü k. Itt az… Itt az idő, Ő tette is erté. A holdo  és a apo  
Ő tette is erté. A nemzetek állásából megmutatta, a hierarchia Rómában maradt, és 

visszament Palesztinába, állítólag ő olt az első pápa, aki issza e t azóta szeri tük  
Péter olt az első pápa. Most, ez ol a  óriási olt!  

.Majd i látjuk, ielőtt a hét pe sét elrejtette i de  titkait.  

É nem tudtam mit rajzolok a táblára az egyházi korokról. Én soha. Én csak a látomás 

szerint rajzoltam fel. Nem tudván, hogy az Úr másfél év után, a holdon és az égen 



egerősíti és a nemzetek ujjságában meg fognak jelenni. Én nem tudtam, hogy. Nem 

tudtam, hogy lesz egy titokzatos holdfogyatkozás, amely a Laodiceai korszakot ábrázolja.  

28. Az újságok csak a hat korszakot hozták. De azért mert a Laodiceai korszak egy 

tökéletes fogyatkozás volt. Észre veszitek-e szelle i jele tőségét, i t Iste  elhel ezi az 
égen. Amikor én elhelyeztem itt a földön, hagytam egy icipici helyet, mint látod, csak egy 

apró kis fényt. Ez azért a , hog  a álasztottakat kihí ja a földről, azért rajzolta  íg  a 
hetedik korszakot. De amikor Isten tette az égen, az teljesen elsötétült, ez jelentheti azt, 

hog  az utolsót is kihí ta a Laodi eai kor ól. Ne  tudjuk. Erről eg  prédiká iót 
tarthatnánk.  

29. Vegyétek figyelembe továbbá, hogy nem volt semmi sejtelmem se arról a hét pecsét 

ki ilatkoztatása előtt, hog  ez íg  fog törté i.  

Itt a gyülekezetben szólt hozzám és Tucson, Arizonába küldött, mondtam nektek, mi fog 

történni. Itt jelen van egy ember, aki ott volt és látta megtörténni, éppen, úgy ahogy itt 

mondtam, ott fog történni, „Hét angyal fog jönni.” Ezután az újságok és a magazinok tele 

voltak vele az egész nemzeten át. „Eg  titokzatos fé g űrű eg  pira is for ájá a ,” 

amint én felrajzoltam és nektek mutattam. Felemelkedett onnan, ahol az angyalok álltak, 

és haladt, 48 kilométer magas volt és 43 kilométer széles; vagy 43 kilométer magas és 48 

kilométer széles, elfelejtettem, hogy melyik volt az. És látható volt mindenhol az 

álla ok a , Tu so  fölött, Arizo á a , ott, ahol ez törté t, a a  az idő e .  

30. Lásd, a-a Bi lia, Iste  létezik ost is… Ez e  ala i, a it alaki rátuk ál alakire, 
hanem nektek akaro  eg utat i, a szelle i jele tőségét e e  az órá a .  

. És akkor a kö etkező üze etben, kinyílott a hét pecsét, amelyben felbontódtak az 

összes elrejtett Bibliai titkok, a tanítások és így tovább. Melyet a világ olyan durvántámad 

manapság, megtámadva mondják, hogy ez és az rossz.  

32. Itt a minap Arizónában, összeillesztették a szalagokat, hogy próbálják, hogy olyat 

mondtam, amit én nem mondtam. Ne feledd a látomást Arizonáról! A Biblia azt mondja: 

„Sokkal jobb neked, ha malomkövet kötnek a nyakadra.” És még egy másik dolog, hogy 

„Akárki” leg e  az prédikátor, ag  ár i ő, „elvesz egy szót, vagy hozzáad egy szót is! Az 

emberek saját értelmezésük szerint magyarázzák az Igét, mint ahogy az már adatott, arra 

törekednek, hogy azt mondják, amit én nem mondtam, ez e  az é  Igé ; Ez az Ő Sza a. 
„Aki hozzáad, vagy elvesz!”  

33. És akkor, a látomásban, mi láttuk ezeket a prófétákat magával ragadta, mint azt már 

ag arázta  ektek, azt hisze  tö  asár appal ezelőtt. Ez a  i dig. Azt mondtam; 

„Csak tartsd tá ol tőle azt.” A íg é  har olok, e  tud az Iste  har ol i. De hag juk Őt. 
Ő az, Aki go doskodik róla. Látod?  

. Most, ha egfig elted últ asár ap… az ü ep apokról prédikálta . És olt eg  
ünnep a pünkösd. A kürtzengés ün epe és pü kösd között hosszú időszak olt; Po tosa  



ötven nap volt a pünkösd és a kürtzengés ünnepe között. Ötven nap, pünkösd azt jelenti; 

„ötven.” Ez olt a egle getett ké e, ag  a függő… Az aratás első ter ését zse géjét  
behozták. És azt látjuk, hog  olt ott eg  típusa a ter észetes első ter és ek, 
zse gé ek  kép iselte az első ter ését zse géjét  a Sze tszelle ek, kiárad a az 

emberekre.  

Látjuk, hogy az ötven nap áldását a pogányok elfogadták, „Isten a pogányok közül egy 

épet hí ott ki az Ő evének,” az ünnep a pünkösd. És mi már átmentünk a hosszú 

pünkösd ünnepén.  

35. Most, valójában az ötven nap alatt pontosan hét szombat van. És a hét szombat a hét 

g ülekezeti kort kép iseli, a el e  az Úr az Ő e é ek pü kösd ü epé  át a pogá ok 
közül egy népet kihív.  

Most, a hét szombat végén következett az engesztelés napja a hét kürttel. A hét kürttel 

kihirdették a gyászének napját az áldozatért és az engesztelés napjáért. És rájövünk majd, 

hogy a hét trombita csak Izráelre vonatkozik. 

. És akkor Ő miért nem engedte meg nekem, hogy prédikáljak a hét trombitáról. 

Készen voltam bejelenteni, már a terem készen állt és minden, hogy menjek be, hogy 

hirdessem a hét trombitát. És azt mondtam: „Van valami, ami zavar engem, annyira 

rossz,” mondtam. Megtartottuk a munkát, Billy és mindannyian, megpróbált mindent, 

hog  késze  álljo  a légko di io ált épület, erre a kö etkező hétre, a hét tro itára; 
a el  tíz ap, ag  ol  apig, az iskola előadóter é e . De a Sze tszelle  e  
engedte meg nekem, bizonyos okból, azo  tű ődte , iért.  

És amikor bementem, hogy imádkozzak. Azt mondtam a feleségemnek: „Bemegyek.” És 

é  őszi té  letérdelte  Iste  előtt, hog  i ádkozzak. És Ő ki ilatkoztatta szá omra, 

hogy a hét trombita a hatodik pecsét alatt hangzik, és én már prédikáltam is, 

természetfeletti módon. Látod, ez az Isten keze, az egész dolog. Ezek Izráelre 

vonatkoznak és a hatodik pecsétben felvettük, mindenkinek, akik rendelkeznek ezzel, 

hogy az a zsidóüldözés.  

37. A pogányok ideje már ebben a pünkösd ünnepben van.  

A tro iták alatt… i deg ik ha gzott a hatodik pe sét alatt. És fel ettük a últ 
vasárnap, a trombiták ünnepe, ha mindannyian szeretnétek megkapni. Mi volt az, mit 

si ált? Siet ek issza a zsidók az egész ilág ól, a szülőföldjükre. Muszáj ott lenniük. És a 

pe sétek eg itása, a hatodik pe sét alatt, és alatta… A hét tro ita ha gja a hatodik 
pecsét.  

38. Most, a hetedik angyal üzenete az, hogy megnyissa a rejtélyt, a pecséteket, hívja, a 

tizenegyedik órában a pogány munkásokat, hogy megkapják ugyanazt a fizetést, mint az 

első órá a  dolgozók kaptak. Látod?  



Most Jézus tanított meg. Azt mondta, hogy ott olt eg  ke és ép i dult a szüret e. Őket 
felvették. És égis a kora reggeliek, ők érkeztek eg -egy-eg  idő e , eg  fillért sem 

kaptak egész nap. Azután délben bejött valaki és elment dolgozni. És akkor a tizenegyedik 

órában, ebben az utolsó órájában a napnak, jön valaki és megkapja ugyanazt a fizetést, 

ahog  ők az első órájá a  tették a ap ak; utolsó óra.  

39. Ez olyan tökéletes, hog  az első órák hír i ői, az Igé el, az E a géliu al, az igazság 
akkor jött pünkösd napján. Azutá  ott olt a sötét korszak, hog  akadál ozza őket. Azutá  
a apközepé  jött Luther és Wesle  és ők ejöttek. És akkor ott a  az esti üze et, és 

hogy megkapjuk ugyanazt a dolgot, ahog  ők tették a kezdet e . Az esti üze et újra 
visszaad, újra visszahozza, ugyanazt a dolog újra.  

. El e felejtsük a láto ást a últ hétről, ahog  a e asszo , hog … 
elő e utatásra. Ott jött a kis menyasszony, bájos, a látomásban. És én nem gondoltam 

rá; Csak beállít, fig elte  kí ülről. És ott jött a e asszo . Ha got hallotta  az eg ik 
oldalról, azt mondta: „Itt a  eg  elő e utatója a e asszo ak.” És ő jött. É  

egfig elte  őt, és ő eglehetőse  szép, si os és fiatal volt. Ütemes lépésben járt, de 

nem, mint a masírozók; hanem egy-eg  őiese , ahog  jártak ke sese  őiese . Így 

sétáltak és a al fele e  el e tek, eltű tek a szí ről.  

. Azutá  Ő jo ra fordított és eg utatta eke  a g ülekezetet, i de  korszakból. 

És ó, mennyire vulgáris! És az utolsó volt az utolsó nap gyülekezeti kora, amelyet a 

oszorká  ezetett. És ol a  erköl stele ül öltözött és ol a  sze es egjele ésű 

volt!És masíroztak twist és rock-and-rollra. És azok a ők sak do álják és csavarják 

agukat, aguk előtt papírt tartottak, szürkét, a kép utatót, az Ig… A szürke a fehér és a 

fekete között a  eg  salóka szí . A szürke szí  se fehér se fekete. Ez eg  egté esztő 
szí . És szürke szí ű papírt tartottak aguk előtt, és sipkeszerű hula (Hawaii hula tánc) 

szok a olt előttük, derekuktól felfelé teljese  eztele ek oltak. És asíroztak a… 
csavargatták magukat a zenére és mentek fel. És azt mondta: „Ez a gyülekezet.” 

42. És ikor az egész eltű t előle , a szí e , i t az ájulté. Azt gondoltam: „Ha, ez az, 

a it pró áltak Krisztushoz ezet i, i t a e asszo t? Mi de  erőfeszítése és 
u kálkodása az e erek ek, hog  egpró álja előhoz i a Krisztus e asszo át és a 

ulgáris, sze es, o skos egjele ésű prostituált, i t az, hog  ez Krisztus 

menyasszonya? Ez beteggé tette a szívemet.  

. És ahog  ő elhaladt, iutá  ő… elé k érkezett ahol i álltu k, tartották a papírt, 

csavaró és ringatva mozgatták magukat egyik oldalról a másikra, ahogy mentek, mint a 

mai modern táncokban, erkölcstelen cselekvésben, tovább masíroztak.  

. Ne  ag ok felelős ezekért a dolgokért. Csak azt tudo  o da i, a it látta . És 
Isten az én bírám, de ez volt az USA gyülekezete.  

45. Most, ahogy elhaladt, az egész hátsó része meztelen volt teljesen. Aztán, ahogy 

elhaladtak, elsápadtam és rosszul éreztem magam.  



. Azutá  Ő ezt o dta: „A e asszo  jö  újra elő e utatásra.” És ott jött a 

e asszo , a g ülekezet utá , ug a ol a  ki ézetű, i t az elejé . A szí e  ajd 
kiugrott örömében, hogy tudom, hogy lesz eg  e asszo . És ő ug a ol a  lesz, és 

ug a úg  öltözik, ahog  az az eg  olt a kezdet e . Ő a  arra hí a.  

Én tudom, hogy ez az igazság. Ha ez nem igaz, akkor minden látomásom rossz volt. 

Mindenki tudja, hogy amit az Úr nekünk valaha mondott, mindig igaz volt. Az jött át, 

ost… 

47. Látjátok a modern egyház szennyességét, nevezi magát a „gyülekezet”?  

48. Ahogy valaki mondta a minap; Ruddell testvér, egyik drága testvérem, most a falnál 

a . Hog  ő a szőlő  adhajtást lát. El eszélgettü k erről a minap a szobában. Ruddell 

test ér za art olt az idő körül é eiért, érzésért, valamint a mai gyülekezetek 

szelleméért, hogy minden elkezd fogyni, kicsepegni. Mindenhonnan jöttek szolgálók 

interjúra, és megkérdeztek: „Mi történt, Branham testvér? Mi történt?” Ó, nekem!  

49. Ruddell testvér megkérdezett: „Vajo  a Sátá  szelle é ől él ek, ag  i?”  

50. Azt mondtam: „Ne , a adhajtások a szőlő erejé ől él ek.” Él, mert citromféle, a 

citrom növekedni fog a narancsfában, de nem fog narancsot teremni, bár abból él.  

És az úgynevezett gyülekezet, az beleoltott hajtás, él a vallás neve alatt, gyülekezeti név 

alatt. Katolikusok és protestá sok épp úg  szí ják a… a szőlőtő erejét; de égis a ak a 

g ü öl sét ter ik, a ik ők, ert e  tértek eg. Ezek e  oltak az eredeti, Isten 

eleve elhatározott tervében, ez az oka, hogy megtagadják az Igét, és másféle gyümölcsöt 

teremnek. Az eredeti valódi fa és gyökere, az eleve elrendelt, hogy a narancsfa narancsot 

hordjon.  

Jézus mondta: „E  ag ok a szőlőtő, ti ag tok a vesszök.”  

51. De, ha a fa kihajt egy másik ágat, akkor termi az eredeti gyümölcsöt. A 

helyreállításnak kell jönnie, az esti fé , felkészít, hel reállít. De, a szőlőtő ől fog kijö i 
és e  eg  felekezet ől, a el  sak ele a  olt a, ez az Igé ek eredeti ter éke. Esti 

idő e  előjö ek. „Esti idő e  ilágosság lesz.” A világosság megérleli azt.  

52. Látjátok, hogy milyen tökéletes a Szentírás! „Ez egy nap, amelyet nem lehet éjjelnek, 

se napnak tartani.” A gyümölcs nem tud megérni, ha a nap meg nem érleli. Nem számít, 

hogy mennyit prédikáltok, bármit is tesztek, nem lehet érett, nem nyilvánulhat meg, nem 

lesz eigazol a; Csak Ő általa, Aki o dta: „Én vagyok a világ világossága”, az Ige. Tehát 

ott kell előjö ie eg -egy-eg  Erő ek, a Sze tszelle  Maga, érlel i, vagy Igazolja, vagy 

bizonyítja, ag , hog  teszi sze ellátható á, a it Ő előre eg o dott, hog  eg fog 
történni ezen a napon. Az esti fé  e utatja azt. Mi soda eg  idő!  



. A e asszo  ug a a a az állapot a lép át, a el e  az első olt. De, ézte  őt, 

kilépett, pró álta  isszahúz i. Most, sokat lehet e o da i ezekről a dolgokról, a 
napokban, amelyben élünk.  

54. Most, Hóseás mondta, 6:1, „Térjünk vissza az Úrhoz.” Ne felejtsük el, mondta, hogy 

szétszórja őket, és ők úg  oltak. Azt o dta: „Majd vissza fognak térni az Úrhoz, miután 

szétszóródtak, és Ő össze fogja őket kötni. Figyelj: „Visszatér… szétszóród ak, a 
ásodik… ők elszakadtak és el akultak.” Ez csak pontosan, ami történt. „Ő g óg ít eg 

minket és kötöz be minket.”  

Mint Ezékiel 37: „A száraz csontok, a völgy tele volt száraz csontokkal.” Ezékiel látta a 

visszatérést újra.  

Azután figyeljetek, Hóseás azt mondta: „Két ap utá ! Két ap úl a Ő isszatér rájuk. Ő 
elfogad minket és újjáéleszt minket.” Most, az újjáéleszteni nem jelenti azt „feltámadás”. 

Újjáéleszt, van, ugyanaz a használt szó, mint a „megelevenedés.” „Két nap után 

felelevenít minket.” Ez lenne, „A harmadik napon újra életre kelt i ket, iutá  Ő 
szétszórt bennünket, elvakított bennünket, és elszakított minket.” 

55. Tudod, a zsidók az miatt lettek megvakítva, hogy mi tudjuk meglátni. Szétszakadtak és 

szétszóródtak, mint nemzet, és elutasították a Messiást; hogy mi befogadjuk a Messiást, 

hog  leg e  eg  ép a pogá ok közül kihí a az Ő e éért.  

56. Most, ha valaki férjhez megy, felveszi a férje nevét. Ezek a vak pogányok, akik nem 

látják, hogy a neve, „az Úr Jézus Krisztus,” a keresztségben! Ez eg szerűe  túl rossz, de 
ennek így kell lennie. A zsidóknak nem volt szabad látniuk. Csak egyetlen képes látni, az 

az egyetlen, aki eleve elrendelt, hogy lássa. Elle kező eset e , te soha e  fogod lát i.  

A zsidók e  tudták eglát i, az ő Messiásukat. Bár tudósok, teológusok voltak, és 

ag hírű tudós e erek, ol asták ug a azt a Bi liát, a it te olvasol. Most, miután ez 

is erté ált szá u kra, i eg szerűen láthatjuk, hogy volt Messiás. De ők e  látták, a 
sem látják. Meg volt jövendölve, hogy vakok lesznek.  

. A ai g ülekezetről is jö e döl e a , hog  ak, hog  elutasítják az esti idő e  az 
üzenetet. Jelenések 3 ezt mondja: „Te vagy a nyomorult és nyavalyás”, figyeljétek meg a 

menyasszony állapotát este, vagy a gyülekezetét, „meztelen, vak és nem tudja.” Úr Jézus, 

irgalmazz nekünk! A Biblia azt mondja, „meztelen”. Soha nem láttam ezt úgy, mint most. 

A Laodi eai g ülekezet eztele  olt. És a ikor egjele t a ásik éjjel, ő „meztelen” 

volt, sohasem vette észre, „és nem tudod, hogy.”  

58. Ó, milyen hálás vagyok! Mennyire nem csoda, hogy mi olyan hálásak vagyunk! Úgy 

érzem, hogy nem vagyunk elég hálásak a dolgokért, amelyeket Isten kijelentett nekünk.  

59. „Meztelen.” És a láto ás o dta, eg utatta ekü k, hog  ő eztele  olt, és e  
tudta, és „vak”. Amint Izráel annyira vak volt, hogy a pogányok bejöhessenek, most a 



pogányok annyira elvakulnak, hogy a menyasszony kijöhessen, és Izráel megkapja a 

kürtök ünnepét. Milyen tökéletesen!  

60. „Két nap után életre kelt minket, vagy felelevenít, egybehoz minket, a zsidókat,” 

egszólal ak ezek a tro iták ost. És Ő… és i éljü k az Ő sze é e , ag  leg en 

örökéletü k. Lásd, leszü k Ő előtte. A i lia azt o dta itt Hóseás ál, azt o dta: Hog  
i éljü k az Ő szí e előtt, élet, az Ő szí e előtt.” Ez az Ő saját élete, örökké aló élet, „élet 

az Ő szí e előtt.”  

„Mert, aki ű e  él, áris halott, ialatt ő él.” Tehát mi… megígérte, hogy Izráel újra 

él i fog az Ő szí e előtt. Ő halott a pü kösdi ü ep irá t.  

61. Most figyeljétek meg alaposan. „Aztán, két nap után.” Most, ez nem jelent két 

huszonnégy órás napot, ert ott olt… Mert ez ár tö  száz é el ezelőtt törté t eg. 
Látod? Ez azt jelentette, „két nap az Úrnál”, kétezer é  utá . Most, tudod e i idő telt 
el azóta? Már 2700 év telt el azóta, hogy Hóseás i.e. 780-ban. Látod, már 1964 van, az 

 é el ezelőtt olt. Azt mondta: „Két ap úl a, a har adik apo , Ő újra életre kelt 
i ket, és adja ekü k, hog  éljü k az Ő szí e előtt. Ott a ak a tro iták eljö etele. Ez 

az az óra, amelyben élünk, ez a nap, amelyben élünk.  

62. Most, hogy már szétszóródtak, el vakultak, összeg űltek, él e  a har adik ap a . 
Látod? Ők szét lettek szór a Paleszti á ól az egész ilág a. Ők akok ahhoz, hog  
elutasították a Messiást. És ost ár összeg űltek a szülőföldjükö , késze  áll ak a 
kűrtök, hog  egis erjék az e gesztelést.  

Mivel a Biblia azt mondja: „A ikor ők egkapják azt, és egtalálják Őt, a szög 
sebhelyekkel,” miután a gyülekezet elment, és azt mondják, „Hol szerezted ezeket a 

sebeket?” Ő o dja: „A barátaim házában.” És Ő o dta: Ők, külö , i de  salád sír i 
és kiáltozni fognak napokig, mint egy család, amely elvesztette egyetlen fiát.” 

Emlékezzetek, hogy a kürtök ünnepe végzi ezt el. „Sírni és gyászolni fognak a megölt 

áldozat végett,” és hog  ők elutasították azt.  

63. Ők újra a szülőföldjük e . Ők szétszóródtak, el akultak és ost összeg űl ek. És ez 

volt minden az említett Hatodik Pecsét alatt, a Hét tro ita… ha gzott összeg űjte i 
őket eg ü é a Hatodik Trombita. A Hetedik, „az Nagy Trombita”, ahogy azt mi már múlt 

vasárnap kaptuk. A Hatodik Trombita hangja, a Hatodik Pecsét. Csak úgy, mint ahogy a 

Hatodik Pe sét eg itotta, i de  ug a a a  az idő e . Csak az ö ék él az összes 
hangzott egyszerre; ahol mi élünk kétezer éve a pünkösdi ünnepben.  

64.Most, 2700 év telt el azóta. Ő o dta: „A harmadik napon, akkor fogunk újra össze 

g űl i. Két ap úl a, a har adik apo , akkor fogu k újra összeg űl i, és él i az Ő szí e 
előtt. Látjátok az ígéretet? Az óra tökéletese  ír a a  a falra. Mi látjuk, hog  hol élü k.  

65. Most a szülőföldjükö  árakoz ak a tro iták ü epére, vagy felismerve az 

e gesztelést, árják az eljö etelét, g ászolják, hog  elutasították az első alkalo al, hog  



elutasították azt. Ők a hazájuk a  a ak, hog  árja ak. Mi ők i da ia … Minden 

helyes állásban van. (pozícióban)  

66. Mint egy Evangéliumi prédikátor, nem látok csak egy dolog maradt, a menyasszony 

tá ozása. És a e asszo ak el kell e ie, ielőtt ők tudják felis er i, hog  i 
történik. Ők oltak elhatárol a, szétszór a… Úg  érte , szétszóródtak, elvakultak, és 

ost új ól összeg űltek. Mi aradt hátra? A e asszo t el kell e i az út ól. 
Várakozás a menyasszony távozására, a próféták a Jelenések 11- e , hí ják őket az 
ünnepi trombitákra, hogy azok felismerjék, amit tettek.  

67. Ne felejtsük el, po tosa  azok között a Pe sétek között előjött a Hatodik Pe sét. És 
ott volt a száznegyvennégyezer kiválasztott és kihívott. A hatodik és a hetedik Trombita 

között találjuk a Jelenések 11, pontosan ott jelenik meg sorra a Hatodik Pecsét.  

68. Mi a tee dő? Mi olt az, it si ál? Ez olt az, hog  előhozza a két ta út, Mózest és 
Illést, a prófétákat. A zsidók sak az ő prófétájuk ak hisz ek. És ők a próféták jelé el 
lépnek fel, a tetteik prófétákéi lesz ek, ert po tosa  ők azt teszik.  

A kö etkező dolog, hogy az ember, ha meghal, vagy bármi, ha elhagyja, ezt a világot a 

természete nem változik meg. Ha most hazug, akkor is hazug lesz. Ha lobbanékony itt, ott 

is lo a éko  lesz. Ha itt kételkedő, ott is kételkedő. Férfiak és asszo ok, itt az ideje, 

hogy felrázzátok magatokat és vizsgáljátok meg magatokat, és hol állunk, mert a halál 

nem változtatja meg azt.  

69. Ők ár el e tek kétezer é e. Mózes i teg  kétezerötszáz é e, és Illés, ha azóta… 
Csaknem kétezerötszáz éve Illés elment, és Mózes elment, és itt térnek vissza ugyanazzal 

a természettel és teszik ugyanazokat a dolgokat.  

A halál nem csinál semmit az emberrel, de a lakhelyét változtatja meg. Nem változtatja 

meg a természeted. Nem változtatja meg a hitedet. Nem változik semmi, csak a 

lakhelyed.  

70. Tehát, a il e  a iselkedésed, a ter észeted a reggel! Ha eg  kételkedő ag  Iste  
Igéjé e , ott is eg  kételkedő leszel. Ne  érdekel, hog  il e  sze t ag , hog a  élsz, 
és hogy milyen jól élsz, a halál nem változtat meg egy csöppet sem, csak a lakhelyed. És 

ha nem tudod elfogadni a teljes Isten Igéjét, ahogy írva van, akkor nem ugyanazt teszed 

ott? Így ne aggódj, nem leszel ott.  

El kell fogadnod azt a maga teljességében, az igazolás erejében, és a kinyilatkoztatásban, 

akkor egy részévé váltok. Csak az Ő Igéjét fogja Ő fele el i, i t ahog  tette az Igé e , 
az első hús ét reggelé . Csak az Ő Igéje jött elő és azok, akik eghaltak az Ő Igéjé e , 
hitték az Ő Igéjét és igazolták az Ő Sza át.  

71. Fig elj, ost, hog  ár kétezerhétszáz é el ezelőtt. Fig elj, ők szétszóródtak, ők el 
akultak, és ost ár összeg űltek. Most, a kö etkező dolog az, hog  életet kap ak.  



72. És a pogányok ki vannak hívva. A menyasszony kész van. Az elragadtatás kéznél van. 

Tudjuk mi végrehajtani azt? Tudjuk mi ténylegesen hinni azt? Ez egy történet, amit 

elmondtak? Ez egy mítosz nekünk? Ez egy valami, ami igaznak hangzik? Van-e valami 

ezen kívül, amiben hihetünk? Vagy ez valami, ami bennünk van, az nekünk részünk, ez 

több mint az élet számunkra? Milyen a hozzáállásunk,ma reggel ebben a teremben? Ne 

felejtsük el, hogy lesz egy kis nyáj, aki elfogadja azt.  

73. Most a hazájukban vannak, várnak a trombitákra. Most, várakoznak a kis 

menyasszony távozására, hogy a Jelenések 11 tudjon beteljesedni. A gyülekezeti korszak 

egszű t. A Pecsétek felnyitása, amelyek bizonyították, hogy mit hagytak ki a gyülekezeti 

korszakokban, és milyen üzenetet kaptak. Izráel a helyszínen, halleluja, kész az ünnepi 

Trombitákra.  

74. Ó, emberek más országokban, ahol hallani fogod ezt a kazettát, nem tudsz felébredni, 

én testvérem? Vagy elvakít titeket? Ki akarjátok dobni és hamis próféciának nevezni? 

Amikor azt egfelelőe  igazolta előtted, a ilág által, az idő által, a épek által, és a 
Szentszellem által, Aki írta azt. Ő igazolta egyaránt természetesen, szellemileg és 

fizikailag. Minden, amit mondott, teljesült és bizonyított.  

75. Izráel az ő földjé ; ezette őket oda, terelték őket oda, i t juhokat. A farkasok 
kaptak utánuk és futtatták őket issza, izto ság a, a saját földjükre. Ne felejtsük el, 

Izráel sak akkor áldott, a ikor az ő földjé  a . Iste  sohase  áldja eg Izráelt az ő 
földjén kívül. Á rahá  ki e t a földjéről el olt ítél e. Mi de ki, aki elhagyja, földjét el 

van ítélve. Iste  sak akkor tudja Izráelt egálda i, ha ő arad a hazájá a , és ő ost is 
ott van, mint egy nemzet. És a gyülekezet hívva van; ő éppe  sak ár az elragadtatásra, a 
menyasszony kivételére.  

76. A Pecsétek ki vannak nyitva. Ezt felfedte számunkra. Mi látjuk, azokat elmenni. Ti 

akarjátok megvitatni és hűhót a körül, a kíg ó agja és a ízkeresztség és íg  to á , ti 
vakok és nem tudtok róla. E világ Istene elvakított titeket attól, és nem tudjátok azt. Azon 

tű ődő , kapu k eg  il e  időt a reggel, harcon keresztüli nyomást!  

77. Tehát, a prófétáik képesek lelepleződ i e e  az utolsó apok a ; e  lehet si ál i 
azt a trombitákat, az ünnepséget, a trombitákat.  

78. Azt mondta, Hóseás által, „Én szaggattalak meg.” Most ézd, Ő eszélt Izráel felé. „Én 

kivagdaltam”, vagy más szavakkal: „É  ár felhasogatta , felhasogatta  őket a próféták 
által.” Íg  tesz Iste  az Ő épé el. Ő ki agdalja őket a e zetek aradéká ól. Mi által? A 

kétélű kardjá al, az Ő Igéje által. Ő agdalja őket, az Ő e zetét a e zetek közül. Ő 
agdalta az Ő e zetét a e zetek ől, a próféták által, Ő igazolta a Sza át. 

 Íg  Ő dara olta az Ő e asszo át a felekezetek ől, az Ő Igéje által; megígérte 

Malakiás 4- e , az utolsó apra. Ő kihasogatta a menyasszonyát, Ő aprította őt a 
gyülekezetek aradéká ól! Ő kifaragta a e asszo t!  



79. Ő ágott ki, Ő prófétái; által, Ő prófétái al, az Igéjé el aprította Izráelt. „Elválasztod 

magadat a maradéktól.”  

Nézd eg, a ikor ők úg  akartak seleked i, i t a tö iek. Ők Sá uelhez jöttek a 
prófétához. Ő o dta: „Valaha el ette  tőletek pé zt? Beszéltem nektek valaha bármit 

az Úr nevében, ami nem történt meg?  

Ők o dták: Ne , az úg  a , de i égis szeret é k eg  királ t.  

80. A gyülekezetek ezen a módon tesznek. „Ó, mi hiszünk az Igében. Minden rendben, de 

te tudod, ők o dják, eg kelle e te ü k ezt.” Engem nem érdekel, mit mondanak. Az 

Igének van igaza!  

Várjatok. Ő hasogatta ki őket, a próféták által.  

81. Mil e  eg  idő, test ére ? Mil e  eg  idő, prédikátorok? Látjátok-e a nap idejét és a 

jelét, amelyben élünk? Képes vagy megérteni azt? Te látod azt?  

82. Sehol nincs ébredés. Mindenki panaszkodik, a prédikátorok sírnak. Olvastam egy 

kie elkedő lap a , a el  jö  ide a g ülekezet e, ag o  jó lap. Is ere  a szerzőjét és 
é  is ere  az e ert. És ők iste félő e erek, ag o  jó, Moore test ér, az 

eljövetelé ek előfutára. Az eg ik legjo  lap a ező , Ő eljövetelé ek előfutára.De alig 

írnak valamit, kivéve arról, „Böjtöljetek, imádkozzatok! Böjtöljetek, imádkozzatok! 

Kürtöltessetek! Kap…” Milyen sokat olvassuk azt? Te tudod. Te látod azt minden 

alkalommal. „Böjtöljetek, imádkozzatok! Böjtöljetek, imádkozzatok!” Ez minden, amit 

hallasz. „Böjtöljetek, imádkozzatok! Nagy hajnalhasadás következik! Egy nagydolog fog 

történni! Ti mindannyian, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Nekünk még nincs 

túl késő!”  

83. Miért csinálják ezt? Miért csinálják ezt? Ők eg  ag  é redést kí á ak. Sírnak és 

hiszik, hogy ébredés lesz. Ők jó e erek. Miért a  ez? Mit tettek? Nem ismerték fel a 

menyasszony ébredését. Látod? Azáltal, hogy keresztények érzik az óra húzását, de nem 

ismerték fel, hogy mi is történt. Ez az, a i készteti őket, hog  úg  érez ek. Tudják, hogy 

valaminek történnie kell, de látod, hogy keresik ezt a essze jö ő e , hog  jöjjö , a ikor 
az már megtörtént, pont közelükben.  

84.  Ug a azt a dolgot tették a régi idők e . Hitték a Messiás eljö etelét. Hitték, hog  
lesz eg  előfutára. De igaz olt rájuk, és ők e  is erték azt. Ők e  is erték fel azt. Azt 
hitték, hog  eljö  az előfutára, a el  egelőzi a Messiást, és le ágták a fejét. És 
megölték a Messiást, mert megjövendölte, hogy vakok lesznek. Hóseás mondta úgy.  

85. És ugyanaz a Szellem, amely beszélt Hóseás által, beszélt János által és azt mondta, 

hogy a gyülekezet ebben az utolsó napokban lesz, „ eztele  és ak és kido ják Őt a 
g ülekezet ől.” Ők e  látják ezek ek a prófé iák ak a teljesülését. De, rájönnek, hogy 

kell valaminek megtörténni. Ők eg szerűe  e  értik. Ők e  eszik észre. Haso lóa  a 
Zsidókhoz a régi idők e ; ak Laodi eai; gazdag, teológiai, elle séges a g ülekezettel, 



ellenséges az üzenet iránt. Nézd milyen ellenségesek voltak azok a zsidók Jánossal. Nézd, 

milyen ellenségesek voltak Jézussal, azt állították, hog  ők keresik, pedig Ő olt az az Eg .  

Az erősítő re dszer ad eg  zúgó ha got- a szerkesztő.  Úg  éle , ki e t eg  iztosíték. 
Gondolom, hogy elvágta a magnófelvétel is. Minden rendben.  

86. Ők elle ségesek oltak az üze ettel.  

Mi történik, annyira sok lendület; mindegyikőtök i d eg  fűtési egység. Nincs módja 

a ak, hog  a g ülekezet tökéletese  or ális leg e  ezek e  az idők e . Mert látod, 

mindannyian ti kilencvennyolc BTU-t, rit hőeg ség  normálisan. És ti csak nem, csak 

megott úgy azt; ti fol a atosa  hőt adtok ki. Va  elég le egő itt, hog  lehűtse a hel et. 
De, a fűtési eg ség eg  to á , akkor, akkor e  lehet si ál i.  

. Fig eld, elle séges! De, ost, i t a zsidók rége , akok! Ezek Laodi eaiak. Ők 
„meztelen, nyomorult, nyavalyás és nem tudja azt.” Jólétű apokban, nagy teológiai 

tanítások, nagy oktatás, és ellenségessé váltak az üzenettel. Azt akarják, hogy ne legyen 

semmi közük hozzá, mint volt az elmúlt napokban, amikor a Názáreti Jézus a földön volt.  

88. Az volt az oka,hogy az emberek a Noé napjaiban nem mentek be a bárkába, mert 

soha nem fogadták el az üzenetet, sem a hírnököt. Ez az egyetlen oka, hogy elpusztultak, 

azért a , ert e  is erik az órát, a el e  ők él ek. Nem ismerték fel, hogy Isten a 

ű t, a i t egígérte. „Ő elpusztítja az e ert a föld szí éről.” Ő egjö e dölte azt. Ő 
azt go dolta. És Ő azt jele ti, hog  a ug a az, i t Ő akkor olt.  

. De az e erek, ahel ett, hog  ked ezőe  fogadták ol a Noét, eg  ade er ek 
tartották. Nem hittek neki, hogy egy próféta. Tudod, Jézus Önmaga elmondta nekünk, 

hog a  súfolták Noét a papjai a , tréfáltak ele, fa atikus ak és i tö . De ők e  
ismerték fel az órájukat. Ők e  is erték fel a apot. Ők e  is erték fel a jelet. Ők 
nem ismerték fel az üze etet. Ők e  is erték fel a hír ököt, de kitették közülük és 
nevettek rajta. Jézus azt mondta: „Mint volt a Noé napjaiban!”  

90. Izráel az ő földjé , és i de t hel re rak ost, és az üze et sak tökélete  ozog, 
milyen napban élünk mi, testvér? Hol vagyunk mi?  

. Ők e  is erik a apot. Ők e  tudják. Ez az oka, hog  ők elhi ázták, ert ők e  
ismerték fel azt. Olyanok voltak, mint a nap, némileg, mint a mai emberek, elvakított a 

tudományos bizonyítékoktól, az oktatási rendszerek által, a teológiai szemináriumok által. 

És ez a dolog akította el őket azo  a apo , és ez teszi ug a azt a dolgot a. Ez teszi 
akká őket is ét.  

92. És az is, hog  eg szerű, eg szerű az üze et és a hír ök! Noé e  olt tudo á os. 
Ne  olt eg  ű elt e er. Ő eg  szegé  far er olt, szeré , eg szerű üze ettel. Ez 
túl eg szerű olt a agasfokú tudások ak.  



Így van ez ma is! Isten mindig eg szerű é teszi, ahhoz, hog , az e erek, akik hisz ek és 
bíznak Benne. Ez egy másik, csak egy másik üzenet, de ugyanaz az Isten. Most azt akarom, 

hogy higgyed azt, és megértsd, hogy Isten beszélte azt.  

. Jézus o dta, ők súfolták Ő prófétáját, Noét. És ahog  ők gú olódtak azo  a 
apo , íg  fogják si ál i ezt is ét, az Ő eljö etelekor. Ők akarják si ál i ug a azt a 

dolgot.  

Ez az oka a ak, hog  a fáraó a te ger e fulladt. Ő soha e  is erte a apját. Ő soha 
e  is erte fel, hog  i törté t. Ő túlságosa  ette fel a í á okat az ő tudo á os 

korá ól, árosokat építe i ra szolga u ká al. Ő olt túl-ő volt túl elfoglalt, felismerni a 

lehetőséget, a it kapott, és ő egfordult, Iste  próféta-hír öke, ki a pusztá a. Ő e  
is erte fel azt. Ez az oka a ak, hog  a dolgok e ek, ahog  ők tesz ek. Ő soha e  
ismerte fel azt. Ha ő sak felis erte ol a az ígért Isten Igéjét az emberekhez!  

94. És ha a gyülekezetek ma csak felismernék, ha a gyülekezetek csak felismernék Isten 

Szavát, hogy tette ezt az ígéretet erre az órára, az embereknek, hogy ne vesszenek el.  

Ha Amerika is csak felismerné az alkotmányát, a it ő felrajzolt, e  lenne hajlandó a 

Bibliát kivenni az iskolákból, hog  Iste ek e ét le eg e az ér ékről, és a hűség 
fogadalo  alatt Iste ek. De ő e  is eri fel azt. Miért? Ő ak, eztele . Ő e  is eri 
fel a drága fiúk érét, azok eghaltak a ezőkö  eze  ki áltságért. Ezek elfelejtették; 

ezek porait.  

95. De van Egy, Aki emlékszik a próféták kiontott vérére, az árára, hogy elhozzák ezt az 

evangéliumot ma nekünk. Hog  tö  ezret ár egettek az oroszlá ok és edo ták őket 
a arla gok a, szétfűrészeltek, egégettek, egfeszítettek! Isten elismeri azt. 

A gyülekezet elfelejtette a prófétákat. Ők, „nem kellenek többé” azt állítják. De Isten 

tudja, hogy szükség van rájuk; Ő tudatja épé el az Ő Sza át. De túl régi ódi ekik eze  a 
apo . Ők e  is erik fel azt. Ez az oka, hog  ők a a  az állapot a  a ak. Ez az oka, 

hogy „meztelen, nyomorult, vak, nyavalyás és nem tudja azt,” azért mert nem ismerik az 

órát, amelyben élünk. Ők e  eszik észre azt.  

96. Mózes, aki felis erte az ő apját és az ő elhí ását, a ikor látta az Iste  Igéjé ek 
ígéretét az adott napra, igazolva. Tudta és rájött, hog  ki olt ő, és hog  i olt a tee dő 
az ígért Igével. Ezért nem félt attól, amit bárki o dott. Ne  szég ellte az ő üze etét, 
bár minden pap és minden fáraó, minden, minden hatóság nem értett egyet vele. De 

felismerte, amikor látta, hogy a fény, hog  a Tűzoszlop a okor a , és eszélte eki az 
Igét, amelyet megígért arra a napra, és azt mondta, „Én hívtalak téged, menj, csináld azt.” 

Ő e  félt a-a királ  ag  fe egetésétől, lement, hogy azokat az embereket kihozza, 

ahogy az Isten Szava megígérte.  

97. Látta az ígéretet igazolva, ő tette az e ereket késze  áll i a ki o ulásukra. Mikor? 
A ikor látta Iste  ígéretét igazol a. Ne felejtsük el, ő fut az ő teológiájá al; ő fut az ő 



kiképzésétől. De a ikor ő látta az Iste  Sza át eg il á ul i, a ikor ő látta Azt 
igazolva, „ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK,” akkor e  érdekelte it o d árki. Ő e  félt 
attól, a it a fáraó te e ele. Ő e  félt attól, a it a tö iek tesz ek. Ő eg edül Iste től 
félt, hog  talá  félreérti Iste t, ag  ala il e  ódo  ő esetleg félreérti Iste t. Ő e  
félt az e erektől, hog  it fog ak o da i, ag  it fog ak te i. Ő eg edül Iste től 
félt, miután felismerte, hogy ez az Isten Szava.  

98. Ne  értette, hog  eg  ol a  e er, i t ő, küld e a  oda le. De, a ikor felis erte 
az igazolt Igét, i olt az, azutá  ő e  félt a királ  para solatjaitól. Ha csak 

felismernéd, ha mi ma csak tudnánk felismerni. Mózes felismerte azt, a ikor ő látta az 

Igét igazolva, látta a vissza követelést készül bizonyítani, ő kész olt ki o ultat i a épet.  

Jób soha nem ismerte fel, hogy az Isten volt. Mindaddig, amíg az ördög képe-képes 

elhitetni veled, hogy valamikor a kis megpróbáltatásokon mész keresztül, van- a  Iste … 
büntet téged! Ez volt Isten akarata mutatni neki valamit. Jób soha nem ismerte fel azt, 

a íg ő eg  láto ást látott. Mi t Mózes; amikor Mózes meglátta a látomást, a 

Tűzoszlopot a okor a , az olt igazol a. És ikor… 

Jó , az ő kérdése; Ha eg  e er eghal, akkor ő élhet újra? É  láto , eg  fa eghal és 
az él újra. Én látom, a virág meghal és az él újra.” Ez olt az ő kérdése. De az ember 

leteszi, ő kiadja szelle ét, hova lesz. Fiai jö ek g ászol i és ő e  észleli azt. Ó, hogy Te 

elrejtenél engemet a sírba, amíg a Te haragod elfordul!” Ő e  tudta egérte i, iért 
egy virág meghal és él újból, hogy egy levél megy le a fáról, és fekszik a földön, és 

ta asszal isszajö  újra. Ő mondta; „Az e er eltakaríttatik, ho a eg  ő? Én hiszem 

Istent, de mi történik az emberrel?”  

99. De, azután egy nap a villámok kezdtek felvillanni, a mennydörgések kezdtek dörögni, 

a Szelle  jött a prófétára. És látta az elkö etkező Eg  Férfit, Aki tudná te i az Ő kezét a 
ű ös e erre, és a Szent Istenre, az hídés út. Azutá  ő felsikoltott; „Én tudom, az én 

Meg áltó  él! Bár a őrférgek elpusztítják ezt a testet, égis é  teste e  egláto  
Istent!” Ő felis erte, hog  i a feltá adás.  

100. Bálám soha nem ismerte fel az Angyalt, amíg az öszvér nyelveken szólt. Bálám nem 

ismerte fel, hogy egy Angyal állt az útjába. Egy vak prédikátor, nem ismerte fel, hogy az 

Isten áll az úton, egpró álja egőriz i őt, hog  eladja az ajá dékát pé zért. És a ikor 
az öszvér beszélt egy emberi hangon, majd Bálám felismerte, hogy ez volt az Angyal, állva 

ő útjá a, pró álta isszatarta i őt attól, a it si ál.  

101. Ó, ti vak felekezetek! Ha Isten használhat egy öszvért, az néma, (buta) hogy olyan 

el e  eszélje , ahog  ő e  tud, hog  felfedje a prédikátor ak, hog  eltérítse az ő 
útjából, e  tud Ő hasz ál i eg  e ert ug a arra a dologra? El akított e erek!  

102. Ha Akháb csak felis erte ol a az ő apját, ő soha e  ítélte ol a el a prófétát, 
Mikeást, az Isten Igéjével neki tett ígéretet.  



103. Amikor Akháb állt azon a napon, ő és-és Josafát. És amikor nekik volt négyszáz 

próféták, ott prófétáltak, mondták: „Menj fel! Minden re d e  a . Akhá , te ű e  
élsz. Te tettél minket nagy felekezetté! Mi egy nagy nép vagyunk. Nekünk van nagy 

szolgálatunk. Itt vagyunk, nekünk van négyszáz képzet pap, vagy próféták. Mi vagyunk 

négyszázan, képzettek az Igében és a teológiában. Mi tudjuk az egészet.”  

104. Tehát, ost kiderült, hog  e  tudták az egészet. A férfi, akit ők hí tak eg  őrült 
e er ek, az a ge erá ió előttük, Illés, az igaz Iste  prófétája, egjö e dölte: ÍGY SZÓL 
AZ ÚR, a kutyák nyalják az Akháb vérét!” Látod?  

105. De azok a papok, az ember-alkotta próféták, azt hitték i de  re d e , sak jó. Ők 
mondták: „At á  Á rahá … ag  at á  Akhá , e j fel! Az Úr eled a . Neked 
megvan a Szentírás, mert Isten adta ezt a földet Izráelnek. Az Izráelhez tartozik. Menj fel! 

Az Úr veled van.” Ó, nekem!  

106. De tudod, Josafát az eg ik, hog  e  ke eredett ű e, i t Akhá  olt, ő eg  ki sit 
ásképp látta a dolgokat. Ő o dta: „Nincs még egy?”  

. Ő o dta: „Va  itt eg , de é  g űlölö .” Látod? Mit si ált Iste ? Ő aprította a 
népét egy prófétával újra. „É  g űlölö  őt. Ő e  si ál se it, ha e  sak elítél 
e ge  i de  alkalo al. És te tudod, hog  é  eg  ag  e er ag ok. É  e  tűr é  
ezt a szemináriumot (papneveldét) idele t, ha é  e  ol ék eg  ag  hí ő. Nekem 

vannak jól képzett e erek. É  eg őket le küldö , könyvekkel és Bibliával, és minden 

mással, tanítani ezt. És én tudom, hogy nagy emberek.”  

De ha Akháb még csak felismerte volna, hogy ki volt az a fickó, ez a szegény kis rongyos 

külsejű társ, az Imla fia, ott állt, megmondva neki; „ÍGY SZÓL AZ ÚR,” ő sohase  tette 
ol a ezt a égzetes hi át, a it tett. De ő elítélte Mikeást. Ő soha e  tett…  

Ó, emberek, ismerjétek fel a ti korotokat, amelyben éltek! Nézd meg mi történt. Nézd 

meg, amit ígért. Ismerjétek fel a napot, amelyben éltek.  

108. Bár a gyülekezetek, felekezetek ma csak tudnák felismerni, miért lesznek elítélve, és 

a tagjaik e ekül ek tőlük, i t Izráel Eg ipto ól! Bár a felekezetek a ahag ák a 
szalagok elítélését, és hallgat ák őket! És te prédikátor, hallgatod ezt a szalagot, te 

fig elj! Bár sak felis er éd az órát, a el e  élsz, ár sak felis er éd az idő jelét, ti 

lát átok, iért fut ak az e erek a felekezetektől. Az Úr Szelle e hí ja őket! „Senki sem 

jöhet hozzám,” mondta Jézus „kivéve, ha az Én Atyám vonzza őt. És i de ,ami az Atyáé, 

a régi idő e , Neke  adott, jö i fog.” (szabad akaratból jön) 

109. Mi t a kis ő a kút ál és a pap, ők e ire külö özőek oltak! Ma a kézírás a 

falo  a  újra. Ők látják azt, de e  is erik fel azt.  

110. Ha a zsidók csak felismerték volna az ígéret jelét, Messiásukról, az utolsó prófétájuk 

szerint! Malakiás 3 mondta: „Í e, É  elküldö  az É  kö ete et, az É  ar o  előtt, és 
előkészíti az utat.” És ők azt állították, hog  keresték Őt.  



111. Milyen egy milyen pontos párhuzama ez a mai napnak! Azt állítják, ők keres ek 
valamit, hogy megtörténjen. A gyülekezetek mind imádkoznak és böjtölnek, és azt 

mondják: „Most, had imádkozzunk. Had térjünk együvé. Muszáj, hogy egy nagydolog 

történjen. Mi tudjuk, hogy valami nagydolog fog történni. A gyülekezetnek muszáj 

elkészülni.” Ez az, a iről ők i ádkoz ak.  

112. Ez az, a it ők is i ádkoztak ott. És ott jött Já os a Keresztelő. Mert ő elutasította az 

ő sze i áriu ukat, ert ő tette elle tét e , i t at áik ta ítottak. Kijött a pusztából 

oktatás nélkül. Kijött anélkül, hogy a gallérját kifordítsa, mint amilyen akkor, elmondható 

a. Ő jött ki eg  ag  sokor teológia élkül. De ő jött, is er e az Iste  ígéretét, hog  ő 
jelenti be a Messiást.  

Ő o dta: „Ő ost közöttetek áll.” És úg  go dolták, hog  őrült olt, ert e  az ő 
iskolájuk ól szár azott. A kézírás a falo  olt és ők e  tudták azt. Ők azt állították, hog  
keres ek eg  il e  e ert, hog  jöjjö ; és Ő olt igazá  köztük. És ők e  is erték fel, 
bár azt mondták, hog  keresték Őt.  

113. Épp az hasonló, mint a zsidók, hogy azok, mint a pogányok, az övék, mert 

egjö e dölte ug a azt a dolgot, ug a azt. Azt állították, hog  keresik Őt. De a 
felekezetek ost a e  zsidók, a Laodi eai kor a  éppe  ol a  akok, i t ők voltak, 

mert (miért?) Ez jövendölve volt róluk. Meg kell lenniük.  

. Ha Izráel sak felis erte ol a az ő jelét, akkor tudta volna az idejét a Messiás 

egjele ése közel olt. Ha ők felis ereték ol a!  

Tudod, a-a tanítványok azt mondták Jézusnak. „Miért mondják az írástudók, hogy ’elő  
Illésnek kell jönnie’?”  

115. És Jézus mondta: „Illés ár eljött, és ők e  is erték őt. Ő ár itt olt, és ők ár 
egölték őt. Úgy tettek csak pontosan, amint a Szentírár mondta, hogy tennének.”  

116. Bár csak elismerték volna, hogy ez a „fanatikus”, aki elítélt i de  kettős dolgot, 
hog  ők kész, hog  elítélte i dazt, a it ők si áltak… Ő o dta: „Képmutatók! Ne 

kezdjetek… Kíg ók a fű e , iperák e zedéke, ki soda fig el eztetett titeket, hog  
megmeneküljetek a harag elől, a i jö ? Ne go dold agad a , ’Ábrahám a mi atyánk. 

Nekünk van ez, vagy egyéb.’ Mert mondom nektek, hog  Iste  a kö ek ől is tá aszthat 
fiakat Ábrahámnak.”  

117. Ne kezdjétek azt gondolni, hogy a Világ Tanáccsal a kezedben, és megvan a 

legjobban öltözött tagság az. Isten képes sikátori patkányokból is gyermekeket 

támasztani, hogy teljesítse Szavát; prostituáltak, utcalányok, részegesek, 

szere sejátékosok. Ő képes rá. Ő ég i dig Iste .  

. El akított felekezetek, i t a ak Izráel, i dkettőt egjövendölte, hogy így legyen. 

Én megmutatom nektek a párhuzamot, míg nem érek egy pontra, ahova szeretnék most. 

Vak, mint a-a felekezetek a pogányok, a Laodiceai korban, vakok ma, mint akkor voltak.  



119. A Laodiceai kor állítólag kap egy üzenetet! Malakiás 4 azt mondta, hogy igen. De mit 

várnak? „A felekezet fogja produkálni azt. Ha ez nem jön általunk, a baptista, a 

presbiteriánus, a-a g ülekezet Asse lies , az eg ség, a  eg … Ha i e  produkáljuk 
azt, az nem igaz.  

Ők ug a azt si álták azo  a apo ! És az jött és el e t és ők e  tudták azt. Ők e  
ismerik fel, bár az teljesült, minden Ige. Jézus mondta: „Úgy cselekednek, mint az volt 

felsorolva, hogy tesznek. Így fognak cselekedni az Emberiával is,” Ő el lesz utasít a.  

120. Most figyelj, most ugyanaz a pogányok napjaiban, a Szentírárok Malakiás 4 szerint 

megígérte. Melyet Jézus mondott: „A teljes Írás ihletett, és nem egy kicsit lehet az, 

folyamatosan teljesültek.” Nincs módja annak, hogy a Szentírás ne teljesüljön. 

Mindennek teljesülnie kell. És Jézus mondta azt, hogy megtörténik. És itt mi látjuk 

megtörténni. Mi látjuk azt.  

121. „Helyreállít” mit, ebben az utolsó napokban? Ti felekezeti testvérek, figyeljetek! 

Visszaállítja az eredeti pünkösdi ünnepet. Mint az kezdetben volt, úgy lesz helyreállítva, 

ielőtt Izráel e  a Tro ita ü epe megszólalna. Helyre kell állítani! Ott kell lenni 

valaminek csinálni azt. Malakiás 4 mondta azt, helyreállítja vissza az atyák hitét, a 

gyermekekhez, az megtörténik.  

. Ha Izráel felis erte ol a az ő Messiását, a egígért jelét, akkor nem lennének ott, 

ahol ma vannak. Ha ők… De iért nem teszik azt? Az szánalomra méltó. Miért nem teszik 

azt? Mert Iste  azt o dta, ők e  teszik azt. Ahányan hiszik azt mondják, „Ámen.” 

(Gyülekezet mondja: „Ámen!” – A szerkesztő.  Iste  azt o dta, ők e  teszik azt.  

És ugyanaz az Isten azt mondta, a Laodiceai gyülekezeti korban, ez fog történni, és itt van 

előttü k. Hog a  tud ak ők te i ár it, ki é e azt?  

123. Bár csak felismerték volna a Messiás ígért jelét, az E erfiá ak a jelét! Ő jött az 
E erfiá ak e é e . Most, az Ő e e olt a Pü kösdi kor alatt, Sze tszelle , Iste  Fia. 
Most, a kö etkező dolog a Mille iu a  a , Dá id Fia. Háro  „Fiak”, ugyanaz az Isten. 

Ugyanaz, „At a, Fiú, Sze tszelle , ug a az az Iste . Dá id Fia, Iste  Fia… A Dá id Fia, 
E erfia, Iste  Fia, ug a az az Iste  egész idő alatt, sak háro  külö öző hi atali 
munkák.  

124. Tehát a „Atya, Fiú, Szentszellem” nem három Isten, hanem ugyanaz az Isten három 

sáfárságokban, három hivatali munkában, mint Atya, Fiú és Szentszellem.  

De, i t a, hag o á októl akok, i t ők oltak akkor, hag o á októl akok, ők 
nem látják azt. Miért nem látják azt? Ők soha e  fogják lát i azt. Ne felejtsük el, ez ÍGY 
SZÓL AZ ÚR.  

Mondjátok: „Miért mondod te azt akkor?”  



Ugyanúgy, mint János tette, ugyanúgy, mint a többiek tettek. Ott van egy megrekedt itt-

ott, azt ki kell hozni. Ó, Isten juhai, halják Isten Hangját! „Az Én juhaim halják az Én 

Hangomat.”  

125. Az asszo  jól is erte fel az ő apját, a Messiás jelét. Ő rossz állapot a  olt. Ő e  
akart elük e sap a le i a régi g ülekezetekkel, ahog  ők selekedtek. Éltek i de  
módon, és dolgokat si áltak, ő e  hitt abban a vacakban. De ő tudta, hog  eljö  Eg , 
egy napon. A szegény kis társ ott az úton, a kút ál; úg  találta, hog  a dolog, a it ő keres, 
a ikor Ő elkezdte felfed i eki szí e titkait, o dta eki a ű t, a i e  ő élt.  

Ő o dta: „Uram, látom, hogy Te próféta vagy.” Most, hogy nem volt egyetlen négyszáz 

éve. Mondta: „Én látom, hogy Te egy próféta vagy. És én tudom, hogy amikor a Messiás 

eljö , Ő teszi ezeket a dolgokat.  

Ő o dta: „É  ag ok Ő.”  

126. Ő felis erte. Ne  olt tö  kérdése, „Hogyan lehet bebizonyítani azt?” Ő ár 
bebizonyította. „A ikor a Messiás eljö , ez az, a it Ő tesz.”  

Nos, ha ő képes olt felis er i azt a Szentírásból, nem ismerhetjük mi fel az esti fényeket 

és a jelét ma?  

„Mi tudjuk, a ikor a Messiás eljö , Ő eg utatja ekü k indezeket a dolgokat. Ő 
elmondja nekünk ezt.”  

Ő o dta: É  ag ok az, Aki hozzád eszélek.”  

. Ni s tö  kérdés. Ő el e t és azt o dta az e erek ek: „Gyertek és lássátok! Itt 

a  Ő.” Neki i s tö  kérdése. Az el olt i téz e, ert ő felis erte a apot, a el e  ő 
élt. Ő felis erte azt.  

128. Így tett Nátánáel, egy nagy Héber, amikor látta a Messiás jelét, ami meg volt ígérve 

ott; nem számít, hogy hány papok, hány bármi egyéb.  

Mit csinál az? Ez megzavarta a papokat, látni az embereket, elhagyják a gyülekezeteket és 

elmennek. Ők o dták: „Ha alaki közületek rész esz az Ő összejö etelé , kiközösítjük. 
Mi kitesszük a felekezet ől.” 

129. Így van ez ma is. „Mi kitesszük a szer ezetü k ől, ha részt esztek az ő 
összejövetelén.”  

130. Emlékeztek a vak emberre? Az apja és anyja nem is válaszoltak; úgy féltek. Mert azt 

mondták; „Bárki, aki meglátogatta Jézust, vagy-vagy eljáraz Ő összejö etelére, azok 
kiközösítettnek.” De a vak magáról beszélt, azt, hogy egykor vak volt, azután látott.  

131. Én, aki egykor vak voltam, most már látok. É , aki e  tudta ezeket a dolgokat, Ő 
tudatta velem a Szentszellem által. Sza aduljatok ki a felekezetek ől, ert jö ek 
mindenképpen!„Ha É  fele eltete  a földről, i de  e ert Maga hoz o ok.”  



132. Nátánáel felis erte azt. Ő tudta azt.  

133. Ahogy Mózes Bibliai bizonyítékokat igazolta az Ige. Mózes tudta, hogy ez az ígéret 

arra a napra, ert az Bi liai olt, e  szá it il e  fur sa. Ő o dta: „Ki tudom én 

o da i ekik… El o do  ekik, eg  Fényt láttam itt a pusztában. Hogyan mondjam el 

nekik most, hogy ott volt egy Fény, odaát, és ez a Fény mondta nekem, menj le oda?”  

Ő o dta: „Bizony, Mózes, Én veled leszek.” És e  sak…  

. Ő e  utatta Ö agát le t Eg ipto a ; csak csupán csodákat és jeleket. De, 

a ikor Ő i d összeg űjtötte őket, úg  tű t, hog  őket újra, és igazolta Mózes 
szolgálatát, ielőtt kihí ta a álasztottakat. A ikor a próféta ki ágta, kisza adította őket 
a ól a e zet ől, és elhozta őket eg  hel re, akkor a Tűzoszlop újra megjelent, a Sinai 

hegy tetején.  

135. Hasonlítsátok össze azt a mai nappal. Ámen! Di sősség Iste ek! Ez tö  i t az 
élet számomra. Öregebb leszek és látom, hogy az óra közönséges és az erkölcstelenség 

söpör a földön és a dolgok, azután visszanézek és látom, hogy mi történt. A szívem 

örö től do a , tud á , hog  eg  idő utá  ez a földi sátor lakóhel  feloldódik, de é  
kaptam egyet, vár amott. Pró álo  húz i az e ereket, ág i őket ezek ől a dolgok ól, 
és dolgok, hog  húzza  ki őket; hog  eg utassa  ekik az Írásokból, hogy Isten ott áll; 

eg  ér é esítése a Tűzoszlop a , melyet százak és ezrek láttak, és ég kaptuk Őt, 
korá a , eg  fé képezőgéppel, időről időre e izo íta i azt.  

136. Utánzók felemelkednek. Persze, ez a tennivalójuk. Utánzók felkeltek a Mózes 

napjaiban és ugyanazt tették. Isten mondta: „Különülj el Mózes. Ne cselleng velük. Majd 

el ele  őket.” És a ilág egfogja őket. És íg  a  ez a; megy egészen vissza a világba, 

pénzrendszer és minden más. Látod?  

137. Mózes Bibliai jel volt! Ő volt-ő olt Iste  ag  prófétája, aki lement oda kiszabadítani 

őket, és ők felis erték azt. Ők felis erték a jelet. Ő olt a po tos Sze tírás szeri ti ígéret, 
igazolva.  

138. Jézus volt az ígérete a Sze tírás ak, igazol a az asszo ak. Vag  Ő olt a 
magyarázat. Jézus volt az értelmezése a Szentírásnak. Saját élete értelmezte a Szentírást.  

139. Nem látod az óra üzenetét? Fel tudod ismerni, hogy mi hol vagyunk? Az üzenet 

maga, a Szentírás, értelmezi feléd az órát, amelyben élünk. Ez az értelmezés.  

140. Jézus mondta Izráelnek, „Bár csak megismertétek volna a ti napotokat.” Egy 

alkalommal, amelyben az olajfák hegyén, Ő égig ézett, o dta; „Jeruzsálem, Ó 

Jeruzsálem!” Ő sírt. Ő le ézett. Ő látott.  

Nem bármely összehasonlítás, távol legyen. Egyik este, másik reggel, tíz óra tájban, 

amikor a gyülekezetet prostituáltként láttam. Lent a szívemben, úgy éreztem a 

Szentszellem könnyeket ejt.  



„Jeruzsálem, Ó Jeruzsálem, hányszor akartam Én lebegni nektek. De mit tettetek? Ti 

megöltétek a prófétákat, akiket É  küldte  hozzátok. Ti egöltétek őket.”  

És az üzenetek voltak küldve a gyülekezethez, ma meggyilkolták a felekezeti dogmájukkal. 

A Szentírást meggyilkolták a dogmájuk által. Jézus mondta; Bár csak megismernétek a ti 

napotokat! De ár túl essze a  ost, ez ár túl késő.” Így van ez a gyülekezetekkel!  

141. É  hisze  teljes szí e ől, el últ a eg áltásuk. Ne  szá ít, it akartok go dol i 
róla, ez a saját véleményed. Ez pedig az enyém. Látjátok? Nem kell úgy vélekednetek, 

mint nekem. De én hiszem a megváltásuk elmúlt, és már elmúlt öt vagy hat éve. Én 

emlékszem. Ti emlékeztek Chicagora. Nézd meg mi történt azóta, és nézd meg 

fol a atosa  törté ek. Látod? E lékezzetek, a e e  előtt. Ez megszúrt ott kint. (Ezért 

életemmel fizetek?) Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. Hátha nem süllyedne továbbra is.  

142. Nézzétek meg 1933-ban, hogyan mondta azt az asszonyok járnak ebben az utolsó 

napokban. Hog a  o dta, hog  az e erek… Hog  Mussoli i, hog a  is jö  az ő 
végére. Hogyan Hitler jön egy titokzatos végére. Hogy az a három izmus jön a 

kommunizmusba. Hogy olyan gépek jönnek, úgy néznek ki, mint egy tojás. És, hogy az 

asszonyok viselnek ruhákat és úgy néznek ki, mint a férfi, még, mint az alsó ruházatuk; 

míg végül használatba jön a fügefalevél, mint rajtuk. Hogy az erkölcstelen cselekedetek, 

hogyan fognak cselekedni ezen a napon. Nézd mit csináltak. És ez így van már akkor.  

. Bár a kereszté  asszo ok tud ák sak… az úg e ezett kereszté  asszo ok sak 
tudnák felismerni, tudnák felismerni, hogy az erkölcstelen szelle  rajtuk az ördögtől a , 
hog  ők ágják a hajukat. Az ördög az eg etle  lé  akarja te i azt. Ez ellentétes az 

Igé el szá otokra, éppe , i t az olt az Éde kert e . Mit tettek ők? Ha ők sak tud ák 
felismerni! Azt próbálják mondani; „Ó, ez a kis öreg szent-görgő prédikátor o dja!” Az 

nem én vagyok. Én nem mondom meg mit tegyetek. Én csak idézem az Igét. Bár csak 

felismernék, hogy ez az ördög.  

144. Keresztényeknek nevezik magukat. Jézus mondta: „Hogyan hívhattok Engem, 

Uramnak” és e  selekszitek a dolgokat, a it É  o dok? Ők e  lehet ek 
keresztények. Nem vagyok a bírájuk, de én csak azt mondom, amit az Ige mondott. 

„Hogyan hívhattok Engem, Uramnak” és nem cselekszitek a dolgokat, amit Én mondok?” 

És az egész Ige itt a Jézus Krisztus kijelentése. „Hogyan hívhattok Engem, Uramnak?”  

145. Bár csak tudnák felismerni az az ördög, egy erkölcstelen szellem. Néhány szép kis 

asszo  ott ki t…  

146. Azt gondolom, ez a leg vulgárisabb (közönséges, durva) hely, amit valaha láttam 

életemben, Jeffersonville, I diá a, a eztele  ők. Volta  Holl ood a . Volta  
mindenfelé. Én voltam világszerte, és láttam mindenféle mocskot. Láttam azt Párizsban. 

Láttam azt Angliában, amely vezeti mindet.  



147. Azt gondolom, hogy Anglia elsüllyed egy nap az óceán alá. Ő egérde li azt; 
szenny, piszok, vézna! Ez a világnak az erkölcstelen pöcegödre, a legtöbb Szentírást 

tagadó emberek, amit valaha láttam életemben. Azért lett, ert ő elutasította az 
igazságot.  

148. Billy Graham azt mondta, hogy ki kellett vinnie a feleségét a parkokból; szexuális 

dolgok fol ak férfiak és asszo ok, fiúk és lá ok között, ki t a park a , ílta . Ő álik 
egy pöcegödörré; így van Franciaországban, és így a világ összes többi részén. És így már 

az Egyesült Államokban, válik vezetőjé é i d ek!  

149. Nézd meg ma. Hogy azok vágják a hajukat, rövidnadrágokban, nadrágokban, 

dohá oz ak, és hí ják agukat hí ők ek. Ne  é redtek rá test ér ők ag  asszo ok… 
Úgy értem, bocsánat, nem az é  test ér ő ; tesz ol as i dolgot. Ne  dö e sz rá, hog  
ez az ördög? De i…  

Mi t a zsidók rége , ők e  hittek az igazolt Igé ek, a ikor Ő e izo ult ekik. Jártok 

az igazságotokban, a felekezeti hagyományokban, az azt mondja, hogy minden rendben. 

Beszéltek nyelveken, ugrándoztok fel és le, énekeltek a szellemben és vágjátok a hajatok. 

El tudjátok képzelni, hogy egy keresztény cselekszi azt?  

É  látta  ördögöket, látta  oszorká doktorokat, látta  őket el eke  szól i és 
megmagyarázni, és ugrándozni fel és le, és táncolni a szellemben; vért inni ki egy emberi 

koponyából és átkozni a Jézus Krisztus Nevében.  

150. Azt mondjátok; „Én a gyülekezethez tartozom. Halleluja! Di sőség Iste ek! É …” 

Mihez tartoztok?  

A gyülekezetnek van az Ige! És az Ige azt mondja; „Ez egy szégyen, tennetek azt.”  

Ti csomó vak farizeusok, vezetitek a szegény gyermekeket a pokolba, mint az; mert 

féltitek az e édjeg etek, és kitesz ek a felekezetek ől, ha elkezdtek ala it róla. 
Szégyelljétek magatokat, ti képmutatók! Szégyelljétek azt. Látva az óra közeledik, mint ez, 

és fordultok a ti hagyományotokhoz, távol az Isten Szavától. Hogy merészeled, te vak!  

151. Nem mondja a Biblia, hogy vakok voltak? Nem értitek, hogy ti vakok vagytok? A 

Biblia mondja, hogy az volt. „És te meztelen, nyomorult, nyavalyás, vak és nem tudod 

azt.” Amikor azt gondolod, hogy neked van a legnagyobb gyülekezeted a városban, és te 

teszed ezt, vagy mást; és a Bi lia szeri t szegé , i t te is, és ak. És Ő ég i dig az 
ajtóban állva, próbál eladni néhány sze ke ő söt; Ne  elad i, de ajándékba azt neked, 

és te nem fogadod azt. (Üres hely a szalagon-a szerkesztő.  Beteljesítitek a Sze tírást.  

152. Milyen napban éltek emberek? Felismeritek az órát, felismeritek a jelet?  

153. Bárcsak ráébrednének ezek az asszonyok, hogy ez az ördög. Ez egy szemérmetlen 

ördög a allás e é e . Mi dig is íg  olt. Ő jött i de  prófétához, ő jött i de  
öl shöz, ő jött Jézus Krisztushoz is, i t eg  allásos sze él . És a Bi lia o dta, ő 



lenne „olyan közel az utolsó napokban,” egészen Pünkösdi, „és megtévesztené magukat a 

választottakat,” ki a Pü kösdi g ülekezet ől, „ha ez lehetséges volna.” (Üres hely a 

szalagon-a szerkesztő.   

154. „Néhány,” Ő o dta, „mert szoros az a kapu és keskeny az az út, és csak kevesen 

lesznek, akik megtalálják azt. Mert amint az volt a Noé napjaiban, ahol nyolc lélek 

tartatott meg, úgy lesz az Emberfia eljövetelekor.” Gondolj csak bele! Milyen napban 

élünk? Felismeritek az órát, felismeritek a napot?  

É  esze  eg  so ó időt, de kapta  ég éhá  percet. Látjátok?  

155. Így vágják a hajukat. Nos, azt mondják; „A mi gyülekezetünk nem fordít figyelmet 

arra.” Tudod iért? Ők akok.  

„Az nem baj, hogy vágják a hajukat.” A Biblia azt mondja, hogy az! Az még egy illetlen 

dolog ágott hajjal az ő szá ára ég imádkozni is.  

Ők o dják; „Nos, egy asszonyt be kell fedezni.” És a Bi lia azt o dja, hog  az ő „haja” 

az ő efedezője. Ne  eg  kalap; a haja!  

156. Mi van, ha Mózes azt mondta volna: „Majd é  le esze  a kalapo at a ipő  
helyett”? Az e  űködött ol a. Isten azt mondta, „ ipő”, és Iste  go dolta, ipő.  

Ő o dta: „haj,” e  kalap! Di sőség Iste ek! Tetszett Neki, hog  iztos leg ek e e. 
Di sőség leg e  Iste ek! Ő po tosa  azt jele ti, a it Ő o d. A Sze tírás e  agá  
értelmezés. Nem azt jelenti csak ti felekezetetek; Ő azt jele ti po tosa , a it o d és Ő 
a magyarázó.  

157. Mondja: „Tudom, hogy egy asszony azt teszi.” Nem érdekel mit tud. Én tudom, hogy 

Isten mit mondott róla. Te alkalmazd magadra.  

158. Bár csak úgy tudnátok felismerni, mint az a hölgy. Ó! Bár csak tudnátok felismerni! 

Vagy; „asszony,” nem hölgy.  

159. Én láttam egy jelet, jöttem le a kék vadkan, le, azt hiszem, ez az ötödik utcán van, 

ala i söröző hel iség, o dták: „hölgyek asztala.” Én csak megálltam; Azt mondtam: 

„Soha nem megy oda egy.” Egy hölgy nem fog menni egy ilyen helyre. Egy asszony lehet, 

de nem egy hölgy.  

160. Megfigyeltétek-e, hog  a ilág ukása eg  erköl stele  ő el kezdődött? Tudjátok-e, 

hogy a végén ugyanúgy, erkölcstelensége az asszonynak? És az egyházat képviseli az 

asszony? A gyülekezet egy asszony szellemi értelemben.  

Tehát, a menyasszony egy asszony szellemi értelemben.  

161. Az erkölcstelensége a gyülekezetnek, hogyan az cselekszik! Nézd meg a látomásokat, 

nézd meg a dolgokat, látod a látomások, amit Isten ad, és hogy a látomás igaz. Ott van a 

Bibliám a szívemen, hogy ha az emberek a szalagon, és a közönség láthatja azt. Én láttam 



azt! A Mindenható Isten tudja, hogy ez az Igazság. Soha nem ismertem azt, amíg csak 

ost. Ott a  ő, „meztelen és nem tudja azt.” Ő olt, éppe  iutá  ő eg  ag  idő. Na, 

tessék.  

De a ikor a kis e asszo  jött, lát á a  az külö öző olt. „Az Alfa és Omega!” Hát, 

bizony.  

162. Az ördög csinálja azt. De i t a zsidók rége , a ikor ők látják az Igét…  

És Jézus mondta, az Ő, Ő o dta ezt az Ő ta ít á ai ak: „Kutassátok az Írásokat. Ti, ti 

tudjátok, ti tanácstalanságban vagytok Rólam és az Én szolgálatomról. Kutassátok a 

Szentírást. Azt hiszitek, hogy Benne van a ti örök életetek, és Ők teszte  izo ságot 
Róla , Ők azt o dják ektek, hog  i az É  üze ete . Ha e  hisztek eke , 
higgyetek magának az Igének, hogy Isten értelmezése nektek.”  

163. „Mi nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjon felettünk. Megvannak a saját 

papjaink, és így tovább.” Menjetek akkor tovább, ennyi az egész mondanivalóm. 

Külö e  is ár túl késő. A felekezeti hag o á  azt o dja, hog  re d e  a , azok 
figyelik azt. Ők i ká  hallgat ak… Ti hisztek az-az ember szavának inkább, mint hiszed 

Isten Igéjét. Ők e  is erik fel. A g ülekezetek a e  is erik a ásodik Ti óteus . 
Ha ti…  

164. Látom, néhányan le jegyzik az Írás helyét. Most, ezeket a Szentírásokat idézem 

egyenesen innen. Ahol, ha valaki véletlenül felhívja az én figyelmemet arra, vagy a kezem 

arra, én is megmutatom nekik a Szentírásból azt. Látjátok?  

165. Nem ismerik a második Timóteus 3, ahol azt mondja: „Az utolsó napokban az 

e erek lesz ek he esek, gőgösek, jo a  az örö ek szerel esei, int Istennek 

szeretői, éke-bontók, hamis vádlók, mértéktelenek, és eg etői azok ak, a el ek jók a 
menyasszony), látod; mivel egy kegyesség formája, de megtagadják annak erejét; ezeket 

kerüld. Mert ez az a fajta, akik mennek házról házra, és vezetik a buta asszonyokat, 

elvezetik a buta asszonyokat különféle kívánságokba, soha ismeret vagy soha nem tud 

jönni az igazság ismeretére.” Soha! Ő e  teszi azt és e  is fogja te i azt. Iste  
mondta úgy.  

És vak farizeus, nem látod te azt? Én nem vagyok dühös; én csak beverem a szeget és 

összeszegelem azt. Egyik gyülekezet sem ismeri fel ezt. Az asszo ok e  értik azt. Ők 
állítólag… „Buta asszonyok, elvezették különféle kívánságai.” Hollywood, minden ilyen 

dolog, rövidre vágott haj, rövidnadrág viselet, sminkelés, minden ilyen dolgok, ami 

illetlen. Tudjátok, hogy az asszony egy nagy szerepet játszik az utolsó napokban?  

166. Tudjátok, a Biblia mondja, azt, „Azok, akik megmenekülnek a nagy kárhozatból egy 

szép ág lesz az Úr előtt”? Egy nap megnézem, az Úrért hajlandók lesztek ti asszonyok. 

Láthatjátok, hogy Isten mit gondol az asszonyról, aki valóban megmenekül a kárhozattól 

ezen a napon. Mondja: „Ő g ö örű lesz.” 



167. Hallotta  eg  asszo t, az eg ik ap, e ette azt… Eg  lá , eg  so ó fél eztele  
asszony, erkölcsük alacsonyabb, mint egy- i t eg  a akut áé, e ettek eg  idős 
asszo o  eg  hosszú ruhát. Fig elj ide, te kis ki sa art ő, ő eki a  ala il e, a iről ti 
semmit nem tudtok. Ő eki a  erköl se. Ti e  is tudjátok, it jele t az. Ti 
elvesztettétek azt szi te a öl sőtök e . Ti nem is tudtok jó és rossz között; különbséget 

te i. Ő eki a  ala i rejt e a szí é e , a iről ti e  tudtok se it. Ti el esztettétek 
azt; soha nem találjátok meg azt. Ne hívjátok régi-módinak, és így tovább, mint az. Ő tud 

ala it, a iről ti e  tudtok se it. Neki a  elrejtett ki se a szí é e , az ille . Ti 
nem tudtok róla egy szót sem. Az anyátok így nevelt fel titeket, mint az. A ti pásztorotok 

ege gedte azt; utatja, hog  ő hol áll. É  prédikálta  róla itt ost. Látjátok? Lássátok, 

hol vannak a gyülekezetek?  

168. Jézus mondta: „Minden Szentírásnak muszáj teljesülnie.” És az beteljesül.  

169. Figyeljétek meg; „Mint Jannesz és Jambrész is ellenált Mózesnek,” eljön végig, 

néhány közülük. Ne , ost ő e  eszél etodista, aptista, itt; ők kiá rázolják. Látod? 
„De, ahogy Jannesz és Jambrész ellenállt Mózesnek és Áronnak, úgy fognak ők; e eri 
elvetemült elmével illetik, az Igazságot,” már perverz dogmákká és gyülekezeti 

tanításokká, a Biblia helyett.  

És akkor Jannesz és Jambrész bármit megtehet, amit Mózes tehet. Látod, „ahogy 

Jambrész,” látod a párhuzamot ott?  

„Ahogy Jannesz és Jambrész ellenálltak Mózesnek, akképpen ezek az emberek elvetemült 

elmével illetik az Igazságot, ellenállnak Neki,” e  tűrik azt a szomszédságukban, nem 

űköd ek eg ütt ele, e  lesz se i köze hozzá. De o dja, „az ostobaságuk ismert 

lesz.” Ha a Menyasszony veszi az álláspontját, és az egekbe emelkedik, az ismerté lesz, ne 

aggódjatok; mint Mózes, amikor vette az Izráel fiait, és kimenekítette Egyiptomból, és 

Egyiptom elsüllyedt. Minden rendben.  

170. Jézus mondta; „A teljes Írás ihletett, ezért minden Szentírásnak be kell teljesedni.” 

A ikor Ő… 

Megkérdezték Őt, o dták eki; „Istenné teszed magad.”  

. Ő o dta; „A ti saját törvényetek, azokat a prófétákat úgy hívták, akikhez az Úr Igéje 

jött, hí tátok őket ’isteneknek’ és ők azok.” Mondta; „Akkor hogyan ítéltek el Engem, ha 

azt mondom, Én vagyok az Isten Fia? Mind ezek a Szentírások ihletve vannak; az 

összesnek szemmelláthatóvá kell lenni, az egésznek be kell teljesedni.”  

Látod, ők sak ol a  akok, nekik úgy volt, vették az ember szavát, ahelyett, hogy vegyék 

az Isten Szavát. Ez az, amit az asszonyok csinálnak. Ez az, amit a prédikátorok csinálnak. 

Ők eszik a püspököt Jézus helyett. Ők eszik a a , a saját-a saját pénzes táskájukat, egy 

nagy gyülekezetben.  



172. Csak lássátok ajo  é  ag ok épszerű. Veg ük az e ereket, itt Jefferso ille-ben, 

a mi kis csoportunkat itt Jeffersonville-ben; vegyük a kívülállókat, Jeffersonville- ől, ki 
ebben az imaházban van ma reggel, nekem nem lett volna vagy egy fél tucatnak 

prédikál i. Mi az? Ő te ődik össze az egész ország területéről; Ne York ól, 
Massa husetts ől, Bosto , Mai e, Te essee, Georgia, Ala a a, és az egész országból. 

Ők eg eg űltek. Á e ! Ez az, a it Ő o dott. „Ez lesz fé  az esti idő e .”  

173. Ők e  is erték fel az esti fé t. Ez az, a i a aj. Ők sak e  is erték fel azt. Ők 
túl akok. A Bi lia o dta, ő az.  

174. Oroszország csak helyet kapott a világban, a tudományban, nem több mint negyven 

é el ezelőtt. Tudod, ikor az első ilághá orú jött, soha e … Ők fig el e  kí ül 
hag ták Oroszországot. Ro  test ér… Ez sak eg  so ó tudatla ok, ag  öreg szi ériai, 
szakállal az egész arcán és nem tudja melyik a jobb és bal keze. Ez igaz, de Oroszország 

felismerte a helyét. Ő eki eg kellett te i, hog  teljesítse a Sze tírást. Ti tudjátok az é  
prófé iái at, a it o dta  eg fog törté i, hog  i da ia  összeg űl ek a 

kommunizmusban. Most ő ezeti a ilágot a tudo á a . Mi le aradtu k tőlük. Az 
egész ilág le aradt tőlük. Ő ezeti a hel ét. Ő sak felis erte, hog  eki is a  ag a.  

175. Figyeljétek meg, az embereknek ugyanaz a hat érzékük van, mint hatezer évvel 

ezelőtt. Hatezer é el ezelőtt, eki oltak az érzékek, ő fel ette elük a kap solatot földi 
otthonával és szolgálta Istent. És most az elmúlt hetvenöt évben, az ember eljött egy 

lo asko sitól, eg  űrhajósig. Miért? Ők elfordultak az Iste e etett hittől, és fordultak az 

érzékekhez és képeségekhez, i t eg  e eri lé . Ti észre ettéték ezt? Ők elhag ták 
Istenben bízni. Ők aguk a  íz ak.  

. Mi t ez a hitetle  asszo . Mi az ő e e, ott Washi gto a , hog  eg áltozott az 
egész? (Valaki mondja, „Murray.”-Szerkesztő  Mi a e e? „Murray”) Murray azt mondta, 

„Amíg van nekünk egy hadsereg és haditengerészet, nem kell az öreg Jehova.” Hát 

bizony. Engem nem érdekel, mink van.  

Ő Jeho a, ag  se i, eke . Had erüljö  el a hadsereg és a hadite gerészet, és az 

fog, de Jehova marad örökre. A íg é  a részé é álta  és az Ő fia, ele aradok örökre; 
e  az é  hí áso , ag  álasztáso , de az Ő álasztása. Á e , á e ! Se i közö  

ahhoz. Ő az Eg etle ! Adjátok eke  Őt, ag  eghalok. Hag játok, hog  a e zetek 
fele elkedje ek és ukja ak; Jeho a eg arad. Ő egtette azt, összes korszakoko  át; 
Róma elesett, Egyiptom elesett, és az összes többi elesett. És Ő to á ra is Jeho a. Ó, 
halleluja! Én vallásosnak érzem magam.  

177. Ok, Oroszország magához jött, neki kellett. Éppen, mint Izráel, kellett bemenni a 

szülőföldjére. Iste ek kellett issza ezet i Izráelt a szülőföldjére, a Tro iták iatt. És 
Istennek kellett vezetni Oroszországot oda a kommunizmusba, hogy pontosan, mi volt 

egjö e döl e, ő teg e.  



178. Az ember és a hat érzékszer éppen jön, a lovaskocsival, bízva Istenben. Az elmúlt 

hetvenöt évben, kilépett bízni Istenben. Amikor aláírta az Alkotmányát az Egyesült 

Álla ok, ők Iste t hel ezték i de ho a. Most még csak nem is említik egy ülésen, és 

soha e  is e ezik az Ő Ne ét. Úg  a . Ők függe ek a üszkeségükö , tudo á uko , 
ők, az ő szakértő tudo á uko , ag  az erköl stele  társaság. Ez po tosa  íg  a . Az 
egész világot elnyelte a tudatlanság a Bibliáról. A Bi-… az egész ilág elfordult Iste től.  

De csak gondoljuk meg, egyenesen az összes közepén, és az egyház felekezetek és összes 

ő sze i áriu i erköl stele ségük és i de , Iste  ette az Ő prófétái Sza át és ki agdalt 
egy Menyasszonyt, aki hinni fog. Ő o dta, hog  egteszi azt. Ő faragott a ól a 
dologból, amit Ő ígért, hogy fog tenni.  

. Ők függe ek az ő e eri i tellige iájuktól, az ő e eri tudo á uktól, és íg  
tovább; elhagyták Istent, Akiben egyszer bíztak. Az Egyesül Államok már elhagyta Istent. 

Ők ég elfordultak Tőle az iskolák a  is, a i kisg er ekei k e is hallja ak Róla. Ők 
elfordultak Tőle az iskolák a . Most ők pró álják letöröl i Őt a dollárról, „Istenben 

bízunk.” Me ek, hog  ki eg ék a hűségeskü ől a zászlóalatt, „Egy nemzet Isten alatt.” 

Ők elfordul ak attól.  

180. Látjátok, hogy már a saját érzésük és a saját értelmük után mennek. Mivel az elmúlt 

het e öt é e  e  áltozott eg  ki sit se  a tudatuk, ő ég i dig ug a az az e er, 
aki ek Iste  őt tere tette az elejé .  

De, ezekben az utolsó napokban, nem ismeritek fel, hogy hol vagyunk? És a gyülekezet 

elfordult Iste től, azért, hog  a sze i áriu okhoz és tapasztalatokhoz és íg  to á , az 
Ige helyett. Ne  is is erik Őt az ő összejö eteleike , az iskolá a , ag  sehol ár.  

. Izráel az el últ huszo öt é e  felis erte, hog  ala i hozta őket a szülőföldjükre, 
amint volt megígérve. Ne  tudták, hog a  törté ik eg. Ők sze edtek, i t i de , 

ártíro ság, a tro iták alatt, de ők a saját hazájuk a  a ak. Ők e  tudják iért.  

182. Miért ébredt fel Oroszország? Miért ébredtek fel a nemzetek? Miért volt képes az 

ember elérni ezeket? A ikor a tudósok háro száz é el ezelőtt, eg  Fra ia tudós 
gurított egy golyót egy bizonyos sebességgel át a földön, és bebizonyította, tudományos 

kutatásával, „Ha egy ember valaha is eléri a fantasztikus ötven kilométer/órás 

sebességet, a gravitáció nem tarta á itt a földö ; a e i e  az ő súl a, szerinte a súlya 

a golyónak.”  Most meg huszonötezer kilométer/óra sebességgel haladnak, látod, és még 

mindig próbálják emelni. Ők sak felis erték azt, e rég. Miért? Íg  kell le ie.  

183. Miért a gyülekezet használta, hogy állt a sziklán, Jézus Krisztuson. Nem számit, amit 

árki o dott, ők ott aradtak a hel ükö , ezzel az Igé el, az órá ak az üze eté el; 
Luther, Wesley, és végig ott. És most már visszafordultak a hagyományokhoz. Miért 

csinálják azt?  



184. Az el últ huszo öt é e , Izráel felis erte, hog  ők a hazájuk a  a ak. Az olt 
prófétál a, hog  újra összeg űl ek; Hóseás o dta íg . Azt olvassuk egy ideje. Isten 

segítsen nekünk megérteni azt! Minden rendben.  

185. Ugyanakkor, a Menyasszony felismerte az esti fényt, csak elkezdi felismerni. Az éhes 

pünkösdiek már kezdik felismerni. hogy ezektől a szer ezetektől ég e  kaptak 
se it, a it ők kerestek, ők ol a  elferdültek és szétszakadtak. Lássátok, ez a felismerés 

ideje, felismerés. Nektek muszáj felismerni.  

A világ felismerte. A nemzet felismerte. A tudomány felismerte. Az ördög felismerte itt az 

ideje, hogy romlásba vigye az asszonyokat, romlásba vigye a gyülekezetet, romlásba vigye 

az embereket. Ő felis erte azt.  

És Isten felismerte, hogy ott van egy e er a földö , hog  Ő ele e elre delte az Életre. Ő 
felis erte ez az idő, hog  küldje el az Ő üze etét. Ő egtette azt. Az e erek 

felismerték azt, a Menyasszony korban felismerték az esti fényt.  

186. Ha Sodoma felismerte volna a napjait, amikor látta ezeket a követeket lejönni ott, 

Billy Grahamot és Oral Robertset!  

187. Most, néhány erkölcstelen személy Phoe i e  felált és azt o dta… játszotta azt a 
részét a-egy szalagnak, és mondta, én mondtam itt, én „muszáj megkeresztelkedni a 

Jézus nevében”, mondta, hogy. Majd azt mondta, „Most ti látjátok itt, itt ő o dta…” 

A ikor eszélte  Afrikáról, hog a  ők keresztel ek háro szor ar al előre és hátra. Azt 

mondta, én mondtam, „Nem tesz semmi különbséget.” Látjátok, ő soha e  játszotta le 
a szalag többi részét; csak azt a részét kivágta.  

Ami, lenne egy börtönbüntetés, csinálni azt. Ezek a szalagok teljesen hitelesek, tiszták 

(jogilag védett, franchise). Se ki se  tudja episzkíta i őket. Jo , ha e  teszitek. Te-

te-te, egfog a tör é  téged. De iért tesszük ezt? Ne  Ő o dta, „Hag játok őket 
magukra.” Isten mondta nekem, hogy mi fog történni. Csak figyelj, csak tartd a szemedet 

a személyen. Látod?  

188. Ugyanakkor a Menyasszony felismerte az esti fényt.  

Ha Sodoma felismerte volna az óráját! 

189. Most, ez ugyanaz a személy tette a szalagon, mondta, „Néz ide, ti pünkösdi 

emberek,” mondta, „és ti baptisták. Ez az ember, hamis próféta, William Branham,” 

látjátok, „azt mondta, hogy Oral Roberts és Billy Graham volt Szodomában.” Látjátok, 

akkor kivágta a szalagból; ez minden, látod.  

Ne  e t előre ahol o dta , hog  „Ők hír ökök oltak Szodo á ak.” Bárki tudja, 

hogy én azt mondtam. Játsszátok le a szalagot.  

„Aki egteszi, ag  hozzáad, ug a azt kell e i tőle.” Ez az Ige az Úré. Ez áll, az út.  



190. „Ha Szodo a felis erte ol a az ő hír ökét, ég a is áll a.” Jézus azt mondta, bár 

ők felis erték ol a ug a azt, a it Á rahá  felis ert.  

Ábrahám tudta, hogy a megígért fiú jön. De ő tudta ott ala il e  ódo  áltozás ak 
kell lenni, mert túl öreg volt, és így volt Sára is. De, amikor látta, hogy az Egyik, Aki képes 

felismerni a Sára gondolatait, a hata mögött, felismerte az órát, a el e  ő élt. Ő 
mondta, „Én Uram, had hozzak egy kis vizet ide és mosd meg a lábad.” Ők ettek eg  falat 
kenyeret. „Engedd, kérlek, maradj egy kicsit hosszabban,” látod, itt, „én Uram,” legfő  
Úr, „Elohim.” Felis erte, hog  Iste  eszél hozzá e eri test ől. Felis erte az ő jelét, és 

áldott volt az Úrtól.  

Szodo a e  is erte fel az ő apját és egégett. Jézus o dta, „Mint volt azon a 

apo , úg  lesz, ha az Iste  Fia a … vagy az Emberfia megmutatkozik.”  

. Most, a g ülekezet e  is erte fel az ő apját. Ahog  Izráel, kényszerül vissza 

Paleszti á a, ő ké szerül ele a g ülekezet  az Egyházak Világtanácsába. Miért? Nem 

is erte fel az ő óráját. „E erek, e jetek ki előle, e leg etek részesek az ő 
ű ei e !” Meneküljetek, az életetekért, vagy megkapod a fenevad bélyegét, és nem 

tudsz semmi mást róla.  

„Hadd, ami fertelmes legyen fertelmes ezután is. Hadd, ami szent,” nem lesz szent, „szent 

most. Hadd, ami szent,” nem a röv-… e  a rö idre ágott-hajú asszo ; ő e  lehet. 
Most, hogy a hangok nagyon nyíltak, de ez a Szentírás. A Biblia mondja, „Ő e  tiszteli a 
fejét,” és a feje az ő férje. Az ő feje Krisztus, íg  ő egg alázza Krisztust. Hog a  lehet ő 
„becstelen” és nem lesz „fertelmes”? „Hag d őt, hog  rö idre ágott haját egtartsa. 
E gedd ő férfi , ő ő , hog  iselje  fol a atosa  rö id adrágot ők. Hag d őt, hog  
tagadja az Igét tovább tagadni azt.”  

„De engedd, aki szent, szent legyen mindig. Engedd, hogy igaz legyen igaz ezután is; az 

igaz Isten Igéje, Isten fia szemmellátható lesz. Szent legyen ezután is, igaz ezután is! 

Is erjétek fel! Ige  urai ! Napok e …  

A g ülekezet e  is erte fel az ő apját.  

192. Mint Izráel, visszament a megígért földre, ő e  tudja hog a  jutott oda issza. Ő 
sak auto atikusa  tesz issza. Miért? Ne zetközi erő tette őt hel ére.  

Most, é  fogok o da i ala it. Ne zetközi erő tette Izráelt a hazájá a; e zetközi erő 
fogja a gyülekezetet az Egyházak Világtanácsába tenni; de az Isten ereje fogja az 

embereket a Menyasszonyba tenni. A ilági erő ké szerít erre, és a ilági erő ké szerít 

ara, de Iste i erő felfelé ké szerít. Az Iste  Szelle e az Iste  Igéje, „Én Igém Szellem és 

Élet,” teszi a Me asszo t az ő hel ére. Ok, Ő fel fogja is er i a saját pozí ióját az 
Igé e , akkor Ő Krisztus a  van, fogja állíta i Őt az Ő hel ére. Ne  e zetközi erő fogja 
tenni azt. De a e zetközi erő hajtotta Izráelt a hazájá a; e zetközi erők fog ak 



vezetni minden szervezetet bele az Egyházak Világtanácsába; de Isten ereje fogja emelni 

a Me asszo t a di sősség e, előle.  

193. Ó, emberek, ismerjétek fel a ti napotokat, amint Jézus figyelmeztetett titeket; 

Szodomának a jelét, és a gyülekezetek állapotát ezen a napon.  

. Nézd it o dott Ő, hog  eze  a apo  egtörté ik. Figyelj, ez valóban 

efejeződik. A Szodomának a jelére sor kerül a napokban; jel, mint Ábrahámnál, az előző 
nap Szodománál, hogy kihívják. Mind ezek a dolgok meg voltak prófétálva, 

bekövetkeznek most. Figyeljetek a napra melyben éltek. Mi már átmentünk és felette.  

. Most Ő egígérte, hog  elküldi nektek a Mennyei Fényt, hogy megérlelje az Igei 

Magot, ami ezen a napon lett bevetve. A Mag itt van. A Mag a Biblia. Miért? Jézus 

mondta úgy. „Az Ige a Mag, a it eg  ag ető etett.”  

És ost, ielőtt ár il e  ö é , e  szá ít, ha etitek a agot, kell, hogy legyen 

fény, megérlelni a magot, vagy elrothad, és nem csinál semmi jót; ez lesz, megromlik. De, 

ha a  ag a föld e , egfelelő talaj a , a egfelelő apfé  azo , az eg kell, hog  
érjen.  

És Ő egígérte, hog  az utolsó apok a , az esti órákban, a Fiú jön ki megérlelni a 

Magot. A Mag kerül prédikálásra. Isten Fia érleli a Magot, bizonyítja azt, és ielőtt 
rügyezik, és igazolja, hogy az jó. Értitek azt? (Gyülekezet mondja, „Ámen.” –Szerkesztő.  
Ismerjétek fel a napot.  

Én zárok most. Itt az ideje most zárni.  

196. És a gazdag, ak, ű elt Laodi eaiak lag atag  kite ék az Igét közülük. Ők tették 
azt? (Gyülekezet mondja, „Ámen.” –Szerkesztő.  Ő o dta, hog  teszik.  

Mint a régi prófétákat küldte, igazolta a egígért Igéjét az ő apjukra, úg  hog  az 
emberek, akik eleve elrendeltek, a napjukban, lássák azt. Mint az asszony a kútnál, mint 

Nátánáel, mint a vak Bartimeus, mint Péter és a többiek, akik felismerték azt. Ő olt az 
Ige. És a bemutatás, „Ha én nem cselekszem, amit az Atya megígért, hogy Én tennék, 

akkor ne higgyetek Nekem. De ha cselekszem, bár nem hiszel Nekem, higgy a 

selekedetek e , Ők o dják eked, hog  Ki ag ok É .” Értitek ezt? Minden rendben, 

ne mulasszátok a napot és küldöttet. Férfiak és asszonyok a többi napon felismerték azt, 

és bementek és biztonságban voltak.  

197. Pünkösdisták, ó, én, miért nem ismeritek fel a napotokat? Felismerik a napot az esti 

órák a . Ő itt a , és itt a , hogy igazolja Krisztus eljövetelét, hogy igazolja azt. Mi a 

végén vagyunk. Ismerjétek fel a napotokat.  

198. Tudom, én tartottalak titeket sok ideig. Ez most tizenkét óra. De, én szeretem ezt az 

Ételt, ez az Élet. Az a , a hí ők ek. Is erjétek fel a apot, el e  éltek, és az idő ek a 
jelét.  



199. Lássátok, ahol minden van: Izráel; ahol a gyülekezet; ahol az erkölcstelenség; ahol a 

Me asszo  áll. Mi aradt? A kö etkező dolog, a el  fel eszi a Me asszo t. Persze, 

minden gyülekezet keres egy nagydolgot. A pünkösdi mondja: „Di sősség Iste ek! Eljö  
egy nap, hog  ők fog ak si ál i ezt, és ők fog ak si ál i azt.” Látjátok, ők professzorok. 
Ők hisz ek.  

200. Mint az egyik alkalommal Kajafás mondta: „Nem jobb, hogy egy ember meghaljon, 

és nem az egész nemzet elvesszen?” Ő olt a főpap, A Bi lia o dta, az az oka, hog  ő 
mondta azt. Prófétált, nem tudva, hogy mit mondott. De ő felis erte a alódi igazságot, 
azt, hog  ő feláldozza az igaz Iste t, igé t tart a arra, hog  ő a főpapja?  

Íg  a  ez a! Ők keresik, a ott alahol, eg -eg  ag  időt, hog  jöjjö .  

201. Miért én megyek az üzletemberek gyülekezetével. Ők o dják: „Di sősség 
Istennek!” Prédikátorok felkelnek, és csak mozgatják (lelkesítik) a tömeget, és mondják: 

„Ott jön egy nagy ébredés. Az Úr keze lesz a földön!” És hogyan az emberek mennek oda, 

futnak, i t… És e  eszik észre, hog  ez a tro iták alatt Izráel szá ára a . Miért 
csinálják azt? Azért van, mert ők kereszté  professzorok, és e  eszik észre. Kajafás 
se  ette észre it si ált. És e  eszik észre, hog  ők elutasítják a teljes üze etet, 
amit küldött nekik. Ámen!  

202. Minden részén a Szentírásból, mi mindenen keresztül mentünk nap nap után, hét 

hét után, amíg ez vitathatatlanul az Igazság. „Ha a vak nem tudja elfogadni azt,” Jézus 

mondta, „hag játok őket agukra. Ha a ak ezet ilágtala t, ők i d es ek az árok a.” 

Én nem tudom mikor, én nem tudom hol, de én tudom, hogy az jön.  

203. Tudjátok, már értem Sátán miért nem akarja, hogy én tegyem ezt. Tegnap olyan 

rosszul éreztem magam. Nem tudtam kapni az Úrtól semmi Igét. Megtettem mindent, 

a it tudta , hog a  kell si ál i, és égse  tudta . És a reggel, a ikor felkelte … 

ettem egy kis kukoricát, tegnap, és úg  tű t, i t éppe  ott feküdt a hasamban. Annyira 

beteg voltam, én csak- én csak nem tudtam alig kapni azt. Azt gondoltam: „Mi a világgal a 

baj? Lemegyek oda és nem tudom, mit fogok mondani. És Uram, és nem is találok egy 

Szentírást az elmémben (szellememben), hogy leírjak. Nem találom a dolgot.” Én csak 

nem tudom, mit kell tenni.  

Majd, azután az üzenet kezdett hozzám jönni, Sátán mondogatta: „Nagyon rosszul érzed 

magad. Fáj a fejed. Beteg vagy. Nem mehetsz le oda. Nem állhatsz ott. Ez lesz, amaz lesz.  

204. E léksze , eg  alkalo al, eg  törté etre, eg  kis ároslakóra A gliá a . Ő sak 
egy közönséges ember. És azt mondják, hogy a-a-a királ , az eg ik királ  az első 

apok a , e t az ő-ő palotájá a. És ez e  olt eg … neki volt egy üzenete, neki volt 

oda, eg  sürgős üze ete, ert az elle ségről. És íg  ő-ő-ő o dta a kis társ ak ott, ő 
mondta: „Itt, fogd ezt az üzenetet, fogd ezt az üzenetet! Siess egy bizonyos-bizonyos 

meghatározott helyre, és a parancs ezt kell tenni.” És ő o dta: „Vedd fel a jogart a 

kezedben. Ez igazol téged, hog  é  ag ok… te ag  é  küldötte .”  



205. És ő a ka átja alá dugta, és ő el e t. Az őrök i de hol egállították őt, i de ki 
más. Kiáltotta, „Tű j el! Nála  a  a királ  üze ete.” Ámen. „Én vagyok a király hírnöke,” 

egy igazolt üzenettel.  

206. Én gondoltam, „Sátán el az utamból! Nekem van a Király Üzenete. Mennem kell.”  

207. Egy alkalommal, amikor megölték a Béke Fejedel ét, és sír a tették Őt, és 
lepe sételték a sírt, és a halál tartotta Őt háro  ap és éjszaka. De Húsvét reggelén 

királ i kor á pál ájá al az Ő kezé e , és kiáltotta, „Tű j el, halál! Tű j el, sír! Nyílj fel! 

Én vagyok a Király Üzenete. Nekem muszáj kijönni, bizonyítani, ez a feltámadás. Én 

vagyok a feltámadás és az Élet.” Halleluja! Úgy érzem, nagyon jó most.  

Ez a Király Üzenete. Had ismerjük fel azt, barátok, mert mi vagyunk hivatottak egybe 

g űl i a Tro ita ha gzására. „Mert az Úr Tro itája ha gza i fog, azutá  idő e  lesz 
többé.”  

208. Ő összeg űjtötte Izráelt. A háro  ap, a har adik apo  Ő o dta, hog  teszi azt. 
Kétezerhétszáz év telt el. A a  a har adik ap a , Ő o dta, hog  eg eg űjti őket, és 
Ő egtette azt. Ő o dta, hog  ismerteti az Élet útját. Ott vannak, csak arra várnak 

most, hogy a Mennyasszony eltávolodik az út ól, íg  ők tud ak jö i, a két próféta, 
Héber próféták, hogy felismerjék.  

209. Ti emlékeztek én álltam Kairóban, hogy menjek oda, amikor Lewi Pethrus mondta, 

„Bra ha  test ér, ha alaha is lát ák azt… Ők hisz ek ő prófétáik ak.” 

210. Én mondtam, „Ez egy jó dolog számomra.” Látod milyen az ember? De látod az Isten 

kegyelmét? Én mondtam: „Olvasom az Új Testamentumot.” Ők ol assák azt. Lewi küldte 

őket, tö  i t eg  illiót, odaát, Le i Pethrus test ér S édország ól. Ők fogják ol as i 
azt, jönnek fel-és le oda, Zsidókhoz; nem, mint ez a csomó modern Zsidók, de a saját 

hazájuk a . És jött le ő o dta, „Ha ez a Messiás, lássák, mutasd nekik, tedd a 

prófétának a jelét, akkor hinni fogják azt.” 

211. Lewi Pethrus mondta, „Bra ha  test ér, ott a  a lehetőség. Ott a  a lehetőség. 

Valaki azt o dta, hog  ez eg  lehetőség. É  kaptam utat,” mondta, „jó irányba ahhoz.” 

Néhány ember jött át, ott beállított, Arganbright testvér, mondta, „Branham testvér, ez 

lenne csak riadó Izráel e ! Hozd ki ekik azt, és utasd a próféta jelét. Ők fogják hi i 
azt.”  

212. Én mondtam, „Uram, itt vagyok, készen.” Felugrottam a gépre; vettem a pénz, és 

kaptam egy jegyet; megálltam Kairóban. Mondtam, „Igen, én készen állok.”  

213. A Szentszellem mondta, „Ez e  a te hel ed. Ez e  a te időd.” Látjátok, túltenni 

magad. Én gondoltam, Ó, enyém! Jövök az úton ide; Én-én fogok menni.”  

214. Valami mondta, „Állj itt! Ne menj arra. Fordulj Indiába. Ne menj arra. Menj át 

Indiába, de ne menj oda.”  



215. Gondoltam, „Miért?” Ahogy kisétáltam a hangár mögé, én mondtam, „Úr Jézus, mit 

jelent ez?”  

Azutá  Ő tudatta ele . „Nem idegen. Ezek a próféták az egyetlen.” Az Írás szerint kell 

lenni. „Mózes és Illés kell jöjjön.” És különben is, a Menyasszonyt nem vették el még az 

útból. „És hozzájuk próféták fog ak isszatér i, és ők teszik a próféták ak a jelét.” Ez a 

Szentírás. Ott minden teljesül, akkor tökéletesen, Izráel, mint egy nemzet fog születni egy 

napon. Ámen! Az esti fények ragyognak!  

 Fény fog lenni az esti idő e , 

 A Di sősség útját iztosa  egtaláljátok;  

 A vízben az út, a fény ma,  

 Eltemetve a drága Jézus nevében.  

 Fiatal és idős, eg á ják i de  ű üket,  

 A Szentszellem biztosan betölt;  

 Az esti fények jöttek,  

 Ez tény, hogy Isten és Krisztus Egy.  

. Mi a égső idő e , aráto . És akkor mi azt gondoljuk, ennek az éneknek az ihletett 

írója, a ikor ő o dta:  

 Ne zetek tör ek, ez körül elül tize öt é el ezelőtt , Izráel felé red,  

 A jelek, amit a próféták megjövendöltek;  

 A pogányok napjai egszá lál a, rá ézek az ő sze ére ost  orzal akkal 
terhelt;  

 Térjetek vissza, Ó szétszórtak, a saját tulajdonotokhoz.  

 A megváltás napja közel van,  

 Az e erek szí e a félele től kihag ;  

 Teljetek meg Isten Szellemével, legyen lámpásotok rendezett és tiszta, 

 Nézz fel, a megváltás közel van. (Ez így van.) 

 Ha is próféták hazud ak, Iste  Igazságát ők tagadják, e  az az igazság!   

 Jézus Krisztus a mi Istenünk.  

Ők e  hiszik azt. Ők kaptak i de féle iz usokat és dolgokat! …?... Igaz. De a próféta 

o dta… Vag  az ihletett író o dta:  

 Mi fogunk járni, ahol az apostolok már tapostak. 



217. Emlékeztek az én látomásomra? Én mondtam, „Ha Pál népe bemegy, úgy fog enyém 

is, i el é  tette  sak po tosa , i t ő tett.” Én maradok azzal.  

Ők tö  illióa  e elték kezüket, o d á , „Mi azon nyugszunk.”  

Mi? Felismeritek a napot, amiben i élü k, az időt i e  élü k, az idő ek a jelét, a i e  
élü k. Lehet, késő  a , i t i go dol á k. Eze  apok eg iké , hadd, ami kívül 

tartózkodik, tovább kívül marad. Akik bent, muszáj örökre maradni. Az ajtó bezárul.  

218. Ha van itt ma reggel, aki soha nem járt még bent, ó, a Jézus Nevében, kedves 

e erek…  

Nézd meg ezt a tudatlan szolgát itt áll, írástudatlan, tanulatla , ű eletle ; ne nézz arra. 

De nézd meg az Igét, az bizonyított. Nézd meg a nagy Szentszellemet, Aki igazolja azt, 

hogy az Igazság. Mi az esti órában vagyunk. Késő  a , i t go dol ád. Ne…  

. Asszo ok, hag játok, hog  a hajatok eg őjö . Test ér ők, kérjük, vegyétek le az 

erkölcstelen ruhákat. Dobjátok azokat a cigarettákat el. Mert az óra jönni fog, hogy, „Az, 

aki szennyes, had legyen szennyes ezután is; és az igaz, legyen igaz ezután is. Aki bent 

van, bent marad, aki kint van, kint marad.” A kicsi, szoros határ, „Ha egy igaz ember alig 

fog eg e ekül i, ho á lesz a ű ös és az istentelen,” az Igazság-tagadó, tudjátok, „hol 

fog ak ők egjele i?” 

Hajtsuk meg a mi fejünket.  

220. Most, a világosság ebben az órában, amiben mi most élünk, a világossága a napnak, 

a i e  i ost élü k; drágái  és szerettei , akik jöttök a külö öző álla ok ól szerte 
az országból, engedjétek meg most, és én veletek, ezen oltáron, vessünk leltárt. Hogy van 

az Isten Szelleme a szívünkben ma? Ne feledjétek, hogy ez a Szellem, el nem ítélt, 

romlatlan, (folt élküli ; i de  eg ház ta ítása, és i de , eltű t teljese .  

221. Ti e erjetek, pró ál i hozzáad i ahhoz, ag  el e i előle. Mert, ha 
megpróbáljátok értelmezni, magatok, a ti részeteket ki fogják venni az Élet Kö é ől. 

Akarsz mondani valamit, amit a Szellem nem mondott? Vagy ti próbáljátok tenni azt, 

hangoztatni, mint az, mondani valamit? Vagy, ti csak veszitek azt, pontosan, amit az 

mondott, és elhagyjátok azt, mint az? Vagy ti összeillesztitek, vágjátok, a szalagon, 

teszitek a nem helyes dolgokat? Nektek van?  

222. Mondják, „Nos, én csak nem érzem, meg kellene tenni ezt. Vagy, talán, én-én-én 

tudom, az én gyülekezetem nem hiszi azt. Az csak egy ember szava arról.”  

Az egy Ember az Isten. A Biblia itt azt mondja, nektek nem kellene vágni a hajatokat. 

Ezek… A Bi lia o dja azt. „Ez fog jönni halad felé, hogy az asszonyok akarnak viselni 

férfiruhát, és, hogy ez egy utálat Istennek.” Miként a Szentszellem szólta általa azt, ez a 

szerény, méltatlan eszköz, amely történetesen éppen akkor állt a jelen korban, hogy a 

nagy Király mondta, „Itt van az Én sírom, az Én Szavam. („Itt van az Én királyi 



kormánypálcám,” inkább.) „Vedd az É  királ i kor á pál á , és e j előre, és hozd az 
Üzenetet.”  

223. Én tudom, hogy a felekezetek megpróbálták megállítani azt, és kiforgatják azt, és 

kirúgják azt, és i de . De, az Iste  keg el é ől úto  ag ok, kiáltozva a e zettől 
nemzethez, eg ik hel ről a ásikra, eg ik g ülekezet ől a ásik a, „G ertek ki előle!” 

Ez épszerűtle , de az az Igazság.  

224. Akarjátok ti megkapni azt, abban-a-a Szellemben, amiben írta? Akarjátok ti 

megkapni azt abban a Szelle e , a i e  Ő ár egadta? Ha ti ég e … Ni s 
helyünk az oltárnál; a ti szívetek legyen az oltár. Felemelnétek a kezetek, mondva: „Isten, 

légy irgalmas hozzám. Engedd, az Isten Szelleme jöjjön belém, elítélve engem most 

i de  é  ű ö et, és csalódottságaimat, összes én rossz szokásomat, és a nagy 

indulatokat, és akadékoskodásokat, és har okat, és zűrza arokat, és i de t, a i eke  
van. És én tudom, hogy némileg, hogy az én szellemem nem érett a Menny számára. 

Tegyél engem éretté, Uram, ebben az utolsó pillanatban. Ez lehet az utolsó prédikáció, 

amit valaha hallottam. Ez lehet az utolsó alkalom, hogy valaha is hallom az Üzenetet. Én 

felemelem a kezem. Isten, légy irgalmas hozzám.” 

225. Isten áldjon titeket. Több tucat kéz. Most, csak egy pillanatra csendes ima a ti 

számotokra. Ti, akik felemeltétek a kezeteket, megmutatja, hogy titeket még érdekel. Úgy 

tű ik eke , i tha a Szelle  ég i dig hí a alakit.  

226. Drága Istenem, Te, Aki minden dolgot tudsz. És Te minden dolgot a célból hoztál 

létre minden dolgot, mivel, néhányat kellett elítélni, néhányat kellett megvakítani; 

néhányat, „mint a fazekas tette az edénnyel,” ahogy Pál mondta, „egyik becsületre és a 

másik pedig gyalázatra való.” Az egyik gyalázatra volt készítve, csak hogy megmutassa azt 

az egyiket, aki volt, tiszteletre. Azonban, e  a fazekas kezé e  a , it akar Ő si ál i? 
Nem az Isten előre elre delt ter e, hog  hí ja? „Akiket Ő ele e is ert, Ő hí ta. Azokat, 

akiket Ő hí ott, Ő igazolta. És azokat, akiket egigazított, Ő ár egdi sőítette.”  

227. Talán néhány közülünk ma itt, mint a kis asszony a kútnál, ki a mocsokban, ki a 

hitetlenségben, ki az emberi hagyományokban, ember-alkotta tantételek, (doktrínák). 

Talá  az első alkalo , hog  alaha is hallották ezeket a dolgokat, de ala i fur sa 
fig el eztette az ő szí üket. Ott van sok-sok kezek felemelve, Uram. Hagyja, a nagy 

Fazekas vegye az edényeket most, és formálja azt egy tisztességes edénnyé. Én hiszem, 

van valami oka, Uram, ag  ők e  te ék azt, ők e  o da ák azt. É  ég i dig 
hiszek, é  tarto  őket.  

228. Engedd a Te alázatos szolgád esdekel, Uram. Engedd nekünk esdekelni értük, mint 

egy, akik áll ak az élők és halottak között; i t eg , aki Szodo á a  olt, kö örgött a 
Szodomitáknak, „Jöjj ki előle! G ere ki előle g orsa !” 

229. Lehet, ők jö ek, Ura , alázatosa  és édese , az Iste  tró jához ost, szí ükben, 

mondván, „Jézus, ettől a aptól, eze túl az enyém leszel. Én teszem ezt a fogadalmat 



nektek most itt, amint én itt ülök ezen a helyen, ahol a Te Szellemed megütött engem. Ha 

rádöbbentem itt, nem kell tovább menni, mint ide. Itt van, ahol Te találkozol velem; itt 

van, ahol vagyunk rendezni azt; itt ezen a második helyen, a harmadik helyen, az ötödik 

helyen, bármi legyen is az. Itt van, ahol rendezni kell, mert itt, ahol Te elitéltél engem, és 

itt, ahol Te megígérted, hogy rendbe hozod azt. Mert ha én lennék szennyes és piszkos, 

fehérebb leszek, mint a hó. Hinni fogom minden Igéd. Kész vagyok járni abban, hinni azt, 

elfogadni azt.  

„És é  ost ezt az Iste  di sősségére, tud á , hog  az élete  e  jó eke , az e  jó 
Istennek, az nem jó a szomszédoknak, az e  jó se i ás ak; sak eg szerűe  jó az 
ördögnek, hogy egy-eg  á ut si ál előle , hog  do áljo  e ge  körül i de felé, 
talán néhány ember játéknak nézzen, talán néhány asszony bálványa. Istenem, tegyél 

engem egy szolgáddá.” Add meg azt Uram. Rád ízo  őket ost, a Te Fiad, a Jézus 
Krisztus Nevében.  

   A mi fejeink meghajtva és a mi szíveink.  

 Hallo  az é  Meg e tő … 

   Őszi té , aráto . Talá  ez lesz az utolsó alkalo . Hallod a kis Ha got?  

 … hí ás,  

 Meg tudo  si ál i… 

Mi hí … Mi szólít téged, ha a Megváltód? Az Ige.  

 … Meg áltó szólít.  

   Mit kell tenned? Tagadd meg a világot.  

 És edd fel a kereszte , és kö ess, kö ess…  

   „Nekem volt elhanyagolva a keresztség a Jézus Krisztus Nevében, Uram.” 

 Meg ek Ő ele a kert e ,  

 Meg ek…  

  Ő ele, ho á? A íze  keresztül, keresztül a kerten, bármin keresztül; imaházban, a 

medencében, bárhol. Eldöntve az!  

 … eg ek Vele égig a kert e ,  

 Én megyek Vele, Vele az egész úton.  

 Megyek vele át az ítéleten, (vajon az Ige igaz, vagy a gyülekezet igaz),  

 É  fogok…  



„Vajo  eke  a  igaza , ag  Ő eki a  igaza. Az é  lelkiis erete  igaz, ag  az Ő 
Igéje igaz?” Ti vagytok a döntés helyén most. „A it é  hiszek, az igaz, ag  az Ő Igéje 
igaz? Azt gondolom, hogy minden rendben van rövid hajjal, viselve rövidnadrágot? Azt 

gondolom, hogy az minden rendben van, hogy tartozok egy felekezethez?” Mit mondott 

Ő?  

 Én megyek Vele, Vele az egész úton.  

 Most, a ikor Ő ezet, é  kö ete ,  

Én kaptam felemelt kezeket, szintén, Uram. Uram, bárhol is legyen, ahol a kö etkező 
Üzenetet prédikálom? Vajon vissza ide, ma este, át Afrikában, Németországban, 

Svájcban? Merre van az, Uram?  

 Merre Ő… árho á Te ezetsz, Ura … é  kö et i fogo ,  

 Én megyek Vele, Vele az egész úton.  

 Most, a ti fejeteket meghajtva.  

230. Eljössz Vele, ár erre is ezet téged? Eljössz Vele, a ikor az idők fog tá , az 
emberek üldöznek, nevetnek, gúnyolnak? „Én még mindig Vele leszek. Én még mindig 

eg ek. É  eg ek igazá  Veled, Ura , árhol Te ag . É  ég állok hűségese  és 
igazán. A forró satá a , é  ég állok hűségese  és igazá . Ha elesek, Te e elj fel újra, 
Uram. ’Aki el eszti az ő életét É  érette , egtalálja azt.”  

 Úg hog  eg ek Vele, Vele i de …  

231. Most mindez azt jelenti, hogy a szívetek, hadd emeljük fel a kezeinket most, és a 

szíveinket Neki.  

 Aho á Ő ezet e ge , kö ete ,  

 Aho á Ő ezet e ge , kö ete ,  

 Aho á Ő ezet e ge , kö ete ,  

 Én megyek Vele, Vele az egész úton. 

 Ő ad eke  keg el et, és di sőséget 

 Ő ad eke …  

Úr Jézus, lehelj ezekre a zse ke dőkre ost. G óg ítsad meg ezek a betegeket és 

sze edőket, Ura . Adj nekik gyógyulást, Uram, Jézus Nevében.  

 És megyek velem, velem egész úton.  

232. Ti jól érzitek magatokat most? (Gyülekezet mondja, „Ámen.” –A szerkesztő.  Érzitek 

ez minden készen áll most? („Ámen.”) Ha Ő…  



 Az Úr ak Tro itája egszólal, és az idő e  lesz tö é, ez az utolsó Tro ita, 
most.) 

 

 És mikor átszakad az Örök reggel, ragyogó és igazságos.  

Had énekeljük azt, mindannyian most. „Amikor az Úrnak Trombitája megszólal.” Add 

nekünk a hangnemet.  

 Amikor az Úrnak Trombitája megszólal, és nem lesz több idő, 

 És átszakad az Örök reggel, ragyogó és igazságos; 

 A ikor a eg e tetteket a földről kell összeg űjte i, át a túlsó partra,  

 Amikor a tekercs hív ott fent, ott leszek.  

 Amikor a tekercs hív ott fent, 

 Amikor a tekercs hív ott fent,  

 Amikor a tekercs hív ott fent,  

 Amikor a tekercs hív ott fent, ott leszek.  

 Azo  a rag ogó, és felhőtle  reggele , amikor a Krisztusban meghaltak felkelnek,  

 És az Ő di sősséges feltá adásá a  részesed ek;  

 Amikor aztán minden életnek vége, és a mi munkánk a földön véget ér,  

 És a tekercs hív ott fent, ott leszek.  

 Amikor a tekercs hív ott fent, 

 Amikor a tekercs hív ott fent, 

 Amikor a tekercs hív ott fent,  

 Amikor a tekercs hív ott fent, ott leszek.  

233. Emeljük kezünket, mondjuk, „A Te kegyelmed, Uram.” A Te kegyelmeddel, Uram! 

(Gyülekezet mondja, „A Te kegyelmeddel, Uram. –A szerkesztő.  

Most i test érek és test ér ők ag u k Krisztus a . Hadd csak forduljunk és fogjatok 

kezet valakivel közelben, és mondjátok, „Isten segítségével,amikor a tekercs hív ott fent!”  

 Amikor a tekercs hív ott fent,  

 Amikor a tekercs hív ott fent,  

 Amikor a tekercs hív ott fent,  

 Amikor a tekercs hív ott fent, ott leszek.  



Mire várunk?  

 A ikor a Tro ita az utolsó eg … az Úr fog szólni, és idő e  lesz…  

 (Kész betör az Örökkévalóságba, „Egy pillanat, egy szempillantás alatt.” … és 
igazságos;  

 És akkor, a ikor a eg e tetteket a földről kell összeg űjte i, át a túlsó partra,  

 Amikor a tekercs hív ott fent, ott leszek.  

Csak hadd énekeljük újból! 

 Amikor a tekercs hív ott fent, 

 Amikor a tekercs hív ott fent, 

 Amikor a tekercs hív ott fent, 

 Amikor a tekercs hív ott fent, ott leszek. 

. Ó, e  az eg  idő lesz! Csak sétálok eg  ap, és itt egjele ik alaki. „Ki az? 

Anyám!” Ámen! „Ez nem lesz sokáig most.” Csak egy néhány perc, te vagy megváltozva 

(átváltozva). És i lesz… találkozol elük, ajd felkap a eg ütt ő elük, az Úr elé e a 
le egő e. Ó, eg  pilla at, eg  pilla at alatt. Mo djuk: „Itt van Seward testvér, a régi 

testvér, aki valaha a gyülekezetben volt itt! Nézd csak, itt van DeArk testvér. Itt van So- 

test ér… Miért egjele tek itt, ők körülötte ! Mi a baj? Itt sak eg  éhá  per  úl a… 
Tudo  ők egjele tek eke . Ez e  lesz sokáig ost. Én eltávozom, megváltozom 

(átváltozom) most, csak egy pillanatban, csak egy pillanat.” Ó, igen! És átszakad az 

Örökkévalóság reggele, ragyogó és igazságos. Minden misztikus felhők…  

235. Mi t Ő o dta, „Izráel, te oltál, i t a reggeli felhő, eg  pára, és a ti igazságotok 
elhalványul.” És amikor ez mind elhalványul a Fiú-Világosság, Aki kézben tartja az egészet, 

ámen, akkor, „A tekercs hív ott fent, ott leszek.” Minden rendben.  

   Estig:  

 Amíg mi találkozunk! Amíg mi találkozunk!  

Nem tudjuk, mikor kerül rá sor, barátok. Ez eg  törté et, eg  hosszú idő, de ez az Igazság, 
és ez fog törté i. Itt ag u k az idő e  ost.  

 Amíg-amíg mi találkozunk, amíg i…  

   Isten keg el é ől, re éljük, fél ol kor a este.  

 Isten legyen veletek, amíg újra találkozunk.  

Álljunk most lábunkra.  



236. Ó, hát nem csodálatos? „Ez Mennyei helyek Krisztus Jézusban.” Ne  serélhető ez 
semmire. Tudjátok, hogy szeretek halászni, és hogy szeretek vadászni, mert Istent látom 

ki t a ado a . É  szerete  azt. De, ó, é  e  serél ék eg  per et e ől, az összes 

tapasztalataira tö  száz é ől. Eg  per  e ől, az egelégedettség!  

237. Istenem, teremts bennem egy ébredést. Had legyek az ébredés. Engedd 

mindannyiunkban legyen az ébredés, a megújulást bennem. Tedd meg, Uram, éhségre, 

tedd meg szomjúságra. Teremts bennem, Uram, hogy ami van, szükségem van nekem. 

Had tudja  eg, ettől az órától a Tiéd leszek; jo a  felsze telt szolga, eg  jo  szolga, 
jobban áldott nektek; jobban alkalmas, még szerényebb, még kedvesebb, még 

hajlandóbb dolgozni; inkább keresni a dolgokat, amelyek a pozitívak, és elfelejteni a 

dolgokat, amelyek a múltban voltak, és a negatívokat. Had nyomuljak felé a célnak a 

magas hívásnak Krisztusban. Ámen.  

   Ez a vágyunk, nem? (Gyülekezet mondja, „Ámen” –A szerkesztő.   

   Rendben, menjünk, amíg nem találkozunk ma este, had vigyük a Jézus Nevét magunkkal 

ost, i deg ikőtök ost.  

 Vidd-vidd a Jézus nevét magaddal,  

 Szomorúság és bánat gyermeke;  

 Ez örömöt és vigasztalást ad,  

 Vidd azt mindenfelé merre mész,  

 Drága név, ó, milyen édes!  

 A föld reménye és a Menny öröme; 

 Drága név, ó, milyen édes! 

 A föld reménye és a Menny öröme.  

Most meghajtjuk a mi fejeinket.  

 Vidd a Jézus nevét magaddal, 

 Mi t eg  pajzs i de  tőrtől;  

 A ikor kísértések köréd g űl ek…  

  

*** 

 


