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1 Maradjunk állva egy pillanatra, ahogy meghajtjuk fejünket az imára. És most 

lehajtott fejjel, hiszem, hogy a szíveink is meg vannak hajtva, szeretném tudni, 

hogy hányan vannak itt ma este, akik szeretnék, hogy megemlékezzünk róluk 

imában valami különleges dolog miatt? Felemelnétek a kezeteket, és 

mondanátok, „Isten, ma este add nekem azt, amit keresek.” Az Úr áldjon meg 

titeket.  

2 Mennyei Atyánk, ahogy most mi alázatosan közeledünk a kegyelemnek, 

ehhez a nagy Trónjához, hit által, megyünk bele a feljebbvalókba; ahol Isten és 

az angyalok és a kerubok, és mind a mennyei seregek összegyűltek. Mert Ő azt 

mondta, hogy a Mennyei Atyánk tudta nélkül még egy veréb sem eshet le a 

földre. Mennyivel inkább tud Ő arról itt, amikor emberek százai vannak 

meghajtott fejjel, és segítségül hívnak Téged valamilyen különleges kéréssel. 

Atyám, nézz le ma este a szükségben lévő világra, mert szükségben lévő 

emberek vagyunk.  

3 És imádkozom Istenem, hogy mivel összegyűltünk itt, és kifejezzük Feléd a 

hitünket egy élő Istenben, Aki válaszol az imára; kijöttünk a körülmetéletlenek 

világából, a körülmetéletlen szívek és fülek világából, kijöttünk, hogy egy 

elkülönített életet éljünk, és hogy úgy éljünk, hogy megvalljuk a hitünket Benned.  

Ma este felemeltük a kezünket, és mondjuk: „Szükségben lévő emberek 

vagyunk.”. Drága Isten, válaszolj minden egyes kérésükre.  

4 És akkor, Atyánk, imádkozunk, hogy látogass meg minket ma este az Igében. 

Azért jöttünk ide, hogy ki legyünk igazítva, hogy megértésünk legyen, hogy 

tudhassuk, hogyan éljünk ezen a jelenvaló napon; hogy mit várjunk, mit tegyünk. 

Mert tudjuk, hogy az Úr eljövetele egyre közelebb jön, mindazon jelek szerint, 

amit a próféták előre megmondtak. Közeledünk az időhöz, Uram, amikor teljes 

szabadulást fogsz adni a te gyermekeidnek. Istenem, minden itt lévő hadd 

legyen ott, Atyám. Egy se hiányozzon közülük. Az a célunk, amiért itt vagyunk, 

Uram. Szeretünk Téged, és próbálunk felkészülni arra az órára.  



5 Szólj hozzánk, újra kérjük ma este. És gyógyítsd meg a betegeket. Minden 

beteget, és a gyengéket, akik ebben az épületben vannak, imádkozunk, hogy 

gyógyítsd meg őket, Uram, és különösen azokat, akiknek szellemi szükségeik 

vannak. Imádkozunk, hogy ments meg minden elveszett lelket. Tölts be minden 

hívőt a Szent Szellemmel. És újítsd meg az erőt és a hatalmat a Te hívő 

gyermekeidben. Add meg ezeket a dolgokat, Atyám. Azért kérünk sokat, mert 

azt mondtad nekünk, hogy kérjünk bőségesen, kérjünk nagy dolgokat, sokat, 

hogy az örömünk teljes legyen. És ezeket a Jézus Krisztus Nevében kérjük. 

Ámen. Leülhettek.  

6 Természetesen, nagy kiváltságnak tartom ma este, hogy újra itt lehetek ezen 

az emelvényen ebben a középiskolában és szembe nézhetek ezekkel a remek 

emberekkel, akik összegyűltek itt, hogy hallják az Evangéliumot. Kérem Isten 

kegyelmét, hogy segítsen nekem, hogy az igazat tudjam mondani nektek, 

amennyire csak ismerem az igazságot. Ő még mindig bezárhatja egy ember 

száját, úgy ahogy egy oroszlán száját is be tudta zárni. És hogyha valaha is 

próbálnék mondani valamit, ami rossz, vagy az Ő akaratával ellentétes, az az 

én őszinte imám, hogy csukja be a számat, hogy ne mondjam. Mert úgy igaz, 

hogy én szeretnék a mennyben lenni magam is; és sohasem lehetnék ott, és 

mindamellett hamis vezető lennék, valaki, aki valamit hamisan tett. Ha 

megteszem, ez azért van, mert nem ismerek mást. Az Úr áldjon meg titeket. 

7 Nos, holnap délelőtt, ha Isten akarata lesz, akkor arról a témáról akarok 

beszélni, hogy Házasság és elválás. És bízunk benne, hogy eljöttök és hoztok 

ceruzát és papírt. Nem leszünk túl hosszúak, de csak szeretném… Az volt a 

célom azzal, hogy visszajöttem ide, először, Indiánába, hogy ezt megígértem 

nektek. És megpróbálom holnap reggel. Ha nem tudom holnap reggel, akkor 

holnap este. De megpróbálok holnap délelőtt, ha az Úr is úgy akarja, beszélni 

arról a témáról, a gondolatoknak a két iskolájáról. És Isten segítsen nekünk, 

hogy megtudjuk, hogy mi az igazság, csak, hogy tudjuk mi az igazság, azért, 

hogy igazságban és világosságban járhassunk. Mi…  

8 Tudjátok, volt egyszer egy öreg színesbőrű barátom. Azt mondta nekem, azt 

mondta, „Billy testvér,” mondta, „Nem akarok semmi bajt ott a folyónál.” Azt 

mondta, „Ott akarom tartani a kezemben a jegyemet. És amikor az a síp 

megszólal, nem akarom, hogy ott baj legyen. Régen kérem az Urat, hogy ha 

van bármi helytelen, akkor hadd rendezzem azt most rögtön,” azt mondta, „mert 

azon a reggelen sötét és viharos lesz az idő, amikor majd az a hajó elindul a 

túlsó oldalra.” És azt mondta, „Nem akarok semmi zavaró hatást. Azt akarom, 

hogy most legyen minden elrendezve.” Ezért vagyunk mi most itt, hogy 

próbáljunk foglalkozni minden zavaró hatással, azért, hogy abban az órában 

felsétálhassunk a fedélzetre.  



9 Nos, nem fogok nagyon hosszan beszélni ma este, mert holnap két szolgálat 

lesz. És aztán rögtön indulok is valahova máshova, egy másik, még több 

szolgálatra.   

10 De most a Mózes ötödik könyvében. Szeretnék a 16. résztől olvasni, az első 

három verset, 5 Mózes 16:1-3-ig.  

Ügyelj az Abib hónapra, és készíts az Úrnak, a te Istenednek páskhát; 

mert az Abib hónapban (negyedik) hozott ki téged az Úr, a te Istened 

Égyiptomból éjjel. 

Páskha gyanánt pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot és ökröt azon a 

helyen, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő 

nevét.  

11 Szóval, a témám ma este: Istennek imádatra kiválasztott helye. 

   Ha megfigyelitek, az A-b-a-d...-b  hónap ott, azt jelenti, „április”. Az április 

hónap az, amikor ki lettek hozva.  

   És most az a furcsa, hogy ma este mi, mint Isten imádói ezen a napon, amiben 

élünk, és olyan sok különböző emberi gondolatot találunk. És egészen addig, 

amíg különböző gondolatok vannak a dolgokról, vannak különböző kérdések, 

kell lennie egy igaz válasznak minden kérdésre, ami elhangzik.    

   Ha megkérdezném, hogy „Mi ez?”  

   „Nos,” azt mondanák, „egy asztal.”  

   „Mire való?” Értitek?  

12 Szóval, valaki mondhatná, „Ez nem asztal. Ez deszka.” Nos, ez deszka, de 

mégis asztal. Értitek, kell, hogy legyen egy igaz válasz.  

   És hogyha én bármiről is kérdezek valamit, akkor kell lennie egy igaz 

válasznak. Lehet valami, ami közel van ahhoz; de kell, hogy legyen egy igaz, 

egyenes válasz minden kérdésre. Így ezért minden kérdésre, ami feljön az 

életünkben, kell, hogy legyen egy igaz, helyes válasz.  

13 És most, ma halljuk-halljuk, hogy mondják, olyan sokan az emberek közül, 

ma a világban…  

   Mivel misszionárius vagyok, már több utam volt a tengerentúl és szerte  a 

világon, sok különböző vallással kerültem kapcsolatba, mint a buddhista, 

mohamedán, szikhek, jainista és ilyesmi, a világ vallásaival. És aztán itt a mi 

saját Egyesült Államainkban; és más külföldi országokban, találkoztam a 

különböző gyülekezeteink mindegyikével, mint például a mi felekezeti 

gyülekezeteink, kezdve a korai római katolikusoktól, és aztán a görögök, és így 

tovább, és aztán különböző rituálékkal és aztán végig mind a felekezeti korokon 



kilencszáz-valahány, különböző protestáns felekezettel.  

   Nos, mindegyiknek közülük, persze láthattuk az elképzelését, és nem tudom 

hibáztatni őket. Mindannyian azt tartják, hogy ők az igazság, náluk van az 

igazság. És az embereknek, akik ezekhez a gyülekezetekhez tartoznak, kellene 

is hinni azt, mert ők az ő célállomásukat oda cövekelték le, az örökkévaló 

célállomásukat annak a gyülekezetnek a tanításához. És ezek annyira 

különböznek egymástól, hogy ez összesen kilencszáz valamennyi különböző 

kérdést fogalmaz meg.  

   Ezért, mivelhogy van kilencszáz valamennyi különböző kérdés, akkor biztos, 

hogy kell lennie egy helyes válasznak. És szeretném, ha ma este, mivel 

próbálunk a mennybe jutni, és találkoznia mi Úr Jézusunkkal, Akit mindannyian 

szeretünk, szeretném kutatni az Írásokban, hogy azt megtaláljam. 

14 Szóval, ha ez bibliai kérdés, akkor kell, hogy legyen rá bibliai válasz. Nem 

emberek egy csoportjától kellene jönnie, vagy valamilyen bizonyos közösségtől, 

vagy valami tanítótól, vagy valami felekezettől. Egyenesen az Írásokból kellene 

jönnie, hogy hol van Isten találkozó helye az imádatra. És biztosan, mivel Ő 

Isten, van valahol egy találkozóhely, ahol Ő találkozik az emberekkel.  

15 Szóval, azt látjuk itt, hogy az 5 Mózesben itt, kezdetben, Mózes idézi az Írást, 

azokat a dolgokat, amiket azelőtt mondott nekik, arról, hogy Isten hogyan hozta 

ki őket nagy és erős karral Egyiptomból, és hogyan alapozta meg őket először.  

   „Isten népének” hívták őket, egészen addig, amíg ki nem jöttek Egyiptomból, 

és aztán „Isten gyülekezetének” hívták őket. Mert egy gyülekezet az egy 

összegyülekezés, vagy igazán a gyülekezet azt jelenti, hogy „kihívottak,” azok, 

akik ki lettek hívva. És kijöttek Egyiptomból, azért, hogy a gyülekezet legyenek.  

16 Szóval, Isten mondta nekik, amikor ők… mielőtt megalapították a templomot, 

és akármit is tettek, „Én ki fogom választani az Én imádatomnak a helyét, és Én 

a Nevemet oda fogom helyezni.” És az egyetlen hely, ahol Isten valaha is 

találkozik bárkivel, az Ő Saját választása alapján volt. Ő választotta ki a helyét. 

És ahol Ő kiválasztotta a helyét, oda tette a Nevét. A második vers itt azt mondja 

nekünk, hogy „Ő teszi a Nevét arra a helyre, amit Ő választott ki az emberek 

számára, hogy abban imádják Őt.” Szóval, a lényeg az, hogy meg akarjuk 

találni, hogy hol van az a hely.  

17 Kilencszáz valamennyi különböző elgondolással, úgyhogy nem számoljuk 

bele a pogány vallásokat, és csak a keresztény vallásról beszélünk. Együttérzek 

a pogányokkal, vagyis biztosan nem mennék át oda, és nem beszélgetnék 

velük. De tévednek. A kereszténység az egyetlen vallás, ami igaz, az a 

kereszténység. És nem pontosan azért mondom ezt, mert keresztény vagyok; 



hanem mert hiszem, hogy ez az igazság. Ez az egyedüli vallás, ami helyes.  

18 Voltam annál a sírnál, ahol négy óránként cserélik a fehér lovat. Ahol 

Mohamed, egy nagy pap és-és vezető Krisztus után, aki feltehetően próféta volt, 

és én nem kétlem, hogy mi volt, pontosan a Makkabeus testvérek után. De, 

amikor ők… meghalt. Azt állította, hogy fel fog újra támadni, és az egész világot 

meghódítja. Nos, körülbelül négy óránként őrségváltás van, és ott tartanak a 

sírjánál egy fehér lovat. Már kétezer éve várják, hogy feltámadjon és 

meghódítsa a világot. De látjátok…  

19 És elmehetsz Buddhához; Buddha sok száz éve élt, körülbelül 

kétezerháromszáz évvel ezelőtt, Japán Istene. És így filozófus volt, valami 

olyasmi, mint Konfucius, és így tovább.  

   De, mind ezek mivel… alapítók, és így tovább, mindannyian meghaltak a 

filozófiájukkal, és el lettek temetve, és a sírban vannak.  

   De a kereszténység, amit Jézus Krisztus alapított, ott egy üres sír van. Ő volt 

az egyetlen ember, Aki valaha is a földön volt, és élt és azt mondta, „Hatalmam 

van letenni az életemet, és újra felvenni.” És Ő megtette. És Ő ma él.  

   És tudjuk, hogy él, mert Ő velünk van, és bizonyítja Önmagát fizikális jelekkel 

és csodákkal, amiket megígért, hogy tenni fog, hogy bemutassa. Annyira, hogy 

tűzoszlopként, ami vezette Izrael gyermekeit a pusztán át, velünk van ma, még 

le is lett fényképezve; teszi a jeleket és csodákat, amiket megígért, hogy tenni 

fog ezen a napon, látjuk, amint minden Ige, amit Ő megígért megnyilvánul a mai 

nap. Ezért a pogány világ többi része kívül van. Ez a kereszténység!  

20 Nos, szóval, mivel kilencszáz valamennyi kérdés van arról, hogy Isten hol 

találkozik, Ő találkozik a metodistákkal, vagy találkozik a baptistákban, és Ő 

találkozik ebben, abban vagy másvalamiben. Szóval, van ott egy kérdés, így hát 

mindenkinek félelemmel és rettegéssel kell keresnie a saját megváltását.  

   De ma este én meg akarom próbálni megtalálni, és bebizonyítani az 

Írásokban, hogy hol van az a pontos hely, ahol Isten találkozik és dicsőít az 

emberekkel. És hogyha ez az, akkor az az egyetlen hely, ahol Ő valaha is 

találkozik valakivel.  

21 Szóval, az 5Mózesből vettük ezt a részt. Ez görög szó, aminek több jelentése 

van, vagy „két törvényt” jelent. A Mózes Ötödik Könyvére használt görög szó 

(deuteronomy – ford.) azt jelenti, hogy „két különböző törvény”.  

   És az pontosan az, ami Istennek van, két különböző törvény. És az egyik a 

halál törvénye, a másik az Élet törvénye. Istennek két törvénye van. Követni Őt, 

és szolgálni Őt, és imádni Őt, az Élet; elutasítani, az halál. Két törvény van 

Istenben.  



22 Nos, azoknak a törvényeknek az egyike a Sínai-hegynél lett felis-… 

felismertetve a világ számára. Isten Mózesnek és Izraelnek adta a törvényt. 

Nem mintha a törvény tudna segíteni nekik, de a törvény csak megmutatta 

nekik, hogy bűnösök. Addig az időig nem tudták, hogy mi a bűn, amíg nem volt 

törvényük. Nem lehet törvény büntetés nélkül. A törvény nem törvény büntetés 

nélkül. Így hát, ezért, „A törvény átlépése bűn, és a bűn zsoldja a halál.” Így hát, 

ezért, amíg Isten nem készített nekik törvényt, addig nem volt bűn tulajdonítva 

nekik.  

   Ha itt nincs törvény, amely kimondja, hogy nem lehet harminc kilométer/óra 

sebességnél gyorsabban menni, akkor mehetnél harminc kilométer/óránál 

gyorsabban. De, amikor van egy törvény, ami azt mondja, hogy nem teheted 

meg, akkor van törvény és mögötte büntetés van.  

23 Nos, a halál, a halál törvénye a Sinai hegyen adott parancsolatok voltak, 

amelyek megmondták az embernek, hogy bűnös. És ha átlépi Isten törvényét, 

akkor meghalt. De a törvényben nincs megváltás. A… Az csak egy rendőr volt, 

aki be tudott zárni a börtönbe, nem volt semmije, amivel ki tudott volna onnan 

hozni.  

   De akkor Ő adott egy másik törvényt, az a Golgota hegyen volt, ahol a bűn 

Jézus Krisztusban lett felszámítva, és ott a büntetés meg lett fizetve. És nem 

azzal, hogy… törvény nélkül, „hanem kegyelem által vagy megmentve,” Isten 

kegyelme által, a te létednek az Isten előre ismerete általi eleve elrendelésén 

keresztül. 

24 Most, látjuk ezt a két törvényt, az 5Mózes két törvényről beszél. Két törvény 

volt. Az egyik a halál törvénye, és a másik az Élet törvénye.  

25   Isten két szövetséget is adott az embereknek. Fogunk ezekről beszélni 

délelőtt.  

   Az egyiket Ádám kapta feltétellel, „ha ezt teszed, és azt nem teszed,” de az a 

törvény meg lett szegve. Ádám, Éva megszegte azt az Édenkertben.  

   Aztán Isten elkészítette a második szövetséget, és azt Ábrahámnak adta, és 

az a törvény feltétel nélküli volt. „Nem az, amit tettél, vagy amit tenni fogsz;” azt 

mondta, „Én már megtettem.” Ez a kegyelem. Ez az Élet törvénye. Isten azt 

Ábrahámért tette, és az ő magjáért, aki utána jön, ami Ábrahám minden magja.  

   Ahogy a Biblia mondja, „Az egész Izrael meg lesz mentve,” de az nem a 

zsidókat jelenti. Ahogy Pál mondta, „Az az Izrael, amelyik belsőleg az, vagy a 

külső Izrael.” „Külső,” ahogy valamelyik este is beszéltünk róla, Izsák gyerekei 

voltak nemiség által. De Isten törvénye Krisztuson keresztül volt, ami Ábrahám 

Királyi Magva, ami az, hogy „kegyelem által a teljes Izrael meg van mentve.”  



Azaz, „Mindenki, aki Krisztusban van, meg van mentve,” mindenki, Isten 

második szövetsége. De mindezek a dolgok Krisztust vetítették előre.  

26 Nos, figyeljétek meg a 2. verset. A 2. vers itt az 5Mózes 16-ban, „Áldjátok az 

Urat azon a helyen, amit Én választottam.” Nos, ott kell áldanod Istent, Ő azt 

mondja, „Azon a helyen, amelyet Én választottam ki,” nem, amit valaki más 

választott, de „amit Én választottam ki.”  

   Nos, ha Isten választott egy helyet, akkor az kötelez minket arra, hogy 

megtudjuk, hogy Ő mit mondott arról. És hogy hol van? Meg akarom találni, mert 

igazság szerint akarom imádni Őt.  

   Mi mindannyian azért vagyunk itt ma este, hogy imádjuk Őt. Itt ülünk ma este 

metodistaként, baptistaként, katolikusként, Jehova tanúiként, keresztény 

tudományhoz és minden máshoz tartozóként, de mindannyian keresünk 

valamit.  

   Akarjuk tudni az Igazságot. A Biblia mondja, „Meg fogjátok ismerni az 

Igazságot, és az Igazság szabaddá fog tenni titeket.”  

   Valaki, te nem tudhatod, hogy mit csinálsz, nem tudod, hogy csináld, amíg 

meg nem tudod, hogyan kell azt tenni; vagyis nem tudod, mit tegyél, amíg nem 

tudod, hogyan tedd. Tudnod kell, hogy mit csinálsz, és hogyan kell azt csinálni.  

27 Ez azt mutatja nekünk, hogy Istennek van egy találkozóhelye az Ő imádói 

számára, egy bizonyos helyen. Csak azon a helyen találkozik Isten az Ő 

imádóival.  

28 Nos, arról a helyről, amit Ő választott az imádói számára, azt is mondta, hogy 

oda fogja helyezni az Ő Nevét. Nos, keressük meg, és találjuk meg az Igén 

keresztül, hogy hol van ez a hely. Biztos, hogy ha Isten azt mondta, hogy Ő az 

Ő Nevét erre a helyre helyezi, amit Ő kiválasztott arra, hogy találkozzon az 

emberekkel, és az imádatban részt vegyen velük… vagy, inkább, hogy az 

emberek imádják Őt, akkor az valahol benne van a Bibliában, mert ez minden 

korra szólt.  

29 És a nagy változhatatlan Isten nem tud megváltozni. Az emberek változnak. 

De te az életedet bármire építheted, amit Isten valaha is megmondott bármikor, 

mert az az Igazság. Az Igazság. Mert az egyetlen dolog, amiben bizalmam 

lehet, az a Biblia. Mert az ember szava tévedni fog, de Isten mindenekfelett való. 

   Ebben az évben többet kellene tudnom, mint a múlt évben tudtam. Neked is, 

minden nap. Végesek vagyunk, így megszerezzük a tudást. 

   De Isten végtelen. Ő végtelen. És mivel végtelen, Ő nem tudja megszerezni a 

tudást. Ő tökéletes, kezdjük azzal. Minden döntésének tökéletesen helyesnek 



kell lenni.  

30 És ahogy Isten egyszer cselekedett, örökké ugyanazon a módon kell 

cselekednie, vagy pedig akkor először helytelenül cselekedett. Ha egy ember 

Istenhez jött megváltásért valamikor, azon az alapon, amin Isten elfogadta őt, 

akkor Istennek mindig el kell őt fogadnia ugyanazon az alapon. Ez így van. Ha 

valaki valaha Istenhez jön isteni gyógyításért és Isten elfogadta őt egy bizonyos 

alapon; és jön a másik ember, akkor Istennek azt a másik embert ugyanúgy el 

kell fogadnia, vagy pedig akkor Isten helytelenül cselekedett, amikor az első 

embert elfogadta. Isten megteremtett egy alapot, amin Ő találkozik az 

emberekkel. Alapot teremtett annak, amit tenni fog, ahogyan azt tenni fogja, és 

az egy bárány áldozati vérén keresztül volt az Édenkertben. Isten sohasem, 

egyszer sem változtatta ezt meg.  

31 Ő eldöntötte, hogyan fogja megmenteni az embert. Mi ma megpróbáltuk 

oktatás által behozni az embereket; próbáltuk kitanítani őket, próbáltuk oktatni 

őket, próbáltuk elfelekezetiesíteni, próbáltuk mind ezeket a dolgokat megtenni; 

behozni őket, kézfogással behozni őket, belekeresztelni őket, minden más 

módon, ami létezik, behozni őket betű által. De az még mindig ugyanaz marad, 

Isten az emberrel a Bárány kiontott vére alatt találkozik. A vér volt Isten útja a 

kezdetben, és a vér Isten útja ma este. Jó dolog a vezeklés és minden ilyesmi, 

de megváltás csak a véren keresztül jön. A vér az egyetlen mód arra, amit Isten 

választott, hogy megmentse az embereket, és Ő nem tudja ezt megváltoztatni.  

32 Jóbnak is ugyanaz a dolog volt meg. Tudta, hogy igaz, mert azt az – az 

áldozatot ajánlotta fel Istennek, amit Isten kért tőle.  

33 Nos, kutassunk most, hogy megtudhassuk, hogy mi ez a hely, és hely, ahová 

a Nevét helyezte. Kell, hogy megtaláljuk, hogy hova helyezte a Nevét. Aztán, 

ha megtaláltuk, hogy mi Isten Neve, és hova helyezte, akkor megvan az imádat 

helye, amint megtaláljuk.  

   Mindezek a dolgok természetesen az eljövendő dolgoknak az árnyékai voltak. 

Minden törvény előrevetítette az eljövendő dolgokat.  

34 Ugyanúgy, ahogy a hold a nap árnyéka. Akkor szolgál, amikor a nap nincs 

jelen, ugyanúgy, mint a gyülekezet, akkor szolgál, ha Isten F-i-a (Branham 

Testvér betűzi. Az angolban a ’nap’ és a ’fiú’ szavak kiejtése ugyanaz. – Ford.) 

nincs jelen. Ha nincs ott a Fiú, a kisebb világosság, a gyülekezet, a hívők 

szolgálják Istent és világítanak,  a Fiú távollétében. De amikor a nap felkel, akkor 

már nem látod a holdat többé, mert az már lement. Már nincs szükség a fényére, 

mert a hold csak másodlagosan kapja a fényét a napból. Nos, úgy, mint a férj 

és feleség, a nap és a hold, a gyülekezet és Krisztus.  

35 Most látjuk, hogy ezek a dolgok Krisztus árnyékai. Minden áldozat, ünnep és 



minden az Ószövetségben Krisztust vetítették előre; csak úgy, ahogy az árnyék 

rávetül a padlóra. Most itt van, ahol meg kell, hogy találjuk az imádat pontos 

helyét úgy, hogy visszamegyünk itt az Ószövetségbe, ahol ezt Isten adta, és 

meglátjuk, hogy mik voltak ezek a dolgok.  

36 Nos, amikor egy árnyék rávetül a padlóra, akkor abból meg lehet mondani, 

hogy az egy férfi, nő vagy állat, vagy bármi is legyen, mert az árnyékot vet a 

padlóra. És ahogy az árnyék egyre rövidebb lesz, mivel az árnyék az a negatív; 

és nem lehet negatív, pozitív nélkül. Ezért, amikor a pozitív közelebb kerül a 

negatívhoz, akkor a negatívot elnyeli a pozitív. Az árnyék és a-és a pozitív 

eggyé válik és ez az, ami azután pozitívvá teszi.  

   És ha „minden régi dolog,” mondja a Biblia, „az Ószövetségben, az eljövendő 

dolgok árnyékai voltak,” akkor, ezért Krisztus volt az eljövendő dolgok árnyéka.  

37 Így láthatjuk az Ószövetség példáin keresztül, hogy hol van az, amit Ő 

kiválasztott, hogy a Nevét odateszi és, hogy… mostanra. Nos, ahogy az árnyék 

átmegy a padlón, azt mondtam, hogy az a negatív, mivel az valaminek a 

mintája. Így hát, mi is, az imádók láthatjuk az Ószövetség árnyékait, amint 

beleolvadnak a pozitívba, az Újba.  

38 Most, minden ünnep, minden ünnepség, az egész sátor, minden fa, minden 

a sátorban, minden Krisztust példázta. Minden áldozat, minden törvény, minden 

benne volt Krisztus előképében. Időről időre ezeket itt a gyülekezeti házban már 

átnéztük.  

   Így látjuk ezekből, hogy minden hitvallás, gyülekezet, és felekezet messze 

hátul marad. Ezek még csak nem is szálltak versenybe. Minden hitvallás, 

minden gyülekezet, minden felekezet teljesen ki van hagyva. Egyáltalán nincs 

számukra hely.  

39 Az Ószövetségben, vagy bárhol a Bibliában, nincs mintakép a gyülekezetre, 

csak a Bábel tornyának az erőltetett egysége. Ez az egyetlen dolog, ami az 

egységet mintázza. Mert ez Nimród által, egy gonosz ember által lett, aki kiment 

és kényszerített minden kis országot, hogy egy helyre jöjjenek, és ebbe a nagy 

toronyba. Ez vallási imádat volt, természetesen, de Isten Igéjében nincs 

elismerve. Így itt van az, ahol látjuk a felekezeti vallásnak a jelképét, a Bábel 

tornyát az Ószövetségben. Amely, ez a vallás bizonyára vallás volt, de nem 

Isten Igéjének a vallása.  

40 Isten nem azt választotta, hogy a Nevét felekezetekbe helyezze. Mutassatok 

erre Íráshelyet, hogyha így van. Tudom, hogy azt mondják, hogy abba helyezte, 

de nem. Nem helyezhette a Nevét sok helyre, mert azt mondta, hogy a Nevét 

egy helyre helyezi. És az az egy hely, a felekezeteink mind azt akarják mondani, 



hogy ők az a hely, de ez nem így van.  

   De, akkor hova helyezte az Ő Nevét?  

41 Nos, és Ő, először is mi az Ő Neve? Meg kell, hogy (nevezzük) találjuk, hogy 

mi Isten Neve, mielőtt meg tudnánk találni, hogy mi az, amit arra a helyre tett.  

   Nos, tudjuk, hogy Neki sok címe volt. Úgy hívják, hogy… „Atyának” hívták, 

ami egy cím. És „Fiúnak” hívták, ami cím. És „Szentléleknek” hívták, ami cím. 

„Sáron Rózsájának” hívták, ami cím. „A Völgy Liliomának,” ez egy cím, „Hajnal 

Csillag.” „Jehova-Jireh, Jehova-Rafa,” hét különböző, összetett megváltói név, 

és mind címek voltak. Ezek közül egyik sem név.  

   De Neki van egy Neve.  

42 Amikor Ő találkozott Mózessel, akkor még nem volt Neve, és azt mondta 

Mózesnek, „VAGYOK, AKI VAGYOK.” És amikor látjuk Jézust a földön, a Zsidó 

levél 6. részében, ahogy beszél… Bocsánat, János 6. részében. Azt mondta, 

„VAGYOK, AKI VAGYOK.”  

   Azt mondták, „Nos, egy Ember vagy, aki még nem múlt el ötven éves, és azt 

mondod, hogy ’láttad Ábrahámot’?”  

43 És azt mondta, „Mielőtt Ábrahám volt, ÉN VAGYOK.” És, „A VAGYOK” volt 

az Egyetlen, az égő csipkebokor, a Tűzoszlop, aki az égő csipkebokorban volt 

a Mózes napjaiban annak idején, a „VAGYOK, AKI VAGYOK.”  

44 És most látjuk, hogy Jézus azt is mondta, „Én az Én Atyám Nevében jöttem, 

és ti nem fogadtatok Engem.” Akkor az Atya Nevének Jézusnak kell lennie. Ez 

így van. Az Atya Neve Jézus, mert Jézus ezt mondta. „Az Én Nevem az Atya 

Neve. Az Én Atyám Nevében jövök, és ti nem fogadtatok el Engem.” Akkor az 

Ő Neve Jézus volt.  

   És Gábriel Jézusnak nevezte Őt, a próféták Jézusnak nevezték Őt, és Ő 

teljesen Jézus volt. A születése előtt még a szent próféta is Emmanuelnek 

nevezte az Ő Nevét, amely, „Isten velünk.” Akkor, „Isten megnyilvánult testben, 

azért, hogy elvegye a világ bűneit,” és, ahogy így tett, Ő a Jézus Nevet kapta. 

Így Jézus az a Név.  

   És Isten belehelyezte a Nevet egy Emberbe; nem egy gyülekezetbe, nem egy 

felekezetbe, nem egy hitvallásba, hanem egy Emberbe! Azt választotta, hogy 

az Ő Nevét Jézus Krisztusba helyezi. Most látjuk, hogy aztán Ő Isten 

imádatának a helyévé válik, ahol Őt imádod.  

45 Mielőtt még megszületett volna, az Ő Nevét már Jézusnak nevezték. Ez 

annyira fontos volt, hogy Gábriel angyal adta ezt az Ő anyjának, hogy a Neve 

legyen „Jézus, Isten Fia,” ami Ő volt.  

46 Akkor megtaláltuk. Ez az, egyedül. Ez, mert egyedül Ő, Isten imádatának 



kiválasztott helye. Isten helye, amit kiválasztott. Isten, amit kiválasztott, hogy 

találkozhasson az emberekkel; nem egy gyülekezetben volt, nem felekezetben, 

nem hitvallásban, hanem Krisztusban. Ez az egyedüli hely, ahol Isten találkozni 

fog az emberekkel, és az ember imádhatja Istent, az Krisztusban van. Ez az 

egyedüli hely. Nem számít, hogy metodista, baptista, katolikus, protestáns, vagy 

bármi vagy, csak egy hely van, ahol helyesen imádhatod Istent, az Krisztusban 

van.  

   Róma 8:1, azt mondja, „Így hát, ezért semmilyen kárhoztatásuk nincsen 

azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, de 

Szellem szerint.” Ez az Evangélium.  

47 Különbözhet a nézetünk hitvallásokkal kapcsolatban. Különböző lehet a 

nézetünk emberi elképzelésekkel kapcsolatban. Járhatsz metodista 

gyülekezetbe, akkor metodistának kell lenned; baptistába, akkor baptistának; 

katolikusba, akkor katolikusnak. De ha egyszer Krisztusba bekeresztelkedsz, és 

az Ő Testének tagja leszel, akkor nincsenek különbözőségek. Az elhatárolódás 

falai lerombolódnak, és szabad vagy, mert Krisztus Jézusban vagy. És 

Szellemben és igazságban dicséred Istent, amikor Krisztus Jézusban vagy. Ez 

Isten terve számodra, hogy Krisztus Jézusban imádd Őt.  

48 Nos, semmilyen felekezeti gyülekezet nem mondhatja ezt magáénak, 

semelyik nem állíthatja ezt. Hogy mersz ilyet állítani? Ilyen dolgot tenni, az 

antikrisztusi szellem volna, Krisztustól elválasztó; elválasztana Tőle. Te nem 

csinálhatod azt. Krisztus az egyedüli hely, ahol Isten találkozik az imádókkal.  

49 Azt mondják manapság. Vannak, emberek, akik azt mondják nekem. Egy 

ember felhívott nem olyan régen Beaumont-ban, Texasban. Azt mondta, 

„Branham úr, ha az ön neve nincs a gyülekezeti könyvünkben, akkor nem mehet 

a mennybe.” Bele gondoltatok már ebbe? Ne higgyetek ilyen dologban. Azt 

hiszik, hogy ahhoz a bizonyos gyülekezethez kell tartoznod, vagy nem mehetsz 

a mennybe. Az helytelen. Ilyet hinni antikrisztusi. Azt mondom: ha egy ilyen 

szellemnek hiszel, akkor el vagy veszve. Ez az igazi jele annak, hogy el vagy 

veszve, mert az elvesz abból, amit Isten tett. Isten sohasem helyezte az Ő Nevét 

semmilyen gyülekezetbe. Az Ő Fiába, Krisztus Jézusba helyezte, amikor Ő és 

a Fia eggyé váltak. Az az imádat eredeti helye. Semmilyen más alapot nem 

vetett, nincs semmilyen más kőszikla.  

 Krisztuson, a biztos kősziklán állok;  

 Minden más talapzat süllyedő homok.  

   A felekezetek széthullanak és elesnek, a nemzetek el fognak múlni, de Ő 

örökké megmarad. Nincs semmilyen más hely, amit az ember találhatna Isten 



imádatára, ahol Isten felelni fog neki, semmilyen más hely, csak Krisztus 

Jézusban. Az az egyedüli hely, az egyedüli hely, amelyet Isten kiválasztott, hogy 

oda tegye az Ő Nevét, és az egyedüli hely, ahol Ő találkozik az emberekkel, 

hogy imádják. El vagy veszve, ha valami mást hiszel.  

50 Figyeljétek meg, mind a hét zsidó ünnepet ugyanazon a helyen tartották. 

Sohasem tartottak egy ünnepet itt a metodistáknak, egy ünnepet ott a 

baptistáknak, egyet amott a presbiteriánusoknak, és egyet meg újra itt a 

katolikusoknak, és egyet pedig a protestánsoknak. Mind a hét ünnepet 

ugyanazon a helyen tartották. 

51 Ez egy nagyon gyönyörű mintakép itt. Nemrég mentünk végig a hét 

gyülekezeti koron, megmutatva, hogy Isten az Igében tartja mind a hét 

gyülekezeti kort, mert minden gyülekezeti kor az Ige egy részét hozta elő, és 

amikor előhozták, látták a Világosságot.  

   Úgy, mint az emberek, akik először rájöttek a Jézus Nevében való 

keresztségre. Mit tettek? Csináltak belőle egy felekezetet, és az rögtön ott 

meghalt. Aztán Isten rögtön kivonult valami másba. Ő nem fog azokban a 

hitvallásokban és dogmákban maradni. Neki nincs köze azokhoz. Istenben 

semmi sincs, ami el lenne ferdítve. Isten Igéje szent, szeplőtelen. Krisztus Isten 

imádatának középpontja. Ő Isten.  

52 Mind a hét ünnepet ezen az egy helyen kell megtartani. Nem tarthatjuk az 

ünnepet máshol. De az a hét, hely… Az év hét ünnepét egy helyen kell 

megtartani. Így a hét gyülekezeti kornak egyetlen helyről kellett jönnie, az 

Krisztus volt, Aki szólt mind a hét gyülekezeti korban. Az pontosan így van. , a 

hét gyülekezeti kor mintaképe, de felekezeteket csináltak belőle.  

53 Nos, nézzünk egy másik példát mialatt itt vagyunk, az a húsvétnak a példája, 

amely előre vetítette Jézust. Észrevesszük itt a véráldozatot a halál által. A 

véráldozat volt az a hely, ami előre vetítette Krisztust. Tud egy felekezet vérezni; 

el tudtok képzelni egy gyülekezetet, amely vérzik, egy felekezeti vérzést? 

Biztos, hogy nem. Az vért igényelt, hogy az életből vérezzen. És az élet, itt jön 

be Jézus a bárány által. A bárány Krisztust példázta, és előre vetítette Krisztust, 

mert Ő volt „az Isten Báránya,” amelyet János bemutatott, „ami elveszi a világ 

bűneit.” Azt látjuk, hogy Jézus bejön a képbe a Mózes Második Könyve 12. 

részében.  

54 Figyeljük meg, ez volt az egyedüli hely, amelyre a halál nem tudott lecsapni. 

Amikor a halál lecsapni készült a földre, akkor kellett, hogy legyen egy bizonyos 

hely; ami nem ez alatt volt, meghalt. Csak egyetlen hely! Nos, ez nem azt 

jelentette, hogy egy ház volt; de egy hely volt az, ahol a bárányt megölték. Ahol 



a bárány vére volt, ott a halál angyala nem tudott lecsapni, mert az volt az az 

egyedüli hely, ahová Isten helyezte az Ő Nevét. És azt a bárányt, ott kezdetben 

nevezték el, egy bárány. Figyeljük meg, az volt az egyetlen hely, ahová nem 

tudott lecsapni. 

55 És most ugyanaz van ma. Csak egy hely van, ahová a szellemi halál nem 

tud lecsapni, az az Ige. A halál nem tud lecsapni az Igére, mert Az az Isten élő 

Igéje.  

   De amikor hitvallásokat tesztek bele, az Ige kimegy Önmagába. Úgy 

elválasztódik, mint a víz az olajtól. Nem lehet összekeverni őket. Ezért, látjátok, 

amikor egy hitvallás bejön egy felekezetbe, akkor mindannyian a hitvallás után 

mennek; és az Ige elhal, és valaki mással megy tovább, és jobban felerősíti Azt. 

Megragadja azt a pillanatot, ahogy az a megigazulásból a megszentelődésbe, 

a Szentlélek keresztségbe megy, és tovább ki a Gabona magba! Látod azt az 

ösvényt, amelyet Isten taposott ki? Előhozva az Ő Nevét mindig egyenesen, 

ugyanazon az úton, mert Ő az Ige.  

   Figyeljétek meg, Az nem halhat meg. Az Élet Igéje nem tud meghalni.  

56 Figyeljétek meg, milyen tökéletes, nos. A halál angyalának nem volt 

megtiltva, hogy Egyiptom nagy intellektuális népére sújtson. Nem volt megtiltva 

neki, hogy a szent földjeire sújtson, a hatalmas épületeire, és fáraóira. Vagy a 

föld papjaira, az angyalnak ez nem volt megtiltva. Bármelyik épületet sújthatta, 

bármelyik helyet, bárkit, de nem sújthatott oda, ahol a bárány volt.  

   A halál nem tud oda sújtani, ahol Istennek ez az elkészített helye van, és az 

a Bárányban van.  

57 Figyeljétek meg, hogy még csak az sem volt neki megtiltva, hogy Izraelt 

sújtsa, vagy a zsidó papokat, és, vagy bármelyik felekezetüket. Mindennek Isten 

kiválasztott, elkészített helyén kell lenni, vagy a halál lecsap.  

58 Gyülekezet, bárhol is vagy, bárhová is tartozol, az nekem mindegy. De van 

egy dolog, amit tudnod kell, Krisztusban kell lenned, vagy halott vagy. Nem 

élhetsz Rajta kívül. Rendben lehet a gyülekezeted, mint egy épület; rendben 

lehet a közösséged, mint emberek. De, amikor megtagadod a Testet, a Vért, 

Jézus Krisztus Igéjét, abban a pillanatban halott vagy, amikor ezt megteszed. 

Ez Isten imádatra kiválasztott helye. Ott van az Ő Neve pontosan. Ott van, amit 

arra választott ki, hogy oda helyezze az Ő Nevét; nem a gyülekezetben, de a 

Fiúban, Jézus Krisztusban.  

59 Figyeljétek meg, biztonság csak az Ő kiválasztásának a helyén volt, az Ő 

Bárányában, a Báránynak a Nevében.  



60 Figyeljétek meg, az egy „hím” bárány volt, egy hímnemű, és nem egy 

nőnemű. Nem egy gyülekezet, ami nőnemű; hanem az Ő Neve, nem pedig egy 

női név. Ahol Ő találkozott a népével az nem egy női névben volt, hanem az Ő 

Nevében, Ő hímnemben, a Bárány!  

61 Nos, azt mondjuk, „A gyülekezet, a nagy, a hatalmas gyülekezet, ezt tette, 

és azt tette. A gyülekezet dacolt viharokkal. Növekszik a számunk. Sokan 

vagyunk. Egy hatalmas gyülekezet vagyunk. A gyülekezet nagy dolog.”  

   De Isten nem mondott semmit nőnemben. Ő azt mondta, hogy „Ő,” 

hímnemben. „Ő,” a találkozóhely, a Bárány, nem pedig a gyülekezet. Nem egy 

asszonyi név, de az Ő Neve. Ő asszonyi nevet nem tett sehová. Ő a Nevét 

Őbenne helyezte el, „Hímnemben!”  

   Ezért, „Bármit is csinálunk, vagy mondunk, vagy cselekszünk, azt a Jézus 

Krisztus Nevében kell tennünk.” Ha imádkozunk, akkor Jézus Nevében kell 

imádkoznunk. Hogyha kérünk valamit, akkor a Jézus Nevében kell kérnünk. Ha 

járunk, akkor Jézus Nevében járunk. Ha beszélünk, Jézus Nevében beszélünk. 

Ha bemerítünk, akkor Jézus Krisztus Nevében kell bemerítenünk. Mert, „Bármit, 

amit szavakban, vagy cselekedetekben teszünk, azt a Jézus Krisztus Nevében 

tegyük.”  

62 Valaki mondta egyszer nekem, ahogy beszélgettünk, azt mondta, „Branham 

testvér, a feleségem, én nem…” Azt mondta, „Ő, a neve ez-és-ez.” Ő egy 

szolgáló, talán most is itt ül valahol. És azt mondta, „A feleségem,” mondta, „az 

én nevemet viseli.” Csak azt fogom mondani, hogy Jones, mert nem Jones volt. 

Ő azt mondta, „Nos, nem kell minden reggel felkelnie, venni a seprűt és azt 

mondani, ’Most kiseprem a szobát Jones nevében, és elmosogatok a Jones 

nevében, és megfoltozom a ruhákat Jones nevében.’” Azt mondta, „Nem 

hiszem, hogy hivatkoznod kell egyáltalán valamilyen névre.”  

   Azt mondtam, „Hiszem, hogy igen.” Ez így van.  

   És ő azt mondta, „Nos, miért? A feleségemnek nem kell ezt mondania. 

Mindent, amit tesz, az a Jones nevében van, kezdjük azon.”  

63 Azt mondtam, „De nem volt az soha, hogy sétáltál az utcán és fogtad őt és 

azt mondtad: ’Gyerünk, Jones.’ Neki először is egy ünnepség által, egy 

házasságkötés által, ’Jones’-nak kellett lennie. Ha nem tette, akkor 

házasságtörésben éltek. És ha bármilyen más névbe merítkezel be, mint Jézus 

Krisztus Neve, akkor az egy házasságtörő keresztség, ami nem található a 

Bibliában.”  

   Aztán, „Amit szavakban és cselekedetekben teszel, azt mindent Jézus 

Nevében tegyél,” azután, amit csak teszel. De először az Ő Nevében kell 

jönnöd.  



64 Van sok remek asszony ma este ebben az épületben, jó, hűséges 

asszonyok; de van egy Mrs. William Branham. Ő az, aki velem hazajön. Ő az, 

aki a feleségem.  

65 Vannak remek emberek a világban, jó gyülekezetek; de egy van, aki Mrs. 

Jézus Krisztus, és ő az, akiért Ő el fog jönni. Ez az, ahol az Ő Neve van. Ez az, 

ahol az Ő imádata van, csakis benne, és egyedül benne. Ez igaz. Ó, igen, uram. 

Úgy találjuk, hogy ez igaz.  

66 Nos, ezért mi, „mindent, amit mondunk, vagy cselekszünk, azt a Jézus 

Krisztus Nevében tesszük.”  

   „Nincs más név, amely az Ég alatt adatott az üdvösségre, csak Jézus Krisztus 

Neve.” Az Apostolok cselekedetei 2. része azt mondja, „Mert vegyétek ezt 

tudomásul…” „Nincs más név, amely az Ég alatt adatott, amely által az ember 

üdvözülhet, csakis Jézus Krisztus Nevében.” Ámen. Remélem, hogy 

megértitek. Jézus Krisztus Neve, minden…  

   A legmagasabb menny is Őróla van elnevezve, „Az egész mennyei családot 

Jézusnak hívják,” a Biblia mondja, „és a teljes földi családot is Jézusnak hívják.” 

Így ez Isten kiválasztott Neve, és ahová Ő helyezte Azt. Ez az Ő imádatának a 

helye, az Jézus Krisztusban van. Nos, tudjuk, hogy ez így van, nincs semmilyen 

más hely arra, hogy imádjuk Őt, csak Őbenne.  

67 „Nincs más név az ég alatt, amely adatott az embereknek, amelyben 

megmenekülhetnek.” Az Ő Neve az Isten megváltási Neve. Istennek van olyan 

neve, hogy Jehova-Jireh, Jehova-Rafa, Jehova-Jireh. „Az Úr minden bűnödet 

megbocsájtja.” Jehova-Rafa, „az Úr minden betegségedet meggyógyítja.” 

Nagyon sok címe volt. De egy megváltási Neve van, amely az emberi fajhoz 

tartozik, és ez az a név, hogy „Jézus”. Ez az Ő Neve, amelyet kiválasztott arra, 

hogy Abba tegye. Hova tette Ő Azt? Ő Krisztusba tette. 

68 Minden más gyülekezeti név, hitvallás, cím, halált jelent, ha azokban bízunk. 

Ha a metodista egyházban bízol, hogy majd az elvisz a mennybe, el vagy 

veszve. Ha a pünkösdiekben bízol, a pünkösdi egyházban, hogy majd az elvisz 

a mennybe, el vagy veszve. És a baptisták, a lutheránusok, a presbiteriánusok, 

a katolikusok, és bármilyen más egyház; ha az ő nevükben bízol, vagy a 

címeikben, vagy a hitvallásaikban, akkor el vagy veszve.  

   Mert még csak nem is imádhatsz addig, amíg először nem jössz az imádat 

helyére. Ámen. Ez az egyedüli hely, ahol Isten találkozik az imádóival, az a hely, 

amelyet kiválasztott, hogy oda helyezze az Ő Nevét. Minden más, hogyha 

azokban bízol, akkor meghalsz. Ő azt is…  

69 Jézus egy másik árnyéka itt, le van jegyezve nekem az Íráshely. Ő - Ő itt is 



előrevetítette, „Őneki szeplőtelennek kell lennie.” Az a hely, ahova az Ő Nevét 

helyezi, ennek a Báránynak szeplőtelennek kell lennie.  

   Nos, milyen felekezetre vagy rendszerre tudnád ezt kitűzni; milyen 

gyülekezetre, katolikusra, protestánsra, zsidóra, mi lenne az? Milyen rendszer, 

felekezet, mire tudnád kitűzni, azt, hogy „szeplőtelen”? Mind el van vetve, és el 

van utasítva!  

   De van egy hely! Halleluja! Az a hely Jézus Krisztusban van. Őrajta nincs egy 

szeplő sem. Nincsen hiba Benne.  

   Ezt nem tudod odatűzni. Mindazok, akik próbálják ezt tenni, azt mondják, hogy 

a gyülekezetük hiba nélküli és ilyesmi. Az mocskos, az Igének megrontói, 

valakinek a szeretői, félig halottak, laodiceaiak, hitvallás, de ez nem az Igazság. 

De még Pilátus maga, az Ő ellensége is azt mondta, hogy „Őbenne nem találok 

hibát.” A saját ellensége bizonyságot tett arról, hogy nem volt Benne hiba. Nem 

tudunk semmilyen bűnt ráfüggeszteni.  

70 Ő azt mondta azoknak a napoknak a papjainak, „Melyikőtök tud bűnnel 

vádolni Engem? Ki tudja megmutatni Nekem, hogy bűnös vagyok?  

   Mondjatok csak egy gyülekezetet, aki mondhatná, hogy sohasem tett semmit 

rosszul. Őszintén, aligha van ilyen, biztos, hanem csak olyan, aki gyilkolt, és 

mindent megtett, amit csak meg lehetett, nincs ilyen. És még mindig úgy hívják 

magukat, hogy… Így hát, ez nem Isten imádati találkozó helye, ami bármilyen 

hitvallásban vagy felekezetben van.  

71 Barátaim, nem szeretném megbántani az érzéseiteket, de felelős vagyok egy 

Üzenetért, és ez az Üzenet az, hogy „Jöjjetek ki ebből az összevisszaságból!” 

És hogyha kérlek titeket, hogy gyertek ki, hova vigyelek titeket? Vigyelek a 

Branham imaházba? Az ugyanolyan hibás, mint a többi másik.  

   De van egy hely, ahová elvihetlek titeket, ahol biztonságban vagytok és meg 

vagytok védve a haláltól, az Jézus Krisztusban van, Isten imádatának a helyén. 

Ez az a hely, amit bemutatok nektek ma este, ahova Isten tette az Ő Nevét. Ahol 

megígérte, hogy találkozik minden személlyel, aki oda bemegy, Ő dicsőít majd 

vele és együtt ünnepel vele, az Krisztusban van; nem valamelyik gyülekezetben, 

nem valamelyik imaházban.  

   Hanem Krisztusban, Ő Isten Imaháza. Ő az a hely, ahová Isten jött, Maga, és 

Benne lakozott. „Ez az Én szeretett Fiam, Akiben Én örömmel veszek lakozást.” 

Ott van az, ahol Isten letáborozott, ahová elhozta az Ő Nevét, és Ahová bele 

helyezte, Jézus Krisztusban. Ezért Ő a Nevét egy Emberbe tette, a Fiába, Jézus 

Krisztusba, amelyben Ő Maga lakozást vett, és abban az Imaházban.  

   Ahol jelképben, a régi Jeruzsálem, a régi ünnepek, a régi templom jelkép volt; 



amikor a füst bejön, az a nap, amikor a láda bement, a szövetség ládája, és le 

lett téve, és Isten Hangja hallatszott abból.  

   Ugyanígy Isten Hangja hallatszott, amikor bejött a sátorba, Jézus Krisztusba; 

amelynek az Ó (a természetes) az előképe volt, és az Újnak az árnyéka. És 

amikor Ő belejött Krisztusba, azt mondta, „Ez az Én szeretett Fiam, Akiben Én 

örömmel veszek lakozást. És Én ezt a helyet fogom választani, hogy oda 

tegyem a Nevemet, és ahol találkozni fogok az emberekkel, és ahol Én 

dicsőíteni fogok.” Isten választotta a helyet; nem valamilyen felekezeti 

gyülekezetben, hanem Jézus Krisztusban. Igen, uram.  

72 Neki is „szeplőtelennek” kell lennie, ahogy mondtam. Semmilyen felekezet 

nem mondhatja ezt magáénak. De mondják; ők az antikrisztus.  

73 Nos, látjuk itt, figyeljétek meg, az Ő árnyéka újra. A-a bárány tartani kellett. 

Nos, ez a 2Mózes 12-ben van, hogyha le akarjátok jegyezni, 2Mózes 12:3-tól 6-

ig. Négy napig kellett a bárányt tartaniuk, hogy ki legyen próbálva, hogy 

meglássák, hogy méltó-e arra, hogy áldozat legyen. Fogták és újra és újra 

átvizsgálták négy napon keresztül, hogy lássák, hogy van-e valami hiba rajta, 

látjátok, hogy van-e valami betegség benne, látjátok, hogy van-e valami baj a 

báránnyal. Négy napig kellett tartani.  

74 Nos, figyeljétek meg. Valaki közületek gondolhatná, hogy az egy kicsit, a 

tizennegyedik napon ölték meg. De, ne felejtsétek el, ők a bárányt a hónap 

tizedik napján vették, és a hónap tizennegyedik napján ölték meg, látjátok, ami 

azt jelenti, hogy négy napig volt tartva.  

75 Na, most, Jézus, Isten Neve, a Bárány, elment Jeruzsálembe és nem jött 

onnan ki újra, csak a halála, temetése és a feltámadása után. Négy nap és négy 

éjjel tartották a kritikusok. Milyen tökéletesen volt példázva a Bárány, ahogy 

négy napig tartották. Ez az, amikor Pilátus mondta, „Nem találok Benne bűnt.”  

76 Egy másik árnyéka, hogy nem törethetett meg csontja; ami tökéletesen volt; 

amikor nem tudták eltörni. Az áldozat megölésekor nem lehetett csontot törni. 

Hogyha az megtörtént, akkor el lett utasítva. És már lendítették a kalapácsot, 

hogy eltörjék Krisztus lábának a csontjait, amikor azt mondták, „Már halott.” 

Beleszúrtak az oldalába és vért és vizet találtak ott.  

77 Figyeljünk meg ismét egy másik nagy dolgot itt. Nem szeretném ezt átugrani, 

mert Ő a felajánlásokban volt képviselve, az ételáldozatban.  

   Emlékszem, hogy egyszer volt egy iskolájuk a Bibliában, amit a próféták 

iskolájának hívtak, és az aztán iskola volt. És látjuk, hogy Illés felment abba az 

iskolába egy nap, és azt mondták, „Mi…” Imádkoztak, hogy menjen el, és azt 

mondták, „Amikor te itt vagy, akkor a dolgok túlságosan is egyenesek.” Így azt 



akarták, hogy menjen el.  

   És elmentek, hogy vacsorát készítsenek számára. És egy csapat pap kiment, 

vagy próféták, hogy hozzanak egy kis borsót, hogy készítsenek neki vacsorát. 

És amikor ezt tették, akkor összegyűjtöttek azokból egy nagy kötényre valót; és 

amikor visszajöttek, akkor vad tök volt az, ami mérgező volt, és beledobták a 

fazékba. És a fazék elkezdett forrni, és ők, valaki azt mondta, „Vigyázz, halál 

van a fazékban. Most már nem is ehetünk.”  

   És Illés azt mondta, „Hozzatok nekem egy marék lisztet.” És fogta a lisztet és 

beledobta a fazékba és azt mondta, „Egyetek. A fazék most már nem mérgező.” 

78 Az ételáldozat Krisztus volt. Minden érdességet ugyanúgy kell kezelni, és 

minden kis darab búzát ugyanúgy kell megőrölni, az ételáldozatra. Mutatva azt, 

hogy Ő a gyógyító. Ő a helyettesítő, és elveszi a halált, és beleteszi az Életet; 

a két törvény által. Halleluja! Ahol a halál van egyik helyen; amikor Krisztus 

bejön, akkor az Élet jön be. Ő tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. És ahol 

halál volt, ott Élet lett, mert Krisztus lett behozva, az ételáldozat.  

79 Micsoda hatalmas leckék lennének ezek a dolgok, ha lenne időnk, hogy 

kibontakoztassuk! Nos, figyeljétek meg, az árnyékokból egyetlen szó sem fog 

elmúlni. Egyetlen szó sem volt hibás az árnyékból. Minden tökéletesen van 

mintázva.  

   Ő Isten imádatra kiválasztott helye, és Isten Neve Neki adatott. Ő Isten 

imádatának a helye, és Isten Neve Neki adatott. Ő Isten Igéje, és Isten Neve. Ő 

mind Isten Igéje, mind pedig Isten Neve. „Ő volt az Ige, ami testé lett.” Ő volt 

Isten Igéje, Isten Báránya, Isten Neve, és Isten volt. Ez az, ami Ő volt, az Isten 

imádatának kiválasztott és egyetlen helye.  

80 És Isten visszautasít bármilyen más helyet Jézus Krisztuson kívül; nem 

imádhatod Őt bárhol. Ő azt mondta, „Hiába imádnak Engem, tanítva az 

emberek parancsolatait hitvallásként.” Ma nekünk vannak hitelveink, dogmáink, 

és minden, ami azt tanítja, hogy ez az út, vagy az az út.  

   És Jézus mondta, „Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet, és senki sem 

jöhet Istenhez csak is Én általam.” Más szavakkal, „Én vagyok az akol Ajtaja. 

Mindenki, aki nem ezen jön be, az tolvaj.” Ő az egyedüli megközelítés. Ő az 

Ajtó. Ő az Út, az Igazság, az Élet, minden, ami van; az egyedüli bejárat, az 

egyedüli hely, az egyedüli imádat, az egyedüli Név.  

   Minden Jézus Krisztushoz van kötve. Az egész Ószövetség Hozzá van kötve. 

Az Újszövetség Hozzá van kötve. És a Gyülekezet ma Hozzá van kötve, az Ő 

parancsolatának az Igéje által. Nincs más hely, vagy más Név, vagy máshol, 

ahol Isten valaha is megígérte, hogy találkozik az emberekkel; csak Jézus 



Krisztusban, az Ő imádatának választott helyén.  

81 Figyeljétek meg, hogy Isten megígérte, hogy csak ezen az egy helyen 

találkozik az imádóival, és ez az Ő Saját választása által van; nem a mi 

választásunk, nem a mi gondolkozásunk; de az Ő gondolkozása, az Ő 

választása által. És ez lenne az a hely, ahová tette a Nevét, amit Ő választott. 

Így látjuk, hogy megtaláljuk hol volt az Ő Neve, hogy mit választott ki a Saját 

választása által.  

82 Most, hogy megtaláltuk a helyet ahová Ő helyezte az Ő Nevét, ami Jézus 

Krisztusban van, és nincs más hely, vagy más név, meg vagytok ezzel 

elégedve? Mondjátok, „Ámen.” [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Most az a 

lényeg, hogyha megtaláltuk, hogy hol van az a hely… Az imádat helye sehol 

máshol nincs elfogadva, csak Krisztusban.  

   Megtérhetsz, megteheted, de akkor még nem imádod. Bocsánatot kérsz. 

Péter azt mondta…  

   Pünkösd Napján, amikor látták őket, amint mindannyian nyelveken beszélnek 

és nagy csodák és jelek történtek, elkezdtek nevetni, a gyülekezet és mondták, 

„Ezek az emberek újbort ittak. Olyanok, mint a részeg emberek. A…” Szűz 

Mária, mindannyian együtt voltak százhúszan. És úgy dűlöngéltek, mint a 

részeg emberek, és nyelveken szóltak, és így tovább. Azt mondták, „Ezek az 

emberek újbortól részegedtek meg.”  

83 De Péter felállt és azt mondta, „Férfiak és testvéreim, ezek az emberek nem 

újbortól részegedtek meg, mert ez a napnak még csak a harmadik órája. De ez 

az, amiről Jóel próféta beszélt, ’És az utolsó napokban az történik, mondja az 

Isten, kiöntöm Szellememet mindenkire; fiaitok és lányaitok prófétálni fognak; 

kiöntöm  szolgáimra és szolgálóimra  az Én Szellememet. Fent, az égen jeleket 

mutatok és a földön; tüzet, tűzoszlopot, és füst felleget. Ez így lesz az Úr nagy 

és félelmetes Napjának eljövetele előtt, de aki az Úr Nevét hívja segítségül, 

megtartatik.’”  

84 Amikor ezt hallották, akkor a szívüket megszúrta, és azt mondták, „Férfiak, 

testvéreink, mit cselekedjünk?”  

85   Péter azt mondta, „Térjetek meg mindannyian és keresztelkedjetek meg 

Jézus Krisztus Nevében bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlelket. Mert 

az ígéret az minden eljövendő nemzedéknek szól.” Nos, megtaláltuk.  

86 Most meg akarjuk találni, hogy kerülünk Belé. Hogy jutunk el az imádatnak 

erre a helyére? Az 1 Korinthus 12 megadja a választ, „Egy Szellem által!” Nem 

egy gyülekezet által, nem egy hitvallás által, vagy egy pásztor által, vagy egy 



püspök által, vagy egy pap által. De, „Egy Szent Szellem által vagyunk 

mindannyian bekeresztelve egy Testbe,” amely a Jézus Krisztus Teste, és 

alárendeljük magunkat minden ajándéknak, ami abban a Testben van. Igen, 

uram! Nem csatlakozás, nem hitvallások mondogatása, nem felgerjesztés, vagy 

lecsendesítés, kézfogás, vagy bármi más. De születés által vagyunk 

bekeresztelve Jézus Krisztus Testébe! Ámen. „Egy Szent Szellem által vagyunk 

mindannyian bekeresztelve egy Testbe.” 

87 És mi az a Test? „A kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige 

Isten volt. És az Ige testté lett és közöttünk lakozott.” Hogy lehetünk abban a 

Testben, úgy, hogy közben megtagadjuk Annak egyetlen Igéjét is, vagy 

valahová eltesszük valahová máshová, ami még csak nem is a Testben van? 

Hogy tehetjük ezt meg? Isten választott helye!  

88 Figyeljétek meg, és amikor ti igazán Bele vagytok keresztelve, annak az igazi 

bizonyítéka az, hogy hisztek Neki, az Igének. 

   Hogy lehetsz az Ő része úgy, hogy aztán megtagadod Őt? Hogy tagadhatom 

meg a kezemet,  hogy az az én kezem? Hogyha… Hogyha ezt teszem, akkor 

valami értelmileg nincs rendben velem. És hogy tudom? Hogyha valami 

értelmileg nincs rendben velem és ezért megtagadom, hogy ez a kezem, vagy 

a lábam, akkor valami szellemileg nincs rendben azzal a hívővel, aki megtagad 

bármely Igét, amit Isten valaha mondott, vagy megígért. Valami szellemileg 

nincs rendben azzal az úgynevezett hívővel.  

89 Nem tagadhatsz meg egy betűt sem Belőle, mert te ugyanannak a részévé 

váltál. Te az Ő része vagy, mert Bele vagy keresztelve; az által, a Szent Szellem 

hozott bele téged Jézus Krisztus Testébe. Milyen gyönyörű dolog!  

90 Istennek volt egy bizonyos hely, ahol találkozott -- találkozott Ábrahámmal, 

és ott Ábrahám imádta Őt. Végig a Szövetségen!  

   És Ő fogja tolmácsolni benned az Ő megígért Igéjét. Megértettétek ezt? Az 

Ige, amit megígért, hogy be fog teljesíteni azon a napon, amelyben élsz, te 

leszel Isten írott levele, amit minden ember olvas. Nem az, amit állítasz, hanem, 

amit Isten tesz rajtad keresztül, az hangosabban fog beszélni, mint bármi, amit 

mondhatnál. Isten azt mondta, „Ezek a jelek fogják követni azokat, akik 

hisznek.” Az beszél rajtad keresztül.  

91 Ő erről a korról beszélt, ami most lesz. Ennek a kornak a hívőinek el kell 

hinniük Ezt, amit Ő ma ígért meg. Ugyanúgy, mint ahogy azoknak a bárkába 

kellett jönni ahhoz, hogy megmeneküljenek; ki kellett menni Egyiptomból, hogy 

megmeneküljenek; úgy nekik Krisztusba kell jönniük, hogy most 

megmeneküljenek, az Ige Üzenetbe, hogy Ő tegnap, ma, és mindörökké 

ugyanaz.  



92 Hogy tudsz Bele kerülni? Keresztség által! Milyen keresztség által, víz? A 

Szentlélek által! „Egy Szellem, mindannyian ugyanebbe a Testbe vagyunk 

belekeresztelve.”  

93 És az Ő megígért Igéje, Ő nem fog… Nem kell, hogy magyarázd. Ő fogja 

magyarázni Azt rajtad keresztül; azon keresztül, amit teszel, amit Ő ígért meg, 

hogy tenni fog. A Gyülekezet, aki követi Őt, annyira hasonló lesz Őhozzá, amíg 

az emberek tudni fogják.  

   Nézd Pétert és Jánost, amikor megkérdezték őket az ember 

meggyógyításáról, az Ékes nevű kapunál. Azt mondták, „Megértették” azok a 

papok, „megértették, hogy ők mindketten tanulatlan emberek voltak,” de 

megfigyelték, hogy azelőtt Jézussal jártak. Mert, (mit?) ők ugyanazokat a 

dolgokat tették, mint amit Ő tett.  

94 Őneki az Atya dolgaival kellett foglalatoskodnia. És ma ugyanígy kell, hogy 

legyen.  

95 Nos, ne felejtsétek el, Ő tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz; mert Isten 

veled Őbenne találkozik, ott van az egyetlen hely; mert az az, amit kiválasztott, 

hogy oda tegye az Ő Nevét, Jézusban. „Jézus” az Istennek a Neve. Ne felejtsd 

el, Atya, Fiú, Szentlélek, ezek címek, amelyek ahhoz a Névhez tartoznak, hogy 

„Jézus Krisztus.”  

96 Amikor Máté mondta, „Menjetek azért és tegyetek tanítványokká minden 

népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, és Szentléleknek 

Nevében.”  

   Mennyire félremagyarázták ezt ma, és úgy mondják, „Az Atya nevében, a Fiú 

nevében, a Szentlélek nevében.” Az még csak le sincs így írva. Ez „az Atya, a 

Fiú, és a Szentlélek Nevében” van, ami egyesszám. Az Atya nem név, a Fiú 

nem név, a Szentlélek nem név; ezek címek.  

   Tíz nappal később Péter felállt és azt mondta, „Térjetek meg mindannyian és 

keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus Nevében.” Akkor ő azt tette, amit Ő 

mondott neki, hogy ne tegyen? Azt tette, amiről Ő mondta, hogy tegye. Az Atya, 

Fiú, Szentlélek Neve, „az az Úr Jézus Krisztus.” Minden személy az Új 

Szövetségben az Úr Jézus Krisztus Nevében volt bemerítve.  

97 Nincs olyan személy a Bibliában, akit bármikor is az Atya, Fiú, Szentléleknek 

a címeiben kereszteltek. Ez nem is létezett addig, amíg a Niceai hitvallást be 

nem vezették Niceában, Rómában. Ez a katolikus egyház rendelése volt, 

kitalálták, ugyanazt a dolgot igazolták a katekizmusban. Megvan nekem, így 

igaz, a Hitünk tényeiben, és így tovább, ez teljesen Római Katolikus hittétel. Azt 

mondják majd, hogy ez nincs a Bibliában; de azt mondják, hogy van hatalmuk 



arra, hogy megváltoztassák az Igéket, hogyha akarják, a pápa miatt. Én ezzel 

nem értek egyet.  

   Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. „És aki elvesz egy Igét is 

a Bibliából,” mondja Jézus, „vagy egy szót hozzátesz, annak a része ki lesz 

törölve az Élet Könyvéből.” Egy Ige; nem egy mondat, vagy egy bekezdés, 

egyetlen egy Szó! „Aki egyetlen egy Szót is elvesz belőle…” 

98 Kezdetben Isten megerősítette az Ő népét az Igéjével. Egyetlen félre 

magyarázott Ige okozott minden halált, minden szívfájdalmat, minden 

szomorúságot. Éva nem egy mondatot nem tartott be; egyetlen egy szót nem 

tartott be. Amikor Jézus eljön a Biblia közepén… Az volt a Könyvnek az első 

része.  

   Amikor Jézus jön a Könyv közepén, mit mondana? „Meg van írva, hogy nem 

csak kenyérrel él az ember, de minden Igével, ami Isten szájából kijött.”  

   A Könyv végén, a Jelenések 22. részében, a 18. versben, a Biblia legutolsó 

részében, Maga Jézus beszél, azt mondja, „Bizonyságot teszek arról, hogyha 

bárki ebből a Könyvből elvesz egy Igét, vagy hozzátesz egy szót, akkor a része 

ki lesz törölve az Élet Könyvéből,” mert akkor ő egy hamis próféta és félrevezette 

a népet, és azoknak a vére az ő kezéből lesz elkérve, amiért így tett.  

99 Nekünk meg kell tartani az imádatnak ezt az egy helyét, ami Jézus Krisztus 

az Ige, tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Ámen. Így igaz. Ne feledjétek el, 

nincs más találkozó hely az imádatra, nincs más hely, Isten Ezt választotta.  

100 János; ott az Új és az Ószövetség közötti kapocsnál. Most figyeljetek 

nagyon. Jól figyeljetek. János, az a nagy sas, jön egy napon a pusztából 

előrepülve, kiterjesztve a nagy szárnyait. Leszáll a Jordán partjaira, egy nagy 

sas próféta, amely összekötötte az Ószövetséget az Újszövetséggel, és elhívta 

őket jobbról és balról. A bűnbánat napjára hívott. 

   Honnan jönnek ki a farizeusok és a szadduceusok; ő azt mondta, „Ne 

kezdjétek el magatokban azt mondani, hogy ’megvan nekünk Ábrahám, 

atyánkként,’ mert mondom nektek, hogy Isten képes ezekből a kövekből is 

gyermekeket támasztani Ábrahámnak.” Te jó ég! 

   Amikor elkezdi kihirdetni az Evangéliumát, és azt mondani, „Valaki áll 

közöttetek, Akit nem ismertek. Még nem azonosítottam Őt, de megismerem Őt, 

amikor jön. Nem vagyok méltó, hogy a saruját megoldjam. De Ő Szentlélekkel 

és Tűzzel fog megkeresztelni titeket. És a szórólapát a kezében van; és 

megtisztítja az Ő szérűjét, és elégeti a konkolyt elolthatatlan Tűzzel.”  

101 Az a nagy Evangéliumi sas, ahogy ott volt, amint kikiáltotta a nagy 

fenyegetéseit. És a mocsok kijött, vagy Heródes, annak az időnek az uralkodója, 

szószóló, aki a testvére feleségét vette el feleségül. És el tudjátok képzelni azt 



a nagy Evangéliumi sast, amint ott van és megtartja a békességét egy ilyen 

helyzetben?  

   Néhányan azt mondták, „Ne prédikálj a házasságról és elválásról most, János, 

mert itt jön Heródes.”  

102 Odament egészen elé és a szemébe mondta, „Nem egyezik a törvénnyel, 

hogy elvedd ezt az asszonyt.” Így igaz!  

   Mi volt ez? Ő volt az a sas a pusztából. Nem emberi félelmek és fenyegetések 

alatt növekedett, ami valami felekezetből származott. De a Mindenható Isten 

hatalma alatt lett kiképezve, hogy tudja, hogy mi lesz ott. Ismerte a Messiás 

azonosítását.  

   Halleluja! Az a szó azt jelenti, hogy „Dicsőség a mi Istenünknek!” Ne ijedjetek 

meg. Még senkit nem bántottam. Nem vagyok izgatott. Pontosan tudom, hogy 

hol állok.  

   Ó, ha rá gondolok, arra a nagy sasra, amint ott kirepült és leszállt! Azt mondta, 

„Megismerem Őt, amikor eljön.” 

103 Egy napon ott állt és prédikált. A papok a másik oldalon álltak, azt mondták, 

„Úgy érted, hogy jön majd egy nap, amikor elvétetik majd a napi áldozat; ez a 

nagy templom, amit mi építettünk, és mindez a sok munka, amit ebbe 

beletettünk, a mi nagy felekezetünkbe?”  

   Azt mondta, „Jön majd egy idő, amikor mindez el lesz véve.” 

   „Az nem lehet. Hamis próféta vagy!”  

104 És körbenézett. Azt mondta, „Íme, itt van Ő! Itt van Isten imádatra választott 

helye. Itt van a Bárány, az igazi Bárány, amely elveszi a világ bűneit.” Nem azt 

mondta, hogy „Itt jönnek a metodisták, itt jönnek a baptisták vagy a katolikusok.” 

Azt mondta, hogy „Itt jön Isten Báránya, amely elveszi a világ bűneit.” 

   Az egyetlen biztonsági zóna, ami csak van, az Istennek ama Bárányában van. 

Egyedül Benne van a megváltás; nem valami gyülekezetben, vagy valami 

hitvallásban, vagy emberekben, vagy apában, vagy anyában, vagy szent 

emberben, semmi másban, szent helyben. Ez a Szent Istenben van, az Úr 

Jézus Krisztusban, ahová Isten helyezte az Ő Nevét, egy emberi Lényre, a 

megváltásért, Aki kifizette az árat értünk bűnösökért. Ez az egyetlen hely, ahol 

megváltás van. Ez a Kőszikla, amin állok.  

105 János azonosította Őt. Azt mondta, „Nem akkor ismertem meg, amikor 

láttam Őt idejönni, hanem ott kint, amikor kijártam az iskolámat…” Nem olyan 

szeminárium, amit az apukája is elvégzett; nem papként, ahogy az tanult. De a 

pusztában, ahol a Mindenható Isten teológiai képzésén vett részt, várva Isten 



Szavát, nem azt, amit az emberek valami csoportja talált ki, de amit Isten 

mondott Erről. És amikor János felnézett és látta a Lelket leszállni, azt mondta, 

„Bizony mondom néktek, ez Ő.” Jaj, nekem! 

   Itt van az imádat helyed. Itt van a rejtekhelyed. Itt van Isten Báránya, aki 

elveszi a világ bűneit. Nem gyülekezet, nem hitvallás, vagy valami más, hanem 

Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.  

106 Látjátok, hogy helyezte el János? Nem azt mondta, „Nektek, farizeusoknak 

igazatok van, nektek szadduceusoknak, Heródes pártiaknak.” Azt mondta, „Íme, 

a Bárány.” Az az a hely. Nála van a Név. Ő Az. Nincs más név az ég alatt!  

107 Nézzétek, mit mondott Jézus Jánosról most. Egy napon János Hozzá 

küldött, hogy megtudja, hogy mit csinál. Jézus azt mondta róla, „Ő az a nagy 

ragyogó világosság,” hogy megmutassa nekik a helyes ösvényt, amelyet 

követniük kell a megjelenése előtt, az első eljövetele előtt. Figyeljetek nagyon. 

Ne maradjatok le erről. Jézus azt mondta, „János volt az a világosság.” Malakiás 

3, nem tévedés! A próféta azzal a nagy ragyogó világossággal úgy azonosította 

Jézust, mint az Egyedüli, „a Bárány!” Minden más bárány, amiről a papok 

beszéltek, és minden más dolog bolondság volt. Ott volt „a Bárány!” Az ember, 

a nagy ragyogó világossággal, ahogy Jézus mondta, hogy az ő volt.  

   Malakiás 3 azt mondta, „Elküldöm a hírnökömet az Én orcám előtt, hogy utat 

készítsen.” És az, akit elküldött, hogy készítse az utat, azonosította Őt, mint 

helyet. „Az Ő! Nincs hiba. Az Ő! Látom a jelet, ami követi Őt. Tudom, hogy Ő 

az; egy Fény jött le a Mennyből és leszállt Rá.” Teljesen biztos, hogy Ő az.  

108 Akkor testvérem, kérdezni szeretnék tőled valamit zárásként. Mondhatjuk 

ezt. Malakiás 4-ben, nincs nekünk megígérve egy másik sas, egy Fényoszlop, 

ami követni fogja, hogy megmutassa e naptévedő egyházának, hogy Ő a Zsidó 

13:8, „tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz”? Nem ígért meg nekünk egy 

másikat, aki a vadonból fog elő repülni? Ámen! Ez pontosan az Igazság. 

Mennyire illik és illeszkedik a Lukács 17:30-hoz, ahol az Emberfia (Sas) 

kinyilatkoztatja Magát, semmivé téve az imádatnak minden más helyét, az 

olyanokat, mint a felekezetek, és így tovább!  

   Isten kiválasztotta az Ő helyét. János mondta, „Íme itt van!”  

109 És akkor nekünk megígérte ugyanazt a dolgot ezekben a napokban, 

Malakiás 4, „Hogy a fiak szívét visszafordítsa,” hogy mondja, hogy Ő nem halott, 

ezek a dolgok nem egy másik kornak vannak; a Jézus Nevében való keresztség 

nem azokra a régi időkre szól, de Ő most ugyanaz. Ámen. Semmivé téve az 

imádat más helyeit, ez az, amit az utolsó napok sasa tesz, megmutatja, hogy a 

többi mind bolondság, a felekezet bolondság, viszont újra megmutatja ugyanazt 

a jelet, amit Ő mutatott, hogy Ő tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Halleluja!  



110 A Jelenések 4:7-ben is, négy Állat van, amit nem régen néztünk meg. 

   Az első, látjuk, az oroszlán volt. Az volt az első állat, ami kiment, hogy szembe 

nézzen azoknak a napoknak a kihívásával, a Júda törzséből való Oroszlán.  

Utána jön a következő élőlény. És azt látjuk, hogy a következő élőlény az ökör 

volt, amely a tehernek az állata, áldozat.  

A római katedrálisok napjaiban, a Gyülekezet kihalt; áldozatként.  

A következő, ami jött, egy emberarcú élőlény volt. És ez az ember jelképezte a 

reformátorokat, az emberi tanítást, teológiát, és így tovább.  

   De az utolsó élőlény arra volt, hogy repüljön, az utolsó élőlény, amely eljött, a 

Biblia azt mondja, az egy repülő sas. Halleluja! És a próféta mondta, ezekben a 

napokban, „Világosság lesz.” Te jó ég! „Azon a napon Világosság lesz.” 

111 Volt napja a reformátoroknak. Volt egy nap, ami csak árnyék, nem lehetett 

nappalnak vagy éjszakának hívni. De az estidőben, a Sas idejében; 

 Világosság lesz a Sas időben, 

 A Dicsőség ösvényére bizonyosan rátalálsz; 

 A víz útjában Világosság van ma, 

 Az Úr Jézus drága Nevébe eltemetve. 

 Fiatalok és öregek, térjetek meg bűneitekből,  

 A Szentlélek biztos, hogy megkeresztel titeket;  

 Mert az estidő Világossága megjelent,  

 Ez az a tény, hogy Isten és Krisztus Egy. 

112 Ámen! Világosság lesz az estidőben, Isten egyedüli imádatra kiválasztott 

helye. Ó, miért jött ez az Üzenet, mit fog Ő tenni? És az ő napján Világosság 

lesz az estidőben, és (micsoda?) azért, hogy üdvözölje az Ő gyermekeit, hogy 

újra otthon vannak az igaz ígéret földjén, a Tűzoszlop ugyanazon jele által, 

amely Izrael gyermekeit vezette a pusztán keresztül.  

   Isten imádatának kiválasztott helye Jézus Krisztus. Az az egyedüli hely, ami 

van. Ez az egyedüli Név, ami Istennek van a megváltásra. Ez az, ahogy Ő 

nevezte a mennyben a családot, amikor az a földön van, az Jézus Krisztus.  

113 Ó, gyülekezet, ó, emberek, bűnös barátom, ne bízz semmi másban, csak 

Jézus Krisztusban. Ne bízz semmilyen prédikátorban. Ne bízz senki másban, 

hogy az meg tudna menteni. Ne bízz semmilyen gyülekezetben, semmilyen 

hitvallásban, semmilyen felekezetben. Csak Jézus Krisztusban bízz, mert Ő az 

órának a Világossága.  



   Hajtsuk meg fejünket.  

 Világosság lesz az esti időben, 

 A Dicsőség ösvényére bizonyosan rátalálsz; 

 A víz útjában Világosság van ma, 

 Az Úr Jézus drága Nevébe eltemetve. 

 Fiatalok és öregek, térjetek meg bűneitekből,  

 A Szentlélek biztos, hogy megkeresztel titeket;  

 Mert az estidő Világossága megjelent,  

 Ez az a tény, hogy Isten és Krisztus Egy.  

114 Ó, testvér, ha még nem tértél meg, ha még nem keresztelkedtél meg a 

Jézus Krisztus Nevében, megtennéd ezt az első lépést ma este? Adnál Istennek 

lehetőséget, hogy köszöntsön téged azon a helyen, ahol tudod Őt imádni? Ne 

felejtsd el, azon kívül nincs hely, ahol Isten megígérte, hogy találkozzon veled, 

és ahol tudná fogadni a te imádatodat.  

115 Azt mondod, „Branham testvér, én őszintén imádom Istent!” Ezt tette Káin 

is. Minden olyanféle áldozatot bemutatott, mint Ábel, de az helytelen áldozat 

volt. Járhatsz gyülekezetbe, fizetheted a tizededet, és megteheted a 

kötelességedet, mint amit keresztényként meg kell tenned, ugyanolyan 

őszinteséggel, mint bármilyen más férfi vagy asszony.  

   Már több mint harminc éve itt állok, itt a város környékén, és ugyanezt az 

Üzenetet kiabálom. Öregszem. Nem lehetek már túl sokáig veletek. De ne 

felejtsd el, az Ítélet Napján, a hangom fel van véve, és az szólni fog ellened.  

116 Csak egy hely van, ahová Isten az Ő Nevét lehelyezi, és ez nem egy 

gyülekezetben van, hanem Jézusban. Csak egy imádatra való hely van, csak 

egy hely, ahol elfogadást nyersz, és az a Szeretett Jézus Krisztusban van. 

„Nincs más név az ég alatt, ami az embereknek adatott, amely által üdvözülnek,” 

sem gyülekezet, sem hitvallás, sem semmi. Jézus Krisztus!  

   És ennek kellene lenni az óra Üzenetének, „Hogy a gyerekek szívét 

visszafordítsa, vissza a hithez, ami egyszer adatott a szenteknek.” Nem 

fogadnád el Ezt ma este?  

   És mialatt meghajtjuk a fejünket. 

117 És azok, akik szeretnék, hogy megemlékezzünk róluk imádságban, 

felemelnétek a kezeteket. Nem tudunk oltárhoz hívást intézni, mert túl sokan 

vagyunk. Isten áldjon meg. Te jó ég! A baloldalamon, úgy hiszem, háromszázan 

vannak. 



118   Nos, most a jobbomon, felemelnétek a kezeteket, és mondanátok, 

„Szeretném, hogyha megemlékeznél rólam.” Úgy gondolom, hogy körülbelül 

százötvenen, vagy többen vannak a jobb oldalamon.  

   Van egy imaház itt lent, egy nagy medencével; egy pásztor, egy remek 

pásztor, Orman Neville testvér, és a segítők, ezek az emberek itt körülöttem, 

akiket láttok, és akikkel találkoztok. Minden nap, minden este, minden órában, 

emberek, akik meg akarnak keresztelkedni, akik meg akarnak térni, ez mindig 

itt vár. És hogyha engedelmeskedsz annak a parancsolatnak, biztos lehetsz 

benne, Isten ígérete által, ha komoly vagy a szívedben, hogy megkapod a 

Szentlélek keresztséget. 

119  Az imádatnak csak egy helye van. Nos, az nem a gyülekezeti épületben 

van. Az Krisztusban van. Hogy tudunk Őbele menni? „Egy Szellem által 

mindannyian be vagyunk keresztelkedve ebbe az egy Testbe.”  Imádkozzunk.  

120 Drága Istenünk, amint ezek a kezek felemelkedtek, ezzel azt jelezték, ami 

a kezük alatt van a szívben, egy meggyőződést, hogy ők biztosak abban, hogy 

szükségük van segítségre Tőled. Imádkozok mindannyiukért, Atyám. És fogom 

idézni a Te Igédet. Azt mondtad, „Aki hallja az Én Szavamat, és hisz Őbenne, 

Aki elküldött Engem, annak örök Élete van, és nem megy az ítéletre; de átment 

a halálból az Életbe.”  

   Atyám, csak egy pár hétre elmentem a városból, visszajöttem és kérdeztem, 

„Mi van ezzel?” 

   „Nos, elmentek.”  

   „Nos, mi van…”  

   „Ők elmentek.”  

121 Drága Istenünk, egyesével hazahívsz minket, egymás után szembe kell 

néznünk azzal a kihívással, hogy átmenjünk a halál árnyékának völgyén. És az 

várható mindenkinek közülünk, halandóként. De ma este felajánlottad nekünk a 

Te kiáltványodat, hogyha mi hiszünk Őbenne és megkeresztelkedünk az Ő 

Nevében, akkor Te beveszel minket. És akkor ebben a Testben, Krisztus 

Testében, nem a gyülekezetben; de Krisztus Testében, az a Test már meg lett 

ítélve. Annak nem kell jönnie az Ítéletre. Isten kiöntötte haragját arra a testre, és 

az a test szabad a bűntől; és mivel Őbenne vagyunk, így szabaddá tett minket 

a bűntől, az Ő jóvátétele által, hogy meghalt értünk. És abban nekünk 

közösségünk van egymással, mialatt Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a Vére 

tisztán tart minket minden bűntől és hamisságtól.  

122 Atyám, Istenem, imádkozom, hogy mindannyiukat vidd el a Te 

Királyságodba. Add meg ezt, Istenem. Ne legyen egy se közülük elveszve; ne 



legyen egy fiú, vagy egy lány sem, egy férfi, vagy egy nő sem. Uram, vannak itt 

a saját népemből ma este, akik kimentek a Vér alól. Milyen jól emlékszem az 

apukám szavaira! És imádkozom, drága Istenem, hogy egyikőjük se vesszen 

el. Add meg, Uram. Hiszek most Benned, mindazzal, amivel hinnem kell.  

123 Mozdulj a testvéreim, barátaim felett, itt ezen a helyen ma este, és ott kint 

a telefonokon keresztül. Sok különböző államban, akik hallgatnak egészen a 

keleti parttól a nyugati partig. Imádkozom drága Istenem, itt a sivatagon túl, 

Tucsonban, ott fönt Kaliforniában, fent Nevadában és Idahóban, végig keleten, 

és akörül, lenn Texasban; mialatt kiküldjük ezt a meghívást, emberek, akik ülnek 

a kis gyülekezetekben, benzinkutaknál, otthonokban és hallgatják. Ó, Istenem, 

hadd jöjjön Hozzád az az elveszett férfi vagy asszony, fiú, vagy lány ebben az 

órában. Add meg épp most. A Jézus Nevében kérjük, hogy találják meg ezt a 

biztonságos helyet, amíg még van idő.  

   Amikor látjuk a kézírást a falon, a föld egyre idegesebb, a szabadulás ideje 

közel. A nemzetünk egy része süllyed, a másik része felcsavarodik és 

földrengésekben van, ahogy Jézus ígérte, hogy lesz. Hadd ne legyen ez túl 

hosszú számukra, Uram. Hadd fogadják el ezt most, mert mi Eléd tesszük őket, 

mint az összejövetel trófeáit, az Evangélium trófeáit, Jézus Nevében. Ámen.  

124 Hisztek Neki? Isten áldjon meg. Hányan hiszitek, hogy ez az Igazság, itt 

balra, emeljétek fel a kezeteket. És a jobboldalt ülők hányan, emeljétek fel a 

kezeteket. Isten áldjon meg. Amennyire látom, mindenki. Ez Igazság, barátaim. 

Isten tudja, hogy igaz.  

125 Most, amíg Benne vagyunk, és ha te Benne vagy, mindenhez hozzáférésed 

van, amiért Ő meghalt. És miért halt meg? „A bűneink miatt kapott sebeket és a 

hibáinkért sebesíttetett meg; békességünk büntetése Rajta volt, és a sebeiben 

gyógyultunk meg.” Hiszed azt? Hiszel a gyógyulásért tett jóvátételében most?  

126 Van közöttünk beteg? Emeljék fel a kezüket, jobbra vagy balra. Rengetegen 

vannak betegek. Nem tudom kihívni a sort. Tudjátok, én nem... nem tudnak 

feljönni az emelvényre. Nincs mód erre.  

   Vannak más helyeken imaösszejövetelek a betegekért, gyülekezetekben, és 

helyeken, ott az imaházban.  

   Fogok kérdezni valamit tőletek. Hány hívő van itt? Emeljétek fel a kezeteket. 

Rendben. Idézni fogom nektek az Igét, ami Krisztus. Jézus utolsó megbízatása 

a világ számára vagyis inkább a Gyülekezet számára, Ő ezt mondta, „Ezek a 

jelek fogják követni azokat, akik hisznek; ha betegekre teszik kezüket, akkor 

azok meggyógyulnak.” Hányan tudjátok, hogy ez az igazság, a Márk 16 mondja, 

Ámen.” [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Rendben. Hívőként kérlek titeket, 



hogy tegyétek kezeteket valakire, aki előttetek van. Csak tegyétek a kezeteket 

valakire, aki előttetek van, és mindannyian imádkozzunk egymásért most. 

Tegyétek valakire a kezeteket, aki körülöttetek van.  

127 Uram, itt előttem van egy doboz zsebkendő, kis darab anyagok; van valahol 

egy idős anyuka, aki fekszik, haldoklik, egy kisbaba, közel a halálhoz, beteg 

emberek mindenhol. Olvastuk a Bibliában, hogy Pál testéről zsebkendőket és 

kötényeket vettek, és aztán azokat a betegekre tették; és a gonosz szellemek 

és a tisztátalan szellemek, és betegségek, és bajok elmentek az emberektől. 

Most, Uram, tudjuk, hogy nem Szent Pál vagyunk, de tudjuk, hogy Te még 

mindig Jézus vagy, az imádat egyetlen Isten által biztosított helye. És most, ma, 

ezek az emberek megvallották a hitüket, hogy ugyanúgy hisznek, mint azok az 

emberek. Biztos, hogy készítettél utat számukra! És én ráteszem a kezemet 

ezekre a zsebkendőkre, és kérem, hogy a betegségek és mindenféle testi bajok 

hagyják el az emberek testét, akikre ezeket ráhelyezik a Jézus Krisztus 

Nevében.  

128 Nos, azt tanultuk, hogy ahogy Izrael kijött Egyiptomból a kötelesség 

sorában, ők úton voltak az ígéret földje felé. A Vörös tenger az útjukat állta. És 

Isten lenézett a Tűzoszlopon keresztül, és a tenger megijedt és visszahúzódott, 

és megengedte, hogy Izrael átmenjen az ígéret földjére. Ó, Istenünk, nézz le 

Jézus Vérén keresztül ma este, hogy a betegség visszahúzódjon és a Sátán ki 

legyen űzve. És hadd tudjanak átmenni az emberek a jó egészség és erő 

ígéretébe, ahogy Isten mondta, „Minden dolog felett azt kívánom, hogy 

bővölködj az egészségben.” 

129 Nos, ahogy látod ott, Úr Jézus, ezek az emberek kezeiket egymásra teszik, 

a hitüket fejezik ki ezzel abban, hogy Te azt mondtad, „Ezek a jelek követik 

azokat, akik hisznek.” A saját módjukon imádkoznak egymásért. A mellettük álló 

személy imádkozik értük.  

130 Nos, Uram, ez a kihívás le lett győzve, hogy Sátánnak a nagy hazudozónak 

nincs joga, hogy tartsa Isten gyermekét. Ő egy legyőzött lény. Jézus Krisztus, 

az imádat egyedüli helye, az egyetlen igaz Név, legyőzte őt a Golgotán. És mi 

igényeljük az Ő Vérét éppen most, hogy Ő legyőzött minden betegséget, és 

minden testi bajt.  

   És parancsolok Sátánnak, hogy hagyja el ezt a közönséget Jézus Krisztus 

Nevében, gyere ki ezekből az emberekből, és legyenek szabadok.  

131 Mindenki, aki elfogadja a gyógyulását az írott Ige alapján, tegyetek 

bizonyságot azzal, hogy álljatok fel és mondjátok, „Én most elfogadom a 

gyógyulásomat Jézus Krisztus Nevében.” Álljatok fel.  



   Dicsőség Istennek! Itt vagyunk. Csak nézzétek a bénákat, és efféléket, hogy 

felkelnek. Dicsőség Istennek. Ez az. Csak higgyetek. Ő itt van. Milyen 

csodálatos! 

132 Ott a közönségben, kint a telefonvonalakon látnotok kellene! Azt hiszem 

mindenki, aki itt van, amennyire tudom, vagy a legtöbbjük áll éppen ebben a 

pillanatban. Ó, milyen gyönyörűséges idő! Ez az Úr jelenléte! „Ahol az Úr 

jelenléte van, ott a szabadság, ott szabadság van.” Isten Szelleme szabaddá 

tesz minket.  

133 Most, hogy Ő meggyógyított minket, hisszük. Ő megmentett minket; 

hisszük. Azok, akik be akarnak merítkezni, a medence készen áll. Bármikor, 

bármilyen órában, hogyha akartok, gyertek, lesz valaki ott, hogy segítsen 

nektek.  

   És most azt hiszem, mielőtt zárnánk, el kellene énekelnünk egy régi 

gyülekezeti himnuszt. „Szeretem, szeretem, mert Ő előbb szeretett engem.” 

Emeljük fel a kezünket Istenhez és énekeljük teljes szívünkből!  

   Szeretnénk találkozni veletek reggel kilenc harminckor ugyanitt, ugyanebben 

az épületben, a Házasság és elválás témára. Rendben.  

   Énekeljük most ezt együtt.  

 Szeretem,  

   Hadd énekelje ezt a nagy közönség most! Ott kint a telefonvonalakon, ti is 

énekeljétek.  

 Mert Ő előbb szeretett 

 És Vérével megváltott 

 A Golgotán.  

134 Hol tette ezt meg? A Golgota fáján. Mialatt újra elénekeljük, szeretném, 

hogyha kezet fognátok valakivel, aki körülöttetek van, azt mondanátok, „Isten 

áldjon meg, vándor.” Én… 

   [Branham testvér kezet fog a testvérekkel-Szerk.]  

 Mert Ő előbb szeretett 

 És Vérével megváltott… 

135 Ó, nem szeretitek Őt? [Gyülekezet mondja, „Ámen.”-Szerk.] Nem 

csodálatos Ő? [„Ámen.”] Ő a ti búvóhelyetek? [„Ámen.”] Ő a Szikla egy fáradt 

földön, Oltalom a vihar idején, az egyedüli Menedék, amit ismerek. Ezért:  

 A hitem Te reád néz, 

 Te Golgota Báránya,  



 Te Isteni Megváltó; 

 Most hallgasd meg imám, 

 Vedd el a bűnömet,  

 Hadd legyek mától, 

 Teljesen a Tiéd! 

   Emeljük föl a kezünket, ahogy énekeljük. 

 A hitem Te reád néz,  

 Te Golgota Báránya,  

 Ó, Isteni Megmentő;  

 Most halld meg imám,  

 Vedd el a bűneimet, 

 Hadd legyek ettől a naptól teljesen Tiéd! 

   Hajtsuk meg a fejünket most, mialatt dúdoljuk. 

 Mialatt az élet sötét útvesztőjében lépkedek, 

 És a fájdalom terjed körülöttem, 

Legyél Te a Vezetőm; parancsolj a sötétségnek, hogy változzon nappallá, 

 Töröld le a szomorúság könnyeit, 

 Ne engedj eltávolodni mellőled. 

 Mialatt meghajtjátok a fejeteket, a mi szeretett pásztorunk, Orman Neville 

testvér elbocsájtja a gyülekezetet.   
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