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Isten átváltoztató ereje  

(God’s power to transform) 

1965.09.11. Phoenix Az 

 

1   [Carl Williams testvér által be van mutatva Branham testvér-Szerk.] Köszönöm, 

testvér. [„Biztos vagyok benne, hogy valóban kiváltság, hogy Branham testvér gyakran jön 

Phoe i e. Azt hisze , ő g akra a  jö  Phoe i e, i t árho á. És azt akarjuk, hog  
továbbra is jöjjön, mindaddig, amíg itt vagyunk. Isten áldjon téged, Branham testvér.”] 

Köszönöm, köszönöm, Williams testvér.  

       Jó reggelt arátai . É … A Shakaria  salád, Willia s test ér, és Willia s test ér ő, 
és ég soka  itt tud ak erről. É  eg  láto ás a  látta  ezt két ag  háro  é el 
azelőtt, hog  a test ér ő eg etegedett, és úg  is törté t.  

2   És tavaly, azt hiszem, hogy januárban voltam itt egy összejövetelen, akkor volt az, hogy 

az a pap (hogy is hívják? Elfelejtettem most a nevét) itt volt. [Valaki azt mondja, Stanley.”-

Szerk.] Sta le , Bishop Sta le  a Katolikus g ülekezet ől. E lékeztek rá, a ikor hozta 

eke  azt a Bi liát, tudjátok, és ő azt o dta eke .  

       Többen is prófétáltak, „Én lányom, meggyógyultál.”  

   Pedig ő tudta, hog  a láto ás szeri t a test ér ő e  fog egg óg ul i. „Ő haj ali 
kettő ag  háro  óra körül fog eghal i.” Emlékeztek erre? [Valaki azt mondja, „Igen.”-

Szerk.] Tehát kettő ag  háro  óra körül.  

4   És é  e  tudta  eg o da i ezt De os ak. De el o dta  a test ér ő e elő 
a já ak, azt hisze , hog  ő is itt a  ost a tere e . Azt o dta  eki, „Nem fog 

meggyógyulni.”  

       Mrs. Shakarian azt mondta, „Nos, mindenki prófétál.”  

5   Azt mondtam, „Lehet, hog  é  aga  té edek, de é  azt o do . Ő e  fog 
meggyógyulni.”  

   Sokak ak el o dta  ezt háro  é el ezelőtt, hog  „Látta  a test ér őt az életéért 
futni, aztán ágyba került. Aztán felemelte a karjait, és kiáltott nekem így. De én nem 

tudta  felé úl i. És aztá  látta  őt eghal i. És aztá  oda ézte , és ott olt ala i, 
eg  óra olt ott, és a utató ott kettő és háro  óra között állt.  

7   Úgyhogy ez a püspök azt mondta, „Nos, majd figyelek és megnézem, hogy hogyan fog 

megtörténni.” És, hát ez így történt meg.  
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   Ter észetese , ag o  saj áljuk. É  érze , hog  a g ülekezet eg  ag szerű e ert 
esztett el Flore e Shakaria  sze él é e . Ő eg  ag szerű é ekes olt, és ő eg  

Szellemmel betöltött asszony volt.  

9   É  olta  az a ukájá ál; az a ukája olt az első is erősö  a ugati parto , a ikor 
az a ukája egg óg ult. A ikor az or osok… Ő kó á a  olt, és teljese  fel olt 
puffad a. És az ott lé ő or os azt mondta nekem, „Most, nagyon legyen csendben, 

amikor imádkozik. Ne zajongjon. Az asszony haldoklik.”  

       Azt mondtam, „Igen, uram.”  

   Aztá  sak o dta és o dta eke . Arra se  adott lehetőséget, hog  eg általá  
kinyissam a számat.  

11   Úgyhogy Demos testvér azt mondta, hogy menjen csak fel nyugodtan és nézzem meg 

őt.  

12   Úgyhogy felmentem. És akkor ott volt a kis Florence ott térdelt a padlón, nagyon szép 

kislány volt, és voltak ott más asszonyok is. Úgyhogy odamentem és akkor imádkoztam az 

idős test ér őért. És ő teljese  esz életle  olt. És azt o dta  eki, hog  ő fel fog 
épül i újra. És eg is g óg ult. És utá a éhá  é el késő  halt eg. Tehát Iste  
megválaszolja a mi imádságainkat. 

13   És mi tudjuk, hogy mindnyájunknak el kell jönnünk ide Isten akaratából, és aztán 

ug a il e  ódo  el is kell e ü k i e . Eg től eg ig i da iu k ak át kell e i 
azo  a küszö ö  kapu . És ezért ag u k itt a délelőtt, összeg űltü k a Kereszté  
Üzletemberek Közösségében, azért, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, és hog  
felkészüljünk rájuk, mert bizonyosan tudjuk, hogy ezek el fognak jönni.  

14   Na, ost Flore e test ér ő eg  fiatalasszo , eg e két é es olt, éppe  ost 
mondta el nekem Williams testvér, nagyon fiatal volt. De, ielőtt ő egtudta, hogy 

e e  a etegség e  a , é  látta  őt eg  láto ás a , és a láto ás el o dta eke , 
hog  i lesz e ől. Aztá  pedig. Iste  tudja ezt, hog  a test ér ő látta Jézust a szo á a , 

ielőtt el e t. Ezért i ár e  akarunk i ádkoz i ő érte, ert a i sokat tettük ezt. 

Csak hálát akarunk adni Istennek azért az életért, ami itt volt közöttünk, és 

i d áju kat ihletett, i t Shakaria  test ér ő.  

   És akaru k i ádkoz i De os test érért, és Rose test ér őért. És emlékezzünk rá, 

hog  olt eg  ször ű sapás szá ukra az el últ… az ő apukája és a ő ére, ost az ő… 
az elmúlt évben. [Valaki beszél Branham testvérhez-Szerk.] Igen, kevesebb, mint tíz 

hó ap; és a ő ére, a ő ére Ed a is.  

16   Tehát én tudom, hogy hogyan kell együtt érezni Demos testvérrel. Mert nekem is az 

apukám, a testvérem, a feleségem, és a kislányom néhány napon belül mentek el, 
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úg hog  tudo , hog  ő hog a  érez a reggel. És sak akkor tudod, a ikor te is azok a  
a ipők e  állsz, akkor tudja az e er, hog  hog a  kell eg ütt érez i. És…  

   [Az erősítő re dszer sípolt-Szerk.] Ezt én tettem. Elnézést kérek. Véletlenül 

megnyomtam itt egy kis gombot. Bocsánat, hogy túl hangos volt, és az nem szándékos 

volt.  

   Tehát, ost állju k fel, ialatt i… ha tudtok… Hajtsuk eg a fejü ket.  

19   Me ei At á k, összeg űltü k itt a délelőtt, hog  i ádju k Téged, és hog  hálát 
és magasztalást adjunk Neked, amiért elküldted Jézust, a mi Megváltónkat, hogy 

reménységünk legyen, miután ennek az életnek vége, és hogy láthatjuk, hogy annyira 

bizonytalan minden, amikor itt élünk. És Atyám, láthatjuk azt a nyomorult állapotot, 

amelyekbe ezek a testek kerülhetnek, és mi annyira örülünk annak, hogy nem kell 

állandóan itt maradnunk. Mert Te adtál nekünk egy kimenekedési utat a halál völgyén át.  

20   És Atyá , hálásak ag u k Neked a délelőtt azért az életért, a el  itt olt 
közöttünk, ég e  egésze  eg  é el ezelőtt, és aki a Te agasztalásaidat é ekelte; 
Akit i Flore e Shakaria  test ér őké t is ertü k. És Te ár jó al azelőtt el o dtad 
nekünk, évekkel azelőtt, hog  ez egtörté t, hog  ez íg  lesz, és hog  ez szá u kra eg  
megrázkódtatás lesz. És mi tudjuk, hogy amit Te mondasz, az igaz. És a Te Igéd azt 

mondja, hogy „Az asszonytól született ember kevés nappal és nagyon sok bajjal vannak.” 

Mi ezt tudjuk, hogy igaz, Uram. És tudjuk, hogy nekünk is el kell mennünk majd, át azon a 

ölg ö . Ezért i hálát adu k Neked az ő életéért, a íg itt olt a földö . És hisszük azt hit 
által, hog  a délelőtt ő át e t e ől a o orúságos test ől szó szeri t: pestis házból, 

dög ész ház ól, átok ház ól , eg  di sőséges test e, a el ik soha e  lesz eteg. És az ő 
tehetsége az é eklésre, és az az é ekha g, a i olt eki, és az ő szelle e, a i a ira 
gazdag olt a Krisztus keg el é e ! Hog ha ő isszatérhet e ide a délelőtt, akkor ő 
nem akarna ide semmi képpen visszajönni; mert akkor újra ezeken a dolgokon kellene 

keresztül e ie. A i ost égre éget ért, és ő ott a  ost az édesa já al, és az 
apukájá al. Ők hazahí ták a ki sijüket. Ezért i hálát adu k Neked. 

21   És akarunk imádkozni vigasztalásért Shakarian testvérünkért, a mi drága szeretett 

testvérünkért, tud a, hog  az az élet, a it ő él, és azok a g ötrődések, a ike  
osta á a  keresztül e t, és ahog  a ; láto , öregszik, és a haja kihullik, és az ő állai 

ees ek, és égis pró ál ott arad i az Iste  ezejé . Iste e , adj eki erőt a. 
I ádkozu k, Iste e , hog  add eg ezt. És i dazok ak, akik g ászolják az ő 
elmenetelét, imádkozunk mindenkiért. 

22 Add, Urunk, hogy amint most ezen gondolkodunk, emlékezzünk arra, hogy nekünk is 

mennünk kell majd egy napon. Miközben most itt ülünk az Úr Jézus jelenlétében, arra 

kérü k, hog  Te ezt frissítsed fel a i e lékezetü k e . És add, hog  tudjuk le elle őriz i 
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önmagunkat, hogy tudjunk egy leltárt készíteni a mi életü kről, hog  i is leg ü k a Vér 
alatt, és hogy legyünk hitben. Add meg ezt Uram.  

23   Most én, e körülmények között próbálok egy kis üzenetet hozni az embereknek ma, 

i ádkozo , hog  segíts eke , Ura . Erősíts eg e ge  Ura , ert szüksége  a  
erre, Uram. És imádkozom, hogy add meg ezt. Add, hogy csakis olyan dolgot mondhassak, 

ami a Te tisztességedre lesz. És ha itt árki hallgatja a i ha gu kat a délelőtt, akik ég 
i se ek késze  arra az órára, a el  ott árja őket előttük, akkor add, hog  ez leg e  az 

az alkalo , a ikor ők aláre delőd ek Ő eki, Aki azt o dta, „Én vagyok az Út, az Élet, és 

az Igazság,” a i Uru k Jézus Krisztus ak. Mert i az Ő Ne é e  kérjük ezeket. Á e . 
(Helyet foglalhattok.)  

24   [Valaki a szószéknél beszél Branham testvérrel-Szerk.] A testvér itt azt szeretné tudni, 

hogy mindenki jól hall-e. Két mikrofont kapcsolt be. Minden rendben? Mindenki hall? 

Kérlek, hogy emeljétek fel a kezeteket, ha tudjátok. Hallotok? Emeljétek fel a kezeteket. 

Rendben.  

25   Elnézést kérünk azért, hog  i se  ülő hel ü k i de ki szá ára a délelőtt. És 
bízom abban, hogy nem fogom túl hosszúra nyújtani, csak éppen annyira eleget mondani, 

hog  ol assu k eg  Ige részt; és az Úr Iste  tisztel i fogja az Ő felol asott Igéjét, és aztá  
az Ő keg el ét adja ekü k, hog  szolgálhassuk Őt az által.  

   Bill  Pál o dta eke  a délelőtt, hog  lehetséges, hog  jö ő asár ap a 
Grantway-i Isten Gyülekezetében (Assembly of God) fogunk szolgálni itt Tucsonban. Ha 

van itt bárki most Tucsonból, lehet, hogy most ezen a héte  e  lesz idő  eszél i 
eletek. Jö ő asár ap ott leszek a Grantway-i Isten Gyülekezetében.  

   Tehát, éppe  ost jöttü k issza keletről, és eg  pi ikét túl sokat ette , ert az 
emberek túl kedvesek voltak ott a hegyekben. És beteg lettem, úgyhogy nem érzem 

aga  túl jól eze  a héte . Kérlek, hog  i ádkozzatok érte . És…  

28   [Valaki azt mondja, „Túl sok oposszum.”-Szerk.] Mit mondtál? [„Túl sok oposszum.”] 

Carl Williams testvér a maga remek humorérzékével, ami azt hiszem, hogy 

mindnyájunknak szüksége van, azt mondta, hogy „Túl sok oposszum.” Hát az 

oposszumról nem tudok Carl testvér, de egészen sok mókus. [Branham testvér nevet.]  

   Tehát, ha akartok i ádkoz i alakiért a délelőtt, akkor é  izo  ag o  
értékelném, hogyha értem is imádkoznátok, mert szükségem van rá. 

       Na, most gyorsan szeretnénk rátérni az Igére.  

30   És nem akarlak túl sokáig itt tartani titeket, mert úgy tudom, hogy van egy telefon 

összeköttetés szerte a e zete  a délelőtt, megy egészen a keleti parttól a nyugati 

partig, északtól délig. Sok-sok gyülekezetnek megvan már ez a berendezése, és mindez 

úgy jön a gyülekezeti házból ki. Aztán Phoenixben is megvan a telefon kapcsolat, hogy 
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bárhol is legyenek az alkalmak, az jö  eg e ese  a… Ők összeg űl ek a g ülekezetek en, 

és az otthonaikban, és mindenféle helyen, és nagyon jó mód. Azt mondják, hogy még a 

rádió kap solat ál is jo . Ez a telefo os kap solat, a  eg  e őkészülék, ag  eg  
ikrofo , ag  ár i ott a szo á a . És ők… A felesége  o dta, a i t isszajött 

Indianából Tucsonba a múlt héten, ez csak ugyanolyan, mintha az ember ott állna 

közvetlenül a teremben. Tehát imádkozzunk, hogy Isten áldja meg mindazokat, akik kint 

a ak ost a telefo o alako  a délelőtt, árhol is a ak. Fe t Ne  York a , ige  
ott most délutá  a , és külö öző időzó ák a  szerte az egész e zet e .  

31   Most a Római levél 12. fejezetében, az 1. és 2 vers szeretnénk olvasni ezt a 

Szentírást.  

Kérlek azért titeket atyá fiai az Iste ek irgal asságára, hogy a ti testeiteket élő 
áldozatké t, a ely sze t és elfogadható Iste  előtt, úgy adjátok elé, a i a ti okos 
szolgálatotok. 

És ne idomuljatok hozzá ehhez a világhoz, hanem változzatok el, a ti elméitek 

megújulása által, hogy izo yíthassátok azt, hogy i az a jó, tökéletes… jó, 
elfogadható, és tökéletes akarata Istennek 

   Most, ha az Úr akarja, akkor a kö etkező té át szeret é  e i a reggel: Isten 

átváltoztató ereje. 

Hogy ne hozzáformálódjunk ehhez a világhoz, hanem legyünk átformálva a mi 

elménk megújulása által, és hogy bizonyítsuk azt, hogy mi az a jó, tökéletes, és 

elfogadható akarata Istennek. 

33   Ez egy régi is erős szö eg, a it soka  a ti pásztoraitok hasz áltak a ti időtök e . 
Azóta használják ezt sokszor, amióta meg van írva. De mégis van egy dolog Isten Igéjében, 

hogy Az soha nem öregszik (nem évül el), mert Az Isten. Soha nem öregszik. Minden 

nemzedéken keresztül már kétezernyolcszáz éven át, vagy még többön át, Istennek ezen 

Igéjét olvasták az emberek, a papok és így tovább, és Az soha nem öregszik. Én magam is 

már harmincöt éve olvasom Ezt. És valahányszor csak elolvasom, mindig találok benne 

ala i újat, a it az előző alkal akkor sak átsiklotta . Mert Ez ihlet e a , Ez Iste  etű 
formájában. Látjátok, itt Isten tulajdonságai beszélnek ki, és ez van leírva papírra.  

34   Az emberek sokszor azt mondják, „Nos, ember írta ezt a Bibliát.” Nem, mert a Biblia 

Maga mondja, hogy Isten írta a Bibliát.” Ez Isten Igéje.  

35   És Az soha nem tud tévedni. Jézus azt mondta, „Az Egek és a föld elmúlnak, de az Én 

Igém soha nem múlik el.” És Ez nem tud elmúlni, mert Ez Isten, mert Ez Istennek része.  

   És akkor, ha te az Ő fia ag  leá a ag , akkor te is E ek a része ag , és ez téged 
az Ő eg  részé é tesz. Tehát, ezért jövünk össze, hogy együtt közösségben legyünk Isten 

Igéje körül.  
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37   Most, ez a szó átváltozva, elváltozva, megnéztem a szótáramban tegnap. Amikor volt 

eg  kis idő , és amikor kerestem egy szöveget,hogy ide készüljek, és megtaláltam ezt a 

szót, vagy ezt a szöveget inkább a Szentírásban. És a szótárban az állt, hogy ez egy olyan 

„valami, ami át van változtatva.” Ez lehet, „megváltoztatott.” Átalakított, „mássá lett 

téve, mint ami volt.” Ez már, „az ő jelle e és i de e meg lett változva benne,” át lett 

formálva. 

   És azt go dolo  a délelőtt, az . Mózes e , hog  a ilágnak nem volt formája, és 

kietle  üres  olt, és sötétség olt a földö ; se i, de eg  teljes káosz  zűrza ar. És 
amikor a világ ebben az állapotban volt, Istennek Szelleme mozdult a vizek fölött, és az 

egész kép megváltozott; egy teljes káoszból, egy Édenkertre. Ez Istennek az átváltoztató 

Ereje, ami tud venni valamit, ami semmi, és csinál valami csodálatosat abból. Istennek 

átváltoztató Ereje!  

39   És mi megértjük a Szentírás olvasásából, hogy Isten hatezer évet töltött az Éden 

elkészítésével. Na, most lehet, hogy nem tartott ez Neki ennyi ideig; de csak feltételezzük, 

és vesszük ezt a Szentírásból, ahol Az mondja, hogy „Egy nap Istennél olyan, mint a földön 

ezer év,” ár i t akkor, hog ha Iste  szá ol á az Időt. És azt o da i, hog  ez hatezer 
év volt, a ikor Ő a földet elkészítette, és Ő eültette a földet minden jó magvakkal. Ott 

csak minden tökéletes volt.  

40   Azt gondolom, hogy sokszor, amikor a kritikusok elkezdik olvasni az 1. Mózes 

kö ét, és elkezdik Azt kritizál i, ert az úg  tű ik, i tha eg fol tá a  sak 
ismételgetné Önmagát, vagy ki tesz bennünket ide meg oda.  

41   De, ha csak egy pillanatra is észre e é k azt, hog  ielőtt elelépü k a 
szövegünkbe, hogy Mózes látta a látomást. És Isten szólt hozzá. Isten szólt Mózeshez 

sze től sze e, száj ól fül e. Most Ő soha se ki el e  eszélt úgy, mint Mózessel. 

Most Mózes volt egy nagy, az egyik legnag o  az összes próféták ól. Ő Krisztus ak eg  
típusa volt. És most Isten tud beszélni, Neki van egy hangja. Ezt lehet hallani. Isten tud 

beszélni.  

42   És Iste  tud ír i. Iste  a Saját újá al írta a Tízpara solatot. És Ő a Saját újá al írt 
egyszer Babilo  falaira. Ő lehajolt eg  alkalo al és a ho ok a is írt az Ő újá al. Iste  
tud beszélni. Isten tud olvasni. Isten tud írni.  

43   Isten minden kegyelem és Hatalom Forrása, és minden Isteni bölcsesség Istenben 

a . Tehát ezért, tud a, hog  Ő az eg etle  Tere tő, ott a . Ni se  ás Tere tő sak 
Iste . A Sátá  eg általá  e  tud tere te i, ő sak egro tja elferdíti  azt, a i ár 

eg a  tere t e. De Iste  az eg etle  Tere tő.  

   Ezért Ő tere tett az Ő Sza a által. Ő kiküldte az Ő Sza át. Tehát az összes mag, amit 

Ő a földre hel ezett, Ő for álta azokat a agokat az Ő Saját Sza a által, hisze  e  olt 
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se i ás, a i ől a agokat for álhatta ol a. És Ő elhel ezte őket, és azok ott oltak 
a íz alatt. Ő sak azt o dta, „Legyen ez, és legyen az.”  

45   Na, most látjuk, hogy sokszor úgy tű ik, mintha a Biblia ismételné Magát, vagy 

minthogyha mondana valamit, amit nem mond. Például az 1. Mózesben látjuk, hogy 

„Isten a Saját képmására (képmásába) teremtette az embert, Istennek képmására 

(képmásába) teremtette őt, férfi á és asszo á tere tette őket.” És aztán tovább megy, 

és sok dolog történt a földön.  

   Aztá  látjuk azt, hog  e  olt e er, aki ű elte ol a a földet. „Akkor Isten 

embert teremtett (formált ki) a föld porából.” Az eg  ásik külö öző  ember volt. „És Ő 
elé lehelte az élet szelle ét, és ő eg  élő lélekké lett.”  

   Az első e er Iste  kép ása olt, a el ik Szelle . A Já os  o dja azt, hog  „Isten 

eg  Szelle , és hog  akik Őt i ádják, azok ak uszáj Őt Szelle e  és Igazság a  
imádniuk.” De Iste  eg  Szelle . És az első e er, akit Ő tere tett, az eg  szelle  e er 

olt, és ő ott olt az Iste  haso latosságá ak a kép ásá a .  

48   És aztán Isten ezt az embert belehelyezte egy testbe, és az ember elesett. Aztán Isten 

lejött, és Ő ált az ember képmásává (képmásába), hogy megváltsa azt az elesett embert. 

Ez az igazi Evangéliumi történet az én véleményem szerint.  

49   Na, most hatezer év alatt Isten elültette mindezeket a csodálatos magvakat, vagy 

Iste  szólta az Ő Igéjét. „Ez így legyen. Ez a fa ilyen legyen. Ez legyen.” Minden tökéletes 

olt. Az sak jó olt. És i de  eg es ag ak egpara solta, hog  ők (átalakuljanak) 

átváltozzanak magukat egy olyan növénybe, amelynek az életét hordozták, azt az életet, 

amelyet Istennek Igéje szólt hozzájuk, hogy azok legyenek. Hogyha egy tölgyfáról volt szó, 

akkor az tölg fá á lett. hog ha az eg  pál a olt, az olt, hog  hozzo  elő eg  pál át.  

   Mert a ag  Tere tő sak kiküldte az Ő Sza át, és az az Ige ag ott olt ég ielőtt 
a valódi mag meg lett volna formálva. És az Ige formálta a magot. Látjátok, „Ő a ilágot 
olyan dolgokból (formálta ki) teremtette, amik nem voltak láthatóak.” Látjátok, Ő a 
világot a Saját Szavával teremtette. Mindent Isten szólított létezésre.  

51   És mivel Isten a Tere tő i de  dolgot létezésre szólított, az uszáj olt, hog  eg  
tökélete ilág leg e . Az eg  g ö örű hel  olt. Az eg  alódi igazi paradi so  olt itt a 
földön.  

52   Most, minden helynek kell, hogy legyen valahol egy székhelye, központja. Ennek a 

konferenciának is van egy székhelye, és ennek a fejezetnek is van egy székhelye, és egy 

gyülekezetnek is van egy székhelye. És Istennek is van egy székhelye. És így ennek a nagy 

helynek, a nemzetnek, amelyben élünk, ennek is van egy székhelye. És így ennek a nagy 

Édennek is volt egy székhelye, és ennek a székhelye a fenti-fej volt az Éden kertben, vagy 

Édenben, a keleti kertben.  
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   És Iste  ezt fölé hel ezi, hog  uralkodjo  i de  Ő ag  tere tésé  itt a földö , az Ő 
fia és az Ő fiá ak e asszo a, Ádá  és Éva.  

54   Isten volt Ádám Atyja. „Ádám Isten fia volt,” a Sze tírás szeri t. Ő Iste  fia olt.  

55   És Iste  készített eki eg  segítőtársat, ki az ő saját testé ől; talá  éppe  a szí e alatt 
lé ő ordá ól, hog  ő közel leg e  hozzá, készített eki eg  segítőtársat. Az igazá ól ég 

e  olt az ő felesége, ugyanúgy, ahog a  ég ő se  olt férfi akkor; Ő azt csak 

ki o dta. És ekkor jött a pro lé a, ert a Sátá  ég Ádá  előtt egtalálta őt. Tehát, 
ez sak az Ő Sza a olt, a it ki o dott.  

   Azt o do , e  akarok túlságosa  sok időt tölte i ezzel. Mert éhá ótokat ez 
eg  ki sit összeza ar, főleg azokat az e ereket ott déle , úg  tű ik, hog  eg  pi it 
összeza arodtak eze , azo  az Üze ete , a it Iste től kapta , hog  az emberekhez 

elvigyem ma, amelyik a kígyó magváról szól. És én haza fogok menni, ha az Úr akarja az 

egyi napon Jeffersonvillébe. És szeretnék körülbelül egy hat órás szolgálatot, és 

szeretném azt egyenesbe hozni mindent, látjátok, azért, hogy csak abba a formába 

hozhassam, hog  tudjátok, iről eszélü k. És ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. Ez ol a  igaz, i t az, 
a ikor látta  a Flore e test ér őt tö  é e, ielőtt ő el e t. Látjátok, ez az Igazság. 
És most, talán félreértik ezt.  

57   Ha valaki eljönne hozzám, és hogyha mondana nekem valami, ami ennek ellentmond, 

akkor lehet, hogy én magam is félreérteném. Én nem akarok semmit kritizálni, amit bárki 

mond. Mi nem kell, hogy kritizáljuk egymást. Én nem vagyok vétkes abban, hogy ilyet 

te ék; hálát adok ezért az Úr ak. É  kritizálo  a ű t és hitetle séget; de e  az 
eg é t, látjátok, e . Mert i test érek és test ér ők ag u k, törekszü k, küszködünk, 

mi is eljö ü k ajd oda, aho á Flore e test ér ő eljött teg ap reggel, látjátok. 
Mindannyiunknak ugyanazt az utat meg kell járnunk. És nekem nem célom az, hogy 

kritizáljak eg  test ért, ag  eg  test ér őt, aki e  ért ele  eg et. Ne , ez tá ol 
leg e  tőle ! Azt hiszem, hogy soha nem tudnátok találni egyetlen olyan hangszalagot, 

ahol bárki szolgálót név szerint neveztem volna. Sokszor éreztem azt, hogy valami 

nincsen rendben egy-eg  illető el, de ez köztük a  és Iste  között. A i rossz a a  a 
dologban, az a ű … És a félreértések, éha e  is aga a ű , ha e  az, hog  
eg szerűe  az e erek félreérte ek ala it. És azt go dolo , hog  i da iu k ak 
jogában áll kifejezni a saját megértésünket.  

58   Most ez a ag  Tere tő elhel ezte az Ő tere tett fiát. Most Ádá  olt az Ő első 
tere tett fia. Jézus olt az Ő eg etle  született e zett  Fia, látjátok, Ő létre olt hoz a 
eg  asszo o  keresztül. De Ádá  ő eg e ese  Iste  kezé ől jött ki a teremtésben.  

   Na, ost a székhel e az Ő fiá al, és az Ő fia e asszonyával mindenek fölött állt, és 

a ira tökéletes ek látszott. Volt eg  férfi, aki i d ezek ek a feje olt, az Ő Saját fia, és 
az ő e asszo a.  
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   És i de  ag tökéletes olt, a pál ák, a tölg ek, a fű, a adarak, az állatok. És 
minden tökéletes módon rendben volt az Isten parancsolatjával, „Ne változtasd meg a 

ter észetedet. Mi de  ag hozza elő a saját fajtáját! Tölg , te soha e áltozz eg  
papája fává.” Látjátok? „Pálma, te soha ne változz valami mássá. Minden mag a saját 

fajtáját hozza elő!” És ő fig elte ezt az időkö  keresztül.  

61   És Ő szólta a Szót Igét . És az Ő hatal as tere tő Ereje egfor álta ezeket a 
dolgokat, a el ek előjöttek, ég a férfit és az asszo t is. És ők oltak a fej, ert ők 

oltak a… ők oltak a szuper az összes tö i faj felett. És Ő ug a  az alá a go d iselés alá 
hel ezte őket, i t a fákat, az állatokat, és íg  to á : az Ő Igéje alá. Nekik soha 

semmilyen körülmények között nem volt szabad megtörniük az Igét. Nekik muszáj Ott 

maradniuk. „Soha nem volt szabad semmit elvenni Abból, és nem volt szabad bármit 

hozzáadni! Neked muszáj élni e szerint az Ige által.”  

62   És amíg az a teremtés valóban ilyen módon megmaradt volna, akkor Shakarian 

test ér ő ek e  kellett ol a el e ie teg ap reggel, hog ha ez té leg íg  aradt 

volna, Istennek az a nagy gazdasága! És mi hisszük azt, hogy mi ahhoz térünk most vissza. 

Mi vissza fogunk térni arra a pontra, arra a helyre. 

63   Ahol a hetedik reggelen Isten végig nézett azon és azt mondta, „Ez jó. Én örülök 

ennek. Igen, Én örülök, hogy ezt megcsináltam. És most minden irányítás alatt áll. És Én a 

fia ra ízta  ezt, és az ő feleségére, és ők az egész ek a feje, és ők i de re ig áz i 
fog ak, és ők ig áz i fog ak arra, hog  i de  hel es ódo  e je , és hog  i de  
mag a saját fajtáját teremje meg. És neki hatalma van erre, hogy megtegye.” És akkor 

Isten azt mondta, „Nos, ez annyira jó, hogy itt már nem lehet mást hozzátenni, mert ez az 

Én Saját vágyam. Én ezt így akarom. És Én ezt kimondtam és a Szavaim pontosan azt 

hozták elő, a it Én akartam. És ez itt van. És ez mind jó!” Tehát, a Biblia mondja, hogy 

„Isten megpihent a hetedik napon minden munkájától.”  

   És i de  irá ítás alatt olt, hog  a saját fajtáját hozza elő. Most e lékezzü k rá, 
„hog  előhoz.” A ikor Ő a agot a föld e tette, akkor az a ag sakis akkor jöhet elő, 
hogyha az élet hatalma van benne, hogy azt a magot átváltoztassa magból egy növénnyé, 

vagy bármivé is, ami volt. Az Ő át áltoztató ereje! Na, ost Iste  a a a ag a eletette 
a lehetőségeket arról, hog  azzá leg e , a it Ő ki o dott, hog  azzá leg e . És a íg az a 

ag a egfelelő kategóriájá a , osztál á a  arad, és po tosa  sak azt selekszi, a it 
Isten mondott, hogy az legyen. E ek íg  kellett le ie, ert Ő azt íg  alkotta eg, és 
adott erre eg  sator át. Hog  i de , a i a a  az Ő sator ájá a  arad, az Ő 
Igéjé ek a o alá a  arad, a ak i d ek po tosa  azt kell előhoz ia, a it az Ő Igéje 
mondott, hogy majd elő fog hoz i. Az attól e  tud eltér i. Po tosan megvan annak a 

csatornája.(Pontosan arra van ráhangolva.) Tehát, i de e , és az Ő Saját fiá a  aló 
bizodalomban, hogy ez így lesz, és ezért mondta Isten, hogy „Ez mind jó, ezért Én most 

csak pihenek. És minden egyes magnak megvan a hatalma önmagában, hogy 
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átváltoztassa önmagát azzá a fajjá, ami az Én vágyam, hogy az legyen. És muszáj ennek 

le ie, ert É  i de  eg es ag ak egadta  azt az át áltoztató erőt, hog  kihozza 
azt magából, benne van az a lehetőség, hog  po tosa  azt hozza elő, a it É  akarok, 
hogy az legyen.” 

   Iste  e  áltozott. Ő ug a az a, i t a i Ő akkor olt! Iste  elhatározta, hog  
ala it tesz. Ő fogja te i azt. Se i se  fogja Őt egállíta i. Ő eg fogja azt te i!  

66   Na, most amikor minden ennyire jó volt, és minden rendben volt, Isten bizonyosan 

érezte, hog  i de  jó lesz, és a ikor Ő ezt egtette, akkor jött e az elle ség. É  
eg ek… Iste  adott hatal at arra az át áltozásra. És é  ost ezt a sze él t, aki, e  

azt fogo  o da i, hog  eki tere tő hatal a a , hanem neki arra volt hatalma, hogy 

torzítson, nem, hogy átformáljon; hanem, hogy deformáljon. Most minden, ami így el van 

torzítva, azt az eredeti állapotból vette el, az valami, amivel valami rossz történt.  

67   Néhá  é el ezelőtt e te  itt a kukori a ezőkö . És e léksze , hog  olt eg  
faág, ami leesett egy fáról, és az rázuha t a kukori aszárakra. És a kukori aszár a tőle 
telhető legjo at pró álta, hog  álljo  föl eg e ese , úg , ahog a  olt, de akkor ár el 

volt torzulva, mert történt valami. És az a nagy bot ott hevert rajta.  

   Majd találu k ad kúszó ö é t a ező . A el et soka  közületek itt férfiak, és 
talán éhá a  asszo ok… ha Ke tu k ól jöttetek. Az asszo ok ug a úg  hasz álták a 
kapát, mit a férfiak e ek ki a ezőre eg  kapá al, i hí tuk az öreg hatt ú ak 
kapának, és vágták a kúszónövényt ki. Mert hogyha azokat a kúszónövényeket nem 

kapáljuk onnan ki, ahol a kukoricának ilyen sorban kell állnia, akkor a kúszónövény föléje 

nyúlik, megragadja azt a kukoricát, és fokozatosan köré csavarodik, olyan könnyen, olyan 

alattomosan (ravaszul), hogy szinte nem is lehet megmondani, hogy beborította azt a 

kukoricaszárat. És aztá  eg re erőse  és erőse  lesz, és addig fogja lehúz i azt a 
kukoricát, amíg az deformálódik. Önmaga felé húzza, és a saját szárát fogja a kukorica 

köré fonni; és eltorzítja azt a kukoricát abból, ami volt valami mássá. Igen, az kukorica, de 

egy torz (deformált) kukorica.  

69   És mi mindannyian még mindig Istennek a képmása vagyunk. De néhányan annyira 

torz Iste  fiak, hog  az Ő Igéje elle  e ek, és elle e e ek a ak az út ak, a it Ő 
adott nekünk, biztosított számunkra, hogy járjunk. Csak engedjünk egy kicsit, és a világ 

eltérít bennünket az útról, próbálnak minket magukhoz közel húzni, próbálnak minket 

el i i az eg e estől, a keske  ös é től, amit Ő elé k ültetett, hog  Iste  fiai és lá ai 
leg ü k. A ű  égezte el ezt a go osz dolgot Iste  fiai al és lá ai al.  

70   A torzító! Tudo , hog  ez fur sá ak tű ik, hog  il e  ódo  eszélek erről, hog  
„torzító,” de ez az, a i ő olt; ő eltorzította, ag  egro totta. A egro ta i azt jele ti, 
hogy „megváltoztatja úgy, hogy valami mássá legyen.” A deformálni is ezt jelenti, hogy 

eltorzítja, el van formálva, és „máshogy néz ki.” Igaz, hogy ugyanaz a mag, de torz. 
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71   Most látjuk, hogy ennek a deformálónak, ennek is volt annyi ideje, hogy olyan módon 

eltorzítso , ahog a  Iste ek kellett átfor ál ia. Most ő el etette a saját agját, ag  
soha e  etette az ő agját, ő… az Édenkertben. Azóta neki is hatezer éve volt arra, 

hogy eltorzítsa Istennek Magját, Istennek Igéjét; hogy deformálja Azt, tegye Azt valami 

ássá; a ikor ő… az első alkalo al, a ikor É a hallgatott rá, és ett agá ak sak eg  
pici kifejezést (megfogalmazást).  

   E lékezzü k rá, hog  először Sátá  idézte a Sze tírást olyan világosan, ahogy csak 

lehetett, „Isten azt mondta, hogy ’ti a kert egyik fájáról se egyetek az Édenkertben?’” 

Látjátok? „Ne egyetek egyik fájáról sem?”  

73   És emlékezzünk rá, hogy most Éva azt mondta, „Igen, mi minden fáról ehetünk, de az 

a fa, amelyik a kert közepén áll, azt nem szabad még csak megérintenünk sem.” Most 

fig eljük őt az ő üze eté e , a i t ki sa arta az Igét, sak eg  pi ikét. Amikor azt 

o dja… É a azt o dta, „Mert Isten mondta, hogy ha mi azt tesszük, akkor azon a 

napon mi ’meghalunk.’” 

   Ő azt o dta, „Ó, ti biztosan nem fogtok meghalni.” Látjátok, ő eg  férfi olt, azt 
mondta, „Te, te tegyed ezt most. És te, ti tudatlan emberek vagytok. Ti tényleg nem is 

tudtok mindent. De, ha sak részesültök e ől, akkor le e öl sességetek 

(tapasztalatotok), tudásotok. Ti tudnátok, hogy mi a jó és mi a rossz, mint az istenek, ha 

sak részesül étek e ől a öl sesség ől, a i eke  eg a . É  tudo , de ti e .” 

75   Ami, az nagyon jó, ha valakinek van bölcsessége. De, hogyha az a bölcsesség 

elle t o d, hog ha az a öl sesség e  az Iste től aló hel es öl sesség, Iste i 
bölcsesség, és az természetes bölcsesség lesz; engem nem érdekel az, hogy mennyi 

tudományunk van, és bármi, vagy tanultságunk, az az ördögtől a . Be izo íto  ezt 
nektek, ha az Úr akarja, éhá  per e  elül. Az az ördögtől a .  

   A i ilizá ió az ördögtől a . Éppe  ost prédikálta  erről. A földö  i de  kultúra, 
a tudo á  i de  hatal a, és i de  az ördögtől a . Ez az ő e a géliu a, ő az 
Édenkertben is az ismeretet prédikálta. És ő ette azt az is eretet, az egy megrontott 

ismeret volt, ami ellent mondott az Igének, és Isten tervének. És most neki volt hatezer 

é e, hog  po tosa  azt eg si álja, a it Iste  tett, sak eg  egro tott ódo , és ő 
ug a a i időt ett, hog  elhozza az ő saját Éde jét. Most eki a  Éde je itt a földö , 
és az tele van bölcsességgel, és ismerettel. Ez volt az ő e a géliu a a kezdet e  is, 
ismeret, bölcsesség, tudomány. Isten soha nem foglalkozott ilyen dologgal. Kérem, hogy 

figyeljetek egy per re. Ő ezt eg si álta, azért ert ő a ilági öl sesség e ere olt.  

77   Most ezt kemény kimondani. Nagyon nehéz, mert olyan emberekhez beszélek, akik 

ugyanúgy éreznek, mint én, és ahogy én sok éven keresztül éreztem. De mióta a Hét 

Pecsét megnyílt, és azok az Angyalok ott voltak a hegyen, Ez egy új Könyvé lett. Ezek azok 

a dolgok, amik el voltak rejtve, és most kijelentést nyertek, amint Isten megígérte a 
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Jelenések 10- e , hog  Ő ezt egteszi. És i ag u k azok a ki áltságos e erek, akiket 
Isten kiválasztott ezen a földön, hogy megláthassuk és megérthessük ezeket a dolgokat; 

ez nem valami rejtélyes testi elme, nem az, amit egy ember próbál magától kiokoskodni. 

Ez az Istennek megnyilvánult Igéje, bizonyítva, hogy ez helyes. Bizonyítva, nem a 

tudomány által; hanem Isten által, hogy ez helyes. Isten, amint korábban mondtam egy 

üze et e , Iste ek i se  szüksége se kire, hog  ag arázza értel ezze  az Ő Igéjét. 
Ő a Saját Maga ag arázója értel ezője . Ő o dja, hog  az eg fog törté i, és az 
megtörté ik. És Ő ezt egerősíti, ez az Ő ag arázata.  

78   Néhá  é el ezelőtt, a ikor i pü kösdi e erek, a ikor a tö i g ülekezetek azt 
mondták, hogy mi „ egőrültü k,” mi, „nem tudjuk, hogy a Szentszellem egy olyan dolog, 

ami a múltban volt.” De aztán megláttuk azt, hogy Isten ígéri ezt annak, aki csak ezt 

akarja, mi most tudjuk, hogy máshogy van. Látjátok, és ez szépen apránként, apránként 

ki o takozott előttü k. 

   És ost Ő egígérte, hog  azok a rejtél ek, a ik el oltak rejt e azokban, az 

összesgyülekezeti korok a , azok i d kijele tést fog ak er i az utolsó idő e . És Ő 
ezt tudatja elü k ost. Mi a ég idő e  ag u k. Mi itt ag u k ost.  

   Most a Sátá  a i ilizá ió szerzője. Ő a tudo á  szerzője. Ő a ta ultság szerzője.  

       Azt mondjátok, „Igaz ez?”  

81   Rendben van, olvassuk csak Isten Igéjét most, 1. Mózes 4-ben, és menjünk vissza és 

nézzük egy percig. Tudom, lehet, ha túl hosszú, Carl testvér biztosan mond valamit 

eke  erről. [Valaki azt o dja, „Minden rendben.”-Szerk.] De most 1. Mózes 4. rész 16. 

ers, e jü k előre ide, ahol mondja, a kezdetben Isten mindent rendben tett, hogy 

elhel ezze az átkot az e erre és az asszo ra, és i dazt, a it ők te é ek; e  azért, 
hog  egátkozza őket, ha e  azért, hog  el o dja ekik, hog  i fog történni, és átok a 

földre Ádám kedvéért. És aztán látjuk itt azt, hogy Éva egy ikerpárt szült. És egyikük a 

Sátá tól olt, a ásik pedig Iste től olt.  

       Most ti azt mondjátok, „Ó, nem! Nem, most, Branham testvér!”  

82   Csak egy perc. Találd meg nekem valahol, bárhol egy Szentírást, ahol azt mondja, 

hogy Káin Ádám fia volt. Én meg fogom mutatni a Szentírásban, amikor Azt mondja, hogy 

„Káin a gonosztól volt,” nem Ádámtól.  

   Most fig eljük eg, a ikor ő É a  foga t itt. Kezdjük a . fejezet elején.  

 És Ádá  is erte… az ő feleségét; és ő foga t, és egszülte Kái t, és azt mondta, 

é  kapta …  

 Most Éva mondja, hogy én kaptam egy fiút az Úrtól.  
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84   Folyamat (menet), kellett, hogy legyen. Nem számít, ha az volt kéj ő, vagy bármi, 

a ak Iste től kellett jö ie, látjátok, ert az az Ő agja, ez az Ő agjá ak a tör é e, 
elő kell jö ie, akár fertőzött egha isított, erköl stele  ag, egro tott ag, ag  
bármi leg e  is az. Mi de képpe  elő kell jö ie. Ez az Ő para sa.  

 És ő is ét szült az ő testvérét Ábelt. 

85   De i s, hog  is erte ol a őt. Ádá  is erte a feleségét, és ő szülte Kái t, és szülte 
Á elt is, ikrek. A Sátá  olt ele az ap délelőtt, Ádá  az ap délutá .  

86   Látjátok, hogy volt most is egy ilyen, nagy port vert fel az újságban a történet, azt 

hisze , hog  Tu so a  olt ez, eg  asszo , aki szült eg  fekete őrű a át és eg  fehér 
őrű a át eg  idő e . Ő eg ütt olt a férjé el az ap délelőtt, és azutá  eg ütt olt eg  

férfival aznap délután. És a férfi azt mondta, hogy a fehér kisbabát felneveli, de a színes 

gyereket nem fogja felnevelni, mert az nem az övé. Látjátok? Tudom, hogy ez így van a 

kutyákkal is és minden mással, ha néhány órán belül történik meg a két együttlét. Ez 

bizonyítja azt.  

87   Most megmutatjuk, hogy honnan jön a civilizáció, olvassuk csak az 1. Mózes 4-et újra, 

lássuk hol. A 16. verset 

 És Kái  ki e t Iste  jele lété ől, és Nód földé  lakozott, Éde től keletre.  

És Kái  is erte az ő feleségét; és ő foga t, és szülte Énókot: és épített egy várost, 

és azt a várost az ő fiá ak evéről evezte el, É ók ak. (Nem tévedés, utána 

néztem az eredeti Bibliában ugyanaz a neve, mint Ádám hetedik fiának.)  

   Elkezdődött a i ilizá ió. Dr. Scofield, itt az én Scofield Bibliámban azt mondja, „Az 

első i ilizá ió.” Fig eljük eg, eki is oltak fiai, és ők készítették az orgo ákat, és a 
ze ét. Aztá  a kö etkező ek is oltak fiai, és ő ás dolgokat kezdett el, sodálatos 
dolgokat, városok építéstét, és hangszereket (eszközöket) sárgaréz ől, és mindenféle 

dolgokat. Látjátok it tettek, ez lett az első i ilizá ió, a el  Kái ita. Ők ug a ezt a 
dolgot tették a korokon át.  

   Most e jü k a . ershez, és fig eljük eg, hog  i olt a kö etkező lépés.  

És Ádá  újra is erte az ő feleségét, most, és ő szült egy fiat, és evezte az ő evét 
Séthnek: Mert, azt mondta, hogy Isten egy másik magot rendelt nekem Ábel 

helyett, akit Káin megölt.  

És Séth… És Séth ek is született egy fia; és az ő evét É ós ak evezte: és akkor 
elkezdték az emberek segítségül hívni az Úr Nevét. (A Séth oldalából, nem a 

Káiniták oldalából.)  
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90   Látjátok, az a nagy értelmi dolog, amit mi mindannyian magasra tartunk! Hát mi a 

ko u iz us a, i az ő iste ük? Az értele  i tellige ia , tudo á . Mit is csinálunk 

mi akkor? Hol élünk mi? Csak gondoljatok bele ezekbe a szavakba ma.  

91   Tehát neki is van egyfajta Édenje, a Sátán készíti most. Ebben a hatezer évben, 

a ikor ő for álta azt, e  tere tette  ha e  defor álta Iste ek egész földjét; az Ő 
teremtményeit, az állatokat, a keresztezéssel, a hibridizálással; a fákat, a növényeket, az 

embert; még a vallást is, a Bibliát, a gyülekezetet; addig, amíg teljes mértékben 

létrehozta magának a tudomány Édenkertjét, ahol mindent csak a tudomány mozgat. Az 

autóinkat, és mindent, amink csak van, mindent a tudomány mozgat, az, amit az ember 

csinált. És neki egy hatalmas Édenje van itt; hogy ezt az Üzenetet bizonyítsuk, hogy ez 

nem egy másik kor, hanem a Jelenések 10 kora! Nézzük csak meg a keresztezést, a 

hibridizálást ma, hogy egy jobbat, szebbet, nem jobbat. Nézzük meg a kisgyerekeket ma.  

92   Volta  a lá o al eg  fogor os ál teg ap, és ő o dta, hog  a fogai már 

elcsavarodnak. Van lent egy testvér Tucsonban, Norman testvér, neki is van egy kislánya, 

akinek már hullottak kifele a fogai. És a fogor os azt o dta, hog  ha arosa , ahog  ő 
hiszi, eljö  az az idő, a ikor az e erek ár úg  fog ak szület i, hog  össze-vissza 

fog ak ő i a fogaik. Ez a iatt az étel iatt a , a it eszü k, hi rid ételt.  

93   Olvastátok-e a Reader’s Digest í ű fol óirat a , az el últ hó ap a  Bill  
Graha ról, erről a drága e a gélistáról? Hallottátok ár őt? É  ost sokkal tö et 
i ádkozok ő érte, i t alaha is tette . Mert ő eszélt azokkal a kifordított gallérúakkal, 
és így tovább, a minap este, beszélt a papsággal. Valami történt vele. Remélem, hogy az 

eg ik apo  ő is felis eri az ő hel zetét, hog  ő hol áll, fig eljétek eg, hog  ő ost hí ja 
ki az embereket Szodomából, abból a romlott városból. És most figyeljétek meg ezt a 

Reader’s Digest-ben, Billy annyira elgyengült, hogy nem tudta megtartani az 

összejöveteleit. És azt mondták neki, hogy futnia kell rendszeresen, hogy edzésben 

legyen, és így tovább. Úgyhogy most azt hiszem, minden nap fut egy mérföldet, vagy 

valami, hogy edzésben legyen.  

94   Az ember romlott. Az egész emberi faj romlott (erkölcstelen). Minden olyan, mint 

a il e  olt az özö íz előtti idő e . Ez teljese  felfordított, i de  felfordult, eltér az 
egyenes sortól, amit Isten ültetett el akkor. A ű  a tudo á o  és a egté esztése  
keresztül bejött, és kicsavarta az egész emberi fajt.  

95   Olvastátok-e azt is az alatt a cikk alatt, ahol az állt, hogy „Ma a kisfiúk és a kislányok 

olyanok, mintha már középkorúak lennének, mármint a testi felépítésüket illetőe  húsz 

és huszonöt év között.” Gondoljatok ebbe bele.  

96   A minap a megítélésben ott volt egy huszonkét éves kislány, akinek már abbamaradt 

a e struá iója, kihí ta  őt. és pontosan elmondta, hogy ez az, amit az orvos is mondott 

neki.  
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97   Látjátok, ez egy elesett, degenerált, pokolhoz kötözött romlott faj. Tudom, hogy ez 

nem hangzik erkölcsösnek. De ez Biblikusnak hangzik, látjátok, mert ez igaz; és ez a faj, 

amiben mi élünk, ez az ember nemzedék.  

98   Most figyeljétek meg, hogy ma hibridizálják az állatokat, hibridizálják a növényeket; 

és aztán jön a tudomány, ugyanaz a tudomány, amelyik ezt csinálja, azt mondja, „hogy ez 

tönkreteszi az egész emberi fajt.” Ti is ugyanúgy elolvassátok, mint én. Nos, miért nem 

hagyják abba? Azért, mert nem tudják abbahagyni. Isten Igéje mondta, hogy az így lesz. 

De ha sak eg  per et go dolkoz á ak, hog  ők sak eszközök, i t Iskáriótes Júdás, 
pontosan az a dolog, amit Isten mondott, hogy történni fog. Az teszi csak pontosan azt, az 

ő saját tudo á os alapjukon.  

99   Tudományos kutatás által, ug a il e  ódo  sapta ő e É át, ug a il e  ódo  
tévesztette meg a gyülekezetet, és ennek Éva volt egy típusa. Na, most ott Ádám is egy 

előkép újra, ag is É a, i ká  a g ülekezet ek előképe, fig eljétek eg, hog  hogy 

si álta ezt. Ő az is eret felé á dorolt, és ő át súszott a hel es és hel tele  közötti 
vonalon, az által, hogy a Sátán romlottságára figyelt, arra a torzításra, az Isten eredeti 

Igéjének az elcsavarására hallgatott.  

100   És ma a gyülekezetek is emiatt eltorzulnak, elformálódnak. Most én nem 

e erekről eszélek, e  az eg é ekről. É  a g ülekezeti ilágról eszélek. Az eg ik erre 
van elcsavarva, a másik arra van elcsavarva a tudomány által. Ugyanaz a minta, mint amit 

ott si ált. Ő éghez itte a aga ijesztgetését (fenyegetését), Sátán, az Ézsaiás 14:12-

ől.  

101   Ol assuk sak el ezt eg  per re. Ézsaiás kö é ől, kezdjük a  fejezet . ersétől.  

Hogya  estél le a e y ől, ó, Lu ifer, haj al fia! Hogya  vettettél le a földre, te, 
aki gyengítetted a nemzeteket!  

       Látjátok, itt Ézsaiás eg  láto ás a  látta őt, az eljö e dő kor a .  

Mert azt mondtad a te szívedben, hogy én felemelkedem a mennybe, én a 

tró o at Iste  sillagai fölé állíto : és é  felülök a gyülekezet hegyére… az északi 
oldalra: 

   A Sátá  élja az Éde től kezd e az olt, hog  ő si áljo  saját agá ak eg  Éde t; és 
hog  fel agasztalja agát, hog  Iste ek a sillagjai i ádják őt, hog  a fiak i ádják őt. 
És ő ezt teljes érték e  éghez is itte, a ikor ezt egtette, és ehozta a g ülekezet e. 
Amit nem akarok most részleteiben elmondani. Bárki, aki a hangszalagokat hallgatja, 

tudja ezt. Pontosan ez az az óra, amelyikben élünk, és ezt a Sátán végezte el az oktatási 

programokon keresztül, jobb illeszkedés (átalakítás), jobb ez, jobb az. És nem tudják, 

hog  i d eze  idő alatt ők eg e ese  a halál felé tarta ak. Vak vezeti a vakot, a 

e zetek ek a ak ezetői, a tudo á ak a ak ezetői, a g ülekezet ek a ak ezetői, 
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vakok vezetik a vakokat. Jézus azt mondta, „Hag játok őket agukra, ert i dkette  a 
gödörbe fognak esni.”  

103   Figyeljük itt meg a két Édennek a típusát, amint annyira hasonlóvá válnak 

egymáshoz, hogy majdnem megtévesztik az igazi Választottakat. Máté 24:24 mondja ezt, 

hogy így lesz. De most szeretnék megállni egy pár percre, és elgondolkod i erről a két 
Éde ről, és főleg eg  dologról, hog  hog a  o dja el ekü k a Bi lia, hog a  o dja el 
nekünk Isten Igéje, hogy az létrehozta azt az Édent, és hogy hogyan figyelmeztet 

bennünket Isten Igéje arról, hogy ez a másik Éden eljön.  

104   Most azt is tudjuk, hogy kell lennie egy másik Édennek, hogyha mi hallgatnánk Pál 

prófétát a ásodik Thesszalo iká ól, a . fejezet ől. Elol ashat á , ha ti akarjátok.  

Ő, aki fel agasztalja agát; az Úr ak a a apja e  jö  el addig, a íg a ű  
e ere eg e  jele ik feltárul, lelepleződik …  

…ő, aki Iste  te plo á a  ül, és fel agasztalja agát i de  fölé, a i Iste ről 
neveztetik (ami Istennek van hívva , hogy őt i ádják Iste ké t, i tha Iste  vol a.  

105   Gondoljatok csak bele! Most az Ézsaiás 14- e  a próféta azt o dta, hog  ő látta, 
hogy „Lu ifer az ő szí é e ,” ezt eg  láto ás a  látta Iste től aló ihletettség alatt, „ezt 

o dta, hog  ő ezt fogja tenni.” Ézsaiás ol száz é el Pál előtt körül elül. 

   Tehát itt, ol száz é el késő  Pál látja őt, a ikor eléri azt a hel zetet. Fig eljük 
meg, hogy felállítja a maga Édenjét; az ő tudo á os Éde jét, az ő tudo á os ilágá al, 
egy tudományos menyasszony gyülekezettel, minden „ismeret” szava alatt, nagy 

szemináriumok, nagy fokozatok, oktatási programok.  

107   Figyelj testvérem-test ér ő , i da iu k eg fogja jár i azt az utat, a it 
Flore e test ér ő egjárt. És Jézus Ne é e  kérlek, hog  go dolkozzál el Ezekről. Ne 

ele  foglalkozzál. É  sak a test éred ag ok. Ne  erről a  szó. Ha e  az Igé el 
foglalkozzál, amit szólok Isten Bibliájából. És nézd végig tökéletes módon igazolva van 

Isten Saját Igéjében, hogy abban a korban, amelyben élünk, akkor van meg nekünk ez.  

108   Ezek a programok teljes mértékben antikrisztusiak önmagukban. Neki kell, hogy 

leg e  eg  Éde je, és ő eg o dta, hog  azt fogja si ál i. Itt a  Iste ek az eg szerű 
Igéje, ami megmondja, hogy ezt fogja csinálni, és itt kinézünk, és látjuk, amint éppen 

si álja. Ő egtette az ő értel é el, tudo á os felekezeti e asszo á al. És ő lesz a 
feje egy napon ennek az Egyházak Világtanácsában, amely feláll. Mindannyian vele 

lesz ek. Pró álja…  

   Az e erek, e  azért ert ők rossz e erek; ők eg e es sor a lettek elültet e, 
mint a kukorica, de a Sátán elvetette a gyomjait (kúszónövény), amit tudománynak, 

kutatásnak, oktatásnak, doktori fokozatnak nevezünk. Néha még csak a szószékre sem 

engedik az embert akkor, hacsak nincs valamelyik szemináriumból egy doktori fokozata. 
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Ez mind helytelen! Nem az emberek; ez a program, ami helytelen. És most mit csinált ez? 

Ez mind felállt újra, és az egész teljes világot (Isten eredeti Magjának egy csomó 

hibridizálásán, elferdítésén át) egy másik sötét káosz a, zűrza ar a hozta.  

   De é  a ira oldog ag ok, hog  Iste  újra törődik elü k, és hog  Ő to á ra is 
tud ozog i e ek az állapot ak a felszí é . Ő egígérte, hog  ezt eg fogja te i, és 
hí  eg  kis ájat, a i az Ő Me asszo a lesz.  

111   Most itt újra figyeljük meg, hogy milyen tökéletesek ezek a gyülekezeti típusok, vagy 

ezek az Édenek.  

   Iste  az Ő Igéjé ek Mag á  keresztül! És sakis eg  dolog a , a i azt az Igét életre 
keltheti, és az a Szellem, mert Az az Élet-adó az Igének. És amikor az Élet az Igében, 

találkozik a Szellemnek az Életével, akkor Az megteremni (bemutatja) bármi az a Mag.  

113   Most figyeljük, hogy mi történt. Az Édenkertben ott volt Istennek az az ártatlan 

gazdasága, és ez az egyik korszak volt. Az első korszak az ártatla ság volt, az emberek 

e  is erték a ű t. Ők se it e  tudtak a ű ről. Mi dkette , Ádá  és É a 
eztele ek oltak, de ők el oltak rejt e az ő eztele ségüktől, eg  szelle  fát ol által, 

az ő ar uko . Ők eg általá  e  is tudták azt, hogy meztelenek, mert el voltak rejtve. 

Mert Istennek a leple volt ott a saját elméjük e , és ők e  tudták, hog  i a jó és i a 
rossz. Ők i dkette  ott álltak eztele ül, és e ől látszik az, hog  az az is eret ég 
nem jött el hozzájuk, látjátok, hogy meztelenek voltak. Az az emberpár meztelen volt és 

nem tudta.  

114   Most ha odalapozunk, vagy felírjuk azt, hogy Jelenések 3. fejezet. A Szentszellem 

előre eg o dja e e  az utolsó korszak a , a Laodiceai Pünkösdi Gyülekezeti kor az 

utolsó napokban, azt mondja:  

       …te ezítele  és ak ag , és e  tudod azt.  

115   Ott van Isten Magja az ártatlanság alatt, nem tudják, hogy meztelenek, a 

Sze tszelle  fát la alatt, elfát oloz a őket a ű től.  

116   És most itt az utolsó gyülekezeti korban azt látjuk, hog  ők egi t eztele ek, és 

e  tudják azt. De ost e  a Sze tszelle  leple takarja ezt el előlük. Ez a fát ol az, 
amit Sátán rácsúsztatott ott Évára, a testi kívánság leple, egy kívánság (vágy fátyla) lepel. 

Ők a ira o skosak, hog  e  is tudják azt, hog  ők eztele ek, az asszo ai k ki t 
az utcán rövidnadrágokban, szexis ruhákban.  

117   Valaki küldött nekem egy kis újságot a minap egy újfajta ruháról, amit majd most 

fognak hordani, talán úgy harmincöt centi lehetett a sípőtől lefelé, ag  ala i ilyesmi. 

Hát kíváncsi vagyok, hogy vajon a mi asszonyaink rájönnek-e arra, hogy ez mind a testi 

kívánság leple (fátyla)?  
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118   Most azt mondjátok, hogy „Ó, é  tudo  izo íta i Iste  előtt, hog  é  ártatla  
vagyok, soha nem követtem el házasságtörést a férjem ellen, ag  é … ezt az egészet.”  

119   De mégis az ítélet napján titeket „házasságtörő ek” fognak nevezni. A Biblia mondja 

ezt. Jézus azt mondta, „Hog ha ala i kí á sággal teki t eg  asszo ra, akkor ő a 
szívében már házasságtörést követett el vele.”  

120   „Vakok, meztelenek, és nem tudják ezt!” Most én nem a szegény kis asszonyok ellen 

eszélek, akik ott a ak ki t. Ez a go osz! És az eg házi re dszer úg  tű ik, hog  
képtelen felismerni ezt, vagy kiállni ellene; engedik, hogy vágják a hajukat, hogy 

sminkeljék magukat, hogy rövidnadrágot hordjanak, és minden ilyen dolgokat a 

Kereszté ség e e alatt. Mil e  ször ű dolog ez! Látjátok, ők egi t eztele ek, de a 
Sátán Édenjében, és nem tudják. Nem tudják azt.  

121   Azt hiszem, hogy most éppen, ahogy innen ki nézek, ott egy uszodát látok, és ott 

asszo ok a ak. Ha sak az az asszo  felis er é, hog  it si ál ő ott, de e  is eri 
fel. Ő eztele . Az ő teste pedig sze t. Ő le eszi a ruhákat, amivel Isten felöltöztette, 

őrrel, amit ennek a nemzedéknek adott. Ő eg fol tá a  sak etkőzik. Ő eztele , „a 

civilizáció, magasabb tanultság, jobb civilizáció, jobb erkölcs” szava alatt. Hadd legyek 

izo os a a , hog  ez té leg elétek i ódik. Ez i d az ördögtől a , és el fog 

pusztulni az Úr Jézus eljö etelekor. Ő e ek i de  por ikáját el fogja pusztíta i. E ől 
semmi sem fog maradni.  

   És ó, arátai  szerte az ország a , és akik hallgattok e ge : ahog  Phoe i ől 
eszélek, go dolkozzatok el ezekről! Mert ti ki ag tok e ek té e. Most Jézus azt 

mondta, hogy ez még a Választottakat is megtévesztené, ha lehetséges volna.  

   Az első szelle  olt eg … az első fát ol az eg  sze t fát ol olt, a Sze tszelle , és 
neki nem volt szabad Abból kitekinteni. De amikor Sátán elkezdett beszélni neki az 

ismeretről, akkor ő éppe  sak úg  kipilla tott ögüle a ilágra.  

124   És po tosa  ez az, a it az ő lá a, a g ülekezet tett. Kell, látjátok, hog  ti is úg  
öltözzetek, mint azok a filmsztárok, vagy a fiatal férfiaknak kell, hogy úgy viselkedjenek, 

mint Elvis Presley, vagy Pat Boone, vagy valamelyik ilyen ember valamilyen vallás neve 

alatt.  

125   Pat Boone benne volt a Krisztus Gyülekezetében. Elvis Presley egy Pünkösdi volt. Két 

démonok által megszállt jellem, akik a világot egy rosszabb káoszba vitték, mint Iskáriótes 

Júdás tette Jézus Krisztus elárulásakor. Nem tudják ezt. Azok a fiúk nem is tudják ezt. 

Most én nem a fiúk ellen beszélek, hanem a szellem ellen, ami ezt mozgatja (motiválja, 

ösztönzi).  

126   Csak lépjetek ki arra az oldalra egy kicsit, csak engedjétek egyszer, hogy az a 

kúszónövény kapjon egy kis fogást (kapaszkodót) a kukorica hüvely körül egy alkalommal, 
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csak figyeljétek, hogy mi fog történni; a kukoricának vége. Ó, igen, az elintézi azt. 

Pontosan így fogja csinálni. Minden alkalommal így volt. Évának elég volt csak egyetlen 

pillantást vetni a világra.  

   És hadd o djak ala it ektek test ére , és test ér ő . Az Első Já os a , a . 
fejezet 15. versében, ezt most elolvashatjuk, ha akarjátok, a Biblia mondja: 

…Ha i szeretjük a világot, vagy a világnak a dolgait, ez azért van, mert az Isten 

szeretete nincs is bennünk. 

128   Most itt nem az a szó van, hogy a föld; hanem a görög szó itt az, hogy kozmosz, ami 

„a világnak a rendszerét” jelenti. Ha mi szeretjük a földnek a divatját, a világét, ha mi 

szeretjük a mai irányzatot, ha azt gondoljuk, hogy „ez eg  re ek időszak, ó, ha ekü k 
ilyen dolgaink vannak,” ha mi ezt gondoljuk, ha te így gondolkozol, akkor ez azért van, 

mert a gondolkozásod helytelen. Az megrontott az ördög által. „Mert, ha te szereted a 

világnak a rendjét, és azokat a dolgokat, ennek a jelen való világnak a dolgait, ez azért 

van, mert egyáltalán nincs is benned az Isten szeretete.” Emlékezz erre. Ó, Istenem! Ebbe 

nézzünk bele.  

129   Itt szeretnék megállni egy percre, és elmondani egy kis történetet. Hallottam 

eg szer eg  káplá ról lelkészről  eg  törté etet az első ilághá orú ól. Ők do álták…  

130   Ahogyan a Sátán kezdetben, amikor eljött az Éde kert e. Ő e  tudta kiás i azokat 
a agokat. Ne  tudta őket elpusztíta i. De per etezi őket éreggel, és az defor álja a 
Magot, és nem a egfelelő fajtát hozza elő. Az defor álta az eredeti Magot.  

   És ez az, a i ezek az összes allási progra . Ők még most is fiai és lányai Istennek, 

de el a ak torzít a defor ál a . Ők jár ak a g ülekezet e, ők jót akar ak te i. Eg  
apá a soha e  azért eg  apá á ak, hog  ő eg  go osz asszo  leg e . Eg  prédikátor 
soha nem azért megy el iskolába, hogy rossz ember legyen. Te nem azért jársz 

gyülekezetbe, nem azért fogsz kezet, nem azért van benne a neved a gyülekezeti 

nyilvántartásba, vagy nem azért csinálsz bármit a gyülekezetben, hogy egy rossz ember 

legyél. Hanem te azért próbálod ezeket csinálni, hogy te egy jó ember legyél. De hát ez 

egy megtévesztés, mert ez a torzítás (deformálás) az, ami ezt csinálja. A Sátán permetez 

rá. Látjátok? Istennek soha nem volt egy szervezete. Nincs ilyen dolog sehol Isten 

Szavában. 

   Iste  a i szer ezetü k, i Ő Be e agyunk megszervezve, egy Testé Istenben, a 

Mennyben. Így van. A mi nevünk benne van a Bárány Élet Könyvében. Látjátok? 

Figyeljétek. 

133   De látjátok, tudom, hogy ez nagyon kemény, de akarom, hogy még egy kicsit 

bírjátok ki, ha megtennétek. A világháború idejé … Bo sá at, hog  eltérek a tárg a tól.  
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134   De szeretném elmondani ezt a dolgot, mert ez hozzájárul az elemzéshez, arról, hogy 

a Sátá  it si ált az Éde e : ő eg  ször ű érget per etezett. Akarjátok tud i, hog  
mi volt ez a permet? Elmondhatom nektek. Nekem megvan ennek a képlete, két szóból 

áll: hitetlenség, a el  elle t o d a hit ek, ő a hitetle séget per etezte szét, a kétséget. 
És a tudomány állt annak a helyére. Ott, ahol az a lyuk (szuvasodás) volt, az belement 

abba a Magba, és Sátán azt a lyukat ismerettel, tudománnyal, és civilizációval tömte be, 

és ez eldeformálta Istennek az egész, teljes teremtését.  

135   Tudom, hogy talán azt gondoljátok, hogy én most valamilyen vak vágányra viszlek 

benneteket, vagy, hogy most jól felültettelek titeket a fára. De én is ezen a faágon ülök 

veletek együtt, és mi azért vagyunk itt, hogy rájöjjünk arra, hogy mit tehetnénk ebben a 

helyzetben. Nem kell, hogy mi máshogy mondjuk ezeket a dolgokat. Azért mondjuk, hogy 

eg áltozzu k, kell, hog  őszi ték leg ü k.  

136   Hiszen mindannyian ugyanazt az utat járjuk, és nekünk minden szóért el kell 

szá ol u k. Most tudjuk azt, hog  a ha gu k… A ikor egszülettü k az első kis felsírás 
is rajta lesz egy felvételen. És ezt vissza fogják nekünk játszani az Ítélet Napján. Még 

azokat a ruhákat is, amiket viseltek, azokkal fogtok szembesülni az Ítélet Napján. Ezt a 

tudomány is tudja a tévé által. Látjátok, nem a tévé hozza létre a képet, a tévé csak 

közvetíti azt. A ruhák színe, ahányszor csak mozogtál bennük, minden gondolat, ami az 

eszedben van, minden teljes mértékben fel van jegyezve Istennél. És az a nagydolog mind 

ott lesz ajd előtted azo  a apo , az összes sze es ruha, a it hordtál; i de  
alkalom, ahányszor csak elmentél a fodrászüzletbe, ahányszor csak levágtad azt a hajat, 

amit Isten adott neked. Ez lesz. Felelned kell érte. Nem fogsz tudni meg sem moccanni, 

ott lesz i de  előtted, ég azok a go dolatok is, a ik a te szí ed e  oltak, miközben 

azokat a dolgokat si áltad, i de  ott fog lejátszód i előtted akkor. Hog a  fogsz 
megmenekülni? „Hogyan menekednénk meg akkor, hogyha figyelmen kívül hagyunk egy 

ilyen nagy üdvösséget?” Látjátok? Nem fogunk tudni megmenekülni. Minden mozdulat, a 

szívünknek minden gondolata fel van véve ott egy másik dimenzióban, még az is, hogy 

il e  szí ű ruhákat hordasz. Ott a  a té é, a szí es té é, a i ezt izo ítja, sak elő 
lehet azt húzni és meg lehet nézni, és ez csak az egyik dimenzió a háromból, amiben mi 

élünk. Látjátok?  

137   Tehát ez a méreg hogyan lesújtott a gyülekezetre, lesújtott a földre! A Sátán mérge 

odament azokra a Magokra, és csinált lyukakat abban, és az okozta a deformálódást. 

Jobban és jobban, ő hí e , ag is Sátá  eg re él e re süllyed a gyülekezetek 

szívében, és az emberek szívében, és mindenben, a tudományban, tudományban. Addig, 

amíg nem vált egy olyan helyé, ahol az e eri faj keresztez e a … Hiszem, hogy minden 

ag a saját fajtáját hozza elő. És az e eri fajt, és a ö é eket, és mindent 

kereszteztek, elhoztak i ket eg  hel re; a föld ől esszük a i ételü ket, attól a mi 

testü k is hi riddé álik, ez teszi a i egész el é ket… Nos, fig elhetjük, hog  a i 
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testünk már kezd elesni 20, vagy 25 éves korunktól kezdve, azért, mert hi rid étel ől a 
sok degenerált sejt ott van bennünk, nem degenerálódnak-e a mi agysejtjeink? Nem 

sejtek azok is? Ezért van az, hogy a kis Rickyk végig futnak itt az utcákon ezekkel a „hot 

rod-okkal” ag se ességűre átépített régi autók ; a Ri ketták, Elvitták (vagányok), és a 

többiek, il e  e ekkel, ott ki t fél eztele ül az e erek előtt, el e t az eszük, i se  
tö é se i fogal uk az ille ről és az erköl sről.  

138   Az én kis történetemhez. Ez a lelkész elmondta, hogy kórházba került, és nagyon sok 

kato a feküdt ott a sátor a , éhá … Voltak, akik kí ülről jöttek e. Ő o dta, hog  
kiment ott, és az egyik tiszt azt mondta neki, „Lelkész, ki akarunk lovagolni, hogy 

megnézzük azokat a ezőket ott ki t.” Ahog  azok a  a apok a  tették, ők ledo tak 

mustár és klórgázt.  

139   És azt mondta, „Branham testvér, én kimentem oda, ott nem volt egy rügy (kéreg) 

eg  fá , ott e  olt eg  fűszálhajtás. Az eg  hús ét reggel olt.” Ő azt o dta, „Ott volt 

éhá  ro s ta k, a tiszt ek fel kellett jeg ez i őket, és azt kellett megnézniük, hogy 

volt-e bármi, amit lehetne tenni azokkal, a nagy Argone erdő közelé e .” Mondta, 

„Amikor ott álltam egymagam, feltekintettem, azt mondtam, ’Ó, Istenem, mindannyian 

ide fogunk eljutni.’” Így igaz, mindannyian ide fogunk eljutni. Minden fel volt égetve, 

sehol e  olt se i élet, a fű kiégett; a fák a gázok által elpusztultak, minden halott 

volt, kicsavarodva, lelógva, ahol a golyók és dolgok átlyuggatták azt. 

   Ha ez e  a ai ilág ak a képe, ahol a Sátá  per etezi az ő hitetle ségét, az ő 
hi ridizálását, az ő tudo á át, az ő is eretét! Egésze  addig, i t, a i kezdet e  olt, 
a ikor Iste  Ádá ot és É át odahel ezte a kert e, az g ö örű paradi so  halál élkül, 
betegség nélkül, fájdalom (szomorúság) nélkül, és minden tökéletes rendben, és nézzétek 

mit tett Sátán DDT-je! (diklór-difenil-triklóretán, etiltott ag o  erős ro ar éreg olt 
a a  az idő e  Ő ő e  eg  káosz a  a . Se i se  aradt a ól.  

   Ő o dta a lelkész , „Elkezdtem sírni. Visszamentem, vonzódtam egy sziklához.” 

Azt mondta, „Csak odamentem és néztem a sziklára, és félretoltam. Lent a szikla alatt volt 

eg  kis fehér irág, ö ekedett, az eg etle  élet e  lé ő dolog aradt, ert az eg olt 
oltalmazva a szikla által.”  

142   Isten az én Sziklám, oltalom nekünk ma, Ó, Istenem, amikor ezek a mérgek 

mindenütt repülnek a tudomány és az oktatás nevében. Oltalom nekünk. Tartsál meg 

engem addig a napig, ó, Istenem, ez az én imádságom. [Valaki a szószéknél azt mondja, 

„Ne teg él se i határidőt Bra ha  test ér.”-Szerk.] Most remélem, hogy mindannyian 

az alatt a Szikla alatt, Krisztus alatt vagyunk.  

143   Éppe  a i ap prédikálta , soka  hallottátok. Me te  az erdő e , adászta , és 
vonzást éreztem, hogy megforduljak. És szétnéztem, láttam ott egy üres cigarettás 

dobozt, vagy csomagot, vagy aminek hívjátok. És ez a cég, nem érzem, hogy most nevén 
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kelle e őket e ez e , de a dohá g ár, nekik van egy szlogenjük, „Egy gondolkodó 

e er szűrője, eg  dohá zó e er íze.”  

   Eli dulta  eg  ki sit to á  az erdő e , és Vala i o zott e ge , „Menj vissza 

ahhoz a cigarettás dobozhoz.”  

145   Azt gondoltam, „Mennyei Atyám, én lemegyek ide, ahhoz a fához, ahol a mókusokat 

Te egy reggel életre szólítottad. Miért hívnál Te vissza ide?”  

146   És Valami azt mondta, „Ott a  eked az a prédiká ió a kö etkező asár apra. A 

szöveged rá van írva.” Én gondoltam, „Egy cigarettás dobozra?” Visszamentem.  

147   És elkezdtem gondolkodni, „Eg  go dolkodó e er szűrője,” milyen egy 

egté esztés ez! Hog ha az e er eg általá  go dolkod a, ő eg általá  e  
dohányozna. De látjátok, az emberek lenyelik ezt.  

   Azt hisze  két é el ezelőtt olt, a ikor itt olta  az eg ik összejö etele , és 
felmentem a világkiállításra, amikor az volt a nyugati parton. És ott volt Yul Brynner’s-nek 

a képe, és sok más azokból. És a tudósok közül sokan ott voltak egy nagy csarnokban, 

eszéltek a dohá zás okozta eszél ekről. Hog a  ők az a füstöt áthúzzák eg  
márványon is, és fogtak egy kis Q- éget szűrőt , és ki ették szűrték) a nikotint, és egy 

patkány hátára helyezték, és ketrecbe tették, és hét nap alatt teljesen rákos lett, még 

e i se  tudott. Látjátok? Azt o dták… A íze  keresztül hozta át.  

       Azt mondták, „Szűrő!”  

149   Azt mondták, „Szűrő? Nincs is olyan dolog.” Azt o dták, te… Most ez aga a 
tudo á . Ők o dták, „Nem tudtok dohányozni, csak ha kaptok kátrányt. A kátrány 

csinálja a füstöt.”  

150   Az egyetlen dolog az, hogy van egy ravasz trükk, hogy több cigarettát adjanak el. 

A ikor ez, ha é … Remélem, nem gondoltok e ge  sze tségtörő ek, ag  eg  
fanatikusnak. Az ördög van az emberben, az csinál neki egy füstöt, hogy megölje 

ö agát. A ikor ő kí á ja eg  igarettá ak a ikoti  tartal át, hog  kielégítse az ő 
vágyát, most ez a cég ezzel a csaló trükkel jön, és azt mondja, „Egy gondolkodó ember 

szűrője.” Neki négy vagy öt cigarettát kell elszívnia, hogy vegyen annyi kátrányt magába 

hog  kielégítse őt , i t a it eg el tett. Az A erikaiak a halált árulják az ő test éreik ek 
és test ér őik ek! Nem tudom felfogni.  

151   De mégis ott elgondolkodtam azon, „Van egy gondolkodó e er ek szűrője, íg  
van.”  

152   Most, ha egy ember dohányzik, emlékezzünk rá, hogy az bemutatja a dohányzó 

embernek az ízlését. Akkor, ha te nem tudod a… betölteni a vágyadat egy cigarettával, 

a íg egkapod a füstöt ott, és kapod… hogy létrehozza az ízt. Tehát négy vagy öt 
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cigarettát elszívsz, többet fizetsz érte, mint akkor, ha egy hagyományos cigarettát 

elszívnál. Látjátok, ez egy ravasz trükk, egy reklámfogás; az Amerikai emberek 

megtévesztése. Akkor én Valley Forge-ra, és George Washingtonra gondolok; a katonái 

kéthar adá ak ipőjük se  olt a lá uko  azo  a hideg apo , hog  létrehozzák ekü k 
a gazdagságunkat! És aztán az Amerikaiak az Amerikaiaknak az ő test érük ek és 
test ér őik ek a halált árusítják eg  ha is trükkel, o skos ereségért, minden 

go oszság ak a g ökere. Ez a pé z ág a,szeretete. Az egész dolog sak egőrült, e  
tudják, hogy mind ezek a dolgok el fognak veszni! De, ha nem dohányzol, akkor nincsen 

rá ízed.  

153   Aztán azt gondoltam, hogy „Va  a go dolkodó e er ek eg  szűrője.” A 

go dolkodó e er szűrője! És ette  az é  szö ege et, „Eg  go dolkodó e er szűrője 
megtermi (bemutatja) egy szent ember ízét.” 

154   Tehát aztán gondoltam a mi felekezeteinkre, hog  ők is sokat si áltak, e eszik az 
embereket, Kereszténynek nevezik magukat, és csak élnek, ahogyan akarnak. Miért? 

Azért, mert többet tudnak így bevinni a felekezeteikbe vagy a szervezeteikbe. Többet 

tudu k e i i oda, ert i hag juk őket jö i ez alá, és másik alá, és bármiben. „Az 

nem tesz semmi különbséget, csak azért mert a nevüket a könyvbe helyezték, és azt 

o dják, hog  ők Kereszté ek. Ez i de . Ó, ’hit által megmentettek.’ Csak hinnetek 

kell.” Az ördög ugyanezt teszi. Igen. 

155   Nektek újjá kell születnetek, és az Iste ek szűrőjé  keresztül jö ! Most, ott an egy 

go dolkodó e er ek a szűrője. É  tarto  Azt az é  keze e  Bi liát . Az e  hoz 
létre egy felekezeti ízlést, de Az biztosan kielégíti egy szent ember ízlését, tudjátok.  

156   Hog a  tud a eg  ágott hajú asszo  alaha is át e i eze  a Szűrő ? Hogyan 

tudna egy olyan asszony, aki rövidnadrágot visel átjutni valaha is Ezen, vagy 

hosszúnadrágot, amikor a Biblia azt mondja, hogy „Utálatosság Iste  előtt az, hog  eg  
asszony olyan ruhát viseljen, ami egy férfihez tartozik?” És hogyan tudna egy férfi, aki 

valamire tartja magát itt, és úgy öltözik, mint egy asszony, és engedi, hogy hosszú haja 

legyen, mint egy asszonynak, a szemeibe lógó frufrujá al, fel sa ar a, i t az? Ő a 
feleségé ek az alsó e űjét iseli. Az asszo  pedig a férfi ak a külső ruháját hordja. Eg  
go dolkodó e er szűrője? Eg  go dolkodó férfi e  tesz il et, ag  eg  go dolkodó 
asszony sem tesz ilyet. Mert Istennek az Igéje nem fogja azt átengedni.  

157   Nincs egyetlen ilyen dolog sem, ami átmehetne az Igén. Ez a Szentszellem, és Az 

hozza az Igét belétek, és Az megtermi (bemutatja) egy szent embernek ízét.  

158   Nézzük meg ma, Ricketták az utcán, si os, g ö örű testfelépítést, amit Isten adott 

eki, és Sátá  hasz álja azt. És ő ol a  erköl stele ül fog öltöz i, e  tudja azt, hog  
talán már egy hét múlva lehet, hogy a sírban fog rohadni. 
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159   Ahogy jöttem itt le az utcán nem régen. Az egyik konferencián prédikáltam az Isten 

Gyülekezetében a nyugati parton, egy összejövetelen kint a délnyugati Biblia iskolában. 

Eg  kis hölg  sétált lefelé az úto , eg  kis… kis ruhák a , iki i, ag  a i ek azt 
nevezitek, rojtos szegéjjel, és egy cowboy kalap csizmákkal. Mentem fel az úton. Azt 

gondoltam, „Szegény kis társ, valami anyukának és apukának a gyermeke, ide lett 

helyezve, hogy egy Isten leánya legyen, és egy csali csapdájává lett az ördögnek.” Azt 

gondoltam, „Azt hiszem, csak megfordulok és visszamegyek, és beszélek azzal a 

gyerekkel.” Úg  ézett ki, hog  talá  az é  Sárá al eg  idős, tizenhat, tizenhét éves, 

vagy ilyesmi. Azt gondoltam, „Nem, jobb, ha nem. Csak felmegyek itt az úton és 

imádkozok érte. Ha valaki meglát, hogy vele beszélek, jobb, ha nem teszem azt.” 

160   Most figyeljetek, Istennek fiai, ti, akik ugyanilyen helyen vagytok, ezek a mai 

Jéza elek játszadoz ak eletek, de eg  go dolkodó e er go dolkod i fog először. Lehet 
ő ol a  si os, lehet „én tudnék sikert elérni vele,” de az a lelkedbe fog kerülni, fiú; 

néhánya  ti lá ok, ezek ek a Rikik ek! Eg  go dolkodó e er szűrője egter i 
(bemutatja) egy szent ember ízét (ízlését).  

161   Ti ős férfiak, a ikor látjátok azokat az asszo okat ott ki t az ut á  úg , ti 
Iste ek fiai, e  is eritek fel, hog  i törté t először kezdetben? Amikor a tudomány 

ol a  si ossá tette az asszo okat az özö íz előtti ilág a , a íg az Iste ek fiai 
elvették az embernek a lányait (nem Istennek a leányait), és Isten soha nem bocsájtotta 

ezt meg. Elpusztították az egészet; tudomány, sze . Korá a … Észre ettétek, hog  az 

asszonyok szépsége növekszik az utolsó napokban, és ez a végnek egy jele; Isten 

izo ította ezt. Tehát, hasz áljátok alkal azzátok  eg  go dolkodó e er szűrőjét, 
akkor meglesz nektek egy szent ember íze (ízlése). Ez az otthonodba fog kerülni. Ez a 

pozíciódba fog kerülni. Mindenedbe fog kerülni, amit kaptál; azon felül a te lelkedbe! Az 

fel fogja törni a te otthonodat. Lehet, hogy egy másik férfi fogja a gyermekeidet 

felnevelni, vagy egy másik asszony fogja felnevelni a gyermekeidet.  

   Vedd eg  go dolkodó e er szűrőjét, az e fogja utat i eg  sze t asszo  ízét. 
Amikor elindulsz a fodrászüzletbe, ag  ala i ás a, és ők o dják eked, „tudod, 

fejfájást fogsz kapni.” Vedd eg  go dolkodó asszo  szűrőjét, a it a Biblia mondott, 

látjátok, akkor fordulj el attól. Látjátok? Ne tedd azt.  

163   Én a testvéretek vagyok és szeretlek titeket. Semmim nincs ellenetek. Isten tudja. 

Azért teszem és mondom ezeket, mert Isten szeretete van bennem felétek. Ha egy férfi 

kimegy oda, és ha nem mondják el nektek ezeket, ha a ti pásztorotok engedi, hogy így 

üljetek itt és íg  iselkedjetek, akkor ő e  szeret titeket. Ne  szerethet titeket. É  e  
akarnám, hogy ilyen módon szeressem az asszonyokat. Én azt akarom, hogy az én 

testvérnői ek sze t ízlésük leg e . És azt akaro , hog  ő té leg a test ér ő  leg e . 
Nem valaki, aki csak arról beszél, hogy milyen csinos, és hogy néz ki, nem egy kis szex 

királ őt akarok. Ő eg  az é … Hát izo . Ne . Azt akaro , hog  eg  hölg  leg e !  
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164   Ó, Uram, tart engem a Szikla alatt. Igen. Az Efézus 5:26-ban, az egyetlen módja 

annak, azon a Sziklán keresztül, az, hogy „Megmosódjál az Ige általi elválasztódás 

vizeiben.” Így van. 

165   Most, e e gedd, hog  az ördög leper etezze  téged az ő ta ultságával. Nem, 

e . Az ki fogja öl i előled a efol ást. Ne engedd, hogy az ördög vegye azt, „Nos, én 

ehhez a gyülekezethez tartozom, amibe az anyukám, az apukám, a nagymamám 

tartozott.” Ne engedd, hogy az ördög ezzel lepermetezzen téged. A Biblia már elmondta a 

Hét Gyülekezeti Korszakra, és dolgokra ott, ez mind ment magba! Így van. Az egész dolog 

romlott. Az egész dolog eg  so ós fájdalo . Ne e gedd, hog  ő leper etezze  téged 
azt mondva, „Nos, ez magasabb erkölcs. Mi tanultabbak vagyunk, mint azok a régi 

idők e .” Ne engedd, hogy az ördög átnyomja ezt rád. Megmutattam nektek az ő egész 

civilizációs, oktatási és tudományos progra ját. Ő eg e ese  a g ülekezet e jutott, és ti 
ne hallgassatok erre. Tartsd ki a fejedet azokból a régi piszkos televíziókból, és dolgokból! 

És… Hát izo .  

166   A mi szövegünk azt mondja, „Ne idomuljatok, de változzatok el (át).” Ne menjetek 

bele és mondjátok, hogy „Vasárnap hozzá idomulok valamihez.” Nem. Menjetek be, és 

változzatok el (át) pontosan most, változzatok el (át), attól, amik vagytok, azzá, amit Isten 

akar, hogy ti legyetek.  

167   Most, ez attól függ, hogy milyen fajta mag van benned. Ha egy intellektuális 

(értelmi, észbeli) oktatási mag van benned, akkor az csak egyetlen dolgot tehet, eltorzít 

(deformál) téged, ez minden, Istennek egy fiával vagy leányával, amit tesz. Ez az egyetlen 

dolog, amit tehet. Az emberek ma, ahogy kinéznek, úgy viselkednek, mintha még azt sem 

hinnék, hogy egyáltalán van Isten.  

168   Bocsátsátok meg ezt a kifejezést. Ha bárki érzéseit ezzel sértettem, nem ez volt a 

szá déko . Néhá  asár appal ezelőtt a saját lá o  hí ott eg e ge  eg  tele ízió 
elé, hogy nézzek egy vallásos éneklést. Ez vasárnap reggel volt. Én Oral Robertset akartam 

halla i az ő progra já a , o dta  ekik, hog  tudassák elem. Azt mondták, „Hallgasd 

ezt meg, ezt a ag szerű eg házi é ek é eklést.” A fia  is ott állt, és eszélt eke  erről 
szintén. És é  egfordulta , hog  leüljek… 

169   Mi bérlünk egy asszonytól, akinek a házában van televízió. Én soha nem akarok 

egyet az én házamban. Nem, uram. Én nem akarom azt a dolgot az én házamban. Én 

kilő é  azt az é  puská al. É  e  akaro , hog  ár i közö  leg e  ahhoz a go osz 
dologhoz. Nem, ura ! De ette  eg … 

170   Hadd beszéljek rólatok itt Arizonaiakról. Láttátok ezt az elemzést a mai iskolákról, 

ugye? Az Arizonai iskolákban a gyerekek nyolcvan százaléka elmebeli hiányosságtól 

szenved, és azoknak hatvanhét százaléka televíziót néz. Mit szóltok ehhez?  
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171   Jobb lenne, ha használnátok a ti puskátokat! Látjátok? Tehát, ne engedjétek, hogy 

az ördög lepermetezzen titeket azzal. Nem, uram. Most emberek, ahogy mondtam, az 

emberek úgy viselkednek, mint hogyha soha nem kellene az Ítéletre menniük.  

172   Ezek a fiúk és lányok, volt néhány Indián család, sok mindenük volt. Azt hiszem egy 

Mr. Pool e ű e er olt a ak a feje. És ha alaha is látta  eg  oder  gú olását az 
eg házi é ekek ek, ahog a  ők azt előadták; eg  so ó kis Ri kies állt ott, és rázták a 

kezüket fel és le.  

173   Kétségkívül méltányoltam ma reggel a fiatalembert, aki énekelt, tisztességesnek 

látszott, mint egy igazi férfi. Tetszett nekem. Amikor ti üzletemberek vesztek egy csomó 

Rickiest, és kiállítjátok ide, és kiáltoznak és ordítoznak, és tovább, és tartják a 

lélegzetüket, amíg elkékül az arcuk; az nem éneklés, ez egy csomó tudományos zaj 

létrehozása. Az éneklés az „dalla  dal  a szí ől.”  

174   És azt gondoltam, „Milyen kár, milyen szégyen! Hogy a vallás neve alatt úgy 

viselkednek, mintha nem is lenne Isten!” Valaki azt mondta a minap egy fiúnak, aki a 

lányommal jár. Egy Keresztény fiú, azt mondta, ad neki egy okos megjegyzést Ádámról és 

Éváról, azt mondta, hogy „Éva ment keresztül a kerten. Mondta, ’gyerekek, látjátok ott 

azt a fát?’ Mondta, ’ott volt az, ahol anyukátok kievett minket a mi házunkból és 

otthonunkból.’” El tudjátok ezt képzelni, aki állítólag egy szilárd Keresztény, aki venné az 

ígéretet és Istennek Igéjét, és dobja Azt egy disznó karámba! Úgy viselkednek, mintha 

nem is kellene Ítélethez jönniük. De Isten minden titkot az Ítéletre fog hozni. Úgy 

viselkednek, mintha nem lenne Isten.  

175   Ne  akaro  őket olo dok ak e ez i, ert a Bi lia azt o dja… a olo d, e  
helyes. Jézus azt mondta, hogy nem. „Ne hívjatok senkit embert egy bolondnak.” De a 

Zsoltárok 14:1-ben az áll, „A olo d azt o dta az ő szí é e , ’nincs Isten.’” Látjátok? Ők 
e . É  e  akaro  őket olo d ak e ez i, de ők úg  iselked ek, i tha olo dok 

lennének. Úgy viselkednek, mint az.  

176   Tehát, látjátok, hogy hol vagyunk ma, mintha nem lenne Isten. „Én gyülekezethez 

tartozok!” És mindannyian az egész dolog, a Biblia egy nagy vicc. „A mi gyülekezetünk 

tudja hová megy!” Igen, egyenesen a pokolba. És po tosa  ott a ak az ő útjuko , le t 
a tudományon, oktatáson, teológiai szemináriumokon át, és dolgokon át, csak járva 

egyenesen lent azon az úton. A Szentszellemnek még csak esélye sincs arra, hogy egy 

kijelentést adjon semmire; a szemináriumok azonnal kivágják azt.  

177   A Szentszellem van, hogy vezessen minket; nem egy szeminárium, nem a püspökök, 

és a fel ig ázók, és íg  to á . A Sze tszelle  a i Vezető k.  

178   Kái  olt eg  il e  sze él . Ő ag o  allásos olt selekedetek e . Most, ha a 
vallás minden, ami neked eg a , akkor Iste  igazságtala  olt Kái  elítélésé el. Mert ő 

allásos olt, ő ug a ol a  allásos és őszi te, i t Á el. E lékezzü k rá, hog  ő go dolt 
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Iste re, ő i ádta Iste t, eki olt eg  g ülekezete, ő épített eg  oltárt, ő készített eg  
áldozatot, ő i ádkozott, de ő el olt utasít a. Ne  szá ít, hog … Ézsau szi té . Látjátok?  

179   A vallás, látjátok, a Sátán üzlete; nem pusztítja el az egész dolgot, de csak 

esze ezi, egfertőzi  azt. Ez i de . Ő e  fogja az egész dolgot elpusztíta i. Ó, 
nem kommunizmus; nem, nem, az antikrisztus nem a kommunizmus. A Biblia mondja, 

hogy „Az becsapná (megtévesztené) a Választottakat is, ha lehetséges volna.” Ne 

figyeljetek a vasfüggönyre, hanem egy lilára. Hát bizony.  

180   De figyeljétek, Káin jött imádni Iste tiszteletre , de a rossz ag olt ő e e, a 
kígyó magja. A kígyónak sziszegése volt sziszegve át neki, ert ő olt az asszo ak a 

agja. Ő tudta Iste  tökéletes akaratát, de e  olt hajla dó egte i. Tudtátok ezt? A 
Sátán tudja Isten akaratát, de csak elutasítja (megtagadja) azt megtenni. (nem hajlandó 

megtenni)  

   Fig eljétek eg, ő látta, hog  Iste  igazolta Á el üze etét. Most azt akaro , hog  
gondolkodjatok, hasz áljátok a go dolkodó e er szűrőjét eg  per re. Á el ek hel es 
volt az üzenete, Isten igazolta, hogy az az Igazság! Értitek most? Hát bizony. Ábel üzenete 

elfogadásra talált, és Káin látta ezt, és tudta, hogy Isten igazolta azt az üzenetet. De mégis 

képtele  olt rá e  tudta te i azt . A üszkesége isszatartotta őt attól. Így van, a 

üszkesége tartotta issza. Ő látta, hog  Iste  igazolja az üze etet.  

182   Tehát, úg  tű ik, ost ol a  ehéz az e erek ek, hog  egalázzák agukat az 
Iste  Igéjéhez. Ők sak e  akarják egte i. Ők egalázzák agukat a g ülekezet 
hitvallásának, de nem az Isten Igéjének.  

183   Hog ha ezt eg akarjátok talál i, akkor… itt a  eg  Sze tíráshel , erre utalok itt. . 
Mózes 4:6 és 7, Isten azt mondta Káinnak, „Miért csüggeszted le a tekinteted? Miért vagy 

telve indulattal, körbe járkálva? Te csak hallottál egy üzenetet, ami felzaklatott, feldúlt 

téged.” Azt mondta, „Nos, miért csinálod ezt? Miért csüggeszted le a fejedet, mert Én 

nem jöttem a te gyülekezetedbe? Miért csinálsz így?” Használod a gondolkodó ember 

Szűrőjét? Látjátok?  

184   Vagy, „Miért ne … Miért ézel íg  ki?” Azt mondta, „Ha jól cselekszel, menj, tegyél 

úgy, mint a te testvéred tett ott kint, Én, elfogadlak és megáldalak téged. Ugyanazt fogom 

veled cselekedni.” De ő sak e  tudta egte i azt. Ő Iste  o dta, „Nos, ha nem 

teszed, a hitetle ség ű e az ajtód ál fekszik.”  

185   Most, amikor azt mondják nekünk, hogy „A csodák napjai elmúltak.” És ők ezt 
annyira tökéletesen látják igazolva és bizonyítva, látjátok, hogy mindazok a dolgok, amit 

Iste  egígért, hog  Ő az utolsó apok a  selekedni fog, a Jelenések 10- ől, és a 
Malakiás 4- ől, i dazok a dolgok tökéletese  úg  eigazolódott. Mi a aj, test érek? Mi 
a rossz (helytelen, téves), látjátok?  
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186   Ha ők e ; a hitetle ség, a i a ű . Csak eg etle  ű  a , ez a hitetle ség. Íg  
van. Nem azért vagy elítélve, mert iszol, dohányzol, rágózol, rövidnadrágot viselsz, vagy 

bármit teszel. Nem, nem ez ítél el téged. Ez azért van, mert nem hiszel. Ha te hiszel, nem 

fogod egte i azt. Látjátok? Eg  hí ő e  teszi azt. Ő eszi eg  go dolkodó e er 
Szűrőjét, látjátok, látjátok, ag  eg  go dolkodó asszo  Szűrőjét. Re d e . De, látjátok, 
a ű  ott fekszik az ajtó a .  

187   Most figyeljétek meg, hogy mit tett ez Káinnal, és ez ugyanezt teszi ma is. Ez tette 

Kái al, hog  el e je  eg  szá dékos ű e. Ő szá dékosa  olt e gedetle . Mi de  
e er ug a  íg  lesz. Szá dékosa  e gedetle , iutá  látta Iste től íg  igazol a Á el 
üzenetét, hogy az volt az igazság, és visszautasította (megtagadta), hogy tegye azt. Akkor 

ug a azt tette. Akkor ő átlépte az el álasztó o alat.  

188   Ott van egy vonal, amit át lehet lépni. Tudtátok ezt, nem? [A gyülekezet mondja, 

„Ámen.”-Szerk.] Most, ti prédikátorok mind itt, mind a telefon kapcsolatokon keresztül, 

ahová ez a közvetítés most eljut szerte az országban, felismeritek ezt? Amikor látjátok, 

hog  az a Sze tírás, és ti e  teszitek azt, Iste  e  fog örökké… Ő fog… Ó, ti to á  
fogtok menni, és meg lesztek áldva. Így volt mindegyik Izraelben, ők éltek po tosa  a 
pusztában, és nevelték a gyermekeiket, gabonájukat, meg voltak áldva, és minden, de 

„ i deg ik i de  eg es  Örökre el oltak álaszt a Iste től.” Jézus mondta így. Ó, igen, 

Isten igazán meg fog áldani téged, de te elvesztél. Biztosan. Most ezt a Biblia mondja, ez, 

a it Ő o dott. Fig eljétek eg, át tudjátok lép i az el álasztó o alat. Hiszitek ezt? 
[„Ámen.”] Káin megtette azt.  

189   Lapozzunk csak át ide egy percre, vettem a Zsidók 10:26. Lássuk, megtalálom-e 

g orsa . A Zsidókhoz írt le él . fejezet, és a… azt hisze  a . erse. Azt írta  ki ide. 
Csak egy perc, ha elviseltek engem, és hadd olvassuk csak el egy perc. Rendben, itt 

vagyunk.  

Mert ha i szá dékosa  vétkezü k, iutá  i… egkaptuk az igazság is eretét, 

ott e  arad tö  ű ért való áldozat. 

Hanem egy bizonyos félelmetesnek látszó ítéletnek, és tüzes felháborodásnak, 

amely el fogja pusztítja az ellenséget.  

190   Ez ÍGY SZÓL ISTEN SZENT IGÉJE. Ha mi szándékosan nem hisszük, miután láttuk Ezt, 

és hallottuk Ezt, akkor mi átléptük azt a vonalat. Akkor soha többé nem lesz arra 

bocsánat, akkor átlépted a vonalat.  

       „Ó,” azt mondjátok, „Isten még mindig megáld engem.” Ó, igen.  

191   Emlékezzetek Izraelre, a határmentén. Amikor Isten adott nekik egy ígéretet, odaát 

a Szentföldön; tej és méznek a földjén, az jó volt. És amikor Mózes kiküldte Kálebet és 
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Józsuét, és a kémeket, átmentek és kikémlelték a földet, és visszahozták az igazolt 

bizonyítékot.  

192   Tíz azokból azt mondta, „Mi nem tudjuk megtenni azt. A nehézségekre néztek ott. 

Mi fanatikusok leszünk. Mi kaptuk ezeket a kis pici dolgokat, hogy harcoljunk azzal. 

Nézzétek, nekik mijük van. Mi, mi nem tudjuk megtenni azt. Mi nem vagyunk képesek 

megtenni azt.” 

193   Józsué és Káleb azt mondta, „Mi több mint képesek vagyunk erre! Isten tette az 

ígéretet.”  

   És e lékezzetek, ők isszafordultak. Ez olt Kádes- ar eá ál. És ők isszafordultak, 
és vándorokká váltak a pusztában. És mindannyian meghaltak, és Örökre elvesztek. Jézus 

mondta így. 

195   Nehogy átmenjetek azon a választó vonalon, látjátok. „Amikor tudsz jót tenni, és 

e  teszed, az eked ű .”  

196   Izrael ugyan ezt tette. Miután látták, hogy Mózes igazolást nyert, és aztán engedték, 

hog  Bálá  leper etezze őket, az a drága igazolt Mag. Pásztor, (soha) ne mondj semmit 

az Ige elle . Nézzétek eg Bálá ot, ő eg  próféta olt, és ő látta Iste ek Magját 
igazol a. De az ő saját ag  felekezeté  elül, a el e  élt, Moá  látta azokat a 

á dorokat átjö i a földö , ő leper etezte őket, azt o dta, „Nos, várjatok egy percet, 

mi mindannyian Keresztények vagyunk. Lám, a mi atyáink és a ti atyáitok ugyanazok. Nem 

vagyunk mi Lót gyermekei? Nem volt Lót Ábrahám unokaöccse? Nem mind ugyanazok 

vagyunk? Hadd házasodjunk össze egymással.” És Izrael, mint Éva az Édenkertben, 

e gedte, hog  a Sátá  leper etezze őt, ő a ha is prófétá  keresztül leper etezte 
Izraelt. Amikor egy igazi próféta ott volt velük az igazolt Igével. De egy intellektuális 

értel i  tudo á os elgo dolás elképzelés  által, ő leper etezte őket. Gondoljatok 

ele. Most az soha e  olt eg o sájt a, a ű  soha e  olt eg o sájt a.  

197   Azok a agok egésze  egrothadtak a kötelesség útjá a , az ígéret földjére ezető 
úton. Mindannyian elvesztek (elpusztultak), és elrothadtak, pontosan, egyenesen a 

gyülekezetben, a kötelesség (szolgálat) vonalában, Istent követve. És engedték Sátánnak, 

hog  i tellektuális értel i  per ettel át per etezze őket, oktatási, értel i felfogással 
(elgondolással), azt mondta, „Nos, mi ugyanazok vagyunk, mindannyian Istennek 

gyermekei vagyunk.” Ti e  ag tok! De ő e gedte, hog  az a ha is ta ító ott 
leper etezze őket az értel i elgo dolással, a i eki olt arról.  

198   Éppen úgy, mint ahogy az Ökumenikus Tanács teszi most, látjátok, ugyanazt, „Nos, 

mi fogunk mindannyian közösen csatlakozni egy nagy szervezetben.” A ti egész szervezeti 

re dszeretek az ördögtől a . A Bibliában ez a fenevad jegye (bélyege). Nemsokára meg 

lesz eke  erről a kö e , ha az Úr akarja.  
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199   Figyeljétek meg, hogy Noé idejében, látták az Igét felemelkedni, úszni. Most hadd 

tegyek ide egy kis megjegyzést, az Ige össze lett illesztve (összekapcsolva), azért, hogy 

átváltozzon a földtől az éghez. Látták a dolog ak a szerkezetét; de az ő értel i 
elgondolásukkal az arcába nevettek Noé prófétának, a ikor ő a ég időről prófétált. De 

it tett… A ikor Iste  Igéjé ek a szerkezete elkészült, a ikor eg olt kí ülről és elülről 
urkol a  i ádsággal és hittel. Aztá  jöttek az esők, és a allások ak az összes értel i 

elgondolása meghalt, és elrothad egye ese … eg e ese  az ő g ülekezeteik e , 
pontosan azon a földön. És a bárka lebegett (úszott) mindazok fölött. A tudomány által 

lepermetezett mag egészen elrothadt az ítéletben.  

200   Mit próbálunk mi tenni, valahogyan próbáljuk megalapozni a mi gyülekezetünket, 

vagy próbáljuk megalapozni Istennek Igéjét? Mit próbálunk csinálni? Min munkálkodunk? 

Próbáljuk az embereket visszavinni Ebbe? Ez a nagy Éva mit próbál itt csinálni az utolsó 

napokban, ez gyülekezeti Éden?  

201   Most mindjárt be kell fejez e , test érek, ert ár ag o  későre jár. [Eg  test ér 
azt mondja, „Menj tovább!”-Szerk.] Csak adjatok nekem még tizenöt percet, és én 

megállok a Szentírással itt. [„Persze, folytasd.”] Igen. Rendben. Tudom. Nos, az emberek 

alószí űleg e akar ak jö i ide és kitakaríta i ezt. De úg  tű ik ehéz eke  
abbahagynom. [„Csak folytasd.” „Nos, nincs semmi sietség.”] Sietni fogok. Rendben.  

202   Nézzétek, a nagy tudományos, oktatási, hibrid Éva ma, hívjuk a gyülekezetnek, mit 

pró ál si ál i? Ő pró álja fel agasztalni Isten Igéjét, és megengedi az embereknek, 

hog  azo  a ódo  teg e ek, ahog  tesz ek? Ők e  hasz álják a go dolkodó e er 
Szűrőjét, ag  Iste  Szűrőjét. Nézzétek, it tere ek ők eg. Ők saját agukat 

agasztalják fel. A g ülekezet az ő is eret programjának a saját eltorzult magjában az 

egész fajt rávette arra, hogy tudományosan figyelmen kívül hagyják Isten Igéjét. Most én 

hadd mondjam el ezeket a megjegyzéseket, nem akarlak túl sokáig itt tartani már, de kell, 

hogy ezt befejezzem. Tudományosan tudatlanok! Amikor Isten pontosan itt van a földön, 

és selekszi a dolgokat, a it Ő tesz, az Ő egígért Igéje által, és ők Ezt fig el e  kí ül 
hag ják, és el e ek tőle, ert ők tudo á osa  tudatla ok!  

203   É  osol ogta  a Willia s test érre, ert ő iderakott nekem egy darab papírt, 

„Egész délután maradhatsz.” Én értékelem ezt, igazá  kitű ő.  

204   De az e erek… szá dékosa  étkez ek. Ez okozza, az egész ilág g ülekezeti 
rendszere ma szá dékos ű e  áll Iste  elle . Miért, józan ille dőség, bizonyítani fogja, 

hog  ez igaz. Re d e . Eg  testi kí á ság leple ág  fát ol  eg akította az ő sze üket 
az Iste  Igéjére, és ő g ülekezet  újra eztele ül találja agát. Tudjátok, hog  a 
Jelenések 3-ban Isten azt mondja, „G ertek, és eg etek Tőle  eg  kis szemgyógyító írt, 

hogy a ti szemetek megnyíljanak.” Látjátok, a sze g óg ító Ír az Ő Igéje.  
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   Tudjátok, ők azt o dják, „Nos, ez az ember negyven évet tanult, hogy megkapja az 

ő fokozatát. Ő eg  BLD  adjunktus és (DD) doktor és mindez lesz.”  

206   Tudjátok, hog  Jézus it o dott erről? Ő azt o dta, „Ha egy ember megtagadja 

önmagát.” Pál megtette. Azt mondjátok, „Az nem azt jelenti.”  

207   Nos, akkor Pál iért kö ette azt? Ő azt o dta, „Én soha nem jöttem hozzátok 

emberi bölcsesség csábító szavaival, mert akkor a ti reményeiteket arra építenétek. 

Hanem én a Szentszellem megnyilvánulásaival és erejével jövök hozzátok, hogy a ti 

sza aitok… a ti hitetek Iste ek Sza ára leg e  épül e, e  eg  öl sesség 
megnyilvánulásaira.”  

   Úg  tű ik, hog  az e erek elvesztették a józa  ille dőségüket, és szerénységüket 

eg szerűségüket, eré ességüket, erköl sösségüket . Ők e  ol a ok, i t rége  
voltak. Régen, amikor a próféta azt mondta, „ÍGY SZÓL AZ ÚR,” az emberek remegtek. 

Igen, biztosan. Az emberek megmozdultak, mert féltek. De most elvesztették minden 

rettegésüket Attól. Ők e  félik rettegik, tisztelik  Iste t.  

209   Salamon azt mondta, „Isten félelme a bölcsesség kezdete,” csak a kezdete.  

210   A próféta mondhatja, hogy ÍGY SZÓL AZ ÚR; az emberek azt mondják, „ostobaság!” 

Látjátok, nincs remény számukra. Azt mondják, „De hát, mi okosak vagyunk. Mi 

értel iségiek ag u k, ekü k e  kelle ek il e  dolgok! Mi tudjuk, hog  iről 
beszélünk!”  

211   Ez is egy régi közmondás, hogy „A bolondok szöges ipő el fog ak jár i ott ahol az 
Angyalok félelemmel lépkedtek.” Bizonnyal.  

212   Tehát, mi az elváltozás? (Gyorsan.) Hogyan kapjuk azt meg? Mit csinál az elváltozás? 

Isten teszi ezt az Ő Igéjé ek Szelle e által. Ő át áltoztat átalakít . Ő elülteti az Ő Magját, 
hullatja az Ő Szelle ét Arra, és előhozza Azt a ter éket. Az Ő Sze tszelle e át áltoztatja 
az Ige Magot, hogy igazolja a saját fajtáját.  

213   Milyen fajta mag vagy megmutatkozik abban, hogy mi van benned. Nem tudod azt 

elrejteni. Bármi vagy belül az látható kívül. Te csak nem tudod eltartani magad attól. Te 

nem tudod csinálni bármelyik fát, csak ami az van. Látjátok, az úgy is úgy lesz. A 

Szentszellem átváltoztatja a belül lé ő agokat. Ne  szá ít, hog  il e  fajta ag az, át 
fogja változtatni azt. Ha az go osz, akkor az go oszt fog előhoz i. Ha az egy képmutató, 

akkor az eg  kép utatót hoz elő. Ha az Iste ek eg  alódi Igéje, akkor az elő fogja hoz i 
Iste ek eg  alódi fiát, ag  leá át, eg  go dolkodó e er Szűrőjé  át. A ikor az a 
Mag előjö , az Azo  át jö , Az egter i e utatja  Iste ek egy fiát és leányát.  

214   Eg  apo , a ikor a ilág a sötétség ek káoszá a  feküdt, Iste … Most ag o  
fig eljetek, ert e  fogu k eszél i… sak eg  ki sit to á . Nézzétek. Eg  apo , 
amikor a világ újból mindenféle vallásokban volt, kézmosás, edények, külö öző ruhákat 
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és kalapokat hordtak, és így tovább, az feküdt a teljes káosz közepében. Istennek a valódi 

Izraele a ira el olt ferdül e a tör é ektől, és Iste ek a re deleteitől, hog  Jézus azt 
mondta, „Ti a saját hagyományaitokkal Istennek Igéjét hatástalanná teszitek az emberek 

számára, a saját hagyományaitok által.” És nézzétek meg azokat a szent papokat, ahogy 

hí ták őket, és Jézus azt o dta, „Ti a ti at átoktól az ördögtől ag tok, és az ő u káit 
végezitek.” Látjátok, Ő po tosa  ezt o dta.  

215   Most amikor a világ egy ilyen fajta nehéz helyzetben volt, Isten Szelleme újra 

ozdult eg  Magra, a el  ele e el olt re del e. Ő átfor álta lefordította, értel ezte  
és átváltoztatta (átalakította) az Ézsaiás 9:6 ígéretét; Ő, Iste , e eri testé lett, hogy 

eg e tse azt a káosz időt. A ikor az e er Iste  kép ására elkészült, itt jött Iste , a 
próféta által, aki azt előre látta… Most e lékezzetek az Ige, a próféta előre látta azt, po t 
ugyanaz a próféta, aki látta Sátánt ebben az utolsó napokban, látjátok, ebben az oktatási 

progra a , és az ő dolgai a , allásos progra a . Ug a ez a próféta az Ézsaiás : -

ban azt mondta, „Eg  G er ek születik ekü k, eg  Fiú adatik ekü k, és az Ő Ne ét 
hívják ’Tanácsadónak, a Békesség Fejedelmének, a Hatalmas Istennek, és Örökkévaló 

Atyának.’ És az Ő ural á ak e  lesz ége.” És ez az Ige Isten Szava volt. És a Szellem 

ozdult arra a Szóra, és Az egfor álódott eg  szűz ek a éhé e ; eg  e er, „egy fiú 

született,” nem teremve lett, „született.” 

216   Sátá  pró álta és pró álta újra, hog  leper etezze Azt. Fel itte Őt és azt o dta, 
„Ha az ag , a it o dasz, hog  Te ag , akkor teg él eg éhá at ezek ől a 
gyógyításokból itt nekem. Mutasd meg nekem hogyan csinálod. Változtasd ezt, kenyérré, 

és ezeket a köveket változtasd kenyérré. Hadd nézzük meg, hogyan ugrasz le innen, mert 

a Szentírás azt mondja, hogy Te képes vagy arra.” 

217   Látjátok azokat a vallásos ördögöket még ma is ugyanazt a dolog mondják? „Ha van 

ilyen dolog, mint Isteni gyógyulás, akkor itt fekszik x. y. testvér, hadd lássuk, hogyan 

g óg ítod őt eg.”  

218   Ugyanaz az ördög ott állt Jézusnál, a keresztnél, és azt mondta, „Ha te vagy az Isten 

Fia, akkor jöjj le a keresztről.”  

   Az Ige o dta, hog  Ő olt az Iste  Fia. A Szelle  izo ította, hog  Ő olt az Iste  
Fia. Az Ézsaiás 9:6 beteljesült. És a minap este sokan hallottátok a közvetítésben, hogy 

hogyan mi vettünk körülbelül hatvan Ószövetségi Szentírást, majdnem, azt hiszem, arról, 

hogy a Szentírás bizonyítja, hog  Ő olt Az.  

220   Ó, Sátán próbálta és próbálta újra, mindent megtesz. Egy este, amint ott volt egy 

hajó hátuljá a , látta, hog  Ő alszik. És akkor azt o dta, „Most elpusztíto  Őt.” De nem 

tudta.  

   Megpró álta kísérte i Őt, hog  teg e  hel telen dolgot, de képtelen volt rá. Miért? 

Ő pró álta leper etez i lázadással az eleve elrendeltséget. Azt nem lehet megtéveszteni. 
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Nem, nem. Az Ige o dja, hog  Ő itt lesz. Á e . Ni se  se il e  ördög, a i Őt 
felzaklathatná, és nincsen más Isten Fia, aki eleve el van rendelve, hogy az Ő helyét 

elfoglalná. Ő per etez e a  eg  lázadással. Sátá ak a érge, a felekezeti doktoroktól 
eg általá  e  éri tik Őt. Ő halad eg e ese  to á , se i se  za arja Őt, látjátok. 

A ak e  olt se i hatása Őrá.  

222   „Nos, én az egész föld püspökévé teszlek. Én uralkodom a fölött. Ha csak Te imádsz 

engem, gyere, csatlakozzál az én csoportomhoz, én uralkodóvá teszlek Téged. Én lelépek, 

és Téged engedlek fel.”  

   Ő azt o dta, „Hátrálj Tőle  Sátá . Az a  ír a, ’Istent imádd, az Igét, és sak Őt 
szolgáld.’” Aztá  eg  ap… E él a hatal as Sze él él szeret ék arad i eg  ideig.  

224   De egy napon újra Rá mozdult a Szellem, mert volt valami írva Róla az Igében, 

Iste től jött a prófétá  keresztül, „És Ő ezet e olt a le ágáshoz, mint egy Bárány.” És a 

Szelle  ozdult Rá, ezette Őt, és elküldte Őt a Golgota Kál ária  keresztre. Ott Ő 
meghalt. És minden, ami szót Őróla a halálá a  eteljesült, és Életet és Világosságot 
hozott Istennek minden eleve elrendelt magjának, akik a földö  oltak. Ő elhozta az utat 
(módot), hogy elvégezze azt. Itt van a Mag, a Szellem hozza az Életet; átváltoztat Istenek 

fiait és lányait a ilág ól, a sötét káosz ól zűrza ar ól , Iste ek fiai á és leá ai á.  

225   Ne ütközzetek meg ebben a szóban „eleve elrendeltség.” Tudom, hogy azt teszitek. 

De figyeljetek, ez nem az én szavam. Ez Istennek egyik Igéje (Szava). Akarjátok elolvasni, 

olvassátok el az Efézus 1:5-öt, amely, „Ő ele e elre delt e ü ket, hog  Jézus 
Krisztuson keresztül fiaivá fogadjon.” Látjátok? 

226   Csak hadd bontsam ki ezt egy percig, csak egy percre kibontsam ezt a ti 

értelmetekben. Nézzétek. Csakúgy, ahogyan ti ott voltatok a ti apátokban, kezdetben, egy 

mag csira. Tudtátok, hogy mindannyian úgy voltatok? Ti szintén ott voltatok a ti ük-ük-ük-

ükapátokban, tudtátok ezt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

   Ol assátok el a Zsidókhoz írt le él ől, ahol azt találjuk, hog  Lé i tizedet fizetett, 
a ikor ő Á rahá  ág éká a  olt, ég  e zedékkel hátré . A ikor Á rahá  tizedet 

fizetett Melkisédek ek, akkor az fel olt szá ít a az ő ük-ük-ük-ükunokájának, aki 

nemzedékekkel alatta olt, és ő akkor ott olt Á rahá  ág éká a . Tessék. Látjátok?  

228   Te ott voltál a te apád ágyékában, de a te apádnak nem lehetett veled semmilyen 

közössége, amíg te át nem változtál egy fizikai testbe.  

229   Az én fiam ott volt bennem. Én akartam egy fiút, de ő akkor ott olt e e . 
Látjátok? Ő akkor ott olt e e . De a házasságo  át, ő át áltozott eg  ol a  férfi á, 

i t é , és akkor ő ol a á lett, i t é .  

230   És te olyan leszel, mit a te szüleid, látjátok, mert kezdetben az ott volt benned. 

Most, ha i Iste ek a fiai ag u k, az Ő tulajdo ságai attribútum … Te vagy egy 
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tulajdonsága a te apádnak, nem az anyukádé; a te apukádé. A csíra az apában van. 

Látjátok? És most a ti anyukátok egy melegágy (inkubátor) volt, ami hordozott titeket, 

hordozta (szülte) a ti apukátok magját. Látjátok?  

231   És a föld fizikailag, szintén egy inkubátor, amely hordja az Istennek magját. Látjátok, 

csak pontosan. Nem a világ, hogy milyen nagy a világ; hanem, hogy Isten a nagy, Aki 

teremtette azt. Látjátok? Látjátok?  

232   Most, ha ti Istennek egy fia és lánya vagytok, akkor ti kezdetben Istenben voltatok. 

Ti az Ő tulajdo sága ag tok. Ha akkor nem voltál ott, akkor te soha nem voltál, vagy 

leszel ott.  

233   Mert én nem hozhatom ki a magam ágyékából ennek a férfinek a gyermekét, vagy 

annak a férfinek a gyermekét, csak a saját fiai at hozhato  ki, és ők az é  
hasonlóságomat fogják viselni. Halleluja. Látjátok ezt?  

234   A fiúk és a lányok kezdetben Istenben voltak. Most nézzétek. Azt mondjátok, nektek 

van Örökkévaló Életetek. Mi hisszük azt, hogy kaptunk Örökkévaló Életet. Nos, az 

Örökkévaló Életnek csak egyetlen formája van, és az Isten. Ez az egyetlen dolog, ami 

Örökkévaló, Isten. Akkor, ha nektek van Örökkévaló Életetek, akkor az az Élet, ami 

benned van, az mindig volt, és te ott oltál Iste  ág éká a , ég ielőtt eg  ilág lett 

ol a. És a ikor az Ige Maga… Jézus Maga az Igé ek e eztetik, és Sze t Já os , azt 
mondja, „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. És az Ige testé 

lett, és közöttünk lakozott.” Akkor te ott voltál Jézus ágyékában, és Vele együtt mentél a 

Golgotára. Meghaltál Vele, és feltámadtál Vele. És ma ott ülsz Vele a Mennyei helyeken, 

etölt e az Ő Szelle é el, Iste  fiai és lá aiké t. Meghaltál Vele, feltá adtál Vele. 
Biztosan.  

235   Most akkor, most neked lehet Vele közösséged. Akkor nem lehetett, mert te csak 

eg  Szó oltál Ő e e, eg  ag. De ost Ő eg il á ult eked, és ost azt akarja, 
hog  leg e  Vele közösséged. Aztá  Ő lejött, és azért lett testé, hog  Ő tökéletes 
közösségben lehessen veled. Látjátok a tökéletes közösséget? Ó, én, azok az Istennek 

mély titkai! Milyen csodálatosak! Látjátok, Isten nem lehetett közösségben, Szellemben, 

ezért Isten emberré lett értünk.  

   Jézus Krisztus Maga Iste  olt, eg il á ult, ert Ő egy Fiú volt, mert Ő is 
született, de az Számára csak egy sátor volt, amelyben Ő lakozott. „Senki ember nem 

látta Istent bármikor is, de sak az At á ak Szülöttje, Aki kijele ti Őt.” Isten épített 

Magának egy házat, egy testem, amelyben lakozzon, lejött, hog  te éri thesd Őt. . 
Timóteus 3:16, „Ellentmondás nélkül nagy az Istenség (kegyesség) titka, mert Isten 

megnyilvánult testben, Angyalok látták, hittek Benne, felvitetett a Mennybe.” Látjátok? 

Most Ő…  
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237   Ti, ahog a  test ag tok, és Ő test olt, aztá  lehet közösségetek eg ással, ert Ő 
Isten szeretetének a tulajdonsága volt. Isten szeretet. Így van? És Jézus volt Isten 

szeretetének a tulajdonsága. És amikor az a szeretet tulajdonság megnyilvánult, ami 

Maga Isten volt; minden tulajdonsága ott volt Be e, jött Őhozzá. „Minden, amit az Atya 

Nekem adott Énhozzám jön.” Persze, ők ele e el a ak re del e. Ha nem voltál, te nem 

leszel ott. Ez minden. Biztosan.  

   Most ekü k lehet közösségü k az Ő Igéjé ek gazdagságá  keresztül, és a el ek 
te is egy része ag . Te az Igé ek a része ag , ert Ő az Ige olt kezdet e , és te az Ige 

ag  ost. Látjátok? Prédikálok ajd erről a este, ag  asár ap este, vagy valamelyik 

nap, amikor jövök, arról, hogy mi az Ige, látjátok. És te most az Ige része vagy.  

239   Figyeljetek. Van egy dolog, amit én nem tudok tenni. Én nem tudok dicsekedni az 

ősei el. Ne , é  jö ök eg  ré es össze isszaságo  át. Apuká  eg  Ír e er olt. 
Anyukám egy Indián asszony, fél Indián, az ő a ukája I diá  olt, eg  pa zió sapos. 
Most ők mindannyian iszákosak, legtöbbjük, mindannyian az ő ipőjük e  haltak eg, 
har oltak, lö öldöztek, és íg  to á . É  se it e  di sekedhetek az ősei el, ert 
az én családfám borzalmas.  

240   De testvérem, van egy dolog, amivel dicsekedhetem, én dicsekedhetem az én Úr 

Jézuso al, Aki eg áltott e ge . És az Ő át áltoztató erejé el, az ele e elre deltség 
által beültetett egy magot, és én láttam Ezt. Kinek a fia vagyok most? Igen. Én 

di sekedhetek Vele. És az é  élete ől harminchárom évet töltöttem azzal, hog  Ő ele 
dicsekszem. És ha még adna nekem harminchárom évet, én megpróbálnék még jobban 

di seked i Vele. Látjátok? É  di sekedhetek az é  Ős At á ra, halleluja, Ő, Aki 
megváltott engem, és az Életnek magját elhelyezte ide, és engedte, hogy ránézzek erre az 

Igére, és leküldte az Ő Szelle ét, és azt o dta, „Itt van Az. Szóld ezt, és az meg fog 

történni. Teszi azt.” És ó, é , tudok di seked i Ő ele! Hog a  tette Ő ezt? Az Ige izé ek 
a eg osása által, az el álasztás ak a izei által, a el … ? … eg ag arázza.  

   Az igazi ele e elre delt hí ők az Igé el fog ak arad i, ert ők az Igé ek a részei.  

242   Ó, ti vándorló csillagok, meddig fogtok még vándorolni? Ti Metodisták, Baptisták, 

Reformátusok, kívülállók, bármik is lehettek, vándorló csillagok, gyülekezet ől 
gyülekezetbe, oszloptól (támasztól, támaszig) helyig, televíziótól televízióig, világtól 

ilágig, iért e  jöttök e? Ő arra ág akozik, hog  közösség e  leg e  eletek. Ő 
ág akozik rátok. Ő át akar titeket áltoztat i a ti el étek megújulása által, nem a 

g ülekezethez, ag  a felekezethez, ha e  az Ő Igéjéhez, a el ek ti a része ag tok, 
hogyha az a vágyódás benned van.  

Boldogok áldottak  azok, akik éhezik és szo júhozzák az igazságosságot, ert ők 
megelégítettnek. (Látjátok? Hát bizony.)  
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243   És elküldte az Ő át áltoztató Erejét, hogy kihozzo , e ől a allásos defor itás ól, 
a el e  ag . E e  az eldefor ált káosz a , a i e  ag u k, Iste  elküldte az Ő 
át áltoztató Erejét, az Ő Igéjét, igazolta, izo ította, hog  kihozzo  titeket e ől a 
vallásos deformitásból, amelyben jártok, „mezítelen, vak, nyomorúságos, és nem tudod 

azt.” Gondoljatok bele, barátaim.  

244   Tudjátok, hog  Iste  elküldte az Ő átfor áló erejét, hog  eteljesítse az Ő Igéjét, és 
megváltoztatta Sárának és Ábrahámnak a testét. Egy öregembert és egy öregasszonyt 

átváltoztatott, mert megígérte, hogy ezt meg fogja tenni.  

   És a it Iste  egígér, Ő azt eg is teszi. Ni se  se i, ár i… Bár il e  ro lott 
dolog, Iste  e  tud azzal se it te i. De Ő eg fogja tarta i az Ő Igéjét, és Ő el fogja 
külde i az Ő Szelle ét! „Én az Úr ültettem Azt. Én Azt öntözni fogom éjjel és nappal, 

ehog  ala i kiszakítsa az É  kezei ől.” Ezt mondja a Biblia.  

246   Ó, vándorló csillagok, a vágyaitokkal a ti szívetekben! Kell, hogy nektek ez 

egleg e , áskülö e  e  ül étek itt a délelőtt. És e  le étek azok a  a 
g ülekezetek e  és előadóter ek e , és dolgok a  szerte az földö , ha nem volna 

Valami, ami oda elvisz titeket. Valami beszélt nektek. Ne menjetek tovább. Mert van az 

Ige vize általi megmosódás, amely titeket fehérré fog tenni, mint a hó. Ó, Isten fiai, 

fig eljetek! Ne aradjatok a a  a defor á ió a . G ertek ki előle. Á rahá  hitt 
Iste ek, és hí ott ár i elle tétest…  

247   Azt mondod, „Hogyan tudnék én megélni? Hogyan tudnám ezt csinálni?” Ez 

Istennek a dolga. „Hog a  fogo ? A arátai  elfordul ak tőle .”  

248   Isten azt mondta, „Aki elhag ja az ő apját, a ját, feleségét, férjét, ottho át, házát, 
Én majd adok neki otthont, házakat, és adok neki apákat, és anyákat, és testvéreket, és 

test ér őket e e  a ilág a , és Örökké aló Életet az eljö e dő ilág a .” Ez egy ígéret, 

barátom. Ez, ó, ez kell, hogy öntözve legyen! Istennek minden ígérete beteljesül. Istennek 

minden Magja egy ígéret.  

   És test ér ő, hag d a a a hajad ágását, ert ez eg  utálatos dolog Iste  előtt. 
Hag d a a, hog  ol a  ruhákat iselsz, a i utálatosság Ő előtte!  

250   Ti testvérek, férfiak, hagyjátok abba a gondoskodást (ellátást, élelmezést) ezekbe a 

felekezetekbe, a dolgok tevésében, és ne engedjétek, hogy a ti feleségeitek ilyesmi 

dolgokat tegyenek. Ez nem illik egy Keresztényhez.  

251   Gyertek vissza az Igéhez! Vegyétek az Igét, és Az növekedni fog. Annak növekednie 

kell. Iste  át áltoztató ereje, a i Azt előhozta a kezdeti hel e , Ő po tosan az Ő útjá  
van vissza, Az ost új ól issza lesz állít a. Ő issza eg  újra eg e ese  oda, ahol az olt.  

252   Énók átváltozott a halálból Isten átváltoztató ereje által. Miért tette azt Isten? Egy 

típusa az eljö e dő G ülekezet elragadtatásá ak. Ige . Illés is ugyanaz volt.  
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253   Jézusnak a teste is életre kelt, miután meghalt. És a sírban Jézusnak a teste életre 

kelt az Isten Igéje által; és átváltozott a halálból, a hideg képmásból feltámadott egy 

egdi sőült Iste  Fiá á. Mert a próféta a Zsoltárok 16:10, ha le akarjátok jegyezni, 16:10, 

azt mondja, „Ne  hag o  az Ő lelkét a pokol a , se  e  sze ede  el, hog  az É  
Szentem romlást lásson.” Ó, Istenem!  

254   Annak az Igének be kell teljesülnie, Ez Isten Igéje! Azt tedd a te szívedbe, ha el 

akarsz menni egy elragadtatásban. Ha valódi Keresztény akarsz lenni, akkor ezt az Igét 

helyezd oda. Amint azt hiszem az Ezékiel volt, Isten mondta, „Vedd ezt a tekercset, és edd 

meg,” hogy a próféta és az Ige ugyanaz legyen. És minden ígéret, ami ott volt, annak meg 

kell mutatnia önmagát, mert az Istennek az eredeti Magja. Ne engedjétek, hogy valami ki 

ta ult teológus ott ki t pró álja ki szi att úz i Azt előletek. Ne e gedjétek, hog  ő 
lepermetezzen titeket testi tudománnyal és ismerettel és oktatással (tanultsággal). 

Higgyetek Istennek!  

255   Ábrahám nem vette az akkori nap tudományos kutatását, mondva, „Én túl öreg 

vagyok, hogy legyen gyermekem. Én már túl messze mentem, én ezt tettem, azt, vagy 

amazt.” Ha e  ő i de t, a i elle tétes volt Isten Igéjével, úgy kezelt, mintha nem is 

létezne. És e  tá torodott eg Iste ek ígéreté e , hitetle ség iatt; de erős olt, 
di séretet ad a Iste ek. Ő tudta, hog  Iste  képes arra, hog  éghez ig e azt, a it 
megígért.  

256   Ó, vándorló fiak, deformálódva ennek a földnek kúszónövényei által! Vándorló 

test ér ők, akit e ek a ilág ak di atjai és hel ei eszippa tottak! És drága test ér ő, 
lehet, hogy te engem egy öreg bogaras embernek tartasz, de egy napon, amikor 

találkozol azzal, amivel Florence Shakarian találkozott a i ap éjjel; ő itt ült e e  a 
teremben, ezen a helyen, mint tudjátok. Amikor ti találkoztok ezzel, rájössz, hogy nem 

eke , de e ek az Igé ek igaza a . Maradjál tá ol azoktól a fodrászüzletektől, azoktól 
a di at üzletektől. Maradjál távol azoktól a dolgoktól.  

257   Mondják, „Miért nem tanítod neki a nagy dolgokat, hogyan lehetnek ez?” Csak 

kezdjétek a ti ABC-ekkel, és aztán mi fogunk menni az algebrára. Látjátok? Csak kezdjétek 

el tanulni, „ami a ti okos szolgálatotok.”  

Ezért kérlek titeket atyámfiai, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda a ti testeteket 

élő áldozatké t, a i sze t és elfogadható Iste  által, ert ez a ti okos 
szolgálatotok.  

258   Csak tegyétek „a ti ésszerű okos  szolgálatotokat,” és Isten majd gondoskodni fog a 

tö iről; látjátok, sak azokra a dolgokra go dolkodjatok, a it ti agatok is ki tudtok 
go dol i és te i. Ne , az e … Az e  ésszerűtle  eg  asszo ak, hogy lecsupaszítja 

magát, és kimegy ide, és így cselekszik, amikor a Biblia elítéli azt? Az ne  ésszerűtle  a 
férfi számára, hogy ilyen dogmákba húzza magát, mint mi ma vagyunk, és mind ezek a 
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dolgok itt, és mind ezek a szemináriumi dolgok, és ilyen dolgok, amikor ez teljes 

mértékben ellentétes Isten Igéjével? Látjátok?  

   Ézsaiás ajkai, ő is sak eg  tisztátala  ajkú i de api e er olt. Ő azt o dta, 
„Uram, én tisztátalan nép között lakozom, és tisztátalan ajkú vagyok. Jaj nekem, mert 

láttam az Istent.” És eg  a g al lejött, ett eg  Tüzet, Sze t Tűz ől Iste ek oltáráról, és 
átváltoztatta az ő ajkait; egy sodródó ember ajkairól, egy próféta ajkaivá, akinél az ÍGY 

SZÓL AZ ÚR van. Istennek átformáló Ereje!  

260   Százhúsz halász, és kis öreg í or árusok, asszo ok, és azok összeg űltek a felső 
szobában, becsukták az ajtókat, néhánynak közülük nem volt elég oktatása, hogy a saját 

e ét aláírja. Iste  át áltoztatta őket halászok ól e er halászokká; férfiakból és 

asszonyokból az utcán Isten halhatatlan szentjeivé. Az Istennek átváltoztató Ereje!  

261   Pál, egy helyi gyülekezeti tag, Református, Metodista, Baptista, Pünkösdi, vagy 

ár i; e t le az ut á  az ő ag  da os szelle é el e e, hog  ő tö et tud, i t 
bármelyik azokból. Gamáliel lá ai ál őtt fel, aki az eg ik legjo  ta ító olt a földö . Mi 
törté t ele az ő útjá  Da aszkusz felé, elfogni egy csomó embert, akik hitték Istennek az 

Igéjét? Ott az ő útjá  lefelé le olt sújt a, és ő hallott eg  Üze etet. És Az át áltoztatta őt 

egy gyülekezeti tagból és egy gyülekezetbejáróból; Istennek egy prófétájává, aki Istennek 

Igéjét írta az Újszövetségben. Egy gyülekezeti tagból egy szentté!  

262   Ó, sodródó sillag, hag juk a a. Sodródó fiú, sodródó Mag, aki hel ről hel re eg  
ebben a deformációban; forduljatok eg eze  a délelőttö  gyermekek. Kérlek, 

hallgassatok eg e ge , a i t eg  e er pró ál áll i az élők és a halottak között.  

263   Ott kint a földön, ahová elmegy ez az adás, hogyha ti még mindig itt vagytok a 

(telefon) kapcsolatban, ti, akik hel ről hel re sodródtatok, kérlek, csak üljetek egy percet 

to á . Tudo , hog  késő a  itt Tu so a , ag  o sá at, Phoe i e , húsz per  
múlva tizenkétóra. És itt voltak nekem ezek az emberek minden reggel. Én elvontalak a ti 

munkátoktól és dolgoktól. De ézd, drága aráto , lehet, hog  Iste től örökre 
eltá olodtok. Kérlek, g ertek issza eze  a délelőtt. Ne  fogtok? Va  hel  a Forrás ál.  

 Egy jászolban réges-régen, tudom, hogy tényleg így volt, 

 Egy Baba született, hogy megmentse az embert a ű eitől. 

 Já os látta Őt a parto , az örök Bárá t,  

 Ó, Krisztus, a Golgota megfeszítettje. 

 Ó, én szeretem azt az Embert Galileából, Galileából,  

 Mert Ő a ira ag o  sokat tett érte .  

 Ő eg o sájtotta az összes ű ei et, a Sze tszelle et tette elém;  
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 Ó, én szeretem, szeretem azt az Embert Galileából.  

 Eg  pu liká us á szedő  e t i ádkoz i oda a te plo a eg  ap,  

 Ő kiáltott, „Ó, Uram, légy irgalmas hozzám!”  

 Mi de  ű e eg o sájtatott, és él  ékességet kapott;  

 Ő o dta, „Gyertek, nézzétek meg ezt az Embert Galileából.” Igazságos.  

 A sánták jártak, a némák beszéltek,  

 A hatalom szólva volt a tengerre szeretettel;  

 A vakok láttak, tudom, hogy így lehet 

 A Galileai Embernek az irgalma miatt.  

264   Mintaképe az ennek a szolgálatnak ma.  

 Az asszo  a kút ál, Ő i de  ű ét el o dta,  

 Hogy volt neki öt férje egyszerre.  

 És i de  ű ét eg o sájtotta, és él  ékességet kapott;  

 Ő kiáltotta, „Jöjjetek, lássátok meg ezt az Embert Galileából!”  

   Asszo , Ő tudta. Lássátok, Ő ol asta a ti szí eteket is a délelőtt. E er, Ő ol asta 
a te szívedet. Ó, publikánus, imádkozzunk!  

 Ó, én szeretem azt a Galileai Embert, Galileából,  

 Mert Ő a ira ag o  sokat tett érte . 

 Ő eg o sájtotta az összes ű ei et, a Sze tszelle et tette elé ; 

 Ó, én szeretem, szeretem azt az Embert Galileából. 

   Ne  szeretitek Őt ele  a délelőtt? Ó, aka s á dorló ű ös, itt ag  ki t ahol 
lehettek, elfogadjátok-e az é  Ura at a délelőtt? Ő az Ige, és az Ige el lett hozva most 

ektek. Ne  fogadjátok Őt el a délelőtt? Csak e eljétek fel a kezeteket, ag  álljatok 
fel a lábatokra, vagy valami, és imádkozzatok, mondjátok, „É  el akaro  fogad i Őt ost, 
testvérem, én el akarom fogadni, én kész vagyok most arra, hog  elfogadja  Őt.” Kérem, 

hogy álljatok fel, mindenki, aki akarja, hogy imádkozzunk érte, és mondjátok, „Én 

ag ok…” imádkozzatok, hogy, inkább, „É  eg  ű ös ag ok, é  akaro …” Isten áldjon 

meg, uram. Valaki más? Most mindenki imádkozzon, csak egy percre.  

 Ó, a jászolban régen, (az egy káosz volt, tudjátok, a világban), és én tudom, hogy ez 

így volt,  
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 Eg  kis Ba a született, hog  eg e tse az e ert a ű eitől. 

 A ikor Já os látta Őt a parto , Ő olt örökre a árá , ug a az a is  

 Ó, Ő Krisztus, a Golgota megfeszítettje.  

267   Ne  szeretitek Őt a teljes szí etek ől, azért, hog  ti ki jöhettek e ől a ilági 
állapotból, amiben ültök? Ti asszonyok, ti férfiak, ó, miért ültetek itt ennyi ideig? Ez 

megmutatja, hogy van ott bennetek valami, ott van valami éhség és szomjúság. Ti nem 

ülnétek itt két-három órát, ültök ebben az épületben, mint ez; ott van valami. Nem 

figyeltetek ma? Engedjétek, hogy a divatok és a tudomány, és a világnak mind ezek a 

dolgai el e je ek a ti el étek ől ost, drága test ére , ag  test ér ő .  

 A gyülekezetek egyesülnek, a nagy nemzetek megtörnek, Izrael felébred, 

 A jelek, amiket a próféták megjövendöltek;  

 A pogá ok apjai eg a ak szá ol a, félele től rettegéstől  terheltek;  

 „Térjetek vissza, ó, szétszórtak a ti sajátotokba.  

 A megváltás napja közel van,  

 Az e erek szí e kihag  a félele től;  

 Legyetek telve a Szellemmel, a ti lámpásotok tiszta és rendezett legyen,  

 Nézzetek fel, a ti megváltásotok közel van! 

 Hamis próféták hazudnak, Isten Igazságát tagadják,  

 Hogy Jézus a Krisztus a mi Istenünk.  

268   Most, ez igaz. Tudjátok ezt mindnyájan, a nap, amiben élünk.  

De Ő azt o dta, hog  ilágosság lesz az esti idő e , 

Az utat a Di sősség e ti iztosa  egtaláljátok. 

269   Ez az a nap, amiben most élünk. A világosság sak az esti idő e  fog rag og i, 
amikor a sötétség beáll, alkonyi szürkületben, az esti csillag.  

Az alkonyi és esti csillag,  

És aztán a sötétség!  

Had ne legyen több búcsú és szomorúság, 

Amikor végre behajózok;  

Mert i de  idő és tér határa élkül, 

És az árak, amelyek messze elsodornának,  
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De én akarom látni az én Pilótámat sze től sze e 

Amikor átmentem a sorompón.  

Ne mondjatok nekem gyászoló számokat, 

Hogy az élet csak egy üres álom! 

És a lélek meghal, ahogy elalszok, 

És a dolgok nem azok, aminek tű ek.  

Igen, az élet valódi! És az élet komoly!  

És e  a sír az ő élja; 

Mert por vagy te és visszatérsz a porba, 

Ez e  a lélekről szól. 

A nagy emberek élete mind emlékeztetnek minket,  

És mi tehetjük a mi életünket fenségessé,  

És részben hagyhatunk magunk után, 

Lábnyomokat az idő ho okjá ;  

Lábnyomok, hogy talán egy másik,  

Amint áthajózzuk az élet komoly útját 

Egy szánalmas és hajótörött testvér,  

Miközben látjuk, vegyük fel a szívüket újra, 

Legyünk fent és cselekedjünk, 

Egy szívvel bármi harcban; 

De e , i t osto a é a  űzött arhák! 

Leg ü k eg  hős a har a  küzdele e ! 

270   Drága Iste e , ők a tieid. Látta  két férfit föláll i, At á . I ádkozo  Iste e , 
hog  Te edd őket ost. Ők a Te fiaid akar ak le i. Ők felé redtek az életüknek 

tudatla ságá ól, a el e  ők éltek, és ost ők eg akar ak újul i, újra, a Sze tszelle  
keresztségé el azo  a Mago , a el  az ő szí ük e lett ültet e eze  a apo . Örökkévaló 

Iste , i de  dolgok ak Tere tője, Aki a Te Igédet alkottad, és hisze , hog  Te 
ismerted ezeket az e ereket, hog  it fog ak te i eze  a délelőttö . I ádkozo , 
Uram, hogy Te öntözd az Igét éjjel és nappal, és soha ne engedd Sátának, hogy kiragadja 

őket a Te kezeid ől. Leg e  eg  fa, a i eg kor Iste  Paradi so á a , a ikor i dez 
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újból vissza lesz hozva, mert a Te Igéd nem tud kudarcot vallani, újra lesz. Mert ez a 

ilág…  

   És ott e  lesz il e  fajta i ilizá ió az eljö e dő ilág a . Ott nem lesznek autók, 

vagy semmi, amit a tudomány valaha is tett. Ott nem lesznek ilyen dolgok, az eljö e dő 
ilág a . Ha e  Iste ek Saját fajtájú típusú  i ilizá iója lesz, a it Ő di sőséges 

uralomban (országlásban) fog felállítani. Mert ebben a civilizációban betegség, halál, 

fájdalo , sírok, és o or a . De a a  a Királ ság a , a i eljö e dő, i cs halál, sem 

fájdalom, sem betegség, sem öregség. Ó, Istenem, minden új lesz ott, a Te civilizációdban.  

272   Istenem, változtass át minket ma a Te hatalmaddal, a mi elménk megújítása által, 

hog  fordulju k el e ek a ilág ak hiá a aló ele eitől ost, Isten Igéjéhez. És had 

újuljunk meg Isten átváltoztató ereje által, a Maghoz, ami a mi szívünkben van, hogy mi 

hisszük, hogy Isten fiainak és lányainak nevezett teremtmények vagyunk. Ez az én 

imádságom, Hozzád, Atyám, az emberekért, Jézus Nevében. Ámen.  

273   Most nektek, akik kint vagytok közvetítésben, bárhol is vagytok, akarom, hogy 

fogadjátok el Krisztust ott kint, mint a ti személyes Megváltótokat, és töltekezzetek be az 

Ő Szelle é el. A Sza ak, a el ek a reggel elha goztak, hulljanak azok a ti szívetekbe. 

És fogadjátok el Jézust. És figyeljétek az életeteket, és figyeljétek azt, hogy mit fogtok 

ezutá  él i. És eg étek itt a go dolkodó e er Szűrőjét. Amikor látjátok magatokat 

csinálni valamit, ami ellentétes ezzel az Igével, akkor menjetek el attól gyorsan. Látjátok? 

Mert a  ott eg  Szűrő, a i tá ol tartja tőletek a halált, ez Iste  Igéje. Az Ő Sza ai Élet, és 
ők eg fog ak őriz i titeket a haláltól.  

   És ektek e erek, akik itt ag tok ost az előadótere e , én itt tartottalak 

titeket hosszú ideig. Köszönöm a ti figyelmeteket. Imádkozom, hogy Isten soha ne 

engedje, hogy ez a Mag meghaljon. Remélem, hogy nem gondoljátok azt, hogy azért állok 

itt, hog  eszéljek ezekről a dolgokról, hog  eltérő leg ek. É  o do  ezt szeretet ől; és 
tudom azt, hogy miközben én is halandó vagyok, ami most vagyok, az egyetlen alkalom 

eke , hog  alaha tudok prédikál i az e erek ek. És é  szerete  Jézus Krisztust. Ő az 
é  Meg áltó . És e lékezzetek rá, hog  é  ki t le ék az ut á , ha ő e  le e. É  ott 
lennék kint; az é  összes elődjei , az egész épe , ű ösök oltak. De Iste , az Ő 
át áltoztató Erejé el, tudo , hog  előle  eg  ás tere t é t hozott ki. És é  tudo  
Ezt ajánlani nektek, hogy jó legyen. És Ez meg fog titeket tartani a baj óráiban. Még 

amikor a halál is lesz a küszöbön, nem fogtok félni. „Semmi nem tud elválasztani minket 

az Iste ek szeretetétől, a el  Krisztus a  a .” Isten áldjon meg mindannyiótokat, és 

adjon nektek Örökkévaló Életet.  

275   Hányan vannak itt, akiknek nincsen meg az Isten Magva, a Szentszellem 

keresztsége? Felemelnétek a kezeteket, mondva, „Emlékezzél meg rólam, Branham 

testvér, hogy megkapjam a Szentszellemet.” Most vegyétek az Igét a ti szívetekbe, és 
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higg étek Azt. Most ha ti… tudtok fig el i agatokra. Me jetek és ézzetek a tükör e, és 
meglátjátok hol álltok. Látjátok, ti tudhatjátok.  

276   Azt mondjátok, „Nos, én nem emeltem fel a kezemet, mert hiszem, hogy van.”  

277   Nézzétek meg magatokat a tükörben, akkor látjátok, milyen fajta szellem téveszt 

eg titeket, látjátok. Megté esztő go dolkozás! „Van egy út, ami helyesnek látszik az 

ember számára, de annak a vége halál útja.” Igaz ez?  

 Lent a keresztnél, ahol az én Megváltóm meghalt,  

 Lent, ahol a ű től aló tisztulásért kiáltotta ;  

 Ó, ott az én szívemre a Vér volt alkalmazva; 

 Di sősség…  

278   Csak sukjátok e a sze eteket eg  per re ost, és sak é ekeljétek ezt Ő eki. 
Csak emeljük fel a kezünket.  

 Di sősség az Ő Ne é ek, az Ő drága Ne é ek!  

 Di sősség az Ő Ne é ek!  

 Ott az én szívemre a Vér volt alkalmazva; 

 Di sősség az Ő…  

279   Akarom, hogy a Keresztények fogjanak kezet egymással, akik meg vannak mentve.  

 A ira sodálatosa  eg e tett a ű től,  

 Jézus olyan édesen lakozik bennem,  

 Ott a keresztnél, ahol Ő engem elfogadott; 

 Di sősség az Ő Ne é ek! 

 Di sősség az Ő Ne é ek, az Ő drága Ne é ek! 

Di sősség az Ő Ne é ek! 

Ó, ott az én szívemre a Vér volt alkalmazva; 

Di sősség az Ő Ne é ek! 

280   A Vérben van az Életnek csirája Abban, tudjátok. Ez azoknak szól, akik nem ismerik 

Őt.  

 Ó, jöjj ehhez a Forráshoz, olyan gazdag és édes; 

 Vesd a te szegény lelkedet a Megváltód lábaihoz;  
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 Ó, merülj ebbe ma, és legyél tökéletes;  

Di sősség az Ő Ne é ek! 

Ó, di sősség…  

       Most hajtsuk meg a fejünket, amint ezt énekeljük 

Di sősség az Ő Ne é ek! 

 Ott az én szívemre a Vér volt alkalmazva; 

Di sősség az Ő Ne é ek! 

   Szeretitek Őt? [A g ülekezet azt o dja, „Ámen.”-Szerk.] Pál azt mondta, „Énekelek 

a Szellemben. Imádom a Szellemben.” Most énekeljük ezt valóban lágyan újra felemelt 

kezekkel.  

282   Tudjátok az a baj, mi Pünkösdi emberek, elvesztettük az örömünket, elvesztettük az 

érzelmeinket. Amint Billy Graham mondta a minap este, „Azok a prédikátoroknak, 

akiknek ki van fordítva a gallérjuk, lemenve délre, tapsolnak a kezükkel, és a lábukkal fel-

le a földön, és dobbantanak, nekik van valami, aminek örülnek (boldogok).” Nos, igen, 

eke  is a  Vala i , a itől oldog ag ok. Látjátok? Igen. Igen, elvesztettük az 

érzelmeinket.  

283   Most emeljük fel a kezünket. Ne aggódjatok a könnyek miatt, nem fognak ártani 

semmit, látjátok. Az nem árt. „Akik könnyezve megy vetni, kétség kívül visszatér újra, 

behozva a drága kévéket.” Rendben.  

 Di sősség az Ő Ne é ek, az Ő drága Ne é ek! 

Di sősség az Ő Ne é ek! 

Ott az én szívemre a Vér volt alkalmazva; 

Di sősség az Ő Ne é ek! 

Di sősség az Ő… Ó, Iste e ! Magasztallak Iste e !   

Di sősség az Ő Ne é ek! 

       Elmerült a Mag, Uram, a szívben!  

 Az én szívemben a Vér volt alkalmazva;  

Di sősség az Ő Ne é ek! 

 

*** 


