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Istent szolgálni akarata nélkül 

(Trying to do God a service without it being the will of God) 

1965.07.18. délelőtt, Jeffersonville, IN 

 

1   Maradjunk állva most egy pillanatra, amíg imádkozunk. Hajtsuk meg a fejünket.  

Uram, nagyon boldogok vagyunk ma reggel, hogy visszatérünk Isten házába, egy másik 

szolgálatban. És imádkozunk, Istenem, hogy kijavíts minket ma reggel minden hibáinkból. 

Mutasd meg nekünk azokat az ösvényeket (életpályákat), amelyeket Te rendeltél, hogy 

azokon kell járni. És adj ekü k kegyel ed ől és szereteted ől, hogy kö ethessük ezeket 
az ös é yeket, és utasításaidat teljes szí ü k ől, hogy fedhetetle ek találtassuk 
Krisztusban azon a napon, mert hisszük, Uram, hogy Ő ha arosa  egjele ik.  

2   Mi látjuk i dazokat a jeleket, a it Ő o dott, egtörté ik, po tosa  ielőtt Ő 
jönne, most teljesültek. És örömmel várunk arra a pillanatra. Ahogy az öreg Ábrahám várt 

a megígért fiúra, és látta Iste ek utolsó jeleit leszáll i a földre, akkor ő tudta, hogy nem 

lesz soká, a íg a fiú egérkezik. És ost látjuk azt újra egis étlőd i. Jézus azt o dta 
nekünk, hogy, „Amikor ezek a dolgok kezdenek megtörténni,” hogy emeljük fel a 

fejünket, mert a mi megváltásunk közeledik, „az idő ek a za arodottsága, aggodalo  a 

e zetek között, földre gések külö öző helyeke , a te ger orajlik, az ember szíve 

kihagy a félele től.”  

3   Mi felismerjük, hogy abban az órában vagyunk, amikor a nemzetek nem tudják, mit 

tegyenek. Úgy néz ki, hogy egy másik háború jön. Milyen egy rettenetes dolog lenne az! A 

föld szétválik (ketté), a tudósok azt mondják, hogy valami rettenetes közeledik. Mi látjuk, 

hogy a Bi lia eszél erről. Akkor, Uram, segíts nekünk ma megállni ebben a 

rendreutasítás házában, és vegyük Istenünk rendeletét, hogy haladju k előre e e  a 
sötétség ek órájá a , hogy ragyogjo  a Világosság, ert ez lehet az utolsó lehetőségü k 
erre. Mert kérjük ezt a Jézus Ne é e  és az Ő ked éért. Á e .  

       Leülhettek.  

4    Kétségkívül ezt egy nagy kiváltságnak tartom, hogy itt ebben az imaházban lehetek ma 

reggel. És saj áljuk, hogy i s elég ülőhelyü k szá otokra. És a hely zsúfolásig egtelt, 
és állnak mindenütt kívül.  

       Ti e erek, ost ki t, hallgathatjátok ezt a ti rádiótok a . Elfelejtette … [Valaki azt 
mondja, „Ötvenöt, ötvenhét.” Szerk.] Ötvenöt, ötvenhét. Ti emberek kint, és kint a 

parkolókban, és az utcákon, meghallgathatjátok ezt a ti rádiótokban, az ötvenöt és 

öt e hét között, a rádiótok állo áskeresőjé . Így i pró áltuk…  
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5   Visszajöttem egy kicsit ide, hogy megpróbáljak egy tíznapos összejövetelt, hogy 

beszéljek a Hét Utolsó Pohár témájáról. Mert ezek között a Poharak között vannak a 

Trombiták. És el o dta  ektek… a ikor a Hét tro itáról prédikálok, hogy hoz á  
azokat a Poharakba és a Csapásokba. És gondoltam az egy jó idő le e. Most térte  

issza Afriká ól és a gyerekek ek e  olt szü időjük.  

       A kisfia , József, olt egy kis… egy pár hetes ol asás ta ulásra a  szüksége. Ő 
átment, rendben, de e  olt szí o alas. Így i Tu so a  tartottuk őt ezért, amíg én 

Afrikában voltam, folytatta az olvasását, és felzárkózott néhány napra az iskolában.  

       És aztán mi visszajöttünk. És azt gondoltam, miközben a gyermekeknek vakációjuk 

van, lehetnék itt egy kis összejövetelen az emberekkel, és prédikálhatnám ezeket a 

témákat. De amikor megérkeztünk, azt találtuk, hogy nem kaphatjuk meg az iskolai 

előadótermet.  

   És tudta , hogy az i aház e  elege dő ahhoz, hogy leültessük az e ereket és 
ké yel essé tegyük ekik, ahogya  kelle e le i, a ikor ők… amikor ezt az üzenetet 

kapjuk, ezért kellett ásképp re delkez i. Ahelyett, hogy tíz estéről ter ez é k, nos, 

si áltu k sak két szolgálatot egy asár ap; eze  a asár ap, a kö etkező asár ap, és 
az utá a kö etkező asár ap két szolgálatot. Úgyhogy soha nem hirdettük azt.  

       És akkor, ha valaki, aki valamilyen módon meghallotta, hogy az összejövetelek 

huszo yol adiká  kezdőd ek az iskolai előadótere e , ha Iste  ege gedi, os, ha 
vannak bármilyen barátaitok, és bárki kapott szobafoglalást a motelekben, én törölném 

azt, látjátok, ert ők, e  tudjuk egkap i a ké yel et. Ne  kaphatják eg az iskolai 
előadóter eket.  

7   És most szeretnék beszélni, csak evangelizációs szolgálaton vasárnap reggel. És 

vasárnap este imádkozni akarok a betegekért. És bízunk abban, hogy Isten találkozni fog 

veletek emberek, akik betegek vagytok. Nem tudom, hogy Billy fog gondoskodni rólatok; 

ad-e ki imakártyákat, vagy akármilyen módon irányítja a gyülekezetet. De mindent meg 

fogu k te i, hogy i ádkozhassu k i de  sze élyért, a kö etkező háro hét e , a 
tervezett szolgálatokon, ha az Úr akarja.  

8   És aztán sokszor vannak személyes beszélgetések, valakik csak látni akarnak téged egy 

per re, agy ala i ilyes i. És együ k… Hányan akarnak egy személyes beszélgetést, 

hadd lássa  a kezeteket. Hű! Ki e ? Így akkor i agyu k…  

9   Nehéz lesz mindannyiótokhoz eljutni, így írjátok le a kéréseteket és juttassátok el 

Billy el, aztá  é  egkapo  őket. És ost é  go dolo , ő fog bejelentést tenni az 

imakártyákról, valahányszor kiadja azokat.  

   Há y szolgáló test érü k a  itt a reggel? Nekü k e  olt lehetőségü k, e  
hisze … Felismertetek bárkit azokból? Hány szolgáló van itt ma reggel, csak felemelnétek 
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a kezeteket? Vagy álljatok fel. Hadd lássuk hány szolgáló van itt ma reggel a 

gyülekezet e . Nos, kitű ő! Hála az Úr ak ezekért az e erekért. Kí á juk, hogy ol a 
idő k i degyikőtöket egis er i e utat i , de iztos agyok e e, hogy látjátok 
őket. És i… Iste  is eri őket a szolgálatuk a ; és i i ádkozu k, hogy Iste  gazdago  

egáldja őket. És e  kétséges, sokan közülük bezárták a szolgálatukat, hogy itt 

legyenek. Junior Jackson testvér, és azt hiszem Don Ruddell testvér, és ez a közvetítés 

e egy az ő gyülekezetük e. És aztá  Ne  York a  is, és ás helyeke  a e zete  át, 
ez által a zártkörű telefo  által mindegyik gyülekezetbe ma reggel.  

11   Örülünk látni Richard Blair testvért itt ülni. Épp most olvastam egy levélben egy 

agydolgot, a it Iste  tett az otta i ép között. Az egyik ap, ahogy é  értette … Lehet, 
hogy tévedek Blair testvér; ha ige , ja íts ki. Ő dolgozott, segített egy e er ek egy 
pótkocsit kábelezni, vagy valami, azt hiszem. Olvastam a levelet. És felcseréltek valamit, 

és bárhogyan, és az áram a vízbe ment, ahol egy kisfiú volt, egy… a férfi, akié a pótko si 
olt, az ő kisfia, sak egy kisfiú, és az egölte a kisfiút. És a gyo ra egduzzadt. Mi 

ismerjük az áramütést, hogy amikor meghalnak, ez történik. A kis szemek megálltak; a 

fogai összeszorultak.  

   Olya  rossz ijedség aggodalo  lett a test éreke . Blair test ér azt o dta, ő azt 
gondolta, hogy megragadhat engem valahol, hogy imádkozzak érte, de eszébe jutott, 

hogy az volt az, „Bárhol ketten vagy hárman összegyűl ek az É  Ne e e , É  ott agyok 
köztük.” És az apa megmosta ujjait, és megpróbálta az ujjaival kinyitni, kifeszíteni a kisfiú 

száját. És letérdeltek és elkezdtek imádkozni a kisfiú fölött, és ő isszajött az életre újra.  

   Igaz olt ez, Blair test ér? Egyik a i hűséges test érei k közül itt. Ó, a kisfiú itt a . 
Nos, hála az Úr ak. Ez agyszerű. Szeret é k, ha feláll ál, kisfia . Most i köszö etet 
mondunk a drága Urunknak ezért. Hol van a kisfiú apja? Te vagy az apa? Ez jó. És itt van 

Ri hard Blair test ér. A i Iste ü k képes ár it te i. Ige , ura . Ő egígérte ezt. Mi 
élü k a i agy di sőséges Me yei Atyá k Iste i Jele lété e . És i de  dolog, a it 

i… ha sak el tudjuk hi i, lehetséges.  

14   Látjátok, mit tesz ez, ilye  kifizetődő az e er életé e , ha hisz. Meg e tette az ő 
kisfiát. Most, Iste  hűséges szolgái ott oltak, hogy… Blair test ér és ők, i ádkoz i a 
kisfiúért, amikor ebben a helyzetben volt. Igen, ha bármi történik, el ne felejtsétek, ti 

agytok az élő Iste ek gyer ekei.  

       „Bárhol kette  agy tö e  összegyűl ek az É  Ne e e , ott Vagyok.” És újra meg 

van írva, „Ő egy alódi jele lé ő segítség a aj ak idejé e .” És ha valamikor volt baj, az 

volt, amikor a kisfiú ott feküdt holtan a földö  egy elektro os ára ütéstől, a i át e t 
rajta. Ezért a reggel köszö etet o du k Iste ek, teljes szí ü k ől, ezekért a 
dolgokért, a it Ő tett ekü k.  
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   Iste  áldja eg ezeket a hűséges hittel eltelt  e ereket is. Vészhelyzet e  ideje, 
hogy Iste re ézzü k. És ézzü k Rá, és legyü k arátság a  Vele, ielőtt a észhelyzet 
megérkezik. Mi tudjuk ezt. Ha ekü k a  Iste től kegy szerel i zálog , kérhetü k Tőle 

ár it, i t ár ely ás arátu któl, és Ő egy alódi jele lé ő segítség a bajban.  

16   Éppe  találkozta  teg ap az ut á  Joh  Marti  leá ytest éré el. É  olta … Valaki 
megállított az utcán, mások elmentek mellettünk és integettek a kezükkel. Ha visszajövök 

haza, tudjátok, látjátok az embereket mindenhol, megállnak és kezet ráznak, és így 

to á . És ez a hölgy, e léksze , hogy ők hí tak e ge  a últkor, a ikor alaki 
elehajtott az autójá a hátulról, eltörte az ő geri ét i de ütt, fe t és le t. Az egész 

életére eg é ította. Ő a reggel itt ül eze  az összejö etele , él ezi az Iste  Jele létét. 
Csak eszélgette  ele a szo á a . Akarta  i ádkoz i ele újra. És ő… alahol itt a . 
Azt hiszem, nem tudott bejutni.  

       De itt, iztosa , ő éppe  itt ül nálunk. Ez igaz. Feláll ál sak egy pilla atra test ér ő, 
hogy az e erek lehet… Itt a  egy hölgy, az orvos azt mondta neki egy néhány nappal 

ezelőtt, hogy soha e  járhat, egy eltört geri , és i de , egy ro s ól-ro s. És ő ott 
áll épen.  

       Tudjátok a Biblia azt mondta, „És ők e  o dhattak se it elle e, ert az e er 
ott állt közöttük.” Ez igaz. Itt van egy kisfiú visszahozva a halálból, és itt van egy törött 

geri ű asszo y, aki közöttü k áll. Ez sak egtörté t, így Ő ugya az teg ap, ma, és 

mindörökké. Áldott legyen az Úrnak Neve! Milyen boldognak kell lennünk, hogy élhetünk 

ost az Ő Jele lété e , és tudjuk, hogy Ő alódi jele lé ő segítség a aj ak idejé e .  

       Örülök, hogy látom Vayle testvért, Martin testvért, és olyan sokat ma reggel. Az Úr 

áldjo  titeket gazdago . Most ez…  

   Tudo , hogy e  túl hű ös itt, ettől az egész tö egtől, de ég, a ikor az egyik ap 
elhagytam Tucsont, az körülbelül negyven fok, vagy fölötte volt. És majdnem éjfélkor 

harmincnégy volt, és így ez, meglehetőse  jól érze  aga . És azt mondták, hogy Parkel 

áros a  hat a  fok olt pé teke , ielőtt eljöttü k. És el tudjátok képzel i, hogy 
mennyire forró ez. Persze, ez a sivatagban van.  

   És ost a kö etkező háro  asár ap. Ma tize ötödike a , azt hiszem, igaz ez, vagy 

tizenhatodika; tizenötödike, nem? Tizennyolcadikán, és huszonnyolcadikán, és augusztus 

elsejé , igaz ez?  Augusztus. Huszo ötödiké … Tize yol adiká , huszo ötödiké , és 
elsején, a gyülekezetben lesz a szolgálat. Ti e  tudtok túl sokat kap i előle ki t, ert, 
látjátok, nem tudjuk, mi van benne, most mi van ott belül, tudjátok, és ez csak 

rosszabbodik. Csak gyertek vissza, ha tudtok.  

19   És aztán én itt vagyok, hogy összehívjam a gondnokokat. Nekem bosszúságom van 

i d ezek ől a hely le o dások ól és elfordulások ól, hogy egtartsu k egy 
összejövetelt, amikor vezetést érzek, hogy ezt tegyem. Szóval azt gondolom, hogy 
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megkérdezem, hogy nem tudjuk-e megszerezni a mi sátrunkat, és felállítjuk, és csak ott 

maradunk, tudjátok. Kihoznánk ide a labdaparkba, vagy kint egy farmon, és 

ozgathat á k egyik helyről a ásikra, sak, a i t az Úr fog ezet i. És úgy érzem, hogy 

ez, a it Ő akar, hogy tegyü k. Tudjátok, a  egy láto ás erre o atkozólag. És azt 
gondolom, talán ez az oka, hogy ez törté ik… Most, tudjátok, sokszor azt go doljuk, hogy 
ez rettenetes, mert bizonyos dolgok történnek, de tudjátok, hogy lehet Isten, látjátok, 

ezet titeket ezek e a dolgok a. A ikor Ő o dta azt, hogy azt fogja te i.  

20   Néhány estével ezelőtt, soka  közületek, alig körül elül egy hó apja, ielőtt Afriká a 
mentem, sokaknak közületek talán van szalagja, az emberek, akik kaptak szalagokat, Egy 

Menyasszony Kiválasztása, Kaliforniában prédikáltam. A szalag utolsó néhány percében 

nem emlékszem, hogy valaha is ott voltam. De az Úrnak Szelleme egy olyan módban jött. 

Elítélte  őket, ahogya  éltek és selekedtek, és iutá  az E a géliu  prédikál a olt és 
olya  agyo  izo yított olt előttük. És hírtele  egszólalt a Sze tszelle  és azt 
mondta, „Kapernaum,” látjátok, „a város, amely nevezi magát az angyalokról,” ez Los 

Angeles, „te fel vagy emelkedve a Mennybe, de lesüllyedtél a pokolba.” Látjátok? És 

iutá  ége olt, iért, é  ki t olta , és Moseley test ér és Billy oltak ele . És ők azt 
mondták… Vissza e tek és e éztek, és az egész padló tere  sak tel e olt 
emberekkel, szolgálókkal és zokogtak.  

21   És mentem és vettem a Szentírást. Azt mondtam, „Van valami arról a Bibliában.”  

       És Jézus volt, Aki megdorgálta Kapernaumot, mindazokat a tengerparti városokat, 

elyeket Ő látogatott. Miért o dta Ő, „Kapernaum, te felmagasztaltattál a Mennybe, le 

fogsz süllyedni a pokolba.” Azt mondta, „Mert ha a munkák Sodomában és Gomorában 

történtek volna, ami benned történt, ma is állnának.” És abban az idő e  Sodo a és 
Gomora a tenger fenekén volt.  

       És éppen azután, talán száz év vagy valami, Jézus próféciája után, Kapernaum az 

egyetle  te gerparti áros, a it Ő látogatott, egy földre gés elsüllyesztette a te ger e. 
És tudjátok, hogy ez volt egy egyenes felelet Kaliforniához, Los Angeleshez.  

22   És aztán Tucsonban a másik nap, éppen amikor visszajöttem, egy nagy földrengés 

történt ott kint. És a tudósok a televízióban bemutatták. Az újságokban is voltak. Hogy a 

föld a minap hasadt az Aleut szigetektől, agy Alaszkától, az Aleut szigetek körül, 
körülbelül kétszáz mérföldre (320Km) kint a tengerben, visszajött San Diegoba, 

körbement Los Angelesen, és kijött San Diegoban. És szétnyílt több hüvelykre (egy 

hüvelyk 2,54 cm). Házakat döntött le. Bement motelekbe.  

       És megkérdezték ezt a tudósok bizottságát. Azt mondta, „Nos, ez valamikor 

lesüllyedhet?”  

23   Azt mondta, „Lesüllyedhet? Az fog!” És tudományos neveket használt a lá ára… Ez 
okozza ezeket a földrengéseket egész hosszában, San Diego körül, és itt lent. Ez üreges 
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hely volt. És most mindez elkezd beszakadni, mint a homok besüllyed, és most ez csak 

egy kéreg. És ez nyílik szét több hüvelyket. Vették a radart és dolgokat, és követték azt a 

repedést és megjelölték. Láttam hol volt az.  

       És az nyílt széjjel néhány hüvelykel jobban, talán két, vagy három hüvelykkel a minap 

újra, egyenesen a prófécia elhangzása után.  

       És azok, akik az interjút folytatták a tudósokkal, azt mondták, „Nos, alószí űleg e  
lesz a mi korunkban.”  

   Ő azt o dta, „Az lehet öt perc múlva, vagy öt év múlva; de az be fog süllyedni.”  

   Si pso  asszo y, e  go dolo , hogy ő a elü k a . Vagy, látom, Fred testvér itt 

ül, de nem tudo , hol a  Si pso  asszo y. Ő e t és kapott egy prófé iát, a it é  
adtam 1935 körül, vagy valami ilyesmi, és így szólt, „Eljö  az idő,” ez valahol egy 

könyvben íródott, „hogy a te ger efolyik az ő útjá  a si atag a.”  

Nézzétek meg, hogy mi fog történni. Ha az a többezer négyzetmérföld leesik a föld 

lávájába és becsúszik, akkor milliók fognak meghalni egyszerre. És az fog okozni egy olyan 

szökőárat! E lékezzetek, az egésze  fel egy a Salto  te ger e, az har i  agy hat a  
méterrel alacsonyabb a tengerszintnél. A víz talán fog jönni majdnem Tucsonig, azzal a 

szökőárral átjö  ide. „És a te ger efolyik az ő útjá  a si atag a.”  

 Nemzetek összetörnek, Izrael felébred,  

 A jelek, amit a prófétáink megjövendöltek;  

 A pogányok napjai meg vannak számlálva, rettegéssel terheltek;  

 Térjetek vissza, Ó, szétszóródtak, a ti tulajdonotokhoz.  

   Mi az utolsó idők e  agyu k. Most az Úr gazdago  áldjo  titeket. Elkezde  e él és 
egfeledkezek az időről. Mi együ k, gyorsa  eltű ü k elég gyorsa  az 

Örökkévalóságba, különben is.  

27   És most a Szent Márkban, a 7. fejezetben és a 7. versben, hogy egy szöveget hozzon 

ehhez a té ához, a it éppe  ol astu k az Első Kró ikák . fejezeté e . Hogy készítsü k 
ennek egy szöveget, akarom a Márk 7:7 

…hiába tisztel ek E ge , ha emberek parancsolatait tanítják tantételnek.  

28   Most én nem ismerek semmit, csak az Üzenetet, amit az Úr adott nekem, és ez 

i de , a iről eszélhetek. És ost, a reggel eszél i fogok egy té áról, a elyről 
gondolom, hogy jó lesz. És ma este arról akarok beszélni, „táplálék egfelelő idő e ,” ha 

az Úr akarja: Szelle i táplálék egfelelő időbe , és hogyan kapjuk meg Azt. Most ma 

reggel: Próbálni Istennek szolgálni anélkül, hogy Isten akarata lenne. 
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   Iste  szu eré . És eglátjuk itt, it tett Dá id, a Sze tírás a , Első Kró ika -ban. 

És ő olt… Az ő szá dékai jók oltak. De Iste  e  ad ekü k érde et a jó 
szándékainkért. Csak egyetle  ódja a  Iste  szolgálatá ak, te i az Ő akaratát az Ő 
parancsolata által. És Isten szuverén, nincs senki, aki megmondja Neki, mit tegyen, vagy 

hogyan tegye azt. Ő si álja a ódjá , Ő tudja a helyes ódo  te i. És ez si ál e e  
egy jó érzést. És az kellene mindannyiunkban csináljon jó érzést, és biztos vagyok benne, 

hogy ez így van. Mert az egyik jönne egy ilyen módon, és a másik egy ilyen módon 

menne, és a harmadik egy másik módon.  

30   De egy nagydolog újra Istennél, hogy nem hagyott el minket most, anélkül, hogy 

tudnánk, mi az Igazság és hogyan kell tenni. Nem lenne igazságos, hogy megbüntet 

minket, mert valami olyasmit csináltunk, amit nem tudtunk, hogyan fog megvalósulni, és 

aztán engedne minket belebotolni valamibe. Ő e  egy ilye  Iste . Ő egy Iste , Aki szólja 
az Igét, és el árja az Ő gyer ekeitől, hogy higgyék Azt. És ezért Ő tudja, i a legjo , és 

ikor kell si ál i, és hogy kell si ál i. Nekü k elképzelései k a ak, de Ő tudja.  

   És akkor, ha Ő létrehoz egy re dszert ódszert , hogy it fog te i, de nem mondja 

meg nekünk, hogy mi fog történni és hogyan az fog történni, akkor mi megbotolnánk 

abban, akkor jogos (igazolható) lenne a mi megbotlásunk; vagy próbálnánk tenni valamit, 

mindegyikü k igazolható le e. De sak egy út a  és ez az Ő Igéje.  

32   És egy másik dolog, Dávid itt, látjuk, hogy az ő szí é e  ala i jót akart te i. Ne  
volt rossz indítéka (motivációja), vagy nem volt rossz célja. De a ház, vagy az Úrnak ládája 

tá ol olt a éptől, és el akarta hoz i Iste ek ládáját issza az ő helyére, így a ép 
irányítást kérhet Iste től a dolgokról, ha akartak.  

33   Ahelyett, hogy sak ele ged é k e i, i… Mi le e, ha Blair test ér és a kisfiú 
apja azt mondta volna, „Nos, ez nagyon rossz, a gyermek éppen megsérült, meghalt. Azt 

hiszem éppen valami történt”? De ők gyorsa  Iste hez e tek.  

34   Mi van akkor, ha a kis hölgy és a férje, az Evangéliumnak egy szolgálója, néhány 

appal ezelőtt, agy apokkal, a ikor a kis hölgy ek eltört a geri e, és sak felállt… Az 
orvos azt mondta, „Ő é a lesz egész életére.” Mi a , ha a férje és ő azt o dta volna, 

„Nos, drágám, csak vigasztaljuk magunkat azért”? De gyorsan tettek valamit; Istenhez 

mentek. Hány dologra utalhatnánk a Bibliában, hogy amikor az emberek bajba kerültek 

Istenhez folyamodtak!  

35   Nos, azokban a napokban csak egy találkozóhelyük olt, ahol ők találkozhattak 
Istennel, és ez a ládánál volt, a vér alatt. Ez még mindig az egyetlen találkozóhely, a Vér 

alatt. A Kegyelem székét meghintették, hogy kegyelmet adjon az imádónak vagy a 

kö yörgő ek, a ikor jö  kér i esedez e Iste hez. És Istennek volt egy különleges rutinja, 

a ód, ahogy ektek szi té  jö ötök kellett köré, és Ő e  fogad el se i ást. Ő 
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nem fogad el semmilyen más rendelkezést (felkészülést, gondoskodást); csak azon a 

ódo , ahogy Ő rögzítette.  

36   Nemrég éppen prédikáltam egy Üzenetbe, sokan tudtok Arról, hogy csak egyetlen 

hely adatott, ahol Iste  találkozik az i ádói al, a hely, a it Ő o dott, „Én fogom tenni 

az Én Nevemet.” Ha i találhat á k gyülekezetet, a ely e Ő tette az Ő Ne ét, akkor 
egkaptuk az a helyet. Ő azt mondta, „Nem foglak megáldani titeket minden kapuban; 

csak a kapuban, amibe helyeztem az Én Nevem. Én fogom helyezni egyetlen helyre, és ti 

ott találkoztok Velem; és ez az egyetlen hely, ahol találkozom veletek.” És megtudtuk, 

egye ese  oda, aho á Ő helyezte az Ő Ne ét, és egy az egyetle  hely, ahol Ő találkozik az 
i ádói al. És az Ő Ne e Jézus Krisztus olt. Iste  Ne e Jézus Krisztus.  

37   Jézus azt mondta, „Én az Én Atyám Nevében jöttem.” Mi de  fiú az ő atyjá ak 
e é e  jö . És Ő jött az Atyá ak Ne é e .  

       „És nincs más Név az Ég alatt adva az emberek között,” vajon az van hívva 

Metodistának, Baptistának, Reformátusnak, Krisztus gyülekezetének, vajon szabad ezt 

te i. Csak egyetle  találkozóhely a , ahol Iste  találkozik az e errel, és ez, a ikor ő 
Jézus Krisztusban van, egyetlen hely. És mindezek a régi dolgok hátul itt az Ószövetség 

alatt, ezt jelképezik. Szeretném, hogy tisztán megértsétek. Most ez egy vasárnapi iskolai 

lecke. Van néhány Szentírás és leírtam ide jegyzetet. Azt gondoltam, ez segíthet nektek 

megérteni, amint ezek az összes régi dolgok megtörténtek példának a mi számunkra.  

38   Most azt találjuk, hogy Istennek volt egy módja (útja) tenni a dolgokat. De Dávid, 

po tosa  Iste ek áldottja, i t ő olt, és királlyá lett, go dolta, hogy sak te e ala it 
Istenért mindenképpen. És ő soha e  e t e e  a helyes úto .  

   Mi egfigyeljük, Iste  ki yilatkoztatja az Ő Igéjét az Ő Saját előre elre delt 
időszaká a . Most hogya  tudhatott ol a Marti  Luther a ai Üze etről? Hogya  
tudtak a Reformátusok? Hogyan tudhatta Martin… agy a Katolikus egyház is erhette fel 

Martin Luther üzenetét? Hogyan ismerhette fel John Wesley Luther üzenetét? Hogyan 

ismerhette fel Wesley a Pünkösdista üzenetet? Vagy hogyan ismerheti fel a Pünkösdista 

ezt az Üzenetet? Látjátok? Ő kijele ti Azt, az Ő időszaká a , ert Az egy Mag. És a i t 
Az ö ekszik, és érlelődik, Ő kijele ti Saját Magát.  

40   Amint a nap melege megnyílik. A ikor az gye géd és fiatal, előhozza a agot a 
föld ől; aztá  adja az ő le eleit, a ap ásik fázisá a . A forró ap eg fogja ölni azt, ha 

az érlelő ag… agy érlelési idő. Így Ő sza ályozza a apot és szabályozza a természetet, 

hogy egfelelje  az Ő Igéjé ek.  

       Ő sza ályozza a Gyülekezetet, az ele e elre delt Me yasszo yt, hogy egfelelje ek a 
szezonnak, amelyben élnek.  
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41   Még maga a természet is azt mondja nekünk ma, amikor látjuk, hogy a nemzetek 

megtörnek, a föld süllyed, a kézírás a falon van. Látjuk a gyülekezetet és benne az 

állapotot.  

       Látjuk a Me yasszo yt, és az Ő állapotát, a i e e a . És tudjuk a természet által, 

hogy a Gyülekezet készen áll arra, hogy tá ozzo . Milye  egy di sőséges idő! Ez egy idő, 
amit minden próféta vágyakozott látni, ezt az órát.  

   Most Ő az Ő Igéjét sak a Maga szezo já a  jele ti ki. Marti  Luther ugya azt a 
Bibliát olvasta, amit mi. Wesley ugyanazt a Bibliát olvasta, amit Martin Luther. A 

Pünkösdisták ugyanazt a Bibliát olvasták, mint mi. Jézus ugyanazt a Bibliát olvasta, mint a 

farizeusok, de ők oltak… Pró álták tarta i a úzát egy korai szakaszá a , a ikor az 
érésbe  olt, ők el ulasztották lát i az ő órájukat.  

       Most Dávid ugyanazt tette itt.  

43   Isten kinyilatkoztatja ezt az Igét a szezonjában, és akiket Ő ki álaszt, kijele ti Azt. 
Iste  álassza eg, ki ek jele ti ki Azt. Ő ki álasztotta a ilág alapítása előtt. Minden 

selekedetét Ő előre is erés által, elrejtette az e ertől. Csak kijele ti azokat, a it Ő 
akarja. Az Ő ki álasztott szezo ja, az Ő ki álasztott sze élye. Ő soha e  álasztott egy 
csoportot vagy szektát; ez egy kiválasztott személy, ahogyan Ő si álja.  

   Ki az, aki er é Őt kija íta i, és azt o da i, „Nos, Uram, Te egy hibát követtél el 

azzal, hogy ezt az embert szolgálatba helyeztet. Az az ember nem úgy hisz, mint ahogy mi 

hiszünk”? Ki akar á o da i Iste ek, hogy Ő rossz e e ? Az a alaki lenne egy kicsit 

tö et étkes, i t é , hogy o dja azt Neki. Ő tudja, it si ál. Ő tudja, kit álasszo  
ki, és kit ne válasszon ki, mit tegyen, és mikor tegye azt. Nem számít, hogy mennyire 

gondoljuk, hogy egy bizonyos személy alkalmas (képzett) egy bizony munkára, Isten 

tudja, ki alkal as az időre és a szezo ra, agy az időre és a egfelelő idő e  te i azt.  

   És a alódi, igaz Kereszté y; a alódi, igaz Iste e  hí ő, ár az Úrra, ezekért a 
dolgokért. Várjatok a ti szolgálatotokra. Ha te érzel egy hívást, legyetek biztosak abban, 

hogy Isten az. Legyetek biztosak abban, hogy az helyes. Legyetek biztosak abban, hogy az 

időszerű aktuális , a it o dtok. A Biblia azt mondja, „Azok, akik az Úrra várnak, az 

erejük megújul, felemelkednek szárnyaikkal (repülnek), mint egy sas. Futnak, és nem 

fáradnak el. Ha járnak, nem fognak ellankadni (elbizonytalanodni).” 

   Figyeljétek Dá idot, Izrael királyát, sak felke e. Sá uel ö tötte rá az olajat, és ő 
Istentől ki álasztott olt, hogy Izrael királya legye . És Dá id kapta ezt a ki yilatkoztatást, 
hogy felhozza az Úrnak a ládáját a Dávid városába. Most ott nincs semmi rossz, de 

látjátok, Dávid rosszul ment annál.  

47   Most úgy néz ki, mintha egy ilyen ember kapna egy kinyilatkoztatást, egy nagy 

ember, mint Isten kiválasztott királya, a legnagyobb király, aki valaha élt a földön, 
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Krisztuson kívül, azt hiszem Dávid volt, mert Krisztus Dávidnak egy Fia. Most a legnagyobb 

ember, frissen felkenve, jön tökéletesen az Iste  Jele lété ől, kapott egy 
kinyilatkoztatást, hogy tegyen valamit Istenért, és akarta tenni azt Istenért; de a 

kinyilatkoztatás helytelen volt. Most ez egy nagydolog. Ezzel fog foglalkozni a mi témánk: 

Próbálni tenni egy szolgálatot Istennek anélkül, hogy hívott tenni azt.  

48   Figyeljétek meg, Dávid megkapta a kinyilatkoztatást. És figyeljétek meg, az nem 

Nátán volt, a próféta, aki kapta a kinyilatkoztatást. Dávid, a király, aki kapta a 

kinyilatkoztatást. Egyik se  kért ta á sot erről Nátá tól. Ő soha nem kérdezte Nátánt. De 

láttátok itt, az Első Kró ikák a , ő tanácskozottaz ezredeknek kapitányaival és a századok 

kapitá yai al? Soha e  ta á skozott Nátá al. Ő ta á skozott az e erekkel és szi té  
tanácskozott a papokkal, és annak a napnak teológusaival, az írástudókkal és a 

teológusokkal. Dá id először ta á skozott, azt mondta, „Ha ez lenne az Úrtól, menjünk 

alá, és hozzuk el a mi Istenünk szövetségének ládáját a városba, és kérjünk tanácsot 

Iste től, ielőtt teszü k dolgokat.”  

49   De azt mondta, a Saul napjaiban, „Ők a ahagyták egkérdez i Iste t, a láda által, 
az Uri  és Tu i  által. Ők a ahagyták ezt te i.”  

       Dávid azt mondta, „Most térjünk vissza Istenhez, mindannyian! Térjünk vissza a 

helyes dologhoz. Menjünk le és szerezzük meg a ládát és hozzuk ide, hozzuk el Isten 

Jelenlétét,” más szavakkal, „a városba. Tartsunk egy ébredést. Hadd hozzuk az embereket 

vissza.” De ő kapta a ki yilatkoztatást, a i jó ak tű t, de e  Iste  akarata olt.  

50   Ahelyett, hogy megkérdezte volna a forrást, akit kellett ol a, ta á sot tartott az ő 
kapitányaival, ert éppe  királlyá lett. És kö ette ezt a go dolkodás ódot, a i t az ő 
főpara s okai és agy e erei.  

   Akkor ő e e t a é leges gyülekezet e, és egkérdezte, hogy lehet e-e megújulás 

(újjászületés). A papokat, az írástudókat, az ezredeknek kapitányait, a századoknak 

kapitányait, és tanácskozott velük. „Ez volna az Úrnak akarata?” És ők azt o dták, hogy 
az olt. De látjátok, ő el ulasztotta egkérdez i a fő forrást, a elye  keresztül Iste  
mindig cselekszik. Látjátok, ő el ulasztotta azt.  

   Most a szá déka jó olt. Az ő i dítéka jó olt. A élja jó olt, és egy é redést hoz i a 
városba, visszahozni az embereket Istenhez. De soha nem kért tanácsot azon a módon, 

ahogy Isten mondta neki, hogy tegye meg. Látjátok?  

53   Sőt az egész ép egyetértett, és a papok, és hogy a király helyes olt, „Szükségük volt 

a ládára a városban. Most nekik szükségük volt Isten Jelenlétére. Nekik szükségük volt egy 

ébredésre (újjászületésre).” De Iste  e  ígérte eg, hogy ki yilatkoztatja az Ő Igéjét, az 
Ő szezo já a  a ép ek. Ő soha e  ígérte eg, hogy kijele ti Azt a király ak a 
szezo a . Iste  egy pi it se  áltozik. Ő e  ígérte, hogy ezt teszi.  



11 
 

54   Ne  szá ít, e yire őszi te, és ilyen jó indítékok, és milyen jó célok, és hogy az 

emberek akarják ezeket a dolgokat, és látjátok a szükséget arra, Istennek van egy akarata, 

ahogy végre kell hajtani ezeket a dolgokat. Ez az, amit szilárdan le akarok vezetni, mert 

ezt akarom tenni, úgy hogy meg kell lássátok, ha az Isten Szelleme bennetek lakik. És ez 

az oka, hogy olyan hosszú ideig itt maradok. Nem veszem el az emberek idejét a 

telefo ok ál és az összeköttetés él, de akaro , hogy lássátok azt. Ha kifuttok az idő ől, 
akkor vegyétek a szalagot. Az ott…  

55   Nem számít, hogy mennyire szükséges, hogy mennyire mindenki egyetért azzal, hogy 

az szükséges, hogy az mennyire Igazság, van még egy dolog kideríteni. Ez Isten akarata?  

       Most, Isten soha nem ígérte meg, hogy kijelentené az Ő titkait az Ő királyai ak, hogy 
kijele te é az Ő titkait az Ő épé ek.  

56   Körülbelül, mint a Mikeás idejében, az Imla fiának. Mintha elhagynánk, nem a 

szö eget, de egy ásik idő, hogy hozzuk ezt és igazzá tegyük nektek, valódivá, így nem 

fogjátok elhibázni.  

57   Ott olt Mikeás apjai a … Ő egy szegé y e er olt, és szegé y salád ól is 
származott. De Akháb, az Izrael királya, mint egy Isten alatt álló nemzet, ettől elteki t e 
neki volt egy iskolája, és volt válogatott felnevelt, kézzel gondosan kiválogatott próféták, 

és égyszáza  oltak a a  az iskolá a . És ők agy e erek oltak. Ők e  oltak 
éppe  ha is próféták. Hé er próféták, őszi te e erek oltak. És ők ezek által az 
e erek által kértek ta á sot az Úrtól. És ők prófétáltak. De látjátok, a ikor a alódi 

leszá olás jött, ők i da yia  kí ül olta  Iste  Igéjé ől és akaratá ól. [Üres hely a 
szalagon-Szerk.]  

   Mert Josafát lejött Jeruzsále ől találkoz i Akhá  királlyal, és felöltöztek a 
ruhájukba, és kiültek a kapukban, és eléjük hozták a prófétákat. Akhá  először azt 
mondta, „Van egy helyünk Ramoth-Gileád-ban, ami valójában hozzánk tartozik.” Most ez 

ÍGY SZÓL AZ ÚR. Józsué osztotta el a népnek, és adta azt nekik, de a filiszteusok elvették.  

       És azt mondta, „Itt a mi gyerekeinknek szüksége van kenyérre, és nincs elég földünk 

ahhoz, hogy előtere tsük a ke yeret. És a i elle ségü k, a filiszteusok táplálják az ő 
gyer ekeiket, a pogá yok a ól a alódi föld ől, a it Jeho a Iste  ekü k adott.” Ez 

nagyon tiszta. És azt mondta, „Itt mi az Isten népe vagyunk, ülünk itt a mi szegény 

gyer ekei kkel, és a i elle ségü k táplálja az ő gyer ekeit azo  a földö , a i t Iste  
kihívott minket Egyiptomból és nekünk adta azt.” Ez fele el e egy teológust, e ? Ő azt 
mondta, „Felmenjünk és vegyük a mi földünket, amit Isten adott nekünk?” 

59   Josafát azt mondta, „Igen, én segítek neked. Mi testvérek vagyunk. Te Júdában vagy 

és én Jeruzsálemben vagyok.” Vagy fordít a? Azt hisze … Ne , ez igaz. Azt hisze … 
Josafát.  



12 
 

       Azonban Josafát egy jó ember volt, egy király, egy igaz ember, aki szerette az Urat. 

Akhá  egy la gyos hí ő olt. Így lehozták őket, és Josafát azt o dta, „Figyelj, hadd 

kérjü k ta á sot az Úrtól először. Erről kelle e ekü k egtud i.” Látjátok, ha Dávid 

egtette ol a, a it Josafát tett! Ő azt mondta, „Nem kellene ezt tennünk?” 

       És gyorsan, mint egy Izraelita ember, Akháb azt mondta, „Természetesen. Nekem van 

égyszáz zsidó, i t i agyu k, zsidó próféták a i saját szer ezetü k ől. És é  eg 
fogo  kérdez i őket. Ők próféták.” Most, látjátok, sak…  

60   Azt mondjátok, „Ez megbotlaszt engem, Branham testvér. Egy próféta?” Ó, igen. Volt 

egy Jeremiás idejében, ami azt mondta, hogy csak két évig lennének ott lent. Az Úr azt 

mondta Jeremiásnak, „hetven.” Egy jármot vett a nyakába, és a próféta eltörte azt, 

Hanániás. De tudjátok mi történt vele. Ó, igen. Nektek muszáj az Igével maradni.  

       Tehát jöttek ezek a próféták és prófétáltak, és azt mondták, „Menj fel! Az Úr veled 

van.”  

   És egy azok ól, azt hisze  elfelejtette  ost a e ét  a ezető, Sedékiás, azt 

hiszem, azt mondta, két vas szarvat tett fel, és azt mondta, „ÍGY SZÓL AZ ÚR. Ezzel,” most 

az az e er őszi te olt, „felökleled az elle ségedet teljese  issza az ő földjére, és 

elveszed, ami Istenhez tartozik. Ez neked van adva.” Nem hiszem, hogy képmutató volt. 

Hiszem, hogy egy jó ember volt. Hiszem, hogy mindazok próféták voltak.  

62   Azt mondjátok, „Próféták?” Igen! Emlékezzetek, ugyanaz a férfi, aki hozzájárult, hogy 

egöljék Jézus Krisztust, prófétált, ert az olt az ő tisztsége. Ő olt a főpap a a  az 
évben. És mivel az volt a tisztsége, és betöltötte azt a tisztséget, az Isten Szelleme hozzá 

jött. Ez e  azt jele ti, hogy eg olt e t e, agy ár i. És ő prófétált, Kajafás, mert az 

olt az ő tisztsége, hogy azt tegye.  

63   És ezek a próféták, prófétai tisztségben prófétáltak. És az Isten Szelleme rájuk jött, 

emberek a Szellemnek ajándékaival.  

64   Tisztában vagyok azzal, hogy kilencvenkilenc százalékig Pünkösdiekhez szólok. De az 

ember sokszor, egy ember, Isten foglalkozhat velük, ad nekik egy ajándékot, és az 

emberek nyomást fognak gyakorolni ezekre az emberekre. Ha i se ek Iste től küld e 
és tökéletesen elhívva, az fogja okozni, hogy a férfi, vagy asszony mondjon valamit, ami 

e  az Ő akarata, ert az e erek ké yszerítik őket, hogy ezt tegyék.  

   Hogya  kellett elkap i a i saját kis pásztoru kat itt azo . Ki t itt az erdő e  az egyik 
reggel, körülbelül három órakor reggel, azt mondta, „Menj, mond meg Neville 

testvérnek!” Én mentem hozzád, nem, Neville testvér?  

66   Mindenki, „Neville testvér, prófétálj nekem. Mond meg nekem ezt vagy azt.” 

Látjátok, rábírtátok volna, hogy olyan dolgokat mondjon, amik nem fognak megtörténni.  
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       „Az embereknek várni kell,” hogy megtudják, mit akar az Úr cselekedni.  

67   Tehát ezek az emberek természetes értelemben néztek rá, „Ez hozzánk tartozik.” De 

látjátok, ők e  találták eg Iste  Igéjét és akaratát.  

68   Aztá  Mikeás le e t, és eki olt egy láto ása. Ő először megvizsgálta, figyeljétek 

meg. Azt mondta, „Várjatok. Adjatok nekem egy éjszakát. Had tudjam meg, és holnap 

talán válaszolhatok nektek.” Ő e  olt agyo  gyors, „ÍGY SZÓL AZ ÚR,” hasonlítani, 

egyetérteni a többi prófétával. Azt mondta, „Csak azt fogom mondani, amit Isten mond.” 

       És másnap, megtudjuk, Isten elmondta neki, mi fog történni. És az teljesen ellentétes 

olt a tö iekkel. Az elle tétes olt az egész iskolá al. Sőt az egyik azok ól oda e t, és 
egütötte az ar át azért. De látjátok, ő árt. Akkor, amikor ezt tette, összehasonlította a 

próféciáját, a látomását, az írott Igével, és az helyes volt az Igével.  

69   Amikor valaki azt mondja, „Kapott egy kinyilatkoztatást, hogy keresztelje az 

embereket az ’Atyának, Fiúnak, Szentszellemnek a Nevében,’” az ellentétes az Igével. A 

többiek közöl senki sem tette vala ezt. Amikor azt mondják, „Ó, mi fogunk állni ezzel, 

azzal, és amazzal,” és így tovább, az ellentétes az Igével. Amikor azt mondják, hogy „nem 

hiszik el a kígyó magját,” az ellentétes az Igével. Mindezek a más dolgok, az ellentétes az 

Igével. Az uszáj, hogy az Igé el legye  és a egfelelő idő e .  

   Most, ha Dá id sak ezt tette ol a. A ládá ak kellett jö i, de e  a a  az idő e ; 
nem volt hely számára.  

71   Figyeljétek meg, amikor lementek, hogy vegyék a ládát, mindezek a méltóságok azt 

mondták, „Ezt kel te i, Dá id. Di sőség Iste ek!” Ez valódi Pünkösd volt ma; Baptista, 

Református. „Dá id, te agy a királyu k! Ti i da yia … X Y kapitá y, és X Y őr agy, és 
X Y tábornok, lesz a te összejö etelede . Miért, ők azt o dják, hogy po tosa  ezt kell 
tenni, Dávid. Az egész ország veled van.”  

       Ez a baj ma. Én nem akarom az országot. Istent akarom, ha senki más nem áll mellém.  

   Dá iddal olt az összes kapitá y. Ő együtt űködött a kato ai erőkkel. Ő 
együtt űködött az összes felekezettel, az összes teológussal, i de el, i de ki 
egyetértett vele. Így tett Akháb, és mások a Szentírásban; de nem volt vele Isten, mert 

kívül volt Isten akaratán. Remélem megértjük ezt.  

73   Figyeljük meg, megtettek minden vallásos dolgot, amit tudtak. Talán hirdetéseket 

adtak ki, és mindent, „Nagy ébredés! A ládát vissza kell hozni. Mi akarnánk egy ébredést. 

Ezt fogjuk tenni.”  

74   Figyeljétek meg, ő küldött é ekeseket. Ő küldte az e ereket hárfá al, tro itá al, 
és megtettek minden vallásos dolgot, amit tudták, hogyan kell tenni; és Isten még mindig 

nem volt benne.  
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       Né iképp látjátok, hogy újra egis étlődik, e ?  

75   Vették az összes énekest. Vették a hárfásokat, a trombitásokat; az asszonyokat, a 

férfiakat, és bárkit, aki énekelt. Vették mindazokat ott lent, és átmentek minden vallásos 

mozgáson (érzésen).  

       Nem akarom ezt mondani, de el kell mondanom. Tehát ezek a felekezetek ma, a 

Pünkösdiek és az összes, megy minden vallásos mozgáson keresztül énekléssel és 

kiabálással.  

76   Figyeljétek eg, Dá id teljes erejé ől kiáltozott, és sikoltozott, és ugrá dozott, és 
minden vallásos mozdulaton átment, amin lehetett; és még mindig nem volt benne Isten. 

És az ő otí u a és élja, és i de  re d e  olt; de rossz ódo  i dult azzal. Látjátok. 
Minden vallásos mozgást megtett; kiáltozott, énekelt, voltak különleges énekesek, 

külö leges kiáltozó e erek, i de  ás. Ők tá oltak a szelle e . Megtettek 

mindent, ami vallásos volt.  

77   Ez olyasmi, mint korunk nagy keresztes hadjáratai. Szeretnék megnyerni a világot 

Krisztusnak. Ni s ilye  dolog. Nagy elsöprő é redések, agy dolgok törté ek; ha sak 
felismernék, hogy a nap elmúlt. Ő ő e  el van ítélve (halálra). De építenek, 

kampányolnak, szervezkednek, és minden. De az eredmények éppen olyanok, mint Dávid 

idejé e , e  űködik.  

78   Megyünk egy ébredést kapni. A mi nagy, néhány a nagy evangélistáink közül ma azt 

mondják, hogy nekik van harmincezer megtért hat-hét alatt; és egy év múlva 

visszamennek, nem találnak harmincat. Valami nem stimmel. Mi ez, ez pontosan 

ugyanaz, amit Dávid tett. Nagy méltóságok, nagy emberek, nagy prédikátorok, nagy 

iskolák, nagy tekintélyek, de még mindig megkérdeznek egy öreg felekezetet, ahelyett, 

hogy szembe néznének Isten Igéjével, és meglátnák, amikor a szezon tovább halad. Nem 

tudtok ter el i izo yos ételeket, sak az é  izo yos időszakai a .  

   Most ézzük eg, i törté t. Bár az ő… Vallásos érzel eik és dolgok nagyok voltak, 

szá dékaik agyszerűek oltak, ki áló ka pá yuk olt, az ő é eklésük re ek olt, a 
tá uk re ek olt, a kia álásuk re ek olt, a ze éjük agyszerű olt, és ekik olt a láda. 
Mire jó a láda Isten nélkül? Ez csak egy fából készült doboz, egy pár tá la, kő ől.  

       Ez olyan, mintha vennék a közösséget (úrvacsorát), és megkeresztelkedünk. Mi jót 

tesz az, ha egkeresztelkedtek, de elő  e  tértek eg? Mi jót tesz e i az 
úrvacsorát, és egy képmutatóvá válni, ha nem élitek az életet, és hiszitek Istenek többi 

Igéjét? Annak részét veszitek, és a többit nem Abból, az megmutatja, hogy valami nincs 

rendben.  

   Most, a ikor i dez törté ik, ost ézzük, eg i törté ik, a ikor Iste , és az Ő 
korszaka és ideje nincs figyelembevéve; csak az embereknek az elképzelésük.  
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81   Sokan azt mondták nekem, „Miért nem jössz át ide és tartasz egy összejövetelt? Nos, 

mi hívunk. Írd alá ezt, azt, vagy amazt.”  

       Várjatok! Lehet, hogy szeretnétek, de mit mond Isten arról? Sokan azt mondják 

eke … Meghívást kaptam, interjút, személyes megbeszélés, és dolgok, vártam egy évig. 

Várjatok! Honnan fogom tudni, mit mondjak, amíg Isten nem mondja meg, mit mondjak? 

Látjátok, várni kell! Ezért mondtam, „Írjátok le, hadd lássa , it o d Ő.” Látjátok? 

Várjatok! „Akik az Úrra várnak, erejük megújul.” Igaz ez?  

82   Figyeljétek meg, abban a napban csak a papokkal tanácskoztak, a teológusokkal, a 

felekezetekkel. És figyeljétek meg, az által, hogy a papokkal tanácskoztak és a 

gyülekezettel, a néppel, rosszul tettek.  

83   Figyeljétek meg, a láda volt az Ige. Mi tudjuk, hogy ez igaz. Mert a láda Krisztus, és 

Krisztus az Ige. Látjátok? A ládát agy az Igét e  helyezték az ő első felsze telt helyére, 
az eredeti felszentelt helyére. Ó, gyülekezet, ne mulasszátok el megkapni ezt!  

       Minden tökéletes volt, és minden jól nézett ki, mint egy nagy ébredés közeledik; de 

ert el ulasztották egkérdez i a egfelelő sze élyt arról! Ők egkérdezték a 
papokat, megkérdezték a méltóságokat, megkérdezték a teológusokat, megkérdezték az 

énekeseket, és egyhangúan mindent összeszedtek, és a hadsereg nagy szervezetével, 

ala it a e zeti erőkkel. Mi de  har ó iá a  olt egy agy összejö etel e , de 
elmulasztották megkérdezni Istent. Így volt Akháb, így voltak mások is. Milyen egy 

pillanat!  

84   Most e ulasszátok ezt el. Ők el ulasztották e i azt, ert e  kértek irá yítást. 
És az által tették… Figyeljetek. Me tek a papokkal, a teológusokkal, és a kato ai erőkkel, 
és még figyelembe sem vették az Iste től küldött hír öküket az órára, Nátánt, rosszul 

tették azt. Mentek, felvették a ládát, és egy új szekérre tették, egy új szekérre tették, 

vagy, „egy új felekezetet akarnának kezdeni,” nem az Isten adta elrendelt módon 

helyezve. A Léviták vállára kellett volna helyezni. De látjátok, amikor rosszul kezdtek, 

továbbra is rosszul fogtok haladni.  

85   Ha egy golyót a célpontra irányítunk, és megremegtetitek a puskacsövet, egy 

ezredrészt, először is, száz yard ál  éter  négy vagy öt hüvelykre (10-13 cm) elvéti a 

célt. Rosszul kezdetek.  

   Ó, Iste e , segíts ekü k felis er i, hogy ez a dolog rosszul kezdődött, ez órának 

agy ka pá yai, és úgy hí ják őket. Iste t e  kérdezték eg arról. A papokkal és 
vallásos emberekkel tanácskoztak. A szervezetekkel tanácskoztak. „Nos, akartok ilyet és 

olyat? Hiszem, ha mindannyiunkat össze tudnánk hozni!” Ne hozzatok mindenkit össze. 

Csak vegyétek Isten Igéjét arról. 
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87   Akkor mi megállapítjuk, hogy amikor azt teszik, mit tesznek? Folyamatosan mennek 

egye ese  ugya a a az öreg allásos progra a, a ely kí ül a  Iste  Igéjé ől és 
akaratából. Az az öreg dolog évek óta halott, azok az öreg dolgok kiszáradtak évekkel 

ezelőtt.  

88   Az ki olt szárad a az Úr Jézus apjai a . Ők e  tudták. Azt o dta, „Ha 

felismertétek volna Mózest, felismernétek Engem, mert Mózes azt mondta, hogy 

eljövök.”  

       Azt mondták, „A mi atyáink mannát ettek a pusztában.”  

89   Azt mondta, „Ők i d halottak!” Ő e ezte azokat a farizeusokat, allási ezetőket, 
„Vakoknak.” „Ha sak e  hiszitek, hogy É  Ő agyok, eghaltok ű eitek e .” De ők 
nem hittek. Olya  szilárdak eg áltoztathatatla ok  oltak az ő útjuko . Nekik kellettek 
az ő útjaik.  

90   Eze  a ódo  tett Dá id. Ő a a  olt az ő útjá , így sak azt o dta, „Tudjátok, mit 

fogok csinálni?” Mi megyünk.” Volt egy kinyilatkoztatása. „Most elmegyünk, mi fogjuk 

tenni azt olyan új módon. A csodák napjai elmúltak, így csak létre fogunk hozni egy másik 

szervezetet. Építünk egy új szekeret, eg utatjuk, hogy egy új dolog elkezdődött.” 

Milyen egy hamis prófécia!  

   Nektek issza kell e i az útra, ahogy Iste  o dta, hogy tegyétek azt. Ők a Lé iták 
vállára tették, és ez a szív fölött volt. A láda az Ige, nem szabad egy új felekezetre tenni, 

valami ember elképzeléseire (elméleteire), hanem a szívébe. Isten Igéjét nem lehet 

kezelni felekezetek által; Ezt egy ember szíve által kell kezelni, ahova Isten bejöhet és 

felfedheti Magát. És ha az ő kijele tése összhangban van az Igével, az Isten; ha nem, nem 

az.  

       És akkor az a szezonnak Igéje! Biztos, egy farizeus azt mondhatná, „Ki mondta 

nekünk, hogy ne tegyük ezt és azt? Mózes adta nekünk ezeket a parancsokat.”  

       „De Mózes szi té  o dta…”  

       Sátán azt mondta, „Miért van az megírva, ’Ő fogja ad i az Ő A gyal-…’”  

92   „És ez szintén meg van írva,” mondta Jézus.  

       A szezo , az idő! Ha felis ertétek ol a Mózest! Ti egy ád alatt agytok Mózestől. 
Ha felismertétek volna Mózest, felismertetek volna Engem,” o dta Ő, „mert Mózes 

Rólam írt. ’Az Úr a te Iste ed egy Prófétát fog fele el i köztetek, a ti test éretek ől; Őt 
ők fogják halla i.’” Ha felis erték ol a Mózest, felis erték ol a Őt.  

93   Most zárunk, figyeljetek, ne hibázzátok ezt el ost. Látjátok, az első dolog, a ikor 
konzultált a papokkal, konzultált a méltóságokkal, konzultált a hadsereggel, konzultált az 

egész gyülekezettel, a szomszédsággal, hogy együtt összejöjjenek erre a nagy 
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összejövetelre, ők el ulasztották helyese  tenni. Nem konzultáltak Istennel. És ezáltal 

e  e tek issza, hogy eglássák, ilye  idő olt az!  

   Ó, test ére , figyelj. Milye  idő e  élü k i? Micsoda az a kor? Micsoda az óra, 

a i e  agyu k? Ez e  ideje, ezek a dolgok, a iről ők eszél ek. Az elmúlt. Az ítélet 

kéznél van most. Láthatjátok betörni azt. E lékeztek a kőre, a it feldo ta  a hegye ? 
Ítélet órája! Emlékeztek a kinyilatkoztatásra, vagy a látomásra a Menyasszonyról? Csak 

tartsd Őt ő e  lépés e . Ne e gedd Őt, hogy kilépje .  

       Figyeljétek meg, „A papok vállára!”  

95   És Dávid, és az összes papok, akiknek valóban jobban kellene tudni, de mi volt az? A 

papoknak jobban kellene tudni. Az írástudóknak, teológusoknak jobban kellene tudni, 

mert az Ige azt mondta, hogy ne tegyék azt.  

96   És ma, amikor azt akarják mondani, „Ó, Jézus Krisztus nem ugyanaz tegnap, ma, és 

mindörökké. Ez gondolati telepátia. Ez ez, az, vagy amaz.” Ők el ulasztják eglát i a 
megígért Igét. „Ó, az volt egy nap, ami elmúlt.”  

       Dávid azt mondta, „Ó, nos, most várjatok egy percet. ’A papok vállára,’ az régen volt, 

amikor Mózes kijött. Persze, mi ma feltesszük egy új szekérre. Én kaptam egy 

kinyilatkoztatást arról.”  

97   A papok azt mondták, „Ámen, Dávid!” Látjátok, az új ökumenikus tanácsuk befolyása 

által, hogy mindannyiuknak együtt kellene lenniük, és tegyék ezt ezen a módon, és ilyen 

úto , az, a i okozta a papok el otlását. Soha e  ko zultáltak a egfelelő sze éllyel. 
Nem cselekedtek helyesen, ezért bajba kerültek. Igen.  

98   Attól tartok, sok dologban a… A ikor egy agy ta ító, a Pü kösdiek egyik 
legnagyobbja, állt az egyik este Chicago- a  a allási soport előtt. Neke  kellett ol a 
találkoznom az Üzletemberekkel; de azt gondoltam, hogy Afrikában leszek abban az 

idő e , de éppe  isszatérte  az előtt, hogy elkezdődött. És ők álasztottak egy agy 
Pünkösdi értelmiségit, ő felállt és azt o dta ekik, hogy ez az ökumenikus 

ozgalo Iste től a . És azt o dta, hogy i dazok isszajö ek, ég a Katolikus 
egyház is visszatér az eredeti állapotához, mindannyian nyelveken beszélnek bizonyítékul, 

és így tovább. És nem tudják, hogy ez az ördögnek egy csapdája!  

   És egy e er, akit e  is erek… Néha agot etsz; e  tudod i fog törté i. De a 
Teljes Evangéliumi Üzletemberek elnöke, hamarosan, amint a nagy szónok leült, azt 

mondta, „Nem vagyok hajlamos ellentmondani a mi szónokunknak, de az nem az a mód, 

ahogy Bra ha  test ért o dta, hogy egtörté e. De ő azt o dta, hogy a fe e ad 
jeléhez vezet.”  

       Ő a agy szó ok  azt o dta, „De Branham testvér ne  tudja, iről eszél.”  
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       Azt mondta, „Mi hisszük, hogy tudja.” Látjátok?  

100   És Chicago-ban azt mondta, „Hányan itt szeretnének engem, hogy feljöjjek és 

átadjam az én változatomat arról?” Elkezdtek sikoltozni és kiabálni.  

       Látjátok, magokat vettek; nem tudjátok mi fog történni. Csak ápoljátok a kihelyezett 

Magot. A ikor az az óra jö , éhá y azok ól a …  

   Mi t Ta ás, ő olt az utolsó, aki látta az Urat. De eki lát ia kellett, hogy higgye  
Be e. Látjátok, a ikor ők látják, hogy ez egtörté ik. Ó, ejött Ta ás, de ő egy ki sit 
kései volt.  

   Most a ikor ők eglátják az előre egjö e dölt dolgokat, és mondva ÍGY SZÓL AZ 

ÚR, megtörténni, akkor azt mondják, „Adjatok nekünk egy keveset a ti Olajotokból.” 

Látjátok?  

103   De most figyeljetek, befolyás. Néha összejönnek nagy emberek. Halljátok, hogy azt 

mondják, „Nagy X Y, és agy X Y, a i agy…” Soha ne tegyétek azt.  

       Nincsenek nagyok közöttünk. Csak Egyetlen nagy van, és ez Isten. Mi testvérek és 

test ér ők agyu k. Ne  érdekel, ha egy gyülekezet pásztora vagy, amelyben öt ember 

van, az nem tesz téged kicsivé; az testvérré tesz titeket, látjátok, ha igaz vagy Isten 

Igéjéhez. Nem érdekel mennyi, milyen mértékben; az nem tesz kicsivé. Istennek 

nincsenek kis gyermekei és nagy gyermekei. Csak gyer ekei a ak. Ők i d ugya azok.  

   Figyeljétek eg, hogy Maga Iste  jött a Di sőség ek elefá t so t palotái ól, hogy 
egy legyen közülünk. Most ki a nagy? Vettétek… Ne  azért jött le ide, hogy egy pap 
legyen, hanem egy szolga. Megmosta ugya azt az agyagot, a it Ő tere tett, az Ő 
apostolainak és másoknak lábát. Most ki a nagy?  

105   De ezek a férfiak efolyás alatt oltak. Ők e  értették eg. Azt go dolták, hogy 
ala i új fog törté i, e , ala i, a it Iste  e  o dott, fog törté i. Ők rossz úton 

indultak el.  

       Ez az egész lelkesedés, a ikor a… ott kezdődött rége , i degyik felekezet ek 
kellett, hogy legyen egy Isteni gyógyítója; mindegyik felekezetnek kellett, hogy legyen ez, 

az, vagy amaz. Mindegyik felekezetnek kellett, hogy legyen egy kis Dávid. Mindegyiknek 

kellett, hogy legyen ez, az, vagy amaz. Látjátok mi történt? Ugyanazt tették, mint itt. 

Ugyanaz a befolyás!  

   Az Igé ek a szezo ja, az idő, a i e  éltek, figyel e  kí ül hagyták.  

107   Figyeljétek meg, „a Léviták válla,” volt feltétlenül Istennek az eredeti módja tenni 

ezeket a dolgokat. „Rakjátok a ládát a Léviták vállára.” Bármi azon kívül ellentétes volt. 

A it Ő o dott, az, a it jele tett. Iste  e  áltozhat. Ez az oka, aradj az Ő Igéjé el! 
Va  Írás, ige , Első Kró ika : , ha le akarjátok jegyez i azt. Figyeljétek eg.  
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108   Most figyeljétek meg, ott Isten követésében. Most akarom, hogy ezt valahogyan 

jegyezzétek meg az elmétekben. Hogy megtartsátok Isten parancsolatait, hogy tegyetek 

helyesen bármit Istenért, hogy tegyetek Istennek egy hibátlan szolgálatot, van ott öt 

muszáj (elengedhetetlen dolog), hogy helyesen tegyetek szolgálatot Istennek.  

109   Most Dávid tett egy szolgálatot Istennek. Mindent megtett, amit tudott, kivéve, 

hogy elhagyta Istent. Látjátok? Jó dolgot tett, valami jót az emberek számára, valami jót a 

gyülekezet számára.  

110   De van öt muszáj. Azt akarom, hogy emlékezzetek ezekre. Nem számít, hogy 

e yire őszi te lehet egy e er, a ikor Iste ek egy szolgálatot tesz, ezeknek az öt 

muszáj-nak ott kell lenni.  

       Először is, uszáj, hogy az Ő idejé e  legye  egté e.  

111   Mi lenne, ha Mózes jönne azt mondva, „Mi építünk egy bárkát és lehajózunk a 

Níluson, mint Noé”? Noé idejé e  re d e  olt egy árka, de e  az ő idejé e .  

112   Mi van, ha Jézus jönne azt mondva, „Most megmondom, mit fogunk tenni. Csak 

felmegyünk a hegyre, mint Mózes tett, és kapunk egy új törvény nyilatkozatot”? Látjátok? 

Hát izo y! Ő olt az a Tör é y. Látjátok?  

   Nektek uszáj az Ő idejé e  le i. Muszáj az Ő szezo já a  le i. Megértettétek 
ezt ost? Muszáj az Ő idejé e  le i. Muszáj az Ő szezonjában lenni, idő e  és 
szezonban.  

   És uszáj, hogy összha g a  legye  az Ő Igéjé el, a i eszél e olt. Az uszáj. 
Nem érdekel, mennyire jól mondjátok, ennek kellene lenni, vagy annak kellene lenni, 

vagy ennek kellene lenni. Az Ő Igéjé el összha g a  kell le i, összha g a  az Ő idejé el, 
és szezonjával.  

       És az uszáj, legye  ad a összha g a  a sze ély ek, akit Ő ki álasztott, hogy általa 
megtegye azt.  

115   Nem érdekel, hány méltóság van. Ott van Dávid király, pontosan olyan nagy, mint 

ár elyikük. Ő olt a király a e zet felett. De Neki olt egy ódja azt te i, és Ő 
el o dta ekik, hogya  akarja te i azt. De ők el ulasztották azt te i.  

116   Az muszáj, legye  összha g a  az Ő Igéjé el; összha g a  az Ő idejé el, 
összha g a  az Ő programjával.  

117   És az uszáj, legye  a sze élye  keresztül, akit Ő ki álasztott, hogy o dja és 
tegye azt. Mózes próbált elfutni attól, „Vegyél valaki mást.” De Isten választotta Mózest, 

hogy azt tegye. Hányan közülük; Pál próbált kiszabadulni abból; sokan mások is. De annak 

uszáj le i az által az egy által, akit Ő ki álasztott, hogy egtegye azt.  
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       És a ak uszáj jö i először az Ő prófétáihoz. Az Iste  Igéjé ek uszáj jö i az Ő 
prófétáihoz. Ámós 3:7, „Az Úr Iste  fog se it te i, a íg először Ő kijele ti Azt az Ő 
szolgáinak, a prófétáknak.” Negyedik.  

118   És a prófétának muszáj, hogy legyen egy igazolása Isten Igéje által.  

119   Ott van a ti öt muszájotok. Ez muszáj, legye  eze  a ódo . Az Ő ideje, az Ő 
szezo ja, a ikor Ő azt o dta, hogy az lesz; és az e er, akit Ő álasztott; és a ak 
muszáj jönni a prófétához; és a prófétának muszáj egy igazolt prófétának lenni. 

Megállapítjuk, hogy sokan a Bibliában azokból jöttek prófétálni, és az nem volt igazolva. A 

mi Prófétánk Jézus Krisztus.  

120   Így most figyeljétek meg, látjátok, Isten nem jelentette ki a dolgot nekik az általa 

iztosított ódo , hogy tegyék. Ők elfogadták a Dá id ódját. Ők elfogadták a papok 
ódját. Ők elfogadták az írástudók ódját, a teológusokét, de e  az Iste  ódját. 

Nátá  olt, ő olt egy próféta azo  a apo . Késő  Nátá  el o dta ekik, hogya  kell 
si ál i. De látjátok, ők egtették azt, a élkül, hogy egkérdezték ol a Nátá t. Egy szót 

sem beszéltek Nátánnal, vagy konzultáltak. Minden befolyás, a nagy dolgokkal tovább 

menve! És én gondolok arra az énekre, „Hadd, tarts…”  

 Segíts nekem, Uram, amikor a szívek lángolnak, 

 E gedd egaláz i az é  üszkesége  e i azoktól tö iektől , csak hívjam a Te 

Nevedet;  

 Taníts meg, hogy ne támaszkodjam arra, amit mások tesznek, (ne függjek attól) 

 Csak árjak i ádság a , egy álaszra Tőled.  

       Látjátok, ez az út. Hadd lássa  egtörté i a egfelelő ódo , akkor hisze .  

121   Most Isten kijelentette nekik a dolgot Dávid által, és a szolgálók által, és a nép által, 

és az ezredek és századok kapitányai által, de nem Nátán által, akinél volt az ÍGY SZÓL AZ 

ÚR. És az Úr azt o dta, hogy e  tesz se it, a íg először eg utatja a kor 
prófétájának, mit kell tenni. Látjátok, it tettek? Ők egye ese  ki e tek Iste  Igéjé ől, 
mentek és feltették a ládát egy új szekérre. Látjátok? Így ők el e tek attól, hogy tegyék 
Isten parancsolatát, és az Isten által biztosított módtól.  

       És ez történt ma is, barátaim. Ezért volt olyan sok nagy kampány, és így tovább, és 

e  olt ered é ye. Tö  hűtle ség, tö  ű , tö … Mo do  ektek, ez a e zet 
elment (elveszett); nem csak ez a nemzet, de a többi nemzetek is. Ez a nemzet, mint 

Anglia egy másik korban, az összes tö i e zet kéj őjé é lett.  

122   Lent Mozambikban, négyszázötven mérföldre (724 Km) a civilizációtól, a hippi 

gyerekek hallgatják Elvis Presleyt, rángatják a fejüket, ugrándoznak fel és le egész éjjel 

arad a azzal… És egy olyan kis berendezés, fogja venni ezer mérföldre (1600 Km), egész 
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Rhodesián keresztül, hogy vegyék Elvis Presleyt. És mégis azt mondják, „Ő agyo  
allásos, ő és Pat Boo e, és azok.” Miért, ez ennek az órának Júdása, és nem tudják azt. 

Ez a gonosz része, azt hiszik, hogy ők igazak.  

       Nem mondta-e Jézus ezt a Laodiceai gyülekezeti kornak, „Te meztelen vagy, 

nyomorult, nyavalyás, vak, és nem tudod azt”? Nem tudod azt!  

123   Nos, a Pünkösdi gyerekek lent Afrikában és környékén, azt mondják, „Nos, Elvis 

Presley, ő é ekli a legsze et, a it alaha hallottál.” Nem kétséges, de amit Dávid is tett; 

nem kétséges, azonban amit az énekesek tettek, csak okozta, hogy a halál behatolt a 

táborba. Látjátok, hol vannak, hol vagyunk ma, barátaim?  

124   „A Láviták vállai,” olt Iste  eredeti ódja azt te i. És ők helyezték azt egy új 
szekérre. Most az soha e  fog űköd i. Ne  ko zultáltak a helyes ódról. Látjátok? 
Így ők eltá olodtak arról, és rossz úton haladtak.  

125   És ez, ami ma történt. Amikor az emberek, ne  szá ít e yire őszi ték, 
próbálnak tenni Neki egy szolgálatot, a ely kí ül a  az Ő általa feltárt úttól, i dig 
elro tják. Iste  elre dezi az Ő útjá . E erek, e  szá ít e yire őszi ték agytok, ha 

próbáltok tenni kívül azon, el fogjátok rontani.  

126   Valami olyan, mint Bálámmal volt, a Bálám napján. Isten mondta Bálámnak, aki 

próféta. Ő egy próféta olt, a Bálá  próféta. Ő egy próféta olt, és az Ige pontosan hozzá 

jött, azt mondta, „Ne menj le oda. Az Én kiválasztottam. Az Én választásom.”  

       És Bálám a máltóságokkal, a hadsereg embereivel, a prédikátorokkal, a befolyásos 

emberekkel volt, és azt mondták, „Nos, o do  eked, a király fog…”  

       Látjátok, pontos minta Dávidról, minta máról. Csak vegyetek minden egy típust, és 

meg fogjátok látni. Látjátok? Mondjatok, „Áment.” [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-

Szerk.] Látjátok, látjátok, pontosan, mint most van.  

127   De a lelkészek azt mondták, a papok azt mondták, az írástudók azt mondták, a 

teológusok azt mondták, „Ez a mód, ahogyan gondoltuk (feltételezzük, elképzeljük), hogy 

tenni kell.” De nem az volt, és az bebizonyította, hogy nem az volt.  

   És Iste  azt o dta Bálá ak és ő egy próféta olt  először, azt o dta eki, „Ne 

menj le.”  

129   De ezeknek a másik embereknek a befolyása arra késztette őt, hogy elle tétese  
tegyen azzal, amit Isten mondott, hogy tegyen, és ez egy átokká vált az ébredés helyett. 

Ó, iztos, ő le e t oda és egtanította az embereket, azt mondta, „Most várjatok! 

Tudjátok mit?” Azt mondta, „Mi Moábiták vagyunk. Emlékeztek, Lót lánya a mi 

király ő k. Ő a i kii dulópo tu k. Mi i da yia  egy ér ől agyu k. Mi 
i da yia … Mi de  felekezetü k ugya az.” Ne keveredjetek azzal a dologgal. 
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Maradjatok tá ol attól. Látjátok? Így ő azt o dta, „Mi mindannyian ugyanazok vagyunk. 

Miért, a te néped olyan, mint az én népem. Mi összeházasodhatunk egymás között, így 

nekünk lehet egy valódi ökumenikus tanácsunk. Látjátok? Mi mindannyian össze tudunk 

jönni, és újból visszatérünk az eredeti dologhoz.”  

       Iste  elátkozta azt a dolgot. Ez a ű  soha e  olt eg o sájt a Izrael ek. Ez elük 
aradt az ő tö i apjaik a . Soha e  olt eg o sájt a. Ők elpusztultak a pusztá a  

azzal. Ez igaz. Mert nem vették Isten nyújtotta módját, hogy egy Ő általa igazolt ódo  
tegyék azt.  

130   Figyeljétek meg, ez a dolog, ami azt okozta, hogy Izrael halállal haljon a pusztában. 

És Jézus azt mondta, „Ők i da yia  elpusztultak, és eltű tek.” Figyeljétek meg, ki állt 

Mózessel régen ott, Józsué és Káleb, a programban.  

131   Figyeljétek meg újra, itt van Dávid, mit tett. És mikor tette, amit tett? Azt okozta, 

hogy a halál le sapjo  egy őszi te sze élyre.  

       Most gondolom, még be vagyunk kapcsolva, azt akarom, hogy hallják az országon 

keresztül.  

       Ez a dolog, amit Dávid tett, anélkül, hogy megkérdezze Nátánt, és megkapja az Úr 

Igéjét arról, az okozta, hogy a halál lesújtso  őszi te e erekre. Ige , ura . Ő ki yújtotta 
az ő kezét, akik éltek a láda jele lété e ; kijöttek az ő házuk ól. És az ökör eg otlott és 
a láda leesett.  

132   Már rosszul tettek egy dolgot, két dolgot. Első, soha e  ko zultáltak Nátá al. A 
kö etkező dolog, a it tettek, hogy le e tek oda, a élkül, hogy egkérdezték volna 

Iste  Sza át. A elyik, a… Sá uel olt az Ige a a  a ap a … És ő soha e  kérdezte 
meg az Isten Igéjét.  

       És itt ez a jó ember, aki go d ok olt, ő egy püspök olt, azt go dolta, „Nos, itt, én 

nem akarom Istent leereszteni (cserbenhagyni),” ezért tette az ő kezét a ládára. Holott ő 
nem volt Lévita, és meghalt. Három dolog!  

133   Most agyo  erőse  go dolkodjatok, és ézzétek, it tettek a a felekezetek. 
Látjátok, elfordultak Attól, „hamis tanításnak” nevezték Azt. Látjátok? Nézzétek, hol 

van ak. Ők eg fogják kap i az ő öku e ikus ozgal ukat, i de  re d e . Hívják Azt, 

„gondolati telepátiának,” amikor Isten Maga igazolja, hogy Az az Igazság, és bizonyítja, 

hogy Ez az Igazság. „Ó, ők sak egy kis so ó félkegyel ű ott fe t,” azt mondják, „nem 

tudják, iről eszél ek.”  

       Ez igaz, i e  tudjuk. De i sak az Ő Igéit o djuk, és Ő tudja, iről eszél, 
látjátok. É  e  tudo  eg agyaráz i, se ki ás se  tudja, de Ő izo yítja Azt.  
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   Most figyeljetek. Sok őszi te hí ő a, aki Krisztushoz jön ma, akar jönni teljes 

szí é el, ugya olya  ódo  szelle ileg egölték őket. Há y őszi te e er el egy a 
Katolikus egyházba, és Keresztény akar lenni, elmegy a Metodistákhoz, a Baptistákhoz, a 

Krisztus gyülekezetéhez, sőt a Pü kösdiekhez is, látjátok, és egy Keresztény akar lenni, 

ráteszi az ő kezét, satlakozik hozzájuk.  

   És a ikor Dá id látta ezt a dolgot egtörté i, az felé resztette őt. Ne ébredjél fel 

túlkéső  ott ki t, test ér. Ő látta, hogy a halál lesújtott.  

       Mutassátok meg nekem az eredményeket. Mint ez az úgynevezett ébredés, az 

e erek isszatértek a gyülekezetek e, it tett a e zet ek, a hí ők testé ek? Ez 

semmi más, csak csináltak új szervezeteket és felekezeteket, az egész úton, több taggal, 

és így tovább. Jobb lett a nemzet? Azt o dják, együ k… 

136   „Amerika. Isten áldja Amerikát. Ez egy nemzet, ez egy Keresztény ország.”  

       Ez egymillió mérföldre van attól, hogy Keresztény ország legyen. Én még nem is 

imádkozom érte. Hogyan imádkozhatnék érte, és nem fog megtérni az Isten hatalmas 

ereje alatt, elyet előttük utatott; és egtagadják, és bezárják az ajtókat, és 

el e ek? Rá ízo  Iste re. És ő ő e  egyre tá ola  egy. És ő le fog süllyed i. 
Csak figyeljétek, mi történik.  

137   Sok őszi te e er satlakozik egy szervezethez, vagy egy csoporthoz, vagy 

valamiféle vallásos tisztelethez, és ott szellemileg meghalnak. Nem mondhattok nekik 

semmit. Veszik azt a dolgot és beléjük sulykolják, „Miért, ez a püspök ezt mondta. És ez 

ezt mondta, ez ezt mondta.” Mutassátok meg nekik itt egyenesen Isten Igéjében, ahol ez 

ÍGY SZÓL AZ ÚR. De a i pásztoru k…”  

       Nem érdekel, mit mond a pásztorod, nem érdekel, hogy mit mondok én, vagy bárki 

ás o dja. Ha az elle tétes Iste  igazolt Igéjé el, az órá al, az idő el, az Üze ettel, és 

így tovább, felejtsétek el. Maradjatok tá ol tőle. És eke  áll o  kell i da yiótok 
előtt az Ítélet Napjá , és ti tudjátok ezt. És ki sit o da á , tud a, hogy öreg agyok 

ost. Fogok… Ne  az, hogy é  tudok ala it, de Ő tudja. É  sak kö ete , a it Ő 

mondott.  

138   Nézzétek meg ma a nagy kampányokat, amelyek voltak nekünk az egész földön. 

Bizonyított, hogy hiába volt. És nem mondja Jézus most itt Lukács 7:7, (Márk) „Hiába 

imádnak Engem”? Hiába hozta fel Dávid a ládát. Hiába edzette (nevelte) Akháb azokat a 

prófétákat. Hiába vette Bálám azt a pénzt. „Embernek parancsolatait tantételnek 

tanítják.” Az Iste  para solatai szá íta ak, e  szá ít, hogy ű -…”  

139   Azok az emberek aló a  őszi ték. Hallottátok ezt sokszor. „Ők olya  őszi ték.” Ez 

nem jelent semmit. A Jehova tanúi, a hetedik napi Adventisták, és mindezek a kultuszok 

(vallásgyakorlatok), kimennek ide az utcára, és olyan dolgokat tesznek, amit egyikünk 
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sem tenne meg. A Katolikusok kiállnak a sarokra és koldulnak, és így tovább, ezek olyan 

utasítások, és milliárdszor, milliárdszor milliárd dollár értékük van, még mindig koldulnak. 

Őszi ték, e  kétséges. A gyülekezetek e ek és prédikál ak, és így to á , és 
szolgálók állnak a szószéken, és mindent megtesznek, hogy új tagokat szerezzenek a 

gyülekezetükbe; de ez egy új láda.  

       Csak egyetlen Ládát kell követni, ez az Isten Igéje. Bármi, ami ellentétes ezzel a 

Ládával, maradjatok távol attól! Ez egy új szekéren van, és nem Isten vállán. Igaz. 

Maradjatok távol a dologtól. Ne legyen semmi közötök hozzá.  

140   A mi nagy kampányaink, milliárdok és milliók tettek vallomásokat. És én kétlem, 

hogy lesz-e száz közülük, mind azokból. Látjátok, nem volt valami.  

       Akkor nézzétek meg, amit az Ige megígért.  

141   Gondoljátok, hogy ez nem sikerült, és mi tudjuk, hogy ez nem sikerült. Néhányan a 

i leg agyo  é redési ozgalo  szer ezői ől az ország a  a azt o dják, hogy ez 
teljesen kudarcot vallott. A gyülekezet tudja, hogy kudarcot vallott. Mindenki tudja, hogy 

sikertelen volt. Nos, miért? Miért nem sikerült?  

Az egy jó célra volt. Az volt, hogy elhozzák az embereket Isten Jelenlétébe, nagy 

kampányok. És több millió ember költötte a pénzét, és tették a nagy kampányokba. És a 

gyülekezetek i d együtt e tek, agy előadóter ek e, és agy dolgok, és nagy dolgok 

történtek. Miért nem sikerült? Azért mert soha nem ismerték az órát, amiben éltek.  

       Ne  soda, hogy Jézus ott állt, és az Ő szí é e  sírt. Kö yek futottak le az ar á , és 
azt mondta, „Jeruzsálem, Ó, Jeruzsálem, hányszor akartam lebegni feletted, mint egy 

tyúk az ő költésé . Megkö eztetek i de  prófétát, a elyet küldte  ektek. De ost 
eljött a ti órátok.”  

142   Ne  érzitek, hogy a Sze tszelle  kiáltozik ki előletek? „Ó, Egyesült Államok és a 

ilág, há yszor akartalak összegyűjteni titeket, de nem akartátok. Most a ti órátok eljött. 

Az élvezeteteknek (szórakozásnak) istene, a mocskotoknak (erkölcstelenségnek) istene, 

Sodomátok és Gomorátok istene közétek jött.” Még a ti kisgyermekeitek is, beatles-

frizurájuk van, frufru lóg az ar uk a, és kezdődik a per erzitás. Asszo yai k 
tönkrementek. Ez a megváltáson kívül van. A férfijaink nagy puhányokká váltak, kis 

rövidnadrágokban járkálnak, és úgy viselkednek, mint egy lány, a hajuk a nyakukba lóg. 

Sodomiták vagyunk, és Isten tüze és haragja vár ránk.  

143   Tudjátok, hogy el fogja pusztíta i, hogy Ő eg fogja se isíte i ezt? Ahogy i dig 
is tette. Amikor egy kéj ő bármi rosszat tett, halálra kövezték; köveket vettek fel és 

megölték az asszonyt, aki egy kéj ő volt. Így fogja megölni a gyülekezetet. A Biblia azt 

o dta, hogy jégeső lesz az ég ől, száz fo t  kg  súlyú lesz, és Ő egkö ezi őket. Ki 
fogja Őt egállíta i? Mit o d a tudo á y, hogy e  lehetséges? Ő eg fogja te i.  
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       Az ugya az, i t Ő készített egy árkát, és Noé izto ság a  le egett, Ő újra eg 
fogja te i az Ő Gyülekezete szá ára.  

       És az Ő Saját tör é ye szeri t és az Ő Saját ódjá , eg fogja kö ez i azt a kéj őt, 
aki házasságtörést követett el a királyokkal és vezérekkel, a századosokkal és 

ezredesekkel. Halálra kö ezi őt ő e , az Ő Saját tör é ye szeri t, a it elre delt. Ki 
fogja o da i Neki, hogy e  tud jégesőt si ál i?  

144   Kérdezzetek eg alakit, aki tudja, hogya  kezdődik egy eső sepp. És ez sinál egy 

körforgást, és visszamegy egy turbulencián át; egyre többet és többet vesz fel, amíg egy 

bizonyos súlyt el nem ér, és akkor leesik.  

       Ő Iste , Akit… ég a gra itá ió se  tudott a földö  tarta i, és Ő fele elkedett a 
Mennybe. Isten, Aki a gravitációt készítette, szintén készíthet egy nagy turbulenciát 

ahhoz, hogy le dítse  egy kö et, a íg száz fo t  kg  súlyú lesz. Ő azt o dta, hogy 
egteszi, és eg fogja te i. Ki fogja eg o da i Neki, hogy e tegye eg? Ő egteszi, 

mert azt mondta, hogy meg fogja tenni.  

145   Mi az utolsó napokban vagyunk. Az ítélet közelé e  állu k. Miért? Ők pró álják 
ege i az öreg a át, a i a ott rége , öt e  é el ezelőtt hullott a Pü kösdi 

gyülekezetnek. A Szentség gyülekezet a több mint kétszáz évvel-ezelőtti el próbálkozik. A 

Lutherá usok, i tegy háro száz, agy tö  é el ezelőttit, sok száz é el ezelőttit. 
Pró ál ak e i öreg a át. Ó, test ére , az a dolog stag ál poshad . Az fertőzött. 
Fog… Va … Miért, mindig azt mondtam, férgek izegnek-mozognak benne. Meg fog ölni, 

ha megeszitek.  

146   Megtudjuk, ha Dávid, vagy bárki a többiek közül, csak utána nézett volna az óra 

Kenyerének.  

       Ha a papok, és próféták, és prédikátorok, és teológusok, és iskolák, és felekezetek, 

csak utána néznének az órának! De most az nem fog nekik tenni semmi jót. Az elment. Az 

e  fog segíte i egy ki sit se . Ő ő e  ost tö kre e t halott . Körül elül öt é el 
ezelőtt átlépte ezt a o alat a egtérés, ítélet és kegyele  között.  

147   Figyeljétek meg, mi van aztán? Mit lehet tenni? Mit kell tenni? Kérdezzük meg a 

prófétát, a Bibliát, ahol nem lehet hozzáadni vagy elvenni Abból. Ha megtesszük, Isten 

ki esz i ket az Élet Kö y é ől. 

       A Biblia azt mondja, a Malakiás 4-ben, mi fog történni ma. A Jelenések 10, hogy a Hét 

Pecsétek fel lesznek nyitva, és feltárják mindezeket a rejtélyeket, amik el voltak rejtve 

ezek a refor átorok alatt! Ő eg o dta, hogya  lesz ek ezek el égez e. Ez a Bi liá a  
van, ÍGY SZÓL AZ ÚR. Isten teljesen, tökéletesen azonosította azt; és igazolta, hogy Ez 

Igazság, jelek, csodák által az égben, az égbolton, és minden másban, harminchárom évig.  
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       Go doljátok, hogy eg fogják hallgat i Ezt? Ne . Ők halottak. Az ő kezeiket tették 
valamire, ami megölte az egész dolgot. Nem, az nem fog; az nem fog, soha többé nem.  

148   Amikor ez a dolog történt, Dávid meglátta. Ó, Istenem, küldj nekünk egy Dávidot, 

aki eg tudja lát i, hol áll, aki tud igyáz i figyel i, őrköd i, ó akod i , és látja, hogy 
Isten tett egy ígéretet arra, hogy mit fog tenni ma. Isten megmondta azt, itt pontosan az 

Ő Igéjé e , hogyan fogja megtenni.  

149   Isten szólt Mikeásnak. Mikeás megvizsgálta a látomását négyszáz méltóságos 

próféta előtt. Meg izsgálta a láto ását, hogy eglássa, hogy Igaz-e. Visszanézett arra, 

a it az előtte lé ő próféta mondott, hogy lássa, mi történt. Visszanézett, és látta, hogy 

Illés ott állt, és azt mondta, „Akháb, a kutyák fogják felnyalni a te véredet is.” Most ő látta 
akkor, hogy ez a láto ás egésze  po tosa  egyezik az Iste  Igéjé el, így ő kihirdette azt. 
És igaza volt. Pontosan. Nem számít, amit a többiek mondtak, ő po tosa  az Igé el 
maradt.  

150   Nézzük meg a látomást ma, ami van. Építsünk gyülekezeteket; új dolgok; nagy 

dolgok, amik fognak történni? Vagy itt az ítélet? Nézzünk vissza, és lássuk meg a mának 

ígéretét, lássuk milyen szezonban élünk.  

151   Azt mondjátok, „Nos, Iste  áldjo , test ére , őszi te agyok. Csatlakozta  a 
gyülekezethez. Megszereztem a mesterképzésemet.” Ezt tettem. Ez rendben van, ez jó, 

semmi kifogás ellene; így volt Dávid, így voltak annak a napnak papjai, így voltak a 

teológusok. De az ellentétes volt az Igével.  

152   Isten megmondta, hogyan fogja megtenni azt ma, hogyan fog helyreállítani minden 

dolgot, it fog is ét te i. Ő egígérte, hogy helyreállít. Ez pontosan igaz. Jóel 2:28-ban 

megígérte, hogy helyreállít. „Én helyre fogom állítani (vissza az eredeti formájába),” azt 

mondja az Úr, „mindazokat az éveket, amit a cserebogárféle megeszik.” Va  egy… 
Látjátok, ez ugyanaz a féreg; ez az életnek egy külö öző szakaszá a  a . És a ikor a 
katolicizmus elkezdte megenni, aztán Luther, és a Metodisták, és a Pünkösdisták, és az 

összes le; Ő azt o dta, „Én mindent vissza fogok állítani egy Gyülekezetbe, pontosan 

úgy, i t az első helye  olt.”  

153   Nézzétek meg a látomást a másik este. Pontosan ugyanaz a Menyasszony jött ezen 

az oldalo , jött e ez oldalo . Miutá  azok a kéj ők elhaladtak az ő ruhájuk a  to á , 
az öreg dolgaik ezen egyfajta módon feljöttek, és rock-and-roll-ra táncoltak, és magukat a 

Gyülekezetnek nevezték.  

       Azt mondjátok, „Nos, mi nem tesszük ezt.”  

       Isten így lát titeket. Nem az, amit ti láttok saját magatokban. Ez a mód, ahogy Isten lát 

titeket. Senki sem látja magát rossznak. Amikor belenéztek Isten Igéjének tükrébe, Az 

elmondja nektek, vajon rosszak vagytok, vagy nem. Ha Dávid megtette volna ezt, látta 
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ol a az ő hi áját. Ha Akhá  ezt tette ol a, agy azok a próféták egtették ol a ezt, 
megláthatták volna a saját tévedésüket.  

154   Egy igazolt próféta azt mondta, „Akháb meg fog halni, és a kutyák fogják felnyalni az 

ő érét.” És az ő prófé iája po tosa  Azzal olt. Akkor ő tudta, hogy ő igaz olt. Még 
Josafát ak is kellett ol a lát i és tud i azt. A ikor Mikeás látta a láto ást, ő e  sokat 
volt a néppel azokban a apok a , de ála olt az ÍGY SZÓL AZ ÚR. Ő igaz olt.  

155   Figyeljétek meg, most hozzuk ezt a dolgot ebbe a napba, amikor látjuk a nagy órát, 

amihez jövünk.  

       Figyeljétek meg, mit próbált Dávid tenni, szintén. Volt itt egy kis feljegyzésem arról. Ő 
megpróbálta elhozni a ládát a Dávid városába, a saját felekezetébe.  

   Nézzetek issza a oda, a ikor az Úr először szólt itt le t a folyó ál, „Amint 

Keresztelő Já os olt küld e előfutárké t az első eljö etel…”  

       Testvér, Összejövetel gyülekezet nem állt ki azért, sem az Egyesültek, az összes többi 

sem. Nekik kellett volna egy valahol. Ah, mindannyiuknak azt kellett tenni, látjátok, csak 

po tosa . Mi da yiuk ak kellet elhoz i az ő saját házuk a.  

157   Akarta elhozni azt a Dávid városába. Miért? Ott e  olt előkészített hely arra.  

       Ez az oka annak, hogy nem tudjátok elvinni az Üzenetet a felekezetbe. Az Ige, a Láda, 

Krisztus, „az ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké,” és i de  Ő azo osítását, e  
tudjátok Azt elvinni a ti szervezetetekbe. Ők sohase  fogják hi i Azt, ert ott i s hely 
Arra. Ne  a Bi lia o dja, hogy Ő a Laodi eai kor a  a gyülekezete  kí ül olt, próbálva 

bejutni?  

       Ott e  olt hely a Dá id árosá a , e  szá ít, ilye  hűséges őszi te  olt, és 
milyen nagy volt, és így tovább. Az még nem az a hely. Az Jeruzsálembenlesz. Az az, ahová 

késő  került, a ikor a próféta el o dta ekik, hogy it tegye ek ele. Látjátok? Így 
Dá id ak kellett azt elhoz i az ő saját árosá a. Ni s előkészített hely arra.  

158   Krisztus a i Ládá k Bárká k , és ők e  fogják elfogad i. Krisztus az Ige; ők e  
fogják elfogad i. Ők akarják a hit allásukat, a felekezetüket, egy új ládát, agy egy új 
hordozót. Akarják a felekezetükbe vinni (hordozni) Azt, egy új ládát. Ah!  

       Ne felejtsétek, Krisztus a mi Ládánk! Hiszitek, hogy Krisztus az Ige? [A gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.”-Szerk.] Akkor ez a Láda. Igaz ez? Rendben. Krisztust nem lehet hordozni 

az Ő egfelelő helyére, se ilye  felekezeti szekér által. Ő egy sze éllyel foglalkozik és 

e  egy soporttal. Ő soha e  foglalkozott egy soporttal; egy sze éllyel. Mikor Ő azt 
o dta, hogy e  fog. Ha egte é, elle tétes le e az Ő Igéjé el, Á ós : . Ti nem 

tehetitek Azt hazugsággá. Nem, uram. Ez Igazság.  
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159   De látjátok, ők pró álják. A Ládát e  lehet szállíta i egy szer ezet által. Túl sok fej 
a  a a . Látjátok? Ne  lehet egte i. Ő egígérte, hogy e  fogja ezt te i, és 
e  is fogja. Azt o dta… a ikor egígérte, hogy ás ódo  teszi? Ez az oka, hogy 

megígérte, nem fogja azt tenni.  

       Ne gondoljátok azokat a gondolatokat. Én érzem azt. Látjátok?  

   Tehát Ő egígérte, hogy egy izo yos ódo  fogja egte i, és ár i elle tétes 
azzal, Ő e  fogja egte i. Látjátok? De az Ő eredeti módja által, összhangban, amit 

mondott Ámós 3:7-ben, ezen a módon fogja megtenni. És azt igazolnia kell, és 

bizonyítani, hogy igaz.  

       Most tudjátok, it ígért ára, akkor Ő azt teszi a. Ez po tosa , a it o dott, hogy 
megteszi. A Hét Pecsétnek a felnyitása, és mi mindent tesz; feltárja a rejtélyeket ott hátul, 

hogy ezeket a kereszteléseket, és minden dolgokat, minden, amit összezavartak 

(elrontottak). És ez itt van, az Ő alódi Jele lété e . A tudo á y izo yította. Az egek 
bizonyították. Emberek álltak és néztek egyenesen arra, és látták megtörténni. Egyetlen 

dolgot se  o dott, sak a it Ő tett igazzá. Na, tessék. Pontosan így, hogy láthassátok, 

hol vagyunk ma.  

161   Most ár ely e er, aki  az Ő Szelle e a , tudja ezt; ha Iste  Szelle e a  rajta, 

tudja, hogy Ez az Igazság, mert Isten Szelleme nem fog ellentmondani az Igének. Nem, 

nem. Pontosan az Igével lesz.  

       Azt mondjátok, „Megkaptam a Szentszellemet. Kiáltottam; beszéltem nyelveken. 

Táncoltam a Szellemben.” Ez nem jelent Istennek egy dolgot. Látjátok?  

Dá id ugya azt tette, gyakorlatilag ugya azt a dolgot tette ott rége . Teljes erő el 
é ekeltek, és teljes erő el kiáltott. A tö iek i d azt tették, és egye ese  a halál a 
mentek. Ez igaz. Annak semmi köze ehhez.  

162   Ez az Ige, ami számít, az Úrnak Igéje. „Azok, akik az Úrra várnak.” Igen, uram. 

Látjátok, azok, akikben Isten Szelleme van, a mára szóló ígéretre néz, és vár és figyel, 

a íg ők eglátják Azt. Akkor azt o dják, „Ez Az.” Isten kijelenti Azt nekik.   

163   Mint Nátánáel. Filep elment és megtalálta Nátánáelt. Nátánáel azt mondta, „Most 

várjunk egy percet. Tudom, hogy meg van ígérve, de hadd lássam Azt.” És amikor 

meglátta, azt mondta, „Ez, Az.”  

       Az asszony azt mondta, „Nos, tudom, meghallgattam mindenféle teológusokat. Ezt és 

azt tette . És ol asta  a Bi liát aga  is, és tudo , hogy i… Egy Messiás jö , hogy 

fogja te i ezeket a dolgokat, így Te uszáj, hogy legyél az Ő prófétája.” 

       Ő azt o dta, „É  agyok Ő.”  
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164   Az asszony azt mondta, „Gyertek, lássatok meg egy Embert, ez Az.” Ő árt, a íg 
meg nem látta, hogy a Messiás azonosítva van az Isten Igéje által, akkor azt mondta, „Ez 

az, a it ártu k égyszáz é ig. Ne  olt prófétá k, agy se i. Ő itt a , és Ő Maga azt 
o dja, hogy Ő Az.” [Üres hely a szalagon-Szerk.] „…ki és lássatok egy E ert, Aki 

elmondta nekem azokat a dolgokat, amiket tettem.”  

       De a papok meg akarták ölni, és végül meg is tették. Látjátok?  

       De a e  tudják egöl i az Ő Szelle ét. Ez igaz. Ne , ők e  ölhetik eg Azt. Itt 
van, hogy minket behozzon, ezért hálásak vagyunk. Figyeljétek meg, mennyire nagy Isten, 

e yire agyok az Ő u kái, mennyire sohasem hibázhat!  

165   Most Istennek va  egy előrelátása és eredeti útja, hogy egtegye  dolgokat, és 
soha nem fog cselekedni ezzel ellentétesen.  

166   Most megígérte az utolsó napokban, hogy mit fog tenni. És elküldte nekünk az 

Üzenetet; és ez az Üzenet ugyanazzal az azonosítással van, mint az Illés volt, mint Elizeus 

olt, i t Keresztelő Já os olt. És Az fordítja az e erek szí ét, e  a felekezetekhez, 
hanem vissza az eredeti apostoli atyákhoz, vissza az Igéhez. Ezek a dolgok mennyire 

igazolva vannak. Hogy ebben az utolsó angyal hangzásában, Jelenések 10, „A hetedik 

a gyal apjai a , i dezek a titkok…” 

       „Miért tették a Metodisták ezt, és a Baptisták, és a Krisztus gyülekezete, és a Jehova 

tanúi, mindezt?  

       „Azok a titkok lelepleződ ek az utolsó ap a , a ikor a hét a gyal… a hetedik angyal 

Üze ete, a ikor ő…” Nem, amikor elkezdi ezt tenni, hanem, „A ikor elkezdi hirdet i az ő 
Üzenetét.” Látjátok? Ne  az előkészítés é ei e , ha e , „Amikor elkezdi hirdetni az 

Üzenetet, akkor ezek a titkok feltárulnak.” És azok itt vannak; nem ismerik azokat, és ti 

egy tanúi vagytok ennek.  

167   És akkor abban a nagy csillagvizsgálóban, azért, hogy a világ ne legyen a nélkül, még 

i dig azo  tű őd ek, hogy i törté t. Tu so a  ezek a agy egfigyelőközpo tok 

felvételeket készítettek ott; még mindig azo  tű őd ek, hogy i törté t. Mi az? Még 
mindig beteszik az újságba. „Tud-e árki ala it erről, hogya  törté hetett az?” Ott nincs 

köd, i s le egő, i s ed esség, öt e  kilo éter agasa  a le egő e . Ó, nekem!  

       „Jelek fognak lenni fent az égben. És amikor ezek a dolgok történnek, földrengések 

külö öző helyeke , akkor fog feltű i az E erfiá ak jele az ége .” „Azon a napon,” 

Lukácsban, „az Emberfia újra kijelenti Magát; kijelentette Magát.” A világ úgy fog kinézni, 

mint Sodoma és Gomora. Ó, nekem!  

       Testvéreim, ne legyetek tudatlanok a szellemi dolgokban, látjátok. „Kutassátok a 

Szentírásokat, mert Azokban gondoljátok a ti Örökkévaló, nektek van Örökkévaló 
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Életetek; és Ők Azok, a ik izo yságot tesz ek az Igéről.” Ők Azok, a ik izo yságot 

tesznek az Igazságról, a dolgokról, amelyeket Isten ebben az órában tesz.  

168   És most mi van? Azok, akiknek van Isten Szelleme, várnak ezekre a dolgokra. És 

amikor látják ezeket a dolgokat, hiszik ezeket a dolgokat. Jézus azt mondta, „Senki sem 

jöhet Hozzá , ha sak e  az É  Atyá  o zza őt. És i daz, akit az Atya Neke  adott,” 

Ő az Ige, „ők Hozzá  fog ak jö i. Ők Hozzá  fog ak jö i.”  

169   Meglehetőse  ke é y agyok a reggel, látjátok. Ők ár a ár ak az Úrra; és 
amikor ezt teszik, és látják, hogy igazolja a mai napnak ígéretét, az megújítja a hitüket az 

Ő Igéjé e . Mert egígérte, hogy egteszi, és itt Ő azt teszi. Akkor ott i s kétség. Isten 

eszél. Először eszél az Ő Igéje. És aztá  a Szelle , a i hozza el égez i Azt a dolgot, 
amit az Ige mondott, hogy tenne.  

       Ó, nekünk sok utánzóink vannak. Még lesz sok azok ól, őszi te szí ű e erek, 
próbálnak tenni dolgokat ezen a módon és azon a módon, de nézzétek, mi történt. Az 

emberek rá akarják tenni kezüket és aztán meghalnak. Látjátok, figyeljétek meg.  

   Az e eri felekezeti re dszer soha e  fog űköd i, tagokat gyárta ak az ő saját, 
maguk készítette ládák számára. Isten soha nem csinált egy felekezetet sem. Neki soha 

nem lesz egy felekezete. És ez egy ember készítette dolog.  

171   És azo  tű ődö  a, hogy i d ezek e  a agy ka pá yok a  és é redések e , 

nem-e feltöltöttük a Metodisták ládáját, a Baptisták ládáját, a Reformátusok ládáját! De 

mi van Krisztus Ládájával, az Igével?  

       És ha a Menyasszonynak az Igének kell lenni, akkor Neki Krisztusnak kell lenni, mert 

rész a Vőlegé y ől. Neki Igévé kell lenni; az Ige, e  az Ő hí e  apja szá ára; 
e ek a ap ak Igéje, a it Ő egígért, hogy a lesz, hogy Ő elküldte az Ő Igéjét, hogy 

kifor álja az Ő Me yasszo yát, és elkészítse Őt. Re éle , látjuk ezt! Ne egyetek ost 
ala it a saját elképzelésetek ől, és e egyétek aki ás ak az elképzelését. Vegyétek 

az igazolt Igét itt, a Bibliát. Az mondja.  

       Iste  egígérte az Ő Igéjé e , hogya  álassza ki az Ő Me yasszo yát e e  az 
utolsó ap a . Tudtátok ezt? Ő egígérte, hogya  fogja egte i, és az Ő eredeti ter e 
szerint ki álasztott Krisztus ak, ki álasztotta az időt, ki álasztotta a szezo t, hogy ő… Ő 

e  hi ázza el az Ö Me yasszo yá ál, ert Ő része a ak az Igé ek.  

       Ő e  álaszthatja Azt egy felekezet által, a ikor e  álasztotta Krisztust egy 
felekezet által. Krisztus jött egy felekezethez? Ő jött egy felekezet által? Ne . Ők 
elutasították Őt. Nos, az, a it a felekezet tett akkor. Akkor, a ikor Ő ki álaszt egy 
Me yasszo yt, jöhet Ő hí e  ár i ás ódo ?  

       Hogya  Ő hozta ide Krisztust? A próféták Igéje által. Igaz ez? Hogya  fogja Ő elhoz i 
az Ő Me yasszo yát ide? A próféták Igéje által.  
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       Hogya  azo osította Őt, a ikor eljött? Egy férfi el, Illés szelle é el rajta, kijött a 
pusztá ól. Hogya  fogja azo osíta i az Ő Me yasszo yát? Ő egígérte Malakiás -ben 

ugya ezt, ielőtt elpusztítja a földet, amint az volt Sodoma napjaiban.  

172   Emlékeztek, Sodoma elégett. Igaz ez? Nos, ez a világ égni fog. Jézus mondta így. És 

ez lesz az az idő, hogy, i t Luká s  fejezet, és a . ers o dja, „A napokban, olyan 

lesz, mint Sodoma és Gomora, akkor az Emberfia megmutatkozik.”  

       És akkor mi fog történni? Malakiás szerint újra megégeti a földet, és az igazak (a 

Millenniumban) ki fognak menni a gonoszok hamvaira. Igaz ez? Látjátok?  

       Így i po tosa  a égidő e  agyu k. Mi itt állu k az ajtó a , várva Rá, hogy jöjjön.  

173   Figyeljétek eg, Iste  egígérte az Ő Igéjé e , hogy ki álassza az Ő Me yasszo yát 
az Ő eredeti ódja szeri t. Ő választotta az Övéit. A Vőlegé y! Ő egjö e dölte a 
próféták által, és elküldött egy prófétát azonosítani.  

       A Próféta azt mondta, állva a Jordán partján, „Íme!”  

       Ők azt o dták, „Te vagy a Messiás, ugye?” 

       Ő azt o dta, „Nem, én nem vagyok a Messiás.”  

       „Neked muszáj a Messiásnak lenned.”  

174   „De é  e  Ő agyok. De Ő közöttetek áll. És az Ő sajuját se  agyok éltó 

eglazíta i. A ikor Ő eljö  is erté teszi Magát.  

       És a Ő közöttü k áll, a Sze tszelle  sze élyé e , jobban és jobban megnyilvánítsa 

Magát, jő e az Ő Gyülekezeté e, is erté té e Magát; ert Ő és a Me yasszo y és a 
Vőlegé y ugya az fog le i, is erté teszi Magát. És egy nap látni fogjátok azt az Egyet, 

akit a szívetekben éreztek, és látjátok az Ő azo osítását, sze élyre szóló á álik 
előttetek, akkor te és Ő Egy agy.  

Egyesültetek az Ige által. És a kezdet e  lé ő Ige isszatér a kezdethez, a ely Iste . „És 

azon a napon fel fogjátok ismerni, hogy Én az Atyában vagyok, és az Atya Bennem; Én 

bennetek és ti Bennem.” Halleluja! Itt vagyunk. Halleluja! Annyira örülök, hogy láto  Őt 
Magát egésze  egtestesül i közöttü k, és láto , a it Ő egígért az Igé e ; nem 

alaki ek az érzel e, é eklése, és ugrálása és tá olása. Ha e  az Ő Igéje által, á e , 
ismerté teszi Magát.  

175   Nézzétek, amikor elhozták, felépítették a templomot, és bevitték a ládát, Isten 

e e t oda egy Tűzoszloppal. Á e . Dá id ugrá dozott és sikoltozott, az összes é ekes 
és a papok azt folytatták, a ikor ők kí ül oltak Iste  akaratá ól. De a ikor Iste  
azo osította a ládát az Ő helyé  és pozíciójában, ielőtt hozzájuthattak a ládához ott 

e t, itt jött a Tűzoszlop az éle ; pontosan a Kerubok szárnyai fölött, és egészen hátul a 
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Szentek-sze tjé e , az Ő yugalo  helye; a Tűzoszlop ak! És Iste ek di sősége olt ott 
e t, a íg a… ők ég sak e  is látták, hogya  kell szolgálni. Ámen.  

Az i de  teológus sze ét le fogja zár i, a ikor Ő jö  az Ő Me yasszo yáért. Ő fel lesz 
é e az éjszaka közepé , ahogy olt elük. Még sak e  is látják Őt el e i. Ó, di sőség 

legyen Istennek!  

176   Figyeljétek meg, Isten megígérte, hogy kihozza e utatja  az Ő Me yasszo yát, 
a it Ő hí e  te i fog. Lesz egy Mag. Az esti idő e  egy Világosság lesz, hogya  
csinálja mindezeket a dolgokat, csak pontosan, ahogy Ő elter ezte azt az Ószö etség e  
és az Újszövetségben.  

       És az nem felekezet által. Az nem a ma mi általunk használt rendszer. Mi csak halált 

okozunk. Engedték, hogy az emberek kezüket tegyék Arra, és meghalnak attól. Látjátok?  

177   Az Ige, az esti Üzenet, muszáj hozza az esti eredményeket. Az esti Üzenetnek muszáj 

elvetni az esti Magot, nem a reggeli magot. Az esti Magot! Igaz ez? A déli színhely magjai 

ott rége  felekezeti olt; eghalt, elpusztult. De az esti idő Üze ete e fogja utat i az 
esti idő Világosságát, e fogja utat i az esti idő ered é yeit; az esti idő Üze ete!  

       Jézus idején, a déli üzenet, bemutatta a déli eredményeket. A kezdeti üzenet 

e utatta a kezdeti ered é yeket, a tere tést. Délidő e  tere tette az Ő Fiát a Saját 
képére. Esti idő e  Ő készít Neki egy Me yasszo yt. Látjátok? Mi által? Az Ő Igéje által.  

       Hogya  tere tette a földet? Hogya  szólította létre? Az Ő Igéje által!  

       Ki olt az Ő Fia? Az Ige! „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt. És az Ige testé 

lett, és közöttünk lakozott.”  

       Hogyan fogja elragadni az Ő Me yasszo yát? Az Ige által; e  egy új szekér által, 
e  ala i teológus elképzelése által. Ha e  az Ő Igéje szeri t azo osítja Őt. Ne 

tegyetek hozzá se it, agy e egyetek el előle se it. Hagyjátok úgy, ahogy a . 
Látjátok?  

   Az esti idő e  megígérte, hogy felfedi, habár, kinyitja ezeket a Hét Pecséteket, és 

megmutatja, amit a gyülekezetek kihagytak (elhibáztak) ott régen. Jelenések 10, és 

Malakiás , Luká s : , azt o dta, hogy Ő egteszi. Most e ke erjük össze. 
Hagyjátok azt olyannak pontosan.  

179   Hadd zárjak… Ez körül elül ajd e  tize öt per  tize kettőig. Hadd zárja  e, ezt 
mondván.  

       Barátaim, figyeljetek, az Úr Jézus Nevében! Ezek a dolgok túl világosak ahhoz, hogy ne 

higgyétek el. Ez túl világos, hogy ne látnátok. Biztosan láthatjátok Azt! Biztosan a világ is 

láthat á Azt! De sak ti…  
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       Ne legyetek befolyásolva ezen új bolondozások által, és dolgokkal, a it ők a kaptak; 
e  érdekel, e yire jó e erek, e yire őszi ték. „Ha nem beszélnek a törvény és a 

próféták szerint,” a Biblia azt mondja, „nincs Élet bennük.” Látjátok?  

   Dá id azt go dolta, hogy igaz olt. Ő őszi te olt. Azok a papok azt gondolták, hogy 

igazak. Ők őszi ték oltak. De ők sak el ulasztották egkérdez i az Urat arról. És 
hogyan tehették volna meg? Talán azt mondták, „Mi átimádkozunk.” De az nem volt Isten 

módja azt tenni. Ő egígérte, hogy se it e  fog te i, a íg először kijele ti az Ő 
szolgáinak, a prófétáknak. És ott állt Nátán pontosan közöttük, és sohasem konzultáltak 

vele egyáltalán.  

   Most ol assátok el a Kró ikák kö etkező éhá y fejezetét, és eg fogjátok tud i. 
Amikor Dávid házba költözött, és azt mondta, „Jól van-e,” és Nátán vele volt, „hogy én 

cédrusban élek, és az Isten ládája kint ott sátor alatt?” És Nátán megkapta az Úrtól, mit 

mondjon neki, hogy tegyen.  

   És ő rosszul tette, így Iste  azt o dta, „Mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy 

szerete  őt. É  szerezte  eki egy e et, i t a agy e erek ek a földö , de e  
engedhetem neki, hogy ezt tegye,” látjátok, „ő elhi ázott E ge . Látjátok, e  
e gedhete , hogy ezt tegye. É  fogok egy e ert előhoz i, az ő fiát, ő fogja felépíte i 
Istennek örök házát.” És ez volt Dávidnak útirány. Melyet Salamon példázott (tipizált), de 

aztá  ő hi ázott. Mi de  e eri lé y hi ázik.  

       Iste  az Egyetle , aki e  tud hi áz i. Ő e  tud hi áz i. Ez az egyetlen dolog, amit 

Isten nem tud tenni, hogy hibázzon. És Isten az Ige. És az Ige, ár e yire is úgy tű ik, 
mintha másképp történne, az pontosan úgy fog történni, ahogy az Ige mondta.  

   Most e felejtsétek el, kö et etek kell a szezo t, az időt. Látjátok? És ilye  
szezo a  agytok, ilye  idő en, teszi ezt igazolttá, hogy lássuk ez pontosan az Igazság.  

184   Most vegyétek mindezeket a muszájokat, minden Igét, minden típust és dolgokat, 

és nézzétek meg, hol álltok. Gondoljatok az órára, amelyben élünk.  

       Látjátok, hogy a föld közel egy tizede készen áll a beomlásra. A tudomány mondja azt. 

Ők az órára éz ek. Pár é el ezelőtt azt o dták, „Csak három perc van éjfélig.” Most 

lehet, hogy egy perc, lehet, hogy fél perc.  

       Ők azt o dták, „Ez nem fog megtörténni a mi nemzedékünkben.”  

185   „Az megtörténhet öt perc múlva.” És figyeljétek eg a kö etkező dolgot, a it 
mondott, „Öt év.” Ezt soha e  é  o dta . Ő o dta azt, a tudós. Mi t a legyek, úgy 
költöznek el Kaliforniából. Látjátok? Nos, azon a napon, amikor Lót kijött Sodomából, 

ugyanazo  a apo  tűz esett le a földre.  
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       Ezen napok egyikén Isten veszi a mi Üzenetünket, és mi elmegyünk innen. Valami 

törté i fog, egésze  iztosa , a ikor a Gyülekezet el egy, az Ő Teste, az Ő 
Menyasszonya.  

186   Most akarok olvasni nektek egy Szentírást, és azt akarom, hogy olvassátok velem. 

Kérlek, lapozzatok Mózes ötödik könyve 4-hez, zárás a . Go dolo , alószí űleg eleget 
beszéltem, hogy meg fogjátok érteni. Mózes ötödik kö y e . Két helyről fogok ol as i 
itt.  

És ennek a gyülekezetnek és a szalagokhoz, az embereknek a szalagoknál, az emberekhez 

a (telefon) kapcsolaton keresztül a nemzetnek más részein, akarom, hogy valóban 

alaposa  figyeljetek erre, és e ulasszátok el. Ez az a dolog, a it é …  

       Mózes ötödik könyve, a 4. fejezet. Veszem az 1. versét. Akarom olvasni az 1. verset, 

aztán olvasom a 25. és a 26. verset. Elolvashatjátok az egészet, amikor hazamentek; de 

sak időt takarítu k eg, így idő e  tudu k ki e i, ert a este újra isszajö ök, ha az 
Úr akarja. Figyeljetek erre, amit a próféta o d. Ő Iste  Jele lété e  olt. Ő tudta, iről 
beszél. Hallgassátok.  

Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítalak titeket, 

hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a 

földet, amelyet az Úr, a ti atyáitok Istene ad néktek. (Ez típusa a mi Millenniumunknak.)  

Semmit se tegyetek az Igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, 

(„Ne adj hozzá egy dolgot, és ne vegyél el egy dolgot Abból. Maradjatok, csak azt 

mondva, amit Az mond!”) hogy megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, 

amelyeket én parancsolok néktek.  

       Szemeitekkel láttátok, amit cselekedett az Úr Baal-Peór miatt; hogy minden ember, 

aki Baal-Peór után járt, kipusztított az Úr, a te Istened te közüled. („Most ti egy 

elkülö ített ép agytok, ki azok ól a felekezetek ől.” Látjátok? Látjátok?)  

Ti pedig, akik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig. („Ti 

soha nem haltatok meg a ti felekezetetekkel. És ti most éltek az Isten Jelenlétében.”)  

       Zárunk, ne mulasszátok el ezt. A 25. vers, most amikor bementek a földre, most 

figyeljétek, mi történt.  

Hogyha majd fiakat és unokákat nemzesz, és megvénhedtek azon a földön, és 

elvetemedtek, (ez az, ami történt) éscsináltok magatoknak faragott képeket, (valami 

mást) akármihez is hasonlót, és gonoszt cselekesztek az Úrnak, a te Istenednek szemei 

előtt, haragra i gerelvé  Őt: (Figyeljetek!)  
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Bizonyságul hívom ti ellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén 

ha arsággal elvesztek a földről, a elyre át e tetek a Jordá o , hogy bírjátok azt; e  
laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla.  

187   Ez volt Mózes Izraelhez szól a, iutá  ő olt igazol a Iste től egy Tűzoszlop által, és 
tudta, hogy e izo yosodott, hogy ő Iste  szolgája olt, hogy ki ezesse őket. És ielőtt 

e e tek a földre, ielőtt e e tek ol a, Mózes azt o dta, „Most az Igék, amiket 

szóltam nektek, hívom az eget és a földet tanúnak ellenetek. Ha hozzá adtok egy dolgot, 

vagy elvesztek egy Igét Abból, akkor nem maradtok azon a földön, amit az Úr ad nektek.”  

       Így én azt mondom, Jézus Krisztus Nevében! Ne adjatok hozzá egy dolgot. Ne 

vegyétek, tegyétek a ti saját elképzeléseteket Abba. Csak mondjátok, amit mondott 

azokon a szalagokon. Csak tegyétek pontosan, amit az Úr parancsolt tenni. Ne adjatok 

hozzá.  

188   Ő i dig egtartja az Ő ígéretét ekü k. Mi de  ígéretet, a it tett, Ő egtartotta. 
Elmondta nektek mi fog történni és megtörtént az? Elétek hozom egy kihívásként az 

egeket és a földet ma. Mondott-e Isten valaha bármit, amit nem teljesített, és tette 

po tosa , a i t Ő o dta ekü k, hogy te é? Po tosa  az. To á ra is így fog 
cselekedni. Csak ne adjatok Ahhoz. Ne vegyetek el Abból. Csak higgyétek Azt, és 

alázatosa  járjatok az Úr, a ti Iste etek előtt, ert közel vagyunk bemenni a Földre.  

       Aztán nem fogtok visszatérni, nem fogtok visszatérni ehhez a típusú élethez újra. 

Visszatértek, mint egy halhatatla  lé y. Visszajöttök, a ikor eltöröltetett a ű , a ikor 
Sátánt megkötözték, és ezer évig fogtok élni ezen a földön, amelyet az Úr, a te Istened 

adott nektek. „Mert a szelídek örökölni fogják a földet.” „Áldott az, aki minden 

parancsolatát teljesíti, hogy joga legyen bemenni a Városba.” „Mert kívül maradnak a 

varázslók, a hazugok, a paráz ák, és a kutyák. Ők e  fog ak elép i a a.” Csak a 

Meg áltottak ak, és azok szá ára a , akik jár ak az Ő para solatai a .  

189   Ne vegyetek új dolgot. Mindenütt repülnek, és több lesz, mint ami jött. De ne 

vegyétek ezeket az új dolgokat.  

       Az Úr, a ti Istenetek kijelentette nektek, mi az Igazság. Az Úr, a ti Istenetek igazolta, 

i az Igazság, az Ő Igéje által és Szelle e által. „Ne  erő által, e  hatalom által, hanem 

az Én Szellemem által.” És a Szellem, „Isten olyanokat keres, akik Szellemben és 

Igazság a  i ádják Őt.” „A Te Igéd az Igazság.” És Ő alaposa  igazolta, hogy Jézus 
Krisztus ugya az teg ap, a, és i dörökké. Ő eg utatta ektek az esti Magokat. Ő 
kijele tette Azt ektek az Igé e . Ő izo yította Azt ektek az Ő Szelle e által.  

190   Soha ne kezdjetek, vagy próbáljatok egy szervezetet. Ne próbáljatok építeni valami 

másra.  
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       De aradjatok alázatosa  az Úr, a ti Iste etek előtt, ert úgy tű ik, hogy a kapuk 

hamarosan megnyílnak a megígért Földre. Akkor hadd menjünk be igazi énekléssel, és 

ujjo gással, a ikor a Me yasszo y és a Vőlegé y helyet foglal az ő Tró já .  

191   Éljetek alázatosan. Éljetek szeretetben. Szeressük egymást. Soha ne vegyetek 

semmit közétek. Ha láttok valamit feljönni a szívetekben valaki ellen, vegyétek azt ki 

azo al o a . Ne e gedjétek…  

       És Sátán mindent megtesz, hogy közétek jusson. Látjátok? Ne engedjétek, hogy ez 

egtörté je . Néhá y sika lós yel ű fi kó ejöhet, és egpró ál eltá olíta i Ettől. 
Go doljátok, hogy Mózest ki eszélhették ol a Iste  Jele lété ől, a ikor ő ott állt és 
látta Azt? Nem, uram. Nem. Mi nem veszünk el Abból, vagy adunk hozzá. Csak tartjuk Azt, 

ahogy az Úr mondta. Mi nem akarunk semmiféle felekezetet. Nem akarunk semmiféle 

szervezetet. Nem akarunk semmiféle rosszat. Nem akarunk semmiféle viszályt. Mi Istent 

akarjuk, és az Ő Igéjét.  

       Most hajtsuk meg a mi fejünket.  

192   Ó, Istenem, szellemi szemmel nézek körül, próbálom meglátni, mi történik. Látom a 

Te Igédet, ahogy Azt igazoltad, ahogy Azt bebizonyítottad; mindent azon a módon, amint 

Te o dtad itt le t a folyó ál har i háro  é el ezelőtt. És itt a  az har i háro  
é el késő , és po tosa  úgy tettél, a i t o dtad. Ura , tá ol legye  tőlü k, hogy 
próbáljuk tenni Azt valamivel kisebbé, vagy próbáljuk tenni Azt valamivel nagyobbá; csak 

tartsuk Azt azon a módon, ahogy Te tetted, csak járjunk alázatban és kövessünk Téged. 

193   Ezek azok, Uram, akiket Te adtál a szolgálatra, azokon kívül, akik alszanak a 

e zete  át, kör e a ilágo . Itt a te etők tartják sokakat azokból várakozva, az áldott 

szenteket. De ahogy mondja, „Mi, akik élünk és megmaradunk, nem fogjuk 

egakadályoz i azokat, akik alusz ak. A tro ita fog szól i, a halottak először fel fog ak 
támadni; aztán mi leszünk elragadva velük.” A ikor Iste  di sősége a földön lesz, az el 

fogja rejteni a Gyülekezetet távol a világtól. Még nem is látják, amikor elmegy.  

194   Atyá  Iste e , tartsd ezeket a Te kezed e . Ők a Tieid. I ádkozo , Iste e , hogy 
i dig alázatosa  járju k előtted. Ne  tudjuk eddig. Ne  akarjuk tudni mennyi ideig; 

ez nem a mi dolgunk. Ez a Te dolgod. Nem akarjuk tudni, mikor fogsz jönni. Ez a mi 

akaratunk, Uram, hogy tarts alázatban, amíg jössz, és járjunk Veled. Ez a mi vágyunk 

Feléd, hogy csak ismertesd meg Magad egyszer, egyszer mindaddig Atyánk közöttünk, 

hogy láthassuk, hogy még mindig Veled járunk.  

195   Bo sásd eg ekü k az el últ ű ei ket. Vezess i ket, és oltal azz i ket az 
ördög i de  sapdájától a jö ő e . Vezess és irá yíts i ket, ó, Iste ü k, i Atyá k. 
Bo sásd eg ű ei ket és segíts nekünk, hogy gyermekeid legyünk. Mi egy szegény 

osztályú nép vagyunk. Mi egy kitaszítottak agyu k, a társadalo  által e ől a ilág ól, a 
felekezetek által a gyülekezetek ől.  
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       Mi látjuk a véget. És köszönetet mondunk a szellemi látásért a Te Igédben, hogy 

lássuk a ég időt, ert i d ezek ek a dolgok ak el kell jö i a Me y agy kö eitől. 
Segíts nekünk, Urunk, hogy ne legyünk itt azon a napon, hanem menjünk be a Te 

Jelenlétedbe, elrepüljünk a Te kebledre.  

196   Gyógyítsd meg a betegeket és a lesújtottakat, Uram. Imádkozunk, hogy ma este adj 

nekünk olyan nagy szolgálatot, hogy ne lenne egy gyenge személy sem közöttünk, a Te 

Jelenléted miatt, Uram. Lenne a mi szívünk folyamatosan Rád helyezve. És tudjuk, Uram, 

hogy a pénz, a tulajdon, a világ dolgai ak i s jele tősége értel e , sak olya  időleges. 
Mindazoknak muszáj elmúlni. A munkánk, a helyünk, a barátaink, mindennek el kell 

e i. Ne  szá ít ilye  gazdag, ilye  szegé y, ilye  épszerű, agy 
épszerűtle ek agyu k, i de ek el kell menni. Csak egy dolog van, amire mivoltunk 

itt összpontosul, és ez Jézus Krisztus. Így, Istenem, hadd tegyünk félre minden, ami 

ásodlagos, és tartsuk Őt. És Ő az Ige. Add eg ezt, Ura .  

197   Az órának igazolt Igéje! Az igazolt Ige Mózes napjaiban Jézus volt. Az igazolt Ige 

Ézsaiás napján, Illés, János, az összes napján Jézus volt. És az igazolt Ige ma Jézus, ugyanaz 

tegnap, ma, és mindörökké. Segíts nekünk, Uram, hogy higgyük azt, lássuk azt, és járjunk 

abban. Kérjük Jézus Nevében.  

198   A fejünk meghajtva, szeretném tudni, van-e itt valaki, aki valójában soha nem tette, 

hogy egy agy, i de re elege dő… Ti hiszitek Azt, de csak hinni Azt, nem elég.  

       Hiszem, hogy a feleségem jó lány volt. Ismertem az édesapját és édesanyját. Évekkel 

és évekkel ezelőtt egis erkedte  ele. Ő egy tiszta élet e  járt. Hisze , hogy egy jó 
asszo y olt, de az e  tette őt az e yé é. Ő soha e  lett az e yé , a íg ő, é  
elfogadta  őt, ő elfogadott e ge .  

       Most Jézus el akar fogadni titeket. Nem akarjátok befogadni Őt, és részé é ál i az Ő 
Igéjének? Ha még nem tettétek meg, a fejeteket meghajtva, és a szíveteket meghajtva, 

é  ízo …  

199   Itt nincs hely egy oltárhoz hívásra. Én nem nagyon vagyok azon különben is. Hiszem, 

hogy Isten meglátogat titeket pontosan ott, ahol vagytok. Felemelnétek a kezeteket, 

mondva, „Branham testvér, emlékezz meg rólam az imádban. Én akarom azt tenni.” Isten 

áldjon meg. „É …” Isten áldjon meg. Kezek mindenütt! „Olyan akarok lenni.” Isten áldjon 

téged testvér. Áldjon meg téged; testvér, mindannyiótokat körbe. „Én az akarok lenni.” 

Iste  áldjo  eg… „Én valóban az akarok lenni. Én látom azt.”  

       Nos, ost ézzétek arátai , lehet, a  ott egy kis ala i… Ha e  agytok az, 
akkor van ott valami körülötted, amire koncentrálsz. Olyan közel vagytok hozzá, arra 

néztek. Ti látjátok. Évek óta látjátok mozogni. Ti látjátok megérésbe jönni most. Ha ez 

mindent jelent nekünk, és semmi más nem fog maradni, csak Ez, miért nem fordítjátok el 

a fejeteket attól a dologtól, amire néztek, és összpontosítsátok magatokat Rá? Mely 
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i de  élet közpo tja, osta tól i de  Ő. Ne  fogjátok ezt te i, iköz e  együtt 
imádkozunk?  

200   Drága Istenem, amint kezeik férfiaknak, asszonyoknak, fiúknak, lányoknak, még 

szolgálók is felemelték kezüket. Azt akarják mondani, hogy akarnak központosulni 

egyenesen az Úr Jézus köré, és mégis úgy néz ki, mintha nem tehetnék meg. Van ott 

ala i, a i húzza őket erre az útra, arra az útra. Talán egy felekezet lehet, talán egy 

sze ély, talá  egy ű , talá  ala i, a i a szí ük e  rejtőzködik. É  nem tudom, Uram. 

Te tudod. Bármi legyen is, éppen most, Uram, ialatt ásokat hí sz… Te hí tad őket. Ők 
a Tiéid.  

       Miköz e  hí od őket, sza adulja ak el a egrögzött ű től, a i t a Bi lia o dta, 
„Fordulju k el a ű től, a i olya  kö ye  körül esz minket, hogy türelemmel futhassuk 

eg az előttü k lé ő pályát, ézzü k… Mire, a u ká kra, a felekezetü kre, a taggá 

válásunkra, a tanácstestületekre? „Krisztusra, a hit ek Szerzőjére és Be égzőjére, a i 
nekünk Bene van.” Tedd ezt, Atyám, ma nekünk, mert kérjük ezt az Ő Ne é e  és az Ő 
di sőségére.  

   Most ők a Tieid, Ura . Tegyél velük, ahogy jónak látod. Tegyél velünk, amint jónak 

látod. Mi a Tieid vagyunk. Jézus Nevében. Ámen.  

 Szerete  Őt, szerete  Őt 

 Mert Ő elő  szeretett e ge  

 És megvásárolta az én üdvösségemet 

 A Golgota fáján.  

202   Elfelejtettétek az ebédet? Elfelejtettétek, hogy a gyerekek rendben vannak-e kint az 

autóban, vagy sem? Elfelejtettetek minden a múltról, és felismertétek, mit éreztek éppen 

ost? Ez apról apra eg alósul előttetek. Látjátok? Engedjétek, hogy ez legyen 

mindennek a középpontja. Engedjétek a többi dolgokat elmenni; ők el fog ak pusztul i 
mindenképpen.  

       Ó, sak tartsatok utá a, kö essétek Őt! Látjátok? Ahogy Elizeus kö ette Illést, hadd 
kö esük Őt. Mert ekü k is fel kell itet ü k, szi té , egy apo . Mi láttuk a Tűz ek 
szekerét, a ely fele elte Őt, ki a sír ól. Most érezzük agu k között. Egy ap Ő kifogja a 
lo akat a okrok ól. Mi fel együ k. Ne  szeretitek Őt?  

És megvásárolta az én üdvösségemet  

 A Golgota fáján.  

       Ó, nem tudjátok csaknem pontosan, sak sujátok e a sze eteket és látjátok Őt ott 
függeni?  
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 Szerete  Őt, ki ást szerethet ék?  szerete  Őt 

Mert Ő elő  szeretett e ge  

 És megvásárolta az én üdvösségemet 

 A Golgota fáján.  

203   Minden alkalommal, amikor visszatérek haza, valaki elment. Néhány hónap 

elteltével visszatérek, valaki elment. Minden alkalommal szomorú vagyok, amikor 

eljövök.  

       Az egyik nap egy fiú, akivel iskolába jártam, jött az utcán és azt mondta, „Hello, Billy.”  

   Rá ézte , ő rége  egy jóképű kis pajtás olt, hátrafésült valódi fényes fekete haja 

volt; most már olyan fehér, mint a hó. Akkoriban olyan egyenes (karcsú) volt; most 

pocakos. Azt mondtam, „Hello Jim.” Ránéztem.  

       Éreztem a szívemben, azt gondoltam, „Istenem, az a fiú és én, az a férfi és én 

egyidősek agyu k.” 

       Tehát, tudom, hogy a napjaim meg vannak számlálva. Tudom, hogy nem lehet túl 

sokáig. Körülnézek, és azt gondolom, „Mit tehetnék, Uram? Segíts nekem. Nem akarok 

előtted e i. Pontosan mögötted akarok maradni. Vezess a Te utadon.” Nézek, és azt 

gondolom, „Ó, én ötvenhat éves vagyok, nem lehet sokáig!”  

205   És lenézek, látom az én jó barátomat, Bill Dauch-ot ott ül i, het e kettő agy 
hetvenhárom éves. Körülnézek, látom ezeket a gyerekeket, ők azt go dolják, „Nos, várni 

fogok, amíg olyan öreg leszek, mint Branham testvér, ezt gondolom.” Édesem, lehet ezt 

soha nem látod meg. Nagyon kétlem, hogy meglátjátok (megéritek) azt. Látjátok? De 

gondoljatok csak bele, ha Bill Dauch megéli ezt a napot, ő túl fog él i száztize öt-tizenhat 

éves embert. Minden órában meghalnak.  

       Szóval, mit számít, hogy hány éves vagy! Mit tesztek az óra közben, amelyben éltek? 

Mit tesztek Jézusért e e  az idő e ? Látjátok? Ó, é  lát i akaro  Őt. Szeretném látni az 

órát, éz i és lát i i d ezeket az öreg testeket át áltoz i, lát i őket „megváltoznak egy 

pillanatban, egy szempillantásban.” Ha ez nem így van, akkor mi a legostobább emberek 

agyu k; együ k, igyu k, és legyü k jóked űek ulassu k , ert holnap meghalunk; 

látjátok, ti pontosan olyanok vagytok, mint egy állat, meghaltok és visszatértek a porba, 

és ez i de . De a  egy hala dó… halhatatla  lélek él e ed, test ére . Mi hallottu k 
a Me yről. Mi láttuk e izo yít a. Mi tudjuk, hogy Ő a , és egy Jutalmazója azoknak, 

akik szorgal asa  keresik Őt.  

       Most Krisztus Testének tagjai, miközben újra énekeljük ezt, akarom, hogy csak üljetek 

a helyeteken, és fogjatok kezet egymással, miközben újra énekeljük ezt.  
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       É … sak köszö tsétek a test éreteket, test ér őtöket  szerete  Őt 

       Mert… Ri hard! … e ge  

       És megvásárolta az én üdvösségemet 

       A Golgota fáján.  

   Szeretitek Őt? Mo djátok, „Ámen.” [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] 

Szeretitek az Ő Igéjét? Mo djátok, „Ámen.” [„Ámen!”] Szeretitek az Ő ügyét? Mo djátok, 
„Ámen.” [„Ámen!”]  Szeretitek az Ő testét? Mo djátok, „Ámen.” [„Ámen!”] Akkor 

szeretitek egymást. Ámen! Ez igaz. „Minden ember tudni fogja, hogy ti az Én tanítványaim 

vagytok, amikor szeretitek egymást.”  

       Most rátesze  a keze et ezekre a zse ke dőkre, ha ektek kell egkap i azokat az 
este előtt.  

207   Richard Blair testvért akar á … Iste  álaszolt az i ájára, ő és a test ér itt, 
imádkoztak a múltkor, hogy hozza vissza ezt a kisfiút, aki közöttünk van ma, mert az 

Iste e  aló hitük iatt él. És ost akar á , hogy ő o sásso  el i ket egy 
imádságban, csak egy néhány pillanatban, így ma este visszatérhetünk újra.  

       Csak körül elül öt per el el últ tize kettő, az óra szeri t. És szeret é , hogy ma 

este vissza jöjjetek, ha tudtok, ha közelbe vagytok. Ha haza akartok menni, Isten 

támogasson titeket az úton, és segítsen, és oltalmazzon titeket. Ha maradhattok és 

maradni akartok, örömmel fogadunk, ha maradtok. Isten legyen veletek most.  

       Amíg találkozunk! Amíg találkozunk!  

       A íg… e eljük fel a kezü ket Hozzá … találkozu k Jézus lá á ál; 

Amíg találkozunk! Amíg találkozunk! 

       Isten legyen veletek, amíg újra találkozunk.  

[Branham testvér elkezdi dúdolni, hogy Isten legyen veletek-Szerk.] Ez a módja annak, 

hogy elhagyjuk Isten házát, ájtatosan (imádságosan), alázatosan, bízva, hogy ma este újra 

fogunk találkozni. Ha nem, „Isten legyen veletek, amíg újra találkozunk!”  

       Hajtsuk meg a fejünket most. Blair testvér.  

 

 

*** 

 

 


