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1 Köszönöm, Orman testvér. Rendben. Rendben. Olyan jó újra itt lenni a gyülekezetben 
a délelőtt, és hogy így közösség e  lehetü k Iste ek eze  nagy beszédei körül. És ost… 

Soha e  sietü k itt a gyülekezeti ház a , tudjátok. Úgy rászá juk az időt a dolgokra, és 
éha ez egy ki sit fárasztó azok ak, akik áll ak. És talá  a i t tud ak, vagy valószí űleg 

tud ak, talá  éha ki ozdul ak és idő ké t ad ak… Ha valaki, a gyerekek egy ki sit 
közelebb jönnének ide, akkor talán még néhányan beférnének ide. 
2 És itt is van még két-három szabad hely, vagyis négy, itt a szószék mellett; ha valaki 
onnan hátulról fel akar jönni ide és kényelmesen elhelyezkedni. Vagy pedig ha valaki egy 
ki sit hátul va , és ost va ak itt először a gyülekezet e . És az elöljárók közül is 
idejöhet é ek előre és leülhet é ek, örülü k ekik, ha ők is itt va ak, és akkor ég 
tö e  jut á ak ülőhelyhez. A diakó usok közül éhá ya , vagy talán a prédikátorok közül 
és így tová : ha ide feljö étek, akkor ások, akik ost áll ak, talá  ülőhelyhez 
juthatnának. És még most is jönnek az emberek, próbálnak bejutni ide, ott hátul. És ha azt 
látják, hogy a széksorok között sincs hely, akkor csak el e ek és le arad ak erről. 
3 Va  ég itt is egy plusz ülőhely, itt elöl, azt hisze . Így va , fiatal hölgye ? Itt is va  
egy ülőhely, itt elöl, éppe  itt. És láto , hogy Woods (vúdsz) testvér feláll. Még két hely van 
itt elöl. Csak gyertek továbbra is erre. Még két hely va  itt elöl. Ha árki előre akar jö i, 
akkor itt egy, kettő, háro  üres hely is va , sőt égy, itt a szószék ellett. És ha ti előre 
jöttök, akkor lesz még ott hátul néhány üres hely.  
4 Mert az emberek sokszor azután jönnek be, hogy a szolgálat egkezdődik. 
Körül éz ek o a  a hátsó ajtó ól, és aztá  el e ek. És le arad ak az összejövetelekről.  
5 Itt is va  egy hely, ott középe . Ige . Egy, kettő, háro , égy, öt. Most így itt elöl ár 
öt üres hely is va . Csak gyertek előre és érezzétek otthon magatokat. Áldjon meg az Úr, 

George (dzsordzs) testvér. Örülök, hogy újra láthatlak a délelőtt. A íg… Nagyo  jó. 
6 Testvér ő, ost, az a ki si hölgy… Ott va  eki egy hely hátul. Ott, kedvese . Me j 
csak oda hátra, ahol az a bácsi áll. Igen, ott. Igen. 
7 Jól van. Mindenki kényelmesen leülhetett, és akkor jobban érzik magukat. Úgy érzik, 
hogy… Tudo , hogy e  túlságosa  ké yel es itt e t, de szeret é k, hogy a tőlü k 
telhető legjo at yújtsuk ektek.  
8 Most pedig, várjuk a következő összejövetelt és agy áldásokra szá ítu k a jövő e , 
a prófé ia következő összejövetelé . 
9 Tehát a a délelőttről pedig azt o dta  a tö iek ek, hogy i ádkoz i fogok a 



betegekért. És most ez az utolsó alkalom arra, hogy ezt megtegyem, hogy a gyülekezetben a 
betegekért imádkozzak, az összejövetel után. Az összejövetel közben a próféciák vonalán 
szeret é k arad i, ha lehetséges. Aztá  pedig ezt követőe , talá  kará so y előtt 
szeret ék ég éhá y estét tarta i Dá ielről, itt a gyülekezet e . Mert talá  a következő év 
elejé  újra el fogok utaz i. És tudo , hogy ár e  sok idő k va . 
10 Tehát most, ha bárki jön és szeretne szobát foglaltatni kis fogadókban és így tovább, 
ezt már mi megszerveztük, úgyhogy le tudjuk foglaltatni a szállást. 
11 Morris úr pedig, aki a torká  lévő rák ól gyógyult eg, légtor ász volt. Adair (eder) 
doktor saládjá ól ősült eg, aki az é  itte i aráto , és ő űtötte eg a torká  lévő 
daga atot. Haldoklott. Az Úr pedig elvezetett e ge  a házához, hat vagy hét évvel ezelőtt, 
ahol a ővére házá a  feküdt és haldoklott, a torká  lévő daga at iatt. És aztá  
összefutottam vele, találkoztam vele a fodrászüzletben a minap, és bizonyságot tett. Azt 
mondta: - Nyel i se  tudta … Aztá  azt o dta: - Öt perccel azután, hogy imádkoztál 
értem, már ette  is a va sorá at… És azt o dta, hogy a daga at ak yo át se  lelték 
azóta. 
12 Ő igazgatja a Wayfare (véjfer) fogadót. És azt mondta: - Billy, hallom, hogy 
összejövetelt fogsz tartani. Minden embereknek, akik idekészülnek, a legjobb árakat fogom 
nekik adni… Egy új fogadója va  itt. - És családi kedvezményt fogok nekik adni és így 
tová … Úgyhogy itt va ak ála  a szo afoglaló kártyái az irodá a , és így tová . És ás 
kap solatai k is va ak, ás helyek… Hogyha ezek a foglaló kártyák elfogy ak, ahol a 
legjobb árat kapjuk, a legjobb szállást, ami megfelel annak, amit a barátaitok is a legjobbnak 
tartanak. 
13 Persze sokan a saját otthonotokban láttok majd vendégül másokat. És az igazán 

agyo  szép dolog, ha valakivel így tudtok törőd i. Ké yel ese  az, i tha az ember 
otthon lenne. Tudjátok, amikor keresztényeket láttok vendégül és közösségben vagytok 
egy ással. És akkor úgy együtt tudtok eszélget i az Igéről, együtt végig ézitek az Igét. 
14 Szeretném, hogy minden egyes személy hozza a füzetét és a tollát. Mert időpo tokat, 
dátumokat, igeverseket fogunk adni a hét gyülekezeti korral kapcsolatban, a korokról, a hét 
utolsó korról, és hogy ezek hogya  kap solód ak össze. És ez egy prófétai üze et. Miutá … 
Először is é  ezt elprédikálo , és aztá  azt felveszik hangszalagra, mágneses szalagra. Aztán 
azt lemezekre, és aztán könyvformában is legépelik azt. És ezek a könyvek egy 
jegyzetgyűjte é y lesz a hét gyülekezeti korszakról. 
15 És ter észetese  ha e  go dol á , hogy ez agyo  szükségszerű és ha e  
gondolnám, hogy ez nagyon is szükséges, akkor természetesen nem venném el az emberek 
idejét erről eszélve. De hisze , hogy talá  ez az utolsó alkalo , hogy ezt valaha is 

egkaphassuk, főleg e ől a gyülekezet ől. Úgyhogy té yleg hordozzuk ezt i ádság a , 
igazán imádkozzunk érte. 
16 Jövő héte  pedig, tudjátok, Louisia a (lujziena) államba kell mennem az ottani 

összejövetelre. Úgyhogy Shreveport (srevport)-ban leszek, 24-től -ig, Shreveport 



városban, Louisiana-ban, Moore (múr) testvérrel együtt. És az csak egy megszokott 
evangélizáló szolgálat lesz. Aztán 29-én vagy 30-án jövök vissza ide. 
17 December 4-é  pedig itt kezdü k. Lesz egy délelőtti szolgálat. És ha e  fogo  tud i 
este átvenni úgy azt a gyülekezeti korszakot, ahogyan szerintem kellene, hogy az emberek 
alaposa  egértsék azt, akkor ás ap délelőtt vagy ás ap délutá  efejez é  ég, itt a 
gyülekezeti ház a . Aztá  visszatér ék a gyülekezeti korra a következő esté , ert iztos 
akarok lenni abban, hogy megértitek, látjátok, mert az életbevágóan fontos. 
16 Tudjuk, hogy egy agyo  külö ös idő e  élü k, tudjuk ezt a ól, ahogya  a dolgok 
összeáll ak. És ost e e … És a it a gyülekezeti ház ól o dok, ha va ak itt idege ek, 
azért hozom itt ezeket az üzeneteket és így tovább a gyülekezeti házban, és nem kint az 
evangélizálás harcmezején, mert ez a mi itthoni közösségünk itt. És itt érzem úgy, hogy 
prédikálhatok tanítást úgy, ahogyan én látom és ahogyan én hiszem. Ez tehát nincs 
ellentétben senki vallásával. Értitek? Bármit akarjanak is mások hinni, az rendben van. És 

ost sokszor… 
19 Tudjátok, ha i da yia  el e é k a délelőtt és i tát vetet é k az 
ujjle yo atai król… Egyikü k hüvelykujja se  ugya olya , i t valaki ásé. Azt is 
mondják, hogy két egyforma orr sem létezik. Persze annak biztosan örültök, hogy a tiétek 
nem olyan, mint az enyém. (A gyülekezet nevet.) De nincs két egyforma ember. Tehát két 
dolog van, úgyhogy emlékezzetek. De mindannyian elismerjük és egyetértünk abban, hogy 
szeretjük az Úr Jézust. Eze  az alapo … Mo dta … 
20 Ha van egy római katolikus sze ély, aki a katolikus egyházra tá aszkodik, a i az ő 
alapta ításuk… És ha ő hiszi azt, hogy a katolikus egyház fogja eg e te i őt, akkor ő 
elveszett. De ha hite va  Jézus Krisztus a , Iste  Fiá a , és Őreá tá aszkodik az 
üdvösségért, akkor megmentetik. Ha egy metodista, vagy egy pünkösdi vagy egy baptista 
személy a saját gyülekezetén vagy szervezetén függ olyan értelemben, hogy azok 

eg e tik őket, akkor ők elvesztek. De ha Jézus Krisztuso  függe ek, és elfogadták Őt… 
Mert a személyes hitünk Jézus Krisztusban az, ami megment bennünket. Legyél te baptista, 
pü kösdista, refor átus, katolikus, zsidó vagy ár i ás: a sze élyes hitedről va  szó Jézus 
Krisztus a . É … 
21 Ezt is veszi a mágneses hangszalag. Éppen most veszi. Úgyhogy biztos akarok lenni 
abban, hogy ezt mindenki megérti. 
22 Amikor viszont az ember egy tanítást prédikál, akkor a saját hitével kell megmaradnia. 
Ha nem maradsz meg azzal, akkor képmutató vagy. Ha azért mondasz valamit, mert valaki 
más is azt mondja, és a szívedben te nem hiszed azt a dolgot, akkor képmutató vagy: mert 
olyan dolgot mondasz, amit nem hiszel. Én inkább akarnám, hogy egy kicsit kritizáljanak 
engem azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amit hiszek, mint hogy képmutató legyek Isten 
szemében az által, hogy próbálok valakivel megalkudni. 
23 És most, ezeken az összejöveteleken itt, talán nem értesz egyet ezekkel a dolgokkal, 
talá  agyo  e , de e… Ne haragudjatok rá . Azért… Mert szeretlek e eteket, és ez 



igaz. 
24 Szeri te  egyértel űvé tesze  azt, hogy hisze , hogy közületek minden egyes 
személy - legyetek katolikusok, protestánsok vagy zsidók vagy bármik - ha ti Krisztustól 
függtök és ha Krisztust elfogadtátok a személyes megváltótoknak, akkor meg vagytok 
mentve. „Mert hit által mentetünk meg, kegyelem által.” És a gyülekezeteink, a gyülekezeti 
hovatartozásu k e  agy jele tőséggel fog ír i. 
25 De azt hisze , hogy ha e e  jöttök és i s e etek előítélet, akkor eg fogjátok 
látni azt, hogy pontosan a gyülekezetek közti felekezetiség az, ami bennünket ennyire 
szétszaggatott, mint ahogyan vagyunk. Ez hozta ránk a bajt. Látjátok? Bárcsak tudnák Azt 
úgy hagyni, ahogyan van. 
26 Most pedig megmutatok itt valamit. Szeretnék egy idézetet elmondani. És biztos 
vagyok benne, hogy a gyülekezeti házból való barátaim tudják, hogy nem azért mondom ezt, 
hogy azt mondhassam: - No látjátok! Én megmondtam!  
 Nem, nem ez a szándékom. 
27 Remélem, hogy soha nem fogom magam úgy állítani az emberek elé, mintha én egy 
mindentudó lennék. Ha valaha is úgy viselkednék, kérem, hogy valaki jöjjön és igazítson 
engem helyre, egyenesítsen ki engem és mondja azt, hogy: - Várju k sak egy per et… 
Látjátok? Én nem akarok olyan lenni. 
28 De amikor Isten mond valamit, arról bebizonyosodik, hogy az az Igazság: és én azt 
akarom megismertetni. Mert nem arról va  szó, hogy é  o dta  azt. Ha e  Ő o dta. 
Tehát é … 
29 És a i t últ vasár ap o dta , azt hisze , itt… Már  éve vagyok e él a 
szószéknél és egyetlen alkalommal sem említettem a politikát, egyáltalán semmilyen 
módon, egészen múlt vasárnapig. És azt o dta  ektek, hogy sak i ádkozzatok, ielőtt 
elmentek a szavazóhelyekre és szavaztok. 
30 A minap lementem Wright (rájt) testvérhez. Azt hisze , ő az egyik legrége i… Ő és 
Roy Slaughter (roj szlóter) testvér, és még néhányan, akik régóta ismertek engem. És Wright 
(rájt) teszvér soha e  tudta, hogy é  hogya  szavazta . Ő e  tudta, hogy de okrata 
vagyok-e vagy republikánus. Pedig náluk van a második otthonom. (Wright testvér azt 
mondja: - Együtt utaztunk, együtt imádkoztunk mindenütt, és te soha nem kérdeztél meg a 

szavazato ról, és é  se  a tiedről.  Azért, Wright (rájt) testvér, mert ez annyira 
jelentéktelen. (Valaki azt mondja: - Bill testvér, é  is ugya ezt o do …  Köszö ö . 
Köszö ö … Soha e  tudta, hogy hogya  szavazta . Mert a két párt közül egyiknek sincs 
dicsekednivalója. 
31 A últ héte  viszo t azért juttatta  kifejezésre, a it el o dta , ert a a  tö ről 
volt szó, mint a politikáról. 
32 Szeret ék felolvas i ektek egy elha gzott prófé iát. Rátérte … És talá … Erről jut 
eszembe, hogy Mercier (mörsziör) úr és ég soka  ások elő fogják ve i ezeket a régi 
prófé iákat, elő fogják ás i őket és egy ki sit át ézik őket, vagy egszerkesztik őket és 



egjele tetik az újságok a . Szeret ék felolvas i éhá y dolgot, a iről szeret é , hogy… 
Először ezt. Szeretnék felolvasni nektek valamit. 
33 „1932.” Hallgassátok ezt. „Éppe  a i t úto  volta , éppe  készülődte  a 
gyülekezet e a délelőtt, az törté t, hogy egy láto ást kapta . Az összejövetelei ket a 
Meigs (méjz) sugárúton tartjuk, a régi árvaotthonban, ahol az épület egyik részében Charlie 

Kern (csarli körn) testvér lakik.” Tudjátok, hogy ost ő az ut a túloldalá  lakik. Borzal as 
dolgokat láttam megtörténni. Ezt az Úr nevében mondom el. 
34 „A mostani elnök, Franklin D. Roosevelt” - most emlékezzetek rá, hogy ez 28 évvel 
ezelőtt volt -, „az egész világot háborúba fogja vinni. Olaszország új diktátora pedig, 
Mussoli i, leroha ja Etiópiát. És elfoglalja Etiópiát, de ez lesz az ő vége. Élete végére fog 
érni.” 
35 „Háborúzni fogunk Németországgal. Figyeljétek Oroszországot.” Most látjátok: 
ko u iz us, á iz us, fasiz us. Figyeljétek Oroszországot, de e  az a fő dolog, a it 
figyelni kell. 
36 „Lesz egy… Go osz dolgot selekedtek e e  az ország a : ege gedték az 
asszonyoknak, hogy szavazzanak. Ez egy asszony ne zete és ő ugya úgy eg fogja ro ta i 
ezt a nemzetet, ahogyan Éva megrontotta az Édent.” Tehát értitek most, hogy miért ütöm 
ezt a témát ennyire keményen? Mert nálam van az ÍGY SZÓL AZ ÚR! „A szavazatával pedig a 
rossz személyt fogja megválasztani.” 
37 „Az amerikaiak nagy vereséget szenvednek majd egy helyen, amit Németország fog 
megépíteni, ami egy hatalmas betonfal lesz” - a Maginot-vo al,  évvel azelőtt, hogy 
megépítették volna -, „de végül ők lesz ek a győztesek.” 
38 „Amikor pedig ezek az asszonyok segítenek a rossz személy megválasztásában, láttam 
egy agy asszo yt fele elked i az Egyesült Álla ok a , aki jól öltözött és gyö yörű, de 
kegyetle  a szívé e . Ő ezt a e zetet pusztulás a fogja vezet i.” Zárójelben azt írtam ide: 
„Talán a katolikus egyház”. 
39 „A tudo á y pedig fejlőd i fog, főleg a űszaki világ a . Az autók tojás alakúak 
lesznek. Végül megépítenek majd egy olyan autót, amiben nem is lesz szükség 
kormánykerékre.” Ez már most megvan. „Vala ilye  ásik erő fogja irá yíta i.” 
40 Aztán láttam az Egyesült Álla okat egyetle  ro ok a  füstölgő, leégett helyké t. Ez 
a vég felé lesz.” Aztán zárójelben azt írtam ide: „Úgy go dolo , hogy ez fog törté i…” Na 
most emlékezzetek rá, hogy az Úr csak ennyit mutatott nekem. „Én úgy gondolom, hogy ez 
1977 előtt lesz eg.” Ezt az előre feltételezése et arra alapozo , hogy ilye  gyorsa  
berohantak ezek az események most, hogy az mennyire gyorsan haladt és hogy meddig fog 
eltartani, amíg ez a nemzet eléri a végcélját. 
 És most nézzétek meg, hogy mi történt. 
41 Franklin D. Roosevelt elnök elvitte Amerikát Anglia teadélutánjára. Így van. Nem 
Németország kezdett ki velünk, hanem mi kezdtünk ki velük. Az egész világot háborúba 
vittük, egy világháborút okoztunk. A németek megépítették a Maginot-vonalat. Bármelyik 



veterá  tudja, hogy it vett ő el a Magi ot-vonalnál 
42 Az asszo yok, ivel szavazási jogot kaptak, egválasztották az el ököt… 
Megválasztották Kennedy-t: az asszony szavazata a rossz emberre, aki végül teljes 
mértékben a katolikus egyház irányítása alatt lesz az Egyesült Államokban. És akkor jön majd 
a o a és felro a tja őt. 
43 Hét előre eg o dott dolog, és ezek közül öt ár egtörté t. Tehát ti agatok is 
megítélhetitek, hogy milyen messze vagyunk. Már közel járunk a véghez. Ha az az öt dolog 
megtörtént, akkor e ek a tová i két dolog ak is eg kell törté ie. Egyszerűe  eg kell 
történnie. 
44 Nem gondolom, hogy Kennedy úrnak nagy hatása lesz most, mert csodálatos elnök 
lesz ahhoz, hogy másokat is behozzon és hogy egy olyan felállást hozzon létre, mint amijük 
Angliában is van: mint ahogyan Mexikóban tették és mindenütt máshol is. Az amerikai 
e erek pedig a yira i gatagok: e  szelle iek e . Okosak ők, túlságosa  is okosak a 

aguk javához. Az értel i képesség éha visszaüt és hátra tüzel. Így ők… Ne sokára erről 
fogok a délelőtt prédikál i. 
45 Tehát látjuk, hogy már a szélén járunk. Azért mondtam ezt, ezért hangsúlyoztam ezt a 
minap olyan keményen, mint ahogyan tettem. Tehát ez volt az, ami ide vezetett: az 
asszo yok szavazata. Ez hozta… 
46 Figyeltétek-e a kampányt a tévében? Nixon-ra szinte csak férfiak szavaztak. Az 
asszonyok meg mind Kennedy-t akarták megcsókolni, kocsikon ugráltak keresztül és minden 
más, csak úgy ugráltak. 
47 És hadd mondjak el mást is. Nincs meg ez leírva itt, de megvan hangszalagon. (És ezt is 

felveszik most). 1956-ban, Illinois (ilinoj) államban, Chicago-ban voltam amint álltam, a Lane 
(léjn) Szakközépiskolában. (Ezek is ott voltak). Azt mondtam: - Ez az év fordulópont lesz 
A eriká a … Éppe  akkor jötte  vissza a te gere túlról, e  tudo , hogy iért jötte . 
Visszajöttem, töröltem az összejöveteleimet Afrikában és más helyeken; visszajöttem. Billy 
Graha  vala i rejtélyes ok ál fogva törölte az ő összejövetelét. Tommy Osborne is törölte 
az övét. Mi pedig, mindnyájan végigjártuk az Egyesült Államokat összejövetelekkel. Azt 
mondtam : - Amerika ebben az évben fogja vagy elfogadni, vagy elutasítani Krisztust.  
48 Aztán azt mondtam, amikor Indiana államban megválasztottak egy  éves fiút… Egy 
fiút, hogy bíró legyen. Az Úr Lelke jött rám és azt mondtam: „Végül majd olyan elnökük lesz, 
aki egy partira szabott play-boy (szép fiú), egy hippi-elnök, a hölgyek embere”. 
49 Most ezek sak előrejelzések voltak, évekkel ezelőtt. Látjátok, hol vagyu k? Késő  
van, mint hinnénk. (A gyülekezet felel: - Á e …   
50 Tehát úgy gondolom, hogy ezek az üzenetek a hét gyülekezeti korról nagyon is 
időszerűek. I ádkozzu k hát, és ta ul á yozzuk ezt.  
51 Most pedig, ha nem értetek egyet ezzel és azt mondjátok: - Szerintem Branham 
testvér téved; os, ehhez jogotok va . Mielőtt viszo t ezt te é k, vagy ezt te étek, 
vizsgáljuk eg azt, hogy az Úr it o dott, az Igével. Lássátok eg, hogy… 



52 És aztá  a prófé iák, a ik elha gzottak, a elyek egtörté tek… És ézzétek és 
lássátok meg, hogy megtörténtek-e vagy sem. Tehát ez rajta van a hangszalagon és így 
tová . Tudjátok, hogy ezeket évekkel ezelőtt o dta , és itt és ost pedig 
bekövetkeznek. 
53 Mussolini lement Etiópiába, ugye? (A gyülekezet azt mondja: - Ámen.) Azok a szegény 
szí es őrű e erek ott le t: sarlókkal, késekkel és otokkal, hogy azzal har olja ak. Ő 
pedig a oder  gépekkel egyszerűe  sak le észárolta őket. Aztá  visszajött és 
büszkélkedett ezzel, de betöltötte a végzetét. Így igaz. 
54 És az a erikaiak… És a é etek egépítették a Magi ot-vo alat. És ők… És az 
a erikaiak ke é y vereséget sze vedtek ott, de végül győzedel eskedtek. Po tosa  így 
van. Ti veteránok, testvérek, tudjátok ezt, és akik ott voltatok a normandiai partraszállásnál 
és így tovább, és amikor bementek. 
55 És látjátok, hogy akkor az asszonyok, amint megkapták a szavazati jogukat, 
megválasztottak egy olyan elnököt, akit nem lett volna szabad megválasztani. Értitek? Ez az 
a bukás. 
56 És ost i d e ek tudatá a  térjü k rá erre a következő összejövetelre. És 
imádkozzatok, és nagyon imádkozzatok most, hogy Isten áldjon meg bennünket és hogy 
nyissa meg az értelmünket, hogy ismerhessük azt az órát, amelyben élünk. 
 Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. 
57 Kegyelmes Urunk, egy bizonyos értelemben beleremegek abba, hogy tudom, hogy ez 
a világ közel áll a végidőhöz. Ne  tud á  azt, hogy elyik e zet e e eküljü k el. Ni s 
más menekvés, csakis felfelé tekintve. Mert megmondatott nekünk: „Amikor ezek a dolgok 
megtörténnek, akkor nézzetek föl, mert közel a mi megváltásunk.” 
58 Óh, Iste ü k, i ádkozo  ezért a ű ös világért a, e e  az állapot a , hogy láto , 
hogy minden hogyan halad. Imádkozom, Uram, hogy valahogyan szóljál minden szívhez, 

i de  prédikátorhoz, hogy legye  ő egy égő lá g ezek e  az utolsó apok a , hogy 
egtérésre szólítso  és újra visszahívjo  a hithez, az élő Iste  gyülekezetéhez. A i t tudjuk, 

a laodicea-i korszakban élünk, amelyben langymelegek az emberek. Imádkozom, Atyám, 
hogy e gedj e ü ket szorosa  kapaszkod i a a, a i k va : Krisztus a, várva az Ő 

egjele ésé ek apját. Bo sásd eg a i ű ei ket, a i t i is eg o sátu k azok ak, 
akik vétkeztek ellenünk. 
59 És tudjuk most, Urunk, ahogy látjuk a  külső világot  tudjuk, hogy e ek eg kellett 
történnie. Ezt nem lehet megállítani. Bár beszélünk ellene, és hangunkat hallatjuk ellene, 
mégis a szívünkben tudjuk, hogy a Te Igéd szerint ez úgyis meglesz, mert Te mondtad így. Az 
ítélet napján azonban, amikor Isten nagy hangszalagja kerül lejátszásra, akkor azt akarjuk, 
hogy a hangunk a rossz dolgok ellen és a jó dolgok mellett szóljon. 
60 Bátoríts bennünket ma, Urunk, a Te jelenléted által. Áldd meg ezeket a 
prédikátorokat, akik itt vannak, és a gyülekezet minden tagját. Minden újjászületett embert 
szerte a világon, a  



nagy tüzes szolgáid, akik a rádión vannak és kint a világ más részein, akik az Evangéliumot 
hirdetik: azokat a isszio áriusokat, akik éhez ek, üldöztetés alatt lévő férjek és feleségek, 
akik égis a kötelességüket végzik. Iste e , áldd eg őket a. 
61 És ebben a kis gyülekezeti házban, Urunk, add nekünk a Te áldásaidat. Kenj fel 

e ü ket. Áldd eg azokat, akik a délelőtt Sio  sodálatos dalait é ekelték, a it 
becsben tartunk a szívünkben éveken keresztül, és tudjuk azt, hogy egy napon majd ott 
fogunk állni és ezeket a dalokat fogjuk énekelni a Bárány jelenlétében. Áldd meg az Igét ma 
délelőtt, és ke d fel az Üze etet, Uru k. Jézus evé e  kérjük ezt, Őérte. Á e . 
62 Szeretném a figyel eteket a délelőtt egy olya  igerészre irá yíta i, a elyet Mózes 
első kö yvé e  találhatu k eg. És ost pró álok végigsiet i eze  az üze ete , az Úr 
akarata szerint, mert szeretnénk imádkozni a betegekért és keresztelési alkalmat is akarunk 
tartani. Szeret é , hogy lapozzu k a Bi lia első kö yvéhez, a kö yv első fejezetéhez. Mózes 
első kö yve, első fejezet: és olvassuk a kile edik verstől. 
 „És Iste  azt o dta: Gyűlje ek össze az egek alatt lévő vizek egy helyre, és tű jö  elő 
a száraz föld; és úgy lett. És Isten a száraz földet Föld- ek evezte el, az összegyűjtött vizeket 
pedig Tengerek-nek; és Isten látta, hogy ez  jó. És Isten azt mondta: Teremjen a föld füvet 
és aghozó övé yeket, és a saját agjuk szeri t gyü ölcsöt ter ő fákat a föld szí é ; és 
úgy lett. És a föld füvet hajtott és olyan növényeket, amelyek a saját fajtájuk szerint hoztak 
magot. A fák pedig gyümölcsöt teremtek, amelyeknek saját fajtájuk szerint való magjuk volt; 
és Isten látta, hogy ez jó.” 
63 Most a következő té áról szeret ék eszél i: Képviseltség általi elítéltség. És az Úr 
adja az Ő áldását az Ő Igéjére. 
64 Két vagy háro  héttel ezelőtt pró álta  keresztül e i a yugati álla oko . És 
körülnéztem, amint egyedül vezettem, éppen úton voltam, hogy a keresztény 

üzletemberekkel találkozzam fent Idaho (ájdahó) álla a . És teljese  le yűgözött, a i t a 
hirdetőtá lákat ézte , a reklá okat. Szi te körül ézve lát i lehet, hogy i va  az e erek 
eszében és hogy mi van a szívükön. 
65 És amint gyakran mondtam, hogy hadd menjek be egy ember házába és hadd 
hallgassam meg, hogy milyen zenét hallgat. Hadd lássam meg, hogy milyen könyveket olvas, 
és hogy ilye  é ekeket é ekel, és hogy ilye  képei va ak a ház a . E ől szi te eg 
lehet mondani, hogy milyen természete van annak az embernek. Értitek? Ez azért van, mert 
függetle ül attól, hogy iről tesz ek izo yságot, a ak elle t o dóa  izo yítják a 
gyü öl sök azt, hogy iről is va  szó.  
66 És észrevettem azt, hogy mi egy nagy, tudományos nemzet vagyunk, egy tudományos 
világ. És egfigyelte , hogy a hirdetőtá láko , főleg a yugati kukori a-övezetben és így 
tovább egy olyan kép van, amint egy ember fog egy kukoricacsövet, morzsolja róla lefelé a 
kukoricát és azt mondja: - Micsoda kukorica! És egy bejegyzett hibrid (keresztezett) 
kukori áról volt szó. És valahogy, a i t erről go dolkozta , és vezette  az autót 

aga a … 



67 És ár a rádiót se  lehet ekap solva hagy i, ert főleg a helyi adóko  szi te 
minden csatornán csak a bugi-vugi zene megy és más ilyen dolgok, tudjátok, a rock-and-roll. 
És egyszerűe  i s… Szi te ár sak éppe  órakor lehet egkeres i az adót, hogy a híreket 
és az időjárást eghallgassuk, és aztá  újra ki kell kap sol i. 
68 Tehát úgy hiszem, hogy talán az Úr segített nekem. És a következőt írta  az 
autóstérképe  hátuljára: hi rid… Mert vala i szöget ütött e e , a ikor rá ézte  arra a 
szép, agysze ű kukori ára. Azt go dolta : - Olyan más ez, mint az a kukorica, amit mi 
ter eltü k… Mi de  hi riddé keresztezetté  válik. De tudtátok-e azt, hogy az semmire sem 
jó? Nincsen benne élet. Nem tud szaporodni. Hibrid kukoricát nem lehet ültetni. Ha ezt 
tesszük, akkor sak egy kis törpe ező k lesz, ert az hi rid. 
69 Aztá  fel e te  a hegyek e. És ott az egyik vezető, aki vele  volt, sirkéket evelt. 
És ő, aki sirkete yésztéssel foglalkozott, feljött vele  a hegyek e, sak hogy elüsse az időt. 
Remek ember volt! És amint megtudta, hogy prédikátor vagyok, rögtön elkezdett nekem 

eszél i a hi rid sirkékről. Aztá , a i t ezt tette, újra esze e jutott az a kis szó, amit az 
autóstérképemre felírtam: hibrid. 
70 Nos, miközben ott feküdtünk a hálózsákunkban a hóban, fent a hegyen, azt mondtam 
neki: - Szeret ék tö et egtud i az ilye  sirkékről… 
71 Azt mondta: - Hát, a tudo á y té yleg agy dolgot tett… Azt mondta: - Külö öző 
dolgokkal keresztezték a csirkéket és eljutottak oda, hogy szinte már nincs is lába a 
sirkék ek, vagy hogy alig va  szár yuk. Az egész sirke sak ell… De azt o dta: - Most 

jön viszont a rossz oldala, hogy az embereknek nem kell ez, mert túlságosan puha a húsa. A 
sirke pedig sak egy évig él, aztá  elpusztul… 

72 Tehát már a kiindulásnál is szinte halott. Látjátok, ez a hibridizálás. Az nem helyes, 
nem jó. És a legtöbb ember ma, akik egy jó csirke-vacsorát akarnak, kimennek vidékre és 
olyan csirkét vesznek maguknak, amiknek vagy lábuk és tudnak kapirgálni és amiknek van 
szárnyuk és tudnak repkedni. És az tényleg egy csirke: úgy van, ahogyan Isten teremtette. A 
csirkék keresztezésével viszont azt érték el, hogy szinte már csak mellük van, és éppen csak 
tötyörög i ír ak. És sze  előtt kell őket tarta i. Ne  lehet őket kitenni, mert nem tudnak 
kapirgálni. Nem tudnak maguktól megélni. A húsuk pedig annyira rossz, hogy nem tudják 
felhasz ál i. Ha pedig tojó sirkéről va  szó, a tojása e  fog  kikel i. A ásik dolog pedig 
az, hogy a csirke halálra fekszi magát, egy év alatt. Csak egy évig él. Azt gondoltam: - Ez aztán 
a csirke! Keresztezés, keresztülhúzzuk azt, amit Isten alkotott. 
73 Aztán lett egy öszvér vonalunk, egy fajunk, amivel szállítottunk. És észrevettem, hogy 
az öszvér is hibrid. Soha ne fogjátok Istenre, hogy Ő alkotta az öszvért. Iste ek se i köze 
nem volt ahhoz. Nem. Az ember csinálta. Az öszvér nem tudja, hogy hová tartozik. Képtelen 
szaporod i. Ő hi rid. Látjátok? Ne  tudja, ki volt az apja, se  azt, hogy ki volt az a yja. És 

e  tud szaporod i. Ő sak egy öszvér és a halál felé iramodik. És nem számít, hogy 
mennyire próbálja megteremni a maga fajtáját, képtelen rá. Mindez ellentmond Isten 
Igéjének. 



74 Isten azt mondta a 1Mózes 1:11-ben: „Minden mag a saját fajtája szerint teremjen, 
mert az élet ott van benne. Minden mag a saját fajtája szerint teremjen.” 
75 Az e er azo a  pró álja eg utat i, hogy ő okosa , i t a Tere tője. Azt 
akarja izo yíta i, hogy tö et tud erről, i t Iste . Tehát ezért a tudo á y által ő 
állandóan azt próbálja megmutatni Istennek, hogy ő tud róla tö et: tö et, i t Iste . És 
Iste  e gedi, hogy ezt így folytassa, az ő tudo á yos kutatása által. És iköz e  ezt teszi, 
megöli saját magát. Isten engedi, hogy a saját tudatlanságával ölje meg önmagát. 
76 Anyukám régen azt szokta mondani: - Csak adjál elég kötelet a tehénnek, és 
felakasztja agát… Nos, ez igaz. És sak e gedd… Iste  sak e gedi az e er ek, hogy így 
folytassa, és hogy a saját olo dságával akassza fel agát. Soha e  lesz okosa  Iste től. 
Isten tudja, hogy mi a helyes. Az ember azonban a keresztezés által próbál létrehozni egy 
jobb terméket attól, mint amit Isten teremtett. 
77 A ikor pedig Iste  egalkotta az Ő Gyülekezetét, Ő egy pü kösdi gyülekezetet 
alkotott. Ez volt az eredeti: a Szentlélek által betöltekezett pünkösdi gyülekezet, Isten Lelke 
által vezérelt férfiak és asszonyok. 
78 Az e er pedig e  tudott e yi e  arad i. Ő hi rizidál i akarta a gyülekezetet. 
Ezért keresztezte is a világgal: teológia, tanok, felekezetek. Óh, persze: szebb lesz így a 
gyülekezet. Óh, igen! Hiszen milyen más is ez, mint az eredeti gyülekezet volt. Óh, nekünk 

agy épületei k va ak, ki űvelt prédikátorai k, felső  osztály eli e erei k, a 
legkiválóbbak, a legszebben öltözöttek, akik a nevüket adják hozzá és a pénzüket, akik ebben 
a magaslatban meg is tartják azt, akik a prédikátoraikat papneveldékben küldik, hogy még 
jo a  siszolják a tudo á yukat és a teológiájukat. Mi dez idő alatt pedig sak távola  
viszik őket Iste től! 
79 Ne  ez volt Iste  terve kezdet e . Ő soha se kit e  küldött semmilyen 
pap eveldé e se . Ő a felső szo á a küldte őket, hogy ott várakozza ak addig, a íg a 
Szentlélek reájuk jön, hogy az Úr felszentelt szolgái legyenek. 
80 A hibridizálás által azonban a gyülekezetet a teológiához hozzuk ahelyett, hogy 
engednénk a Szentléleknek vezetni azt. Behozták a püspököket és a felvigyázókat: közben 
pedig a Sze tlélek Iste  eredeti vezetője a gyülekezet szá ára. De ők hi ridizálták a 
gyülekezetet, ahogyan keresztezték a csirkét, az öszvért és minden mást is. Keresztezték, 
mássá tették. Hozzá keresztezték a világot, a világ dolgait: kosárlabda meccseket, lakomákat, 
tombola játékokat és mindenfajta más világi dolgokat. Az viszont igaz, hogy szebb. Nagyobb 
épület, pompázatos emberosztály. Az éneklésük jobban követi a kottát és így tovább, mint a 
régi ódi pü kösdieké a sörgődo al és gitárral. De i se  e e a Mag! Ni se  e e a 
kelle es összha g. Ők ezt ki agyarázzák azzal, hogy: - Jo  azért ez, i t a az volt… 
81 Amint próbálnak a hibrid kukoricával kapcsolatban: - Jobb ez, i t a régi volt… Ne  
jo . A e e lévő élet e  jo . Talá  kívülről sze ek tű ik, de a e e lévő élet e  
jó. 
82 Mi pedig az életről eszélü k! Az élet i s jól a keresztezés e . Iste  azt akarja, hogy 



az úgy legye , ahogya  Ő először egalkotta azt.  
83 A gyülekezet tehát kereszteződött. És ost egy olya  helyre ért el, ahol i ká  
hasonlít egy páholyhoz, mint egy pünkösdi áldáshoz. A Biblia-tudósok inkább tanárok, mint 
prédikátorok. Ők i ká  arra e ek, hogy agy tudásúak legye ek. - A mi pásztorunknak 
doktori címe van teológiából!, vagy valami ilyesmi, és nem tudják magukat visszakeresztezni. 
A e yire szép ez, e  tud ak visszajut i agukhoz. Hogya  lehet e… Ne  tudják 
keresztezni magukat. Próbáld csak meg a metodistát keresztezni a baptistával, és nézd meg, 

it kapsz előle. Rossza  hitszegőt kapsz, i t aki először volt. Így va . Ne  lehet… Egy 
torzszüle é yt kapsz. Így va . Ülteted a hi rid kukori át. Elő fog új i így, és egsárgul. 
Nincsen benne élet. Ezért van, hogy nem tud szaporodni, és ez ma a baj a gyülekezettel. 
Ni se  e e Élet. Sok űsoruk va  és jo  osztályhoz tartozó e ereik, akiket 
nevezhetünk azoknak a nagy kukoricaszemeknek. Szebb épületeik vannak, tanultabb 
prédikátoraik, de nincsen bennük Élet, hogy újszülött gyermekeknek adjanak életet. 
84 És e  tudja agát visszakeresztez i… A ikor a ga o a agot először elültették; 
aztá  ásodszor jöttek, és keresztezték azt. És tudjátok, az első dolog az, hogy az soha 
többé nem fog tudni visszajönni. Kérem bármelyik tudóst, hogy menjen végig velem a 
történelmen. Bármely gyülekezet, amely valaha is elhagyta az eredeti alapját, többé soha 
nem tudott újra feljönni. Amikor Isten elküldte Luther-t, és eki volt egy é redése, ő 
végigsöpört a világon: de aztán megszervezte azt és keresztezte a világgal; akárcsak a 
katolikus egyház. És a ikor ezt egtette, akkor it si ált ő? Egy so ó hitszegőt ter ett, 
keresztezetteket: és soha többé nem emelkedett föl és soha többé nem fog felemelkedni. 
85 Aztán jött John Wesley és ugyanezt csinálta az é redéssel. És a i t ő és As ury 
(eszböri) és a régi alapítók eghaltak, ők egszervezték azt és létrehozták a Wesley-féle 
metodista egyházat; és soha többé nem emelkedtek fel, és soha többé nem fognak 
felemelkedni. 
86 Az anglikán egyház, ugyanaz a dolog, ami Kálvinból indult ki, amikor ébredésük volt, az 
rendben volt. (Simpson testvérnek most ott van ez a zsebébe, Kanadából.) Tehát most az 
anglikán egyházból a prédikátorok és mind a többiek bementek az ivásba. Belekeverik a sört, 
a gin-t és a többi dolgot a gyülekezetbe, partikat tartanak és isznak. Mi ez? Soha nem fog 
tud i vissza e i az eredetijéhez, ert a világgal kereszteződött. Elveszett. És i az 
anglikánokról, a metodistákról és a baptistákról beszélünk, de a pünkösdieknél is ugyanez 
van. 
87 Néhány évvel ezelőtt olya  pü kösdi egyházu k volt, a ely e  égett a tűz: de it 
si áltak ők? Keresztezték azt, elfelekezetiesítették és visszavitték a világ a. Tehát i lett 

abból? Pontosan ugyanaz, mint amit Isten az öszvérrel csinált: rajta van az ördögszekéren. 
Soha e  fog visszatér i. Bevégződött, elfelekezetiesedett, összeo lott és ost ég sze  
gyülekezeteik vannak. Óh, a pünkösdi emberek régen csak egy kis misszió voltak az 
utcasarkokon, ide-oda lökdöshették őket és álla dóa  fogdák a  kötöttek ki, ert egész 
éjszaka kiabáltak. Óh, most bizony nehezen találhatnánk ilyen embert. Mi történt? 
Keresztezték azt. Olyanokká tették, mint amilyenek a baptisták; mint a baptisták úgy tettek, 



mint a metodisták; a metodisták úgy, mint Luther; Luther pedig úgy, mint a katolikusok. Mit 
kapu k e ől? Egy tu at hi rid vadsza arat. Így va . 
88 A legostobább dolog, amit ismerek, az öszvér. Semmi személyes érzése nincs. Halála 
órájáig fújtat ott körülötted, hogy megöljön téged. Nem tud mást, mint hogy ’gyí’, meg ’hó’. 
Nincs érzelme. Nem tudja, ki volt az apja és az anyja, hogy hová megy, vagy hogy honnan 
jött. Sok e er va  a így. Ugya erről va  szó. Láttál ár öszvért? Beszélhetsz hozzá, az 
pedig ugyanúgy ott fog állni szétálló fülekkel: nézd csak meg azt a nagy, hosszú arcát és a 
kiálló füleit. Pontosan így csinálnak sokan ezek közül szamarak közül. Csak állnak, rád néznek 
és azt nyihogják: - A csodák napai elmúltak. Isteni gyógyítás, nyelveken beszélés és a 
Szentlélek: nincs ilyen dolog... Így van. Öszvér vallás - így van -, hibrid. Csak ennyit tud. Soha 
semmi mást nem tud. Hagyjátok csak békén. Menjünk csak tovább Istennel. 
88 Keresztezett: csak egy öszvér. Nem tudja, honnan jött; nem törzskönyvezett. Nem 
lehet törzskönyvezett. A lovak azonban mások. Igen, uram. Vegyél csak egy szép, 
törzskönyvezett lovat: milyen kedves és szép az ilyen, és mennyire szeret kimenni és körbe 
üget i, tudjátok… Aztá  visszajö , odahajtja a fejét a válladra, és yerít és szépe  viselkedik. 
Egy re ek állat. Hűséges, kiáll elletted. Miért? Tudja, hogy papírjai vannak arról, hogy 
fajtiszta. Ámen. Írásos bizonyítéka van arról, hogy fajtiszta. Tiszta a vére.  
89 Így van ez Isten egy újjászületett szentjével is. Mondhatod neki, hogy Jézus Krisztus 
teg ap, a és i dörökké ugya az, ő pedig ár kiálta i is fogja rá, hogy: - Ámen! Miért? 
Mert törzskö yvezett. A egtapasztalása ele va  írva a Bi liá a. Jézus Krisztus véré ől 
született, és ő egy yilvá tartott kereszté y. Di sőség! Ni s se iféle keresztezés, ő tiszta, 
kedves, szelíd: az ilyet lehet tanítani. 
90 Az ilyen ló próbál engedelmeskedni. Elviheted versenyekre és szinte elérheted vele, 
hogy úgy viselkedje , i t egy e eri lé y. Ő is tud eghajol i, üget i, ugra i. Öszvért 
viszont még sosem láttál, hogy így viselkedett volna. A öszvéreket nem látjuk versenyeken 
így viselkedni, mert az öszvérnek eleve képessége sincs hozzá. 
91 Ezért van, hogy az újjászületett keresztény képes elfogadni az Isteni gyógyulást. Egy 
újjászületett keresztény képes elfogadni a Szentlelket, mert van benne valami. Ott van 
be e vala i, a itől hisz. Iste  Lelke ott va  e e és izo yságot tesz Iste  Igéjéről: arról, 
hogy ő a a  törzskö yvezett. Ige . Az öszvérek viszo t e  teszik ezt: képtele ek rá. 
Semmi sincs bennük, ami által ezt tehetnék. 
92 Most pedig, a keresztezésről. Tudjátok, hogy Éva volt a keresztezés a yja. Ő 
félrekeresztezte az e eri fajt. Tudjátok, hogy iutá  egtette azt a go osz dolgot… 
(Tudom, hogy egy hangszalagra kerül, úgyhogy csak dióhéjban mondjuk el, ha akarjuk.) De 
a ikor ő közösült a kígyóval, a i akkor nem a csúszó- ászó kígyó volt ég… A Bi lia 

o dja, hogy ő volt a ező vadjai közül a legravasza  állat. A tudo á y ost pró álja 
megkeresni valamilyen lény csontjait a majom és az ember között, és ezt valamilyen 
szí es őrű fajra vo atkoztatják és így tová … Olya  tudatla ok, a ilye ek sak lehet ek. A 
kígyó egy ember volt. Az állati vér nem keveredik az emberi vérrel. Nem, uram. De ezek a 
fajok olyan közel voltak egymáshoz, hogy keveredni tudtak és a Sátán tudta ezt: egy óriási 



ter etű lé y volt. 
93 Hát nem különös, hogy hatalmas óriásokat találtak ezután a földön? Bárcsak 
Josephus, a történetíró, gondolt volna erre. Honnan jöttek azok az óriások? A kígyó magva. A 
Bi lia o dja, hogy a kígyó agvát… A kígyó agvát, tehát a kígyó ak volt egy agva… És 
az asszo y agva… De i ká  hagyjuk sak ezt. Ne  hiszik ezt, úgyhogy i ká  aradju k 
csak a dióhéj-for á ál erről. De a ikor ő egtette ezt, akkor az egész dolgot esze yezte. 
94 Kérlek, hogy ne menjetek bele abba a nevetséges dologba, ami egy almafáról szól. 
Amint gyakran mondtam: - Ha az asszonyokat az almaevés rádöbbentette arra, hogy 

eztele ek, akkor izo y egi t eg kelle e őket kí ál i al ával… Mert e ek az ideje va  
itt. Nem durvaságból mondom ezt, hanem hogy rámutassak a lényegre, hogy ez az igazság. 
Nem az almákról volt ott szó. Azért ennyire már ne legyünk nevetségesek ezzel 
kapcsolatban. Semmiféle almafa nem volt ott. Úgyhogy vegyünk csak egy másik fát, hogy jól 
rámutathassunk erre a dologra és betöltsük az igerészünket. 
95 Vegyük tehát ezt úgy, mint a hit fáját, hogy Évának nem volt szabad ennie a 
hitetle ség fájáról. Akkor ár e ől kihozhatjuk az igerészt. A hit volt az. Ő e  hitt Iste  
Igéjének. Isten megmondta, hogy egy bizonyos, egy bizonyos dolog meg fog történni. Neki 
azt békében kellett volna hagynia. Neki úgy kellett volna azt hinnie, ahogyan Isten 

eg o dta azt. De e , ert jött a Sátá  a aga teológiájával; ő pedig összekeverte azt és 
Ádámnak adta, és létrehozott egy hibrid hitet. Ez van ma a gyülekezetnek, az úgynevezett 
gyülekezetnek: egy hibrid hit. Összekeveredett a félelmekkel, hitetlenségekkel, 
idegességekkel. Ha tiszta hit volna, akkor nem mozdulna. Amikor Isten megmond valamit, 
akkor az úgy is le e. De látjátok, ő összekeverte azt: vette, a it Iste  o dott és vette, 
amit a Sátá  o dott, és a kettőt összerázta és azt o dta: - Íme. 
96 Sok e er így tesz a. Látjátok, ők veszik azt, a it a Bi lia o d és azt, a it az 
e er o d: e ől lesz a hi rid hit. És a ikor ezt egtették, akkor ők visszahozzák… Óh, 
gyö yörű gyülekezet lesz abból. Természetesen, de nincs benne élet: halott. Egy hibrid hit: - 
Óh, é  hisze , hogy Iste  volt, ige ! De azért Ő a e  egy gyógyító… Ez egy hi rid hit. - Én 
hisze , hogy Ő adta a Sze tlelket a pü kösdiek ek akkor Pü kösd apjá , de ez e  
szá u kra va  a… Egy hi rid hit, a elyet elítél Iste : hi rid, se ire se  jó. Maradjatok 
távol tőle. Go osz. Behozza a hitetle kedést. - Talán kimegyek oda és meggyógyulok. Talán 
az Úr eggyógyít e ge … Ez hi rid hit. Egyáltalá  e  jó. Ez egyházi hit. Mi Isten hitét 
akarjuk. Isten mondott valamit, és az az Igazság; maradjatok azzal. Ámen. Óh, bárcsak a 
szavai at vasvesszővel ír ák fel. Maradjatok azzal, a it Iste  o dott: az az igazság! 
97 Hibrid hit. Elolvassuk a Zsidó 13-at, az áll benne: „Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz.” Zsidókhoz írt… Aztá  ejö  a hi rid hit: - Hát izo yos ódo  Ő 
té yleg teg ap, a és i dörökké ugya az, de Ő e … Ne  tud a gyógyíta i, ert az 

i s e e az Ő progra já a … A tiszta hit azo a  azt fogja o da i, hogy Ő ugya az. Ez 
e  hi rid. Ez e … Ez i se  kifelekezetiesítve e eri teológiával, ez e  öszvér-vallás, 

vagyis ember szava és Isten szava összekeveredve. 
98 Mi t a egro tott szőlőtőke. Jézus azt o dta, hogy az kezdet e  e  úgy volt. És 



az nem úgy van kezdetben. Isten azt akarta, hogy minden mag a saját fajtája szerint 
teremjen. Mi pedig mindent keresztezünk: tönkretesszük Isten programját. Vegyél csak egy 
virágot. Az eredeti virág, az ibolya, kék vagy fehér. Hagyd csak békén, és az fehér lesz. Neked 
egész idő alatt keresztez ed kell. Iste  áshogy si álja a dolgokat. Iste  szereti, hogy az 

ás. A hi ridizálás pedig egy a yira veszélyes és egítéle dő dolog, hogy az elpusztítja 
Isten tervétit és elpusztítja az emberi fajt. 
99 Isten még azt is mondta Mózes ötödik könyvében, hogy egy fatty-gyermeknek még 
sak e  is volt sza ad e e ie a e zedék… Illetve az Úr gyülekezeté e tíz e zedéke  

át. Ennyire rossz a házasságtörés: tíz nemzedéken, tízszer negyven, vagyis négyszáz éven át, 
ielőtt egy hi rid…      

100 Egy asszony, akinek van férje, vagy egy férfi, akinek van felesége; aki áthágja a szent 
házasság határait és behoz egy törvénytelen gyermeket, a nemzedékek nem mennek be az 
Úr országá a tíz e zedéke  át. Mózes … Mózes 3:2. Rendben, tehát nem fog bejönni 
a törvé ytele  gyer ek, ő vagy a e zedéke, illetve a leszár azottai, a e zedéke. Még ha 
próbálkoznak is úgy, mint Ézsau, hogy helyet találjanak, ahhoz tíz nemzedéknek kell eltelnie. 
Negyven év egy nemzedék. Látjátok-e ezt az elítélhető, ro lott világot, a ely késze  áll az 
ítéletre? A yira go osz, összekavarodott… Keresztül húzta azt, a it Iste  szerkesztett 
egybe. 
101 Egy asszo y hűtle ül él a férjével sze e , a férfi hűtle kedik a feleségével sze e  
és lesz előle egy hibrid gyermek. Óh, bizonyos asszony azt mondja: - Óh, micsoda derék, 
nagy legényke! Talá  Éva is ugya ezt go dolta. Előhozott egy hi rid gyer eket, és a hi rid 
gyermeket, és a hibrid gyermek Káin volt. És Káin által jöttek az óriások. Mindig ezek voltak 
az Úr átkozottai: a hibridek. Maradjatok távol a hibrid vallástól! Ne keveredjetek semmivel. 
102 Jézus azt mondta: - Ha a ustár ag hite vol a eg ektek… Miért szerette Ő a 

ustár agot? A kelkáposzta és a spe ót összekevered ek, és lesz előle egy keverék 
káposztaféle. De a ustár se ivel e  keveredik. A ustár… Tiszta ustár, e  lehet 
keresztez i, az ustár. Az Iste  Lelkétől született e erek Iste  fiai és leá yai. Ők e  
kevered ek össze a világgal. Ne  hi ridek. Iste el arad ak, az Ő programjával maradnak, 
az Ő Lelkével arad ak. Nekik egyáltalá  e  kell az a hi rid dolog. Egyáltalá  e  szá ít, 
hogy ilye  agy ak és fé yes ek tű ek azok a te plo ok, és hogy ilye  agy és 
csillogó a gyülekezet és hogy milyen ragyogó összejöveteleik vannak: az egyáltalán nem 
érdekli őket. Mi dig szerette  ezt az é eket: „Taníts, Uram, várni, míg a szívek égnek”, míg 
nagy épületeket építenek és nagy dolgaik vannak. 
 Taníts, Uram, várni, míg a szívek égnek. 
 Hadd alázzam meg büszkeségem, és hívjam a Te neved. 
 Taníts, hogy ne arra támaszkodjak, amit mások tesznek, 
 Ha e  i ádság a  várja  ki a Tőled jövő választ. 
 Mert akik várnak az Úrra, azoknak ereje megújul. 
 Szárnyra kelnek, mint a sasmadarak, 
 Futnak, s nem fáradnak meg, járnak és nem lankadnak el.  



 Óh, taníts, Uram, taníts várni. 
103 Ne sodródjatok el a hibrid dolgokkal. Az nem helyes. Eljut majd a maga végére, és 
nem fog tudni visszamenni. Amint hibriddé válik, vége. Soha többé nem tud szaporodni. Ha 
pedig szaporodik, egy torzszülemény lesz. Nézzétek eg, hogy it… Nézzétek eg a 
Wesley-féle ébredést, amikor rátérünk majd a filadelfiai korszakra, hogy micsoda ébredésük 
volt. Nézzétek eg a következő é redést. Nézzétek eg a következő é redést. Egyre sak 
torzult, torzult, torzult, míg végül nézzétek meg, hogy hol tart most. 

104 Nézzétek meg, hogy a baptisták hol indultak el John Smith (dzson szmisz)-szel. 
Nézzétek meg, hogy mivé torzult. Nézzétek meg az 1906-ban elindult pünkösdieket. 
Keveredtek a világgal és behozták a világ mindenféle dolgait és a világ tanítását. A Szentlélek 
helyett elfogadtak egy kézfogást. A bemerítés helyett átvették a vízzel hintést. A Jézus 
Krisztus nevében való vízkeresztség helyett átvették az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 
való keresztséget, akár csak a világ. Átvettek egy kézfogást a Szentlélek megkapásához a 

yelveke  szólás helyett és az Iste  ereje helyett, a ely ezt követ é. Az Iste től való 
gyógyulást az orvosi re delő e helyezték ahelyett, hogy az e er letérdelve i ádkoz a. 
Keresztezték magukat, és minden évben csak torzulnak: torzulás. 
105 Ezek a dolgok i se ek e e a Bi liá a , ezek a ta ítások. De a épszerűséghez, és 
hogy egy gyülekezet lehessenek, hogy felsorakozhassanak, mint ahogyan most az Egyházak 
Világtanácsával vannak, hogy behozzák magukat és hogy olyanok legyenek, mint a többiek, 
ők ezt tették és torzították agukat: és egyre sak torzul ak. 
106 A pü kösdiek első e zedéke tűzzel égett. A ásodik e zedék elkezdett kihal i. Ez 
van most. Figyeljétek meg, hogy mit fog hozni a harmadik nemzedék. Nem fog teljesen 
kialud i, ielőtt Jézus eljö , ert a laodi eai gyülekezet la gy eleg volt: se  forró, se  
meleg. Még mindig volt benne egy kis áldás. Összekeveredtek, itt is egy és ott is egy, és 
vissza. Összekeveredtek: nem teljesen hidegek, hanem langyosak. 
107 Azt mondta a gyülekezetnek, mint egésznek: „Há yi gere  va  tőletek a 
gyomromban. Mikor nektek adtam a Szentlelket és ti kereszteztétek azt a világgal és 

ege gedtétek a világi dolgok ak, hogy esurra ja ak. Egyszerűe  sak az egész 
szervezetet kiköpöm a számból. De ne félj, kicsiny nyáj, akik megtartottátok Isten 
para solatait: a ti Atyátok jó akarata, hogy ektek adja az Országot… Maradjatok az Igével. 
Amit az Ige mond, azzal maradjatok. Ne keresztezzétek azt semmivel! Nem számít, hogy a 
püspök, az érsek vagy bárki ember mit mond róla: csak maradjatok az Igével. 

108 Amint Péter mondta Pünkösd napján: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus 
Krisztus nevében”. A Bibliában minden más helyen is Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek 
meg. Soha ne fogadjátok el ehelyett az Atya, Fiú és Szentlelket. Ha így tesztek, akkor 
keresztezitek saját magatokat.  
109 Mutassatok nekem csak egyetlen helyet a Bibliában, ahol valakit valaha is az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg. Nincs ilyen. Ez ember-csinálta teológia, amely 

ekeveredett a gyülekezet e és lehetőséget adott egy álvá y ak, a i t ost ejö  a 
nemzetbe. 



110 Bizo yíta i tudo  ektek a törté ele ől és a Bi liá ól, hogy árki, aki az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében keresztelkedik eg, a katolikus egyház a keresztelkedik e, az ő 
saját katekizmusuk szerint. Azt mondták: - Meg lesznek-e mentve a protestánsok? Azt 
mondták: - Né elyek elfogadják a i ta ításu kat. Azt o dják, hogy a Bi liát hiszik… Azt 
mondják: - A Biblia azt tanítja, hogy: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg (ezt Péter 
mondta Pünkösd napján és így tovább) Jézus Krisztus nevében”. A Bi liájuk ezt ta ítja, de ők 
a mi tanításunkat fogadják el. (Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a katekizmus.) Tehát ez nem 
egy protestáns tanítás, hanem egy katolikus tanítás. De mi, pünkösdiekként, embercsinálta 
teológiával keresztezzük ezt. 
111 Látjátok, merre tartunk? Nem csoda, hogy Isten nem tud ébredést küldeni. Nincs 
se ije, a ire azt építhet é. Azért Ő egyé eket vesz és rájuk építi, ezekre az egyénekre és 
hirdeti a Bárá yt a világ sze e előtt. Csak aradjatok az Igével! 
112 Vízzel hintés, ki halott még ilyet? Elfogadják a vízkeresztséget alámerítéssel aztán 
elveszik ezt o a  és aztá  egy vízzel hi tést si ál ak előle. Ki hallott még olyat, hogy a 
közösség jo já ak oda yújtásával, vagy egy levéllel hozzák e őket a gyülekezet e? 
Ostobaság. Ez hibrid. Mindnyájunknak ugyanazon az úton kell jönnünk. 
113 Némelyek azt mondták: - Metodista vagyok, ert az édesa yá  etodista… Lehet, 
hogy az édesanyád egy metodista keresztény volt, de attól te még nem vagy az. Lehet, hogy 
baptista keresztény volt, de attól te még nem vagy az. 

114 Amint sokszor idézem David (déjvid)-et, David du Plessis (déjvid dü pleszisz)-t, amint 
azt mondja: - Iste ek i se ek u okái… Iste ek i se ek u okái. Iste  e  agyapó. A 
Bi lia sehol e  o dja, hogy Iste  agypapa le e. Tehát az a szélsőséges 
háromság-elgondolásotok, ami van, hogy az Atya-Isten egy, a Fiú-Isten egy másik és aztán a 
Szentlélek Iste . Ezzel Iste ől agyapót si álu k. Iste ek i se ek u okái: Iste ek fiai 
és leá yai va ak, e  u okái: fiai és leá yai. Ő e  fogadja el az u okákat. Mi de  
embernek ugyanúgy kell jönnie, mint ahogyan a másik jött. Kell, hogy a fia vagy a leánya 
legyél. Tehát látjátok, hogy mit tett a keresztezés a gyülekezettel? Mindnyájan el vagyunk 
ítélve Éva által a keresztezés révén. Pontosan így van. Mindannyian elérkezünk ehhez a 
po thoz Évá  keresztül. Éva az egész e eri fajt a ukás a vitte. Ő és Ádá  egyek. Ő… Az 
asszo yal kezdődött. És az asszo yal fog végződ i is. Üres hely a szalago …  
115 Egy e e lévő e er, akit a ű  e eré ek evezü k… Ők eg o sátják a ű öket 
a földön, veszik a tanításokat és kiadják az embereknek és megisszák azt. A föld népei, a 
királyok - a Biblia mondja -, egrészegültek az ő paráz álkodásai ak orától. Mik az ő 
paráz álkodásai? Az ő hűtle sége. Egy paráz álkodó asszo y hűtle ül él a férjével sze e . 
Egy paráználkodó gyülekezet olyan dolgot hirdet, ami nem Isten Igéje: keresztezi a 
gyülekezetet. 
116 Mit si ált ő? A lá yokat is ekeresztezte. Na ost, ik a katolikus egyház lá yai? 
Honnan jött Luther és a többiek, azok a felekezetek és szervezetek? Látjátok, hová vezet? De 
Isten igazi gyülekezete be van fonódva mindnyájuk között. Metodisták, baptisták, 
presbiteriánusok és mind a többiek, az Isten igazi, valódi, véren megváltott gyülekezete. 



Mi t az a vörös kötél, a i  a ké eket lee gedték. Ők össze va ak keveredve ott, de a 
felekezeteik e  tudják eg e te i őket.  
117 - Keresztény vagy? - Pres iteriá us vagyok… - Baptista vagyok… - Metodista vagyok… 
Ez semmit nem jelent Istennek. Akkor vagy keresztény, amikor újjászülettél. 
118 Mi de t ő okozott. Sokszor hallotta  e ereket ezt mondani: - Branham testvér, 
akkor amiatt, hogy Ádám és Éva gonoszt cselekedtek, keresztezték Isten Igéjét és belevittek 

i ket e e az állapot a, Iste  egyszerűe  igazságtala , ha e ge  ítél el érte. Neke  
se i közö  ehhez. Ne  é  vétkezte , ha e  Ádá  vétkezett… A Bi lia azt o dja: - 
„Bű e  születtem, vétekben fogantam és hazugságokat szólva jöttem a világra”… Tehát 
valaki képviselt engem. 
119 Óh, itt va  egy go dolat. Talá  egszorít téged. Valaki téged ű öské t képviselt. Ő 
volt az, aki keresztezte az Igét. Ha pedig ma a pünkösdi egyháztól, a metodistától vagy a 
baptistától azt várod, hogy képviseljen téged, hát az egy hibrid ige és el van ítélve. Elítélt 
vagy, mert Ádám ítél el téged. Ádám és Éva, egy lévén, elfogadta a hibrid formát és elítélte a 
világot. 
120 Aztán azt mondod: - Branham testvér, iért kelle e eke … Miért kelle e Iste ek 
felelősségre vo ia e ge ? Mert egy e er képviselt e ge  és aztá  é  eghalok, ert az 
az e er vétkezett, és akkor é  egy ű ös vagyok a képviseltség által?  
 Po tosa  így va . Te ű ös vagy a képviseltség által. Soha… Iste  e  vo  téged 
felelősségre azért, hogy ű ös vagy. Ő e  vo  téged felelősségre azért, hogy hazudsz és 
lopsz és a tö i dolgok iatt, a iket si álsz. Ő e  vo  téged felelősségre azért, hogy 

ű ös vagy. Ő azért vo  felelősségre téged, mert nem segítesz magadon. Van számodra út! 
Elutasítod azt az utat, amit Isten lefektetett, és ezért ítél el téged Isten. Van kimenekülési út! 
121 Keresztezés, keresztezés, óh mennyire borzalmas a keresztezés! Keresztezik az 
embereket. Tudjátok, hogy ez egy nagy olvasztóedény. Több száz drága néger barátom van, 
akik újjászületett kereszté yek. De a faji egkülö öztetéssel és a tö i dolgokkal, a ikről 

eszél ek, ők keresztezik az e ereket. Melyik, o djátok eg, hogy elyik jól űvelt, 
remek keresztény néger asszony akarná, hogy a kisbabája egy félvér mulatt legyen egy fehér 
férfitól? Nem, uram. Az nem helyes. Melyik fehér asszony akarná, hogy a kisbabája egy 
félvér ulatt legye  egy éger e ertől? Iste  tett e ü ket azzá, a ik vagyu k. 
Maradjunk annak, aminek Isten teremtett bennünket, én hiszem, hogy az helyes. 
122 Amikor az a nagy vita felverte a port ott Shreveport (srevport)-ban nemrégiben, 
a ikor az az öreg éger prédikátor kiállt oda… Bizo y eki va  helye a szíve e . Azt 
mondta: - Soha nem szégyellte , hogy éger vagyok… Azt o dta: - Isten teremtett annak, 
a i vagyok, és é  üszke vagyok erre… De azt o dta: - Ma szégyellem azt, ahogyan ti, 
emberek, viselkedtek. Szégyellem azt, ahogyan a sajátjaim viselkednek. 
123 Óh, óh. Mit csinálunk, barátaim? Az emberek azt gondolják, hogy már mindent tudnak 
róla. Az e erek ek jo  vol a, ha sak hagy átok őket úgy, ahogya  va ak, ahogya  
Iste  tere tette őket. A ar a faj házasodjo  a ar a fajjal, a fehér faj házasodjo  a fehér 
fajjal, a sötét faj, a sárga faj és mind a többi: maradjanak csak úgy, ahogyan Isten alkotta 



őket. Ha egy i olya… Iste  alkotta azt és az fehér, akkor az hadd aradjo  fehér. Ha pedig 
kék, fekete, barna, vagy bármilyen virág is, hagyjátok úgy. Ha a kukorica egy bizonyos 
módon terem, a sárga kukorica, akkor ne keresztezzétek azt a fehér kukoricával. Ha ezt 
teszitek, ha össze keresztezitek azt, akkor azt már nem lehet utána visszakeresztezni. 
124 Ha egy öszvér… Illetve egy sza ár sza ár volt és ka a kezdet e , akkor hagyjátok 
őket úgy arad i. Ne keresztezzétek őket össze a lovakkal. Azzal egy hitszegőt hoztok létre. 
Hibrid: óh, az akkora átok. Menjetek vissza oda, ahol Isten elkezdte. Menjünk vissza a 
kezdethez. Menjünk vissza oda, ahol Isten kihozott bennünket annak, aminek lennünk kell. 
125 Ezt tisztelettel mondom. Tisztelettudással mondom. Megyek Afrikába. De tudjátok 

it? Az é  drága éger testvérei ek és testvér ői ek, az egyik leg agyo  hi a, a it ez 
a nemzet elkövetett, azt ez év november 11-én követték el. Az egy nagy, végzetes hiba volt.  
126 Az egyik legnagyobb hiba, amit a néger faj valaha is elkövetett, az lent volt Louisiana 
(lujziána) államban és odaát, amikor Kennedy-re szavaztak a i ap este, és őt választották 

eg. Ők valójá a  leköpték A raha  (éjbrehem) Lincoln ruháját, ahol ott volt annak a 
repu liká us párt ak a vére, a elyik felsza adította őket. Ők egy katolikusra szavaztak. 
Booth (búsz) lőtte le Li ol -t és ő azért az e erfajért halt eg, hogy felsza adítsa őket, 
hogy többé ne legyenek rabszolgák. Aztán ők egfordul ak és egy de okratára szavaz ak, 
aki ráadásul még katolikus is. Ezzel az egyik legnagyobb gyalázatot követték el, ami valaha is 
volt! Mi miatt? A fehér ember a maga tudományával jó sok érzelmi reklám hangoskodást 
adott nekik. Pontosan így van! 
127 Olyan boldog vagyok, hogy közülük sokan tudják, hogy hol állnak. Ugyanolyan ez, mint 
ha é  leköp é  Krisztust, aki eggyógyított e ge  és eg e tett a ól, hogy ű ös 
vagyok. Mintha ellene fordulnék valami másért, mintha hátat fordítanék Neki és faképnél 
hagynám.  
128 Óh, ez a keresztezés. Óh, hogyan, hogyan tud a világ még tovább menni? Nem csoda, 
hogy az Úrtól való látomás szerint végül azt láttam, hogy eljutott egy pontra, amikor nem 
volt ás, sak füstölgő ro hal az. Felro a t. Eze  az úto  vagyu k, barátaim. Nincs út 
arra… Ne  lehet ezt kikerül i. El kell jut u k ehhez, sze e éz ü k vele. A keresztezés... 
129 Azt mondod: - É  e  vagyok felelős érte, ert Éva tette azt… Való a  Éva tette. És ő 

i d yáju kat képviselt. Ádá  akkor i t ű ösöket képviselt i ket, és i ű ösök is 
vagyu k. Ő képviselte a i el ukott e eri ter észetü ket, hogy elvigye  e ü ket az 
Iste  Igéjétől, keresztezve azt. 
130 - Óh, tudom, hogy Isten megmondta ezt, de Isten biztosan megérti, hogy én 
pres iteriá us vagyok… - É  etodista vagyok… - Én pünkösdi vagyok, Isten megérti ezt. 
131 Iste  egy dolgot ért eg, az pedig a vér. Ez i de , a it Ő egért. Ő a vért is eri. 
Nem ismer színbeli vonalakat. Nem ismer faji vonalakat. Lehet az ember fekete, kék, fehér, 
barna vagy bármilye  szí ű is: Iste  se it e  tud arról. Ők fiak és leá yok. Ő olya á 
alkotta őket, i t a ilye  az ő virágos kertje. Úgy szereti éz i őket, ahogya  ők va ak. 
Úgyhogy hagyjátok is őket úgy. 



132 Éva kezdte el ezt a go osz dolgot, a ikor kereszteződött ott azzal a dologgal, ami 
majdnem ember volt, amellyel keveredhetett a magja; mert a kígyónak volt egy magja, ami 
folyamatosan csak mardosott. Most a hitbeli oldalát veszem ennek a dolognak a gyenge 
keresztények számára, akik nem értik meg. Nézzük meg itt a hitet. Azt mondjátok: - Akkor 
hit által, a hit keresztezése által, a i t o djátok, Bra ha  testvér… Akkor Éva ehozta a 

aga teológiáját, az övét és Ádá ét, és pró álta a kettőt összegyúr i és visszado ta… 
„Egymásra kenegették” - ahogy a hadseregben mo dják… - Az asszo y, akit ellé  adtál… - 
A kígyó el űvölt e ge …  
133 - A kígyó el űvölt e ge … Ő e  egy al át adott eki, a ivel el űvölte. Értitek? Ezt 
józan ésszel is bárki megláthatja.  
134 - De a kígyó űvölt el e ge … Vala i szégye letes dolgot tett. Isten úgy megátkozta 
azt a dolgot, hogy még csak egy csontot sem találnak a kígyóban, ami hasonlítana az 
emberhez. Soha nem fogják megtalálni. Csak bolond módjára kutakodnak körülötte. Ez 
minden. Isten titka ott van Nála. Így van. 
135 A föld pedig tele volt óriásokkal és Josephus azt o dta, hogy… A agy törté ész, el 
tudjátok képzelni, hogy egy történész, mint Josephus, azt mondja, hogy az Isten fiai látták az 
e erek lá yait, és hogy a gyalok ól át yo ták agukat e eri test e… Egy törté ész… 
136 Ha ez így va , akkor a Sátá  egy tere tő. Akkor hol vagyu k i? Értitek? Csakis 
egyetle  Tere tő va . Az pedig Iste . A Sátá  sak egro tja azt, a it Iste  tere tett. A 
hamisság nem más, mint a megrontott igazság. Törvényes dolog egy férjnek és egy 
feleségnek, hogy összeházasodnak, de az nem, hogy viszonyuk legyen egy másikkal. Látjátok 
az egro tás. A halál a egro tott élet; a egro tott gyülekezet pedig az eredeti ől 
vétetett ki. 
137 Tehát mindnyájan emberi lények által vagyunk elítélve, képviseltség alatt. Ádám 

ű ösökké t képviselt e ü ket iste  előtt, i t hitetle eket az Ő Igéje felé. Eze  az 
alapo  folytattuk is, az Ő Igéjé ek hitetle jeiké t. 
138 - Óh, Iste  így o dta, de é  tudo , hogy Iste  egy jó Iste . Ő e  te e olyat… 
Annyi sokszor hallom ezt. Isten jó Isten, de Isten az ítélet Istene is. Isten a szentség Istene. 
Iste  az igazságosság Iste e. Iste  a harag Iste e. Ott fogu k áll i előtte, a ikor Ő haragos 
lesz. A Bi lia o dja így. És az Ő jele léte egy ege észtő tűz lesz. Így va .  
138 Ne pró áljátok Iste t a saját érzéseitek szeri t egítél i. Nekü k Iste t az Ő Igéje 
szeri t kell egítél ü k, a it Ő o dott. Ne e jetek ele olya  szóla okba, hogy: - Ez 
egy agyszerű gyülekezet. Már agyo  sok viharo  keresztül e t, és így tová … Gyertek 
vissza ahhoz, amit Isten mondott. 
139 A ikor ajd ott állok Előtte, akaro , hogy ártatla ak találtassak a a , hogy valaha 
is próbáltam volna hozzáadni vala it ahhoz az Igéhez vagy elve i előle ár it… Csak 
po tosa  úgy hisze , ahogya  va , úgy ta íto  az e ereket és afelé vo o  őket. A Bi lia 
pedig ezt mondja, és nem szólhatok bele, hogy más mit mond róla: nekem pontosan ezzel 
kell maradnom. 



140 A lábmosással kapcsolatban azt mondják a pünkösdi testvérek: - Óh, testvére … - Óh, 
Bra ha  testvér, rége e  i is si áltuk ezt… Hát akkor tegyük ost is, ha rége e  
tettétek. Jézus is megcselekedte ezt, a lábmosást. Azt mondják: - Óh… - Nem egészséges az. 
Az e erek ek go ás a lá uk… E ge  e  érdekel, hogy ijük va . Lehet, hogy 
akkoriban is volt ilyen. (Gene (dzsín) testvér azt mondja: - Meggyógyulhat…  Ige , ige , így 
van, Gene (dzsín). Isten egy gyógyító. Látjátok, próbálnak valamilyen kibúvót keresni.  
141 Például azt mondják: - Óh, é  e  i ék a ól a pohár ól, a i ől valaki ás ivott, 
csak ha kiforrázták... Óh, óh, hisze  az é  testvére  és testvér ő  az é  testvére  és 
testvér ő ! Á e . Iste  az é  oltal a , ha vala i rossz dolog va . É  ízo  Be e. 
Me jü k vissza az Igéhez. Ne  érdekel, hogy szí es őrű, vagy hogy ár i legye  is ő, vagy 
hogy ilye  gyülekezet e tartozik. Ha ő a testvére , akkor ő a testvére . És é  teljesíte  
Isten parancsolatait. 
142 Ezért van, testvéreim, hogy amikor a Jézus Krisztus evé e  való vízkeresztségről va  
szó, eke  ott kell arad o . Óh, ez visszatart e ge  sok agy… Hogy lelkeket e tsek 

eg ott ki t. Bizo y, ez az egyetle  egy dolog is, a szélsőséges háro ság-hit miatt. 

143 Természetesen hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, mint Isten 
tisztségeiben, nem mint három istenben: hanem ezek ugyanazon Istennek a három 
tisztsége. Ő Atya, Fiú és Sze tlélek; ezek az ő tisztségei ek a í ei. Ő Iste , az Atya: persze, 
hogy Ő volt az kezdet e . Ő Iste , a Fiú, aki testet öltött a földö . Ő Iste , a Sze tlélek, aki 

e e  va : de ugya az az Iste , az egyedüli Iste , háro  tisztséggel. Őt egyszer ég sak 
egéri te i se  lehetett, aztá  Ő lejött, testet öltött és elvette a ű ei et. Elhordozta a 

ű ei et. Aztá  iköz e  megszentelt engem a saját vérével, ezután bejöhetett a 
Sze tlélek, és Ő és é  közösség e  lehetü k egy ással úgy, i t ahogya  az Éde e  
voltu k. Mi… Szerettük egy ást. 
143 Ő az é  Atyá , é  vagyok a Fia. Ne  háro  iste : ugya az az Iste , aki tere tett 
e ge  és szeretett e ge  és Ö agát adta érte . Ő az az Iste , aki e e  va . Az Ő 
neve Jézus Krisztus volt, amikor itt volt a földön. Nem adatott más név az ég alatt az 
embernek, amely által megmentethetnénk. Testvérek, ha ez fáj, nem tehetek ellene. Inkább 
okozok fájdal at a aráto ak, i t az Atyá ak. Értitek? Ő az é  Roko o , az Atyá , 
Iste . Ezt o dja az Ő Igéje. 
144 Istenem, soha ne engedd, hogy bármit is keresztezzek azt mondva: - A csodák napjai 
el últak… - Óh, Jézus ár e  selekszik ugya úgy… - Óh, ez talá  go dolatátvitel… - Ez 
talá  go dolatolvasás… - Ne  hisze , hogy a apság is va ak próféták… A Bi lia o dja, 
hogy vannak. Én hiszem ezt. Mi várjuk a kenetet. Olyat, i t a ilye  Keresztelő Já oso  
volt, aki előjött, hogy Krisztus első eljövetelé ek az előfutára legye , hogy egy ilye  lesz 
Krisztus ásodik eljövetelé ek előfutára is. A i t egtette, a i t egígérte: hogy 
helyreállítsa az emberek hitét vissza Istenhez. 
145 Mi volt János feladata? Hogy helyreállítsa a hitet, a hitet, ami egyszer volt. Az igazi 
magot oda az Éden kertjébe, hogy vegye az Isten Igéjét, ahol az hibriddé lett az 



egyháziasságban: János jön, hogy visszavigye azt. Halleluja! Hogy megrengesse a nemzetet 
az Úr eljövetelé ek agy és félel etes apja előtt. Ez Já os… Já os szolgálata: felke t. 
146 Figyeljétek meg ezt is. Azt mondod: - Hát miért ítél el engem amiatt, hogy Éva és 
Ádá  ezt selekedték? Ők képviseltek e ge . Se it e  tehetek ez elle … Ige , de 
testvére , egy apo  ott volt az, aki is ét lejött a di sőség ől. Óh, Ő az, akiről eszél i 
akarok ost úgy két per ig. Aki lejött a di sőség ől és porrá lett. Lejött és a ű ös test 
for áját vette agára. Ő is azért jött, hogy képviselje  e ü ket; és a Sátá  pró álta Őt 
keresztül húzni. És ezt meg is tette. A Sátán minden kézben ott volt, hogy keresztre húzhassa 
Őt, de Őt e  lehetett kereszt e húz i: Ő fogta a keresztet és fel e t rá. Á e . 
147 A Sátá  e  tudta Őt keresztülhúz i. Ne , e . Ő egy ásik fajta Ádá  volt. Ő a 
di sőség ől jött, hogy képviselje  e ü ket. Mi soda? Ádá  azt o dta: - Nos, ha a 
felesége  úgy o dja, akkor szeri te  re d e  va  az… - Hát, hisze  ő azt o dta, hogy 
kijelentést kapott, és ennek úgy is kell lennie. Tudom, hogy Isten azt mondta, hogy így van az 
a dolog, de a felesége  azt o dta… 
148 Így van ez ma a helyi gyülekezeti taggal. - Óh, hát tudom én, hogy a Biblia úgy mondja, 
de a gyülekezete  eg e így és így o dja… Óh, te szegé y, yo orúságos kép utató, 
hát nem látod, hogy Isten azt mondta: „Legyen az én Igém igazság és minden ember szava 
hazugság”? Fogd hát a szaván Istent: Isten Igéjén. Ne az érdekeljen, hogy a feleségem mit 
mond, hogy a gyülekezetem mit mond: hanem hogy Isten mit mond! 
149 Tehát mikor látják az Ő feleségé ek, Évá ak, a fel uzdítóját, a ikor ő eljött találkoz i 
Jézussal, azt mondta: „ Óh, igen, meg van írva, hogy angyalokat ad vigyázni rád, hogy lábad 
kő e e üsd, ők egtarta ak téged.” „Igen” - o dta Ő, „és az is meg van írva”. Nem tudta 
Őt keresztez i. Ő a testet öltött Iste  volt. Ő volt az é  Megváltó , az é  Iste e . Őt e  
tudta keresztez i. Mit si ált Ő akkor? Megölelte a keresztet. És a kereszte  eghalt ére , 
érted, a világért, hogy azt újra visszaállíthassa Isten kieinek? Fiainak és lányainak, mint az 
Éde kert e , ielőtt elekereszteződtek vol a a teológiá a.  
150 Óh, Istenem, bárcsak látnák ezt az emberek, bárcsak beleverhetném ezt az 
e erek e. Jézus eghalt, hogy Ő elvihesse az e ereket ettől a hi rid gyülekezeti 
dologtól, hogy Ő elvigye a go dolataitokat és a hiteteket attól, a it az e er o dott, 
vissza ahhoz, amit Isten mondott: nem egy hibrid hithez. - Hát, talán a csodák napjai 
elmúltak. Talán nem fog újra megtörténni. Óh, testvérem, Isten azt mondta, hogy 
megtörténik, és ezzel el van rendezve. Ez mindig így van. Isten mondta így. 
151 Jézus meghalt, hogy visszakeresztezhessen. Óh, halleluja! Ezt csak a vér végezheti el. 
Csakis Jézus Krisztus véré ek vegyületé  keresztül kereszteződhet vissza egy e er, aki egy 
szóban sem fog eltérni attól, amit Isten mondott. 
152 Éva megmutatta a gyengeségét, a gyülekezet: megmutatta, amit csinált. Azt mondta: - 
Talá  igazad va . Talá  Iste  e  vo a e ge  felelősségre, ert é  e … Hát, sak egy… 
Óh, hát nem teljesen mindegy, csak legyek megkeresztelve!? Látjátok? Hát nem teljesen 

i degy, a íg… 



153 Óh, te… Ez eg utatja, hogy szükséged va  egy ásik keresztezésre. Ez eg utatja, 
hogy valaminek vissza kell jönnie hozzád, hogy egy olyan hithez hozzon el téged, amit Isten 
mondott, hisz egyetle  po t, vessző ske vagy etű se  úlik el Iste  Igéjé ől, íg i d az 
egész be  nem teljesedik. Legyen minden ember szava hazugság az Övé pedig igazság. 
Krisztus azért jött, hogy visszakeresztezhesse  az Ő Sze tlelke által. 
154 Testvérem, amint együtt ülünk most a mennyei helyeken Krisztus Jézusban, a 
Szentlélek ránk lehel, amint most vagyunk, visszakeresztez bennünket, elveszi a teológia 
szemetét, elveszi a világ szemetét, az ember-csinálta tanításokat, a kegyesség látszatát, 
aminek erejét viszont megtagadják: visszakeresztezi ezt az Iste e  való szeplőtele  hithez. 
Jézus azt o dta… A Sátá  azt o dta: „Óh, tudo , hogy eg va  írva, de ez… Tudod, azt 

o dta, hogy ha eszel… Jézus azt o dta: „És ez is eg va  írva… És az is eg va  írva…” 
„Igen, meg va  írva, hogy Ő ezt selekszi és hogy Te… Ha Te vagy az Iste  Fia, akkor itt 
előtte  sodát tudsz te i és ezeket a köveket ke yerekké változtat i. Hadd ézze  eg, 
hogy si álod… Hogy a Sátá ra figyelje . Látjátok Iste  okosságát itt? „Meg van írva: Nem 
csak kenyérrel él az ember.” Látjátok, Ő po tosa  az Igével va , Ő soha… Minden 
alkalo al po tosa  az Igével ért vereséget a Sátá ra. Ő az Igével aradt. 
155 És ha eljön, hogy bennünket visszakeresztezzen Isten fiaivá és lányaivá, mint ahogyan 
kezdetben voltu k, akkor hogya  tud á k eltávolod i Iste  Igéjétől? Hogya  tud á k 

árhová is eljut i, ielőtt az Igéhez vissza e é k?   
156 Óh, remélem, hogy ez a hangszalag, ami eljut mindenfelé és amiken az emberek 
szerte a világon hallanak engem, hogy felismerik ezt. Va  ekü k… Ha Krisztus vagyu k, 
akkor Krisztusból születtünk. Vissza kell jönnünk az Igéhez. Soha nem leszünk képesek 
beletaníttatni ebbe az embereket. Építhetünk nagy templomokat, testvérek, szerte a 
világon. Építkezhetünk és lehetnek oktatási programjaink. Ezt már kipróbáltuk. Ez csak 
hitszegőket hoz létre.  
157 Ho a  jö  a legtö  ű tevő? A… Ne  az írástudatla  e erek közül, ha e  a 
ta ultak közül, a leg agasa ra jutottak vo alá ól és keresztezésé ől, a ta ultak közül.  
158 Nemrégiben, amikor az FBI ügynökkel álltam, és a falra mutatott, és azt mondta: - 
Nagyo  értékele  a szolgálatodat… Azt o dta: - Azt mondtad, hogy nem a szegény 
e erek azok, akik ezt si álják, ert a szegé y e erek e  sokat tud ak. Ők egy ki sit 
félnek attól, hogy ezzel játszadozzanak. Hanem azok csinálják ezeket, akik azt gondolják, 
hogy úgyis i de t kiokoskodhat ak. Ők látják, hogy hol hi ázott a ásik, és ott 
próbálkoznak. Aztán már hozta is az adatokat és megmutatta a nemzetben a fiatalok által 
elkövetett ű té yeket:  százalékuk vagy ég tö  is az előkelő egyedek ől szár azik, 
akik okosak, és ravaszak. 
159 Nézzük meg a kezdetet. Tehát ez megmutatta nekünk, hogy ezek voltak Káin fiai. 
Nézzük eg Kái  leszár azottait. Milye ek voltak Kái  leszár azottai? Kövessük őket végig 
a vérvo aluko , vezessük végig Kái  vérvo alát. Mik voltak ők? Agyafúrt tudósok, orvosok, 
nagyemberek, vallásos nagyemberek. Feltalálták, hogy hogyan kell fémeket ötvözni, hogyan 
kell gyö yörű épületeket építe i: tudósok voltak. Mivé lettek a ásik ág ól? Parasztok, 



föld űvesek, juhászok és így tová .  

160 Látjátok? Nézzétek meg ma. Ezek a nagyokosok behozták ezt a gyülekezetekbe, hogy 
már a gyülekezetnek nem is kell valaki kis szegény, írástudatlan ember, aki tényleg szereti az 
Urat; aki sak ejö , és talá  a ikor a prédikátor o d vala it, ő ég á e t is o d rá. Az 
ilyet kitessékelik az ajtó . Ne  kell az ilye  a gyülekezetük e, ha e  tud egfelelőe  
felöltözni, ha nem úgy öltözik mint Jones (dzsónsz)-ék, vagy valaki. Értitek? Nem kell nekik 
akkor, ha nem tudnak egy szép autót vezetni, ha csak egy öreg autóronccsal állnak meg ott a 
gyülekezeti épület előtt. 
161 Testvérem, testvérem, óh, hát nem értitek? És sok ember van ma, akik nem is 
fogadják szeretettel a szí es őrű e ereket a gyülekezetük e . Óh, Iste e , légy irgal as 
az ilyen képmutatókhoz. Istenem, én úgy akarom, hogy amíg csak van egy gyülekezetem, 
annak az ajtaja nyitva álljon mindenki számára, aki jönni akar. Nem érdekel, ha talicskán 
jössz is, csak gyere. Csak gyere el. Nem érdekel, ha munkásruha van rajtad. Mondok valamit: 
ha Istennel rendben vagytok, akkor a munkásruha nyugodtan helyet foglalhat a legfinomabb 
öltö y ellett, és ők egölelik egy ást és testvér ek hívják egy ást. Bizo y, így tesz ek. 
Bizony, hogy így. És a darócruha is leülhet a selyemruha mellé, és megölelhetik egymást és 
azt mondhatják: - Testvér ő . Ige , ez elvégez benned valamit: visszakeresztez téged. 
162 És mit csinálunk most? Mennyei helyeken ülünk Krisztus Jézusban, nem a saját 
teológiánkat vesszük, hanem engedjük, hogy a Szentlélek visszakeresztezzen bennünket 
Isten fiaivá és lányaivá. Mit jelent a „körülmetélni” szó? Istvá  azt o dta… Így va , levág i 
azt az elő őrt, levág i a felesleget, azt a részt, a ire i s szükség. Körül etél i, levág i. 
Most az Ószövetségben csak a férfiakat lehetett körülmetélni: eltávolították a felesleges 
húst. Amit pedig a Szentlélek végez az utolsó napokban, az az, hogy eltávolítja a felesleget, 
levágja a világ teológiáját, levágja az ember csinálta tanításokat, levág minden hitetlenséget, 
levág mindent. 
163 István azt mondta: „Óh, ti szívetekben és fületekben körülmetéletlenek, miért álltok 
mindig ellene a Szentléleknek; amint a ti atyáitok cselekedtek, ti is úgy cselekedtek.” Erről 
van szó, arátai . El kell távolod otok, o djuk… - Hát, hallottam a minap este egy 
beszédet, ami azt mondta: Bizony vigyázni kell azokkal az iste i gyógyítókkal… - Nem az 
iste i gyógyítókról va  itt szó. É  is figyelte  őket, de az Iste  Igéjét is figyele , hogy az it 
mond. Én az Igét veszem. És az Ige így mondta. Értitek? - Óh, bizony, vigyázni kell azokkal az 
emberekkel, akik hisznek a nyelveke  szólás a , ert az sak egy ásik idő e  volt. Ne  

ások azok, i t ördögök… De it o d az Ige? „Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek 
széles e világo . Az é  eve e  ördögöket űz ek, új yelveke  szól ak, kezüket a 
betegekre vetik és azok meggyógyulnak” - Jézus utolsó küldetése az Ő gyülekezete felé.  
164 Mit próbál ma a Szentlélek végezni? Levágni minden hitetlenséget: „kezeiket a 
betegekre vetik és azok meggyógyulnak”… Pró álja az e ereket visszahoz i a tiszta Igéhez, 
a iről Iste  azt o dta, hogy az Éde e  volt, ielőtt a teológiát hozzáadták vol a. 
Visszahozni olyanra, ahogyan az Édenben volt, amikor az ember Istennel járt és amikor egy 
fáról úgy tű t, hogy e  jó helye  áll, azt o dta: - Ásassál ki és légy átültetve oda… Fújt a 



szél, és ő azt mondta: - Cse desedj el… És a szél elállt. Bár i is volt ő, ő irá yította az 
állatokat, és a földö  i de t. Az övé volt, ő iste  volt a földö . Irá yító hatalo  volt 

e e. Valaki lejött a Me y ől i de e a sze y e és e izo yította, hogy ez volt Isten 
terve: ert Ő volt Iste  Fia. Mit si ált Ő? Meghalt, hogy i visszajöhessü k és 

egtisztulhassu k az Ő véré ek igazultsága által. És Ő képvisel e ü ket a délelőtt. 
Halleluja! 
165 Most pedig ti, akik azt o djátok, hogy tévedés az, hogy Ádá a  ű ösként való 
képviseltségetek van, mit szóltok ahhoz, hogy képviseltség által van üdvösségünk is? 
Ugya úgy e  e theted eg agadat, i t ahogy e  veheted a aka s fűzőidet, hogy 
azzal ugord át a holdat.  Ugya úgy e … Bű e  születtél, ár az i duláskor egy hitszegő 
vagy: mindnyájan így vagyunk. És nem segíthetünk saját magunkon. Akkor hogyan tudnánk 
valaha is eg e tet i? Eljött valaki, hogy képviselje  e ü ket: Jézus. Ő eljött, hogy Iste  
előtt e ü ket fiakké t és leányokként képviseljen. És elküldte az Ő Sze tlelkét, aki ost 
itt ül felettü k. Pró ál visszahoz i e ü ket a születéshez, hogy… Hogy eghalju k 
ö agu k ak és újjászülessü k, hogy Iste  fiai és leá yai legyü k, hogy Iste t az Ő szavá  
fogjuk, hogy higgyük Isten Igéjét. 
166 Most pedig, ha va  képviseltség általi elítéltségü k, akkor… Hogya  va  elítéltségü k? 
A keresztezés miatt, hogy hozzákevertük a világot Isten dolgaihoz. Így van ez meg nekünk. 
Tehát hogya  fogu k valaha is elszakad i ettől a keresztezéstől? Fordulju k el ettől a 
hozzákeresztezett dologtól. Jöjjetek vissza ehhez, Isten Igéjéhez, ami az igazság. Minden 
ember szava hazugság: amit Isten mondott, az igaz. Maradjatok hát azzal. Az pontosan 
visszakeresztez benneteket ehhez. Ott van az elkészített út. Ott áll Valaki Isten trónjánál ma 
délelőtt, hogy képviselje  téged. A yukád és apukád úgy képviselt téged, i t Ádá  és Éva. 
Így va . A ikor eleszülettél e e a világ a… Sze t házasság: Iste től re deltetett, hogy 
gyermekeket hozzon. Tehát most pontosan visszajutottunk arra a helyre, ahol az 
Éden-kertben voltál, mint Ádám és Éva: ti, Isten fiai és leányai. 
167 Pontosan visszajutottunk két fához. Egyikük a tudás fája volt, a másik pedig az Élet 
Fája. Akkor hát a keresztezés tudományos útjára akartok térni? Nézzétek meg, hová juttok 
vele. Milye … Mi soda összevisszaság a vitte agát az e er ezzel a keresztezéssel? 
Micsoda összevisszaságba vitte magát a saját ismeretével? Ahelyett, hogy csak egy gyermek 
le e, aki alázatosa  Iste re tá aszkodik, ő pró álja ve i a tudo á yt és kettéhasítani egy 
atomot. Nézzétek meg, hogy micsoda összevisszaságban van most. Isten engedi, hogy 
elpusztítsa magát: ez minden. Az ember kezdetben is elpusztította magát, elválasztotta 

agát Iste től, a közösségtől, a tudás fája által. Elhagyta az Élet Fáját, hogy a tudás fájáról 
ehessen. 
168 Gyere el attól a hibrid fától! Gyere át ide az eredeti gyümölcshöz, amelyben van élet! 
Egyél Belőle. Jézus azt o dta: „É  vagyok az Élet Ke yere, a ely Iste től száll alá a 
Me y ől. A ti atyáitok a át ettek a pusztaságban (nem volt keresztezve a hittel, 
értitek … Ma át ettek a pusztaság a  és i d yája  meghaltak. De én vagyok az Élet 
Ke yere, a ely Iste től száll alá a Me y ől. Aki ezt a Ke yeret eszi, a ak örök élete va . 



É  feltá aszto  azt az utolsó apo . Ő soha el nem vész; neki örök élete van.” Jöjjünk hát 
vissza a Fához a délelőtt. Me jü k el attól, a it az e er o d. Me jü k el attól, a it a 
gyülekezetek mondanak. Jöjjünk vissza és vegyük a Bibliát, és higgyük a Bibliát. Túlságosan 
késő va  ahhoz, hogy egymással pörlekedjünk.  
169 Soha nem lesz már több nagy szervezet, ami felnövekedne. Ezt bizonyítani tudom 
nektek most a gyülekezeti korok ideje alatt. Soha többé nem lesz semmilyen más szervezet. 
Soha nem fognak szervezetek felemelkedni már. A laodiceai gyülekezeti korban csak a 
pünkösdiek fogják magukat csak tovább és tovább felekezetiesíteni, így tovább. De soha 
többé nem fognak nagy ébredések elindulni, amik végigsöpörnének a földön. Csak az a 
kevés, akik megmaradtak a gyülekezetben, fogják behúzni azokat, akiknek még be kell 
jö iük. Mert ez… A Bi lia o dja, hogy a gyülekezeti korszakok egy la gy eleg állapot a  
fognak véget érni. Így igaz. Tehát ennek így kell bekövetkeznie.  
170 Tehát ost i de ki ek: e jü k el ettől a keresztezéstől; e jü k vissza az igazi, 
eredeti gyümölcshöz. Menjünk vissza arra a helyre, ahol Isten bennünket Isten fiaivá és 
leányaivá tett, hogy arra támaszkodjunk, amit Isten mondott és hogy ne vegyük az asszony 
keresztezési szavát. Látjátok, hogy hogyan ábrázolódik a természetes és a szellemi? Látjátok, 
hogy az itt leírt látomásom mi volt arról, hogy az asszonyok szavazati jogot kapnak? Mi tette 
tö kre ezt a e zetet? Most figyeljetek. Ne  ti kereszté y asszo yok… Az asszo yok 
minden nemzetnek a hátcsontja. Ti feltöritek az anyaságot, és először is feltörtétek a 
nemzetet. Ez így volt a történelmen keresztül. Mik az amerikai asszonyok? Régebben mi 
mentünk Párizsba a divatért. Most meg Párizs jön ide a divatért, azért a közönséges, 
szennyes életért: hozzánk jönnek a divatért. Mi törté t? Az ördög levetkőztette az 
asszonyainkat. Leveszik a ruhájukat. Minden évben egy kicsit többet vesznek le. Levágják a 
hajukat, a iről Iste  azt o dja, hogy rossz. És ilye  kis ruhákat horda ak, a iről a Bi lia 
mondja, hogy utálatosság Isten szemében egy asszonynak, hogy férfiruhát vegyen fel. Ma 
meg már nem lehet megmondani, hogy férfiak-e vagy asszonyok. 
171 Cigarettáznak. Hibrid, úgy van. Hibridek, azt sem tudják, hogy férfiak-e vagy ők. Így 
van. Alig lehet megmondani, hogy melyik nemhez tartoznak abból, ha csak rájuk nézünk 
vagy hallgatjuk őket. Így igaz, arátai . Ezt e  a kereszté y asszo yokról o do . A 
ha go  sok e zethez eljut. De ez hi rid. Ez az A erika elítéltté vált. És it si ált ő a 
látomás szerint? A rossz személyt választotta meg. Ne  tudo , e yi idő alatt fog 

i de é ől kifogy i, de egy apo  ekövetkezik ajd. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR! Bekövetkezik. 
Már ost a lejtő  va . Soha tö é e  fog visszajö i. Vége. Így va . Már  óta vége 
van, amikor elfordult a nagy ébredési óráktól és elítélte azokat. 
172 Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy befejezzük és megkezdjük az imasort a betegekért. 
Hiszitek-e, hogy az ördög keresztezte az e ereket, a e zeteket… Hiszitek ezt? Bizo y, ezt 
tette. Keresztezte a gyülekezeteket, amíg ember csinálta dogmákká lettünk Krisztus-félő 
szolgák helyett. 
173 Értitek, hogy ítéle  el, hogy iért rázo  és iért vereksze  teljes erő ől a 
helytelen dolog ellen? Hogyan is tehetnék bármi mást, amikor az Ige így mondja és a 



Szentlélek: „Menj be abba”. Azt mondom: - Ura , é  prédikálok: ők eg égis ugya úgy 
öltözköd ek. Mégis ugya azt teszik, a it eddig tettek… „Akkor is prédikáld. Csak menj 
tovább. A te hangodról felvétel készült. Az ítélet napján nem lesz kibúvójuk, mert hallották 
ezt.” Értitek? Így van. Hallottátok ezt. 
174 A hit hallásból van, és pedig annak hallásából, amit a gyülekezet mond? Ez valahogy 
nem hangzik jól, ugye? Isten Igéjének hallásából, ami visszahoz benneteket Isten hitéhez. 
Tehát, a ikor eljöttök a délelőtt, i akaru k i ádkoz i. És azt akarjuk imádkozni, hogy 
Isten segítsen nektek mindent félretenni. Talán ez a kis üzenet segíteni fog neked 
eltávolítani magadtól azt a keresztezést és visszahoz téged abba, hogy csak egy alázatos kis 
szolga legyél, aki idejön és azt mondja: - É  hiszek Iste ek… Gyakra  tű ődtek. El tudo … 
Ezt elmondom. Figyeljétek. Mondjuk: - Branham testvér, a te szolgálatodhoz hasonló nincs 
sehol a világo  a ter észetfölötti teki teté e … Nagy e erek - a nevüket is 
megmondhatnám, ha nem készülne a felvétel - hívtak engem, hogy jöjjek, hogy menjek 
velük. - A te szolgálatod az egyetlen dolog, ami megmentheti a világot. Miért nem valahol 
máshol van ez? Jöjjetek vissza az Igéhez. Isten csakis arra az alapra építhet. Ha tehát annyira 
nagyon tévedek abban, ahogyan keresztelem az embereket, és ahogya  a Sze tlélekről 
beszélek és a többi dolgokban, amiket teszek: akkor miért tiszteli ezt Isten? Miért hoz létre 
valami ilyet? Értitek? Miért van ez? Nem magamért mondom ezt, az helytelen volna. De 
próbálom ezt azért elmondani, mert az Igazságon állok: az Igén és csakis az Igén. 
175 Felhalmozni és nagy dolgokat csinálni és nagy helyeket építeni: ez semmit nem jelent 
Istennek, semmit. Hanem az, hogy az Igével maradunk-e. Isten munkálkodik abban az 
Igé e , egerősíti azt az Igét, azzal arad, az élő Iste  jele közöttü k. Akartok olya ok 
lenni?  Akarjátok, hogy az egész világ lemosódjon rólatok? Óh, óh. Ti kisgyermekek, Isten 
áldjon meg benneteket.  Számítok arra, hogy az örökkévalóságot veletek töltsem. Számítok 
arra, hogy egy napon odaát leszek veletek a agy Éde e . És a ikor odaérek…  
176 Nemrégiben volt egy látomásom, hallottatok róla. És odanéztem és láttam 
mindazokat az embereket ott: több millióan voltak. És azt mondtam: - Úgy értitek, hogy Ő 
hozzá  jö … Azt o dták: - Igen, és akkor mi veled vissza együ k… Azt o dta : - Nos, 
minden prédikátornak így kell megállnia? - Ige , ura … - Minden prédikátor a saját 
szolgálatán áll meg a gyülekezetével? Azt mondta: - Ige , ura … Ezt az az A gyal o dta, 
aki beszélt velem. - Azt mondta: - Igen, ura … És azt o dta : - Akkor Pálnak is meg kell 
állnia? - Pál ak az ő e zedékével kell egáll ia… Azt o dta : - Akkor tudom, hogy 
rendben vagyok, mert én szóról-szóra ugya azt prédikálta , a it ő… És a ikor ezt 
kimondtam, milliók kiáltottak fel: - Ezen állunk mi! 
 Ámen. Azon az Igén, az Igén, nem számít mi volt az, azon az Igén. 
177 Ezért írta  rá az e ereket, hogy jöjje ek, i tha a délelőtt le e ez, éhá ya  
újra megkeresztelkedtek. Pál is ezt tette. Pál találkozott olyan emberekkel, akik nagyon 
boldogok voltak és be voltak töltekezve Isten jóságával és dolgokkal, és kiabáltak és 

agasztalták Iste t és egy agyszerű összejövetelük volt. Azt o dta: „De vettétek-e a 
Szentlelket, mióta hisztek?” (ApCsel 19). Azt mondták: „Nem is tudtuk, hogy van Szentlélek.” 



Más szavakkal azt mondták: - Mi csak baptisták vagyunk. Értitek? A pásztoruk egy baptista 
prédikátor volt. Pontosan így van. Egy megtért ügyvéd volt, egy baptista prédikátor. Pál azt 
mondta: „Vettétek-e a Szentlelket, mióta hisztek?” Azt mondták: „Nem is tudtuk, hogy van 
Szentlélek”. Azt mondta: „Akkor hogyan keresztelkedtetek meg? Mire keresztelkedtetek 

eg? Hogya ? Hogya , i soda… „A János keresztségére.” „Nos, az ár e  elege dő 
többé.” Azt mondták: „Mi János keresztségére keresztelkedtünk meg”. Azt mondta: „János 
csak a megtérésre keresztelt”. Éppe  sak a yi víz, i t a e yi e  alá lehetett őket 

eríte i a egtérésre; e  a ű ök o sá atára ég, ert az áldozat ég e  öletett 
meg. Azt mondta: „Megtérésre, mondván, hogy hinnetek kellene abban, hogy Ő eljöve dő. 
Hogy hinnetek kell Jézus Krisztusban”. És amikor ezt meghallották, újra belementek a vízbe 
és újra egkeresztelkedtek Jézus Krisztus evé e . A it a Bi lia… És Pál a Galata : -ban 
azt mondta: „Ha egy e y ől jövő a gyal…” Most figyeljetek, mihez megyek én vissza? 
Ehhez a hi rid dologhoz, ettől távolodjatok el. „Ha egy e y ől jövő a gyal jö  is és ás 
Eva géliu ot o d ektek ettől, a it é  ta ította  ektek Pál, a i t újra egkereszteli 
azokat az embereket), akkor hagyjátok az olyat és legyen az átkozott.” Nem csak az olyan 
prédikátort vagy püspököt vagy pápát vagy papot. Ha egy angyal, egy fényes angyal jön le a 
Me y ől és ár it o d az elle , a it ő o dott, akkor legye  ő átkozott. 
178 Hogyan fogunk kiállni ehhez, barátaim? Most i… Most lehet, hogy te 
megkeresztelkedsz Jézus Krisztus nevében és a szíved mégis ugyanolyan romlott, amilyen 
csak lehet. Nem az fog megtartani téged, de az egy helyes lépés. A Jézus Krisztusban által 
való hited tart meg. Így van. De amikor erre a pontra érsz és látod ezt, és aztán elutasítód, 
akkor visszamész. 
179 Még ez a kis történet, aztán befejezem. Már korábban is elmondtam, talán itt. Egyszer 
egy káplá  el o dta, hogy elhívták őt egy olya  e erhez, akit géppuskával lőttek eg és 
aki a halálán volt. Azt mondta neki: - Keresztény vagy? Azt mondta azt ember: - Régen az 
volta … - Voltál? Azt mondta: - Hol hagytad el Krisztust? Azt mondta: - Ne  e léksze … 
Azt mondta: - Akkor izo y jo a  teszed, ha go dolkozol rajta, ert a tüdőd egyre i ká  
telik meg a vérrel… Azt o dta: - Siet ed kelle e, ert ott a tüdőd aljá  lövés ért… Azt 
mondta: - Tudo … Azt o dta: - Haldoklasz… Azt o dta: - Ige … Azt o dta: - És egyszer 
ismerted Krisztust? 
- Ige … Azt o dta: - Most agyo  erőse  go dolkozzál, ert i s… - Azt mondta: - 
Kapitá y, agyo  kevés időd va  go dolkoz i. Hol hagytad el Krisztust? Ő pedig sak 
küszködött, küszködött, próbált gondolkozni. Aztán mosoly ült ki az arcára. Azt mondta: - 
Emlékszem. Emlékszem... 
180 Neked is ezt kell tenned. Emlékezzél arra, hogy mikor mentél Isten igazsága ellen, 
éppe  akkor hagytad Őt el. Éppe  akkor hagytad Őt el. Érted? És se i hasz od e  lesz 
a ól, hogy tová  is így ész, ert vissza kell jö öd ehhez. Egyfolytá a  sak a kerülő 
úton mész. Nem azt mondom, hogy nem vagy kereszté y, de egy kerülő úto  vagy. Ők 
izráeliták voltak, de e  voltak i d eg e tve. Így va . Látjátok, akkor egy kerülő úto  
vagytok. Gyertek vissza ahhoz.  



181 És a káplá … Azt o dta: - E léksze … Azt o dta: - Kezdjed po tosa  o a … 
Onnan kell kezde i a délelőtt, ahol letértél az útról. Azt o dta: - Most lefekszem és 
elalszo , az é  Ura hoz fohászkodo : lelke et tartsa eg. Ha eghal ék, ielőtt 
felé redek, az Úrtól egyet kérek: hogy lelke et Magához vegye… És eghalt. Krisztust a 

öl ső él hagyta el. Lehet, hogy a keresztségnél hagytad el, lehet, hogy a Szentléleknél; 
lehet, hogy valahol áshol hagytad el. Bárhol is hagytad el… Ne vedd fel ezt a hi rid 
gyülekezeti dolgot. Van Valaki, aki az üdvösségért képvisel téged a délelőtt. Ne  kell 
bű ös ek le ed. Ne  kell a ak le ed. Az vagy, ha az vagy. Iste  e  vo  téged 
felelősségre azért, hogy ű ös vagy; Ő e  vo  téged… Ne  tart ezért felelős ek osta tól 
fogva: ha e  azért fog téged felelősségre vo i, ha elutasítod ezt. Ne  fog azért 
felelősségre vo i, ert talá  a últ a  e  tudtál a vízkeresztségről, a Sze tlélek 
vételéről és az Iste  erejéről. Lehet, hogy ezért e  fog felelősségre vo i téged, és lehet, 
hogy te e  hallottál ég ezekről korá a . De osta tól kezdve ár tudod ezt. Jöjj vissza 
az Igéhez! Jöjj vissza Istenhez! 
182 Most pedig imádkozzunk és gondoljuk ezt végig, miközben imádkozunk. Uram, tudva, 
hogy csak egy halandó ember vagyok és hogy hamarosan elmegyek, már sok napot 
megéltem. Hamarosan 52 éves leszek ezen a földön. És Ura , é  hűséges akarok le i: hű 
akarok lenni mindvégig. Szerte a világon sok-sok nemzetet, népet, színt, fajt és sok hitvallás 
látva és látva, hogy hogyan keverednek mindenben össze és hogy milyen sok kis 
pörlekedésük meg vitáik vannak, amikor azokon a helyeken sok igaz gyermeked is van: sok 
férfi és asszo y azoko  a helyeke , ott a hi rid ezőkö , akik igazá ól e  akar ak ott 
le i. Azt go dolják, hogy Iste  akaratát selekszik. I ádkozo  Hozzád, Atyá , a délelőtt, 
hogy minden hitetlenséget vegyél el az én kis csoportomtól itt ma és azoktól, akik fogják 
hallgatni a hangszalagokat; hogy minden ember csinálta hitvallást vegyél el. Amint amikor 
Jézus először eljött, Ő úgy találta őket, hogy olya  dolgokat ta ítottak, a ik kezdettől e  
úgy voltak, amik kezdettől… Miköz e  Iste  ezt tisztává és szeplőtle é tette, az e er 
pedig… Fogta Iste  Igéjét és hatástala ította azt az e eri hitvallások ta ításával.  
183 Atyá , így va  ez ost is Jézus eljövetele előtt is ét. Po tosa , i t a szőlőtőke. Ha 
a szőlőtőke vesszőt hajt és az a vessző a pü kösdi ág volt, etöltekezve a Sze tlélekkel, és 
gyü öl sök jelei és sodái követték azt az ágat, ha az a szőlőtőke ég egy vesszőt hajt, az is 
ugya olya  fajta ág lesz. Tudjuk ezt, Atyá , agá ól a ter észet ől. De tudjuk, hogy Te 

ár ilye  gyü öl söt eléolthatsz, a i ahhoz a szőlőtőkéhez tartozik és az abból a 
szőlőtőké ől fog él i. És tudjuk, hogy vehetü k egy ara sfát és külö féle itrusokat 
ter elhetü k rajta, hét vagy yol  fajtát is. Citro okat rakhatu k rá… Bele fog ő i, ert az 
is egy citrus gyümölcs. Grépfrútot és még sok más mindent, mandarint és még sok más 
citrus gyümölcsöt fog megteremni. De ha az a fa újra a saját ágát hajtja ki, akkor az egy 

ara s lesz, Ura . Olya  lesz, i t a ilye  az első volt. És i hisszük, hogy lesz egy 
gyülekezet ezek e  az utolsó apok a , a i i d a korai, i d a késői esőt fogad i fogja. 
Mindenfelé lesz szétszóródva ebben a laodiceai korszakban. Az egy olyan gyülekezet lesz, 
ami visszahívatott az Istenben való eredeti hithez. Olyan gyülekezet lesz, amelyben Jézus 



Krisztus fog járni, megmutatva Magát: a Király kiáltása lesz benne. 
184 Istenem, Te korszakról-korszakra elkezdted, és ők fogták azt a szőlővesszőt és 
beleoltották ide, és az abból él a kereszténység neve alatt, de még mindig olyan tanítást 
terem, ami kezdetben nem volt tanítva. Óh, Istenem, mi nagyon sajnáljuk ezt, uram. Nem 
tudjuk, it tegyü k: de a délelőtt i ádkozo , hogy vegyél ki a szívü k ől i de  e er 
csinálta dolgot. Vedd a szívünket, Uram, és Isten igaz Igéjét helyezd bele. Most készülök rá, 
hogy a betegekért imádkozzam, Uram. Hogyan tudnék úgy lemenni oda, miközben egy kicsit 
is kételkedem abban, hogy Isten megválaszolja majd az imádságomat. Atyám, akkor magam 
is egy képmutató lennék. 
185 Istenem, ha egy kicsi hitetlenség is van a szívemben, bocsáss meg nekem érte most. 
Ha van bármi, amit rosszul cselekedtem vagy rosszul mondtam, bocsáss meg nekem. Hadd 
menjek bele abba, ami az igazság. És Atyám, én tudom, hogy a Te Igéd az Igazság, és én 
próbálok azzal az Igével maradni. Uram, én is keresztezett voltam régen, a nemzedékeimen 
keresztül, amíg tudom, hogy az elmém zavaros lett, de mégis le tudok nézni ide és látom az 
Igét. Tudom, hogy ez az igazság, vágyom rá, hogy ott legyek, Uram. Ragaszkodom ahhoz a 
horgonyhoz, ott a Sziklában. A viharok fel, le és mindenfelé tolnak engem, de a horgonyom 

egtart. Ez Krisztus a  va  és az Ő Igéjé e . Hisze , hogy a Te Igéd az igazság. Segíts, 
Uram, hogy soha egyetlen pici részében se alkudjak eg, ha e  hogy Iste félő szeretetben 
folytassam, átkarolva minden embert, minden fajt, minden színt, minden hitvallást, minden 
felekezetet: hogy ehúzza  őket a Sziklá a. Add eg ezt, Atyá . Gyógyítsd eg a 

etegeket és a sze vedőket. Hozd vissza a régi ódi é redési típusú e ereket a. Hozd 
őket vissza az eredeti pü kösdhöz. Hozd vissza őket az áldásokhoz. Hozd vissza őket, a i t a 
pünkösd lejött Kr. u. 33-ban. Add meg nekik a pünkösdi áldásokat. Hadd jöjjön Isten ereje a 
gyülekezetbe. Hadd adassanak meg az isteni gyógyítói ajándékok a gyülekezetnek.  Hadd 
legyenek nyelveken szólók, nyelveken magyarázói. Hadd legyenek prófétálási ajándékok és 

i d a tö i eg yilvá ulások: e  a si ált hívőség, vagy a pró álkozó-hívőség, vagy a 
képmutatás. Hadd ismerjük meg az Ige tiszta eljövetelét, hadd legyenek próféciák, olyan 
dolgok, amik megtörténnek. 
186 Te mondtad az Igédben: „Ha van közöttetek olyan, aki prófétának mondja magát, és 

e  teljesedik e az, a it o d, e hallgassátok őt. De ha egtörté ik, akkor hallgassátok 
azt a prófétát, mert én vele vagyok”. Istenem, adj  nekünk olyan prófétákat. Add nekünk az 
igazi fajtákat, az igazi fajtákat, akik nyelveken szólnak, az igazi fajtákat, akiknél megvan az 
igazi agyarázat. Add eg ezt, Atyá . Gyógyítsd eg a etegeket és a sze vedőket és 
ismertesd meg Magadat közöttünk, mert Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. 
187  Szeretem, szeretem,  
  Mert Ő elő  szeretett e ge   
  És megváltotta üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 
 Most mindnyájan, ti metodista fiai Istennek, baptista fiai Istennek, Istennek minden 
fiai és leányai, csak emeljük fel a kezünket, csukjuk be a szemünket, énekeljük ezt Neki és 



i ádjuk Őt. 
  Szeretem, szeretem 
  Mert Ő elő  szeretett e ge  
  És megváltotta üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 
188 Szeretitek Őt? Akik szeretik, o dják azt: - Dicsőség Jézus ak! A gyülekezet o dja: - 
Di sőség Jézus ak!  Mo djuk újra: - Di sőség Jézus ak! Óh, e yire… Az afrikai yelve  
azt mondják: - Di sőrjük az Úr Jészuszt! Így ejtik ki a evét. Di sőség Jézus ak! Köszö jük, 
Jézus. Hála Neked, Jézus! Óh, óh! Mi soda ap! Óh! Me yire di sőséges, e yire hálásak 
vagyu k a i jó Uru k ak…  
  Szerete  sak i ádjátok ost Őt, ehéz egy ilye  üze etet így a ahagy i, 
sak i ádjátok Őt , szerete  vissza a Lélek édességéhez , 

  Mert Ő elő  szeretett e ge  
  És megváltotta üdvösségemet  
  A Golgota fáján. 
 
  Isten saját Fiának drága vére 
  Megmentett és megszentelt 
  Egy sodálatos épet az Ő evéért. 
  Ők hívat ak e yasszo y ak, 
  Bár itt lenézettek és megvetettek, 
  Egy apo  az Úr ajd őket hozza 
  Be a kapukon belülre 
  És ez mindent megér! (Most mindnyájan együtt!) 
  Amikor belül leszünk a gyöngykapukon 
  Sok dolgot tanulunk majd meg, 
  Aranyból készült hárfáink lesznek, 
  Talán ezer húrral is 
  Csak énekelünk, kiáltozunk  
  És körtáncot járunk majd (Halleluja!) 
  A Bárány felszárítja majd könnyeinket; 
  Lesz majd egy nagy hazajöveteli hetünk, 
  Az első tízezer év! 
189 Kérjük ehhez a egfelelő kezdő akkordot. É ekeljük el újra. Hát e  szeretitek ezt? 
Énekeljünk.  
  Isten saját Fiának drága vére  
  Megmentett és megszentelt  
  Egy sodálatos épet az Ő evé ek 
  Akik eveztet ek az Ő e yasszo yá ak. Á e !  
  Bár lenézettek és megvetettek itt, 
  Egy apo  az Úr ehozza az ő választottait 



  A kapun belülre majd, 
  És az mindent megér! (Most mindnyájan együtt!) 
  Amikor a gyöngykapukon belül leszünk, 
  Sok mindent tanulunk majd. 
  Lesz aranyból készült hárfánk, 
  Talán ezer húrral is. 
  Óh, majd énekelünk, kiabálunk 
  És körtáncot járunk, 
  A Bárány felszárítja könnyeinket. 
  Óh, lesz egy nagy hazajöveteli hetünk, 
  Az első tízezer év! 
 Fogjunk most kezet egymással, miközben ezt énekeljük! 
  Isten saját Fiának drága vére 
  Megmentett és megszentelt 
  Egy sodálatos épet az Ő evé ek 
  És ők eveztet ek az Ő e yasszo yá ak. 
  Bár itt lenézettek és megvetettek, 
  Egy napon az Úr behozza majd 
  Az Ő választottait a kapu  elülre 
  És az mindent megér! 
 Most nyújtsuk felé a kezünket! 
  Amikor a gyöngykapukon belül leszünk, 
  Sok mindent megtanulunk majd, 
  Lesznek aranyból készült hárfáink, 
  Talán ezer húrral is! 
  Óh, énekelünk, kiabálunk 
  És körtáncot járunk majd! 
  A Bárány felszárítja könnyeinket! 
  Lesz egy nagy hazajöveteli hetünk, 
  Az első tízezer év! 
 
  Óh, mennyire szeretem Jézust, 
  Óh, mennyire szeretem Jézust, 
  Óh, mennyire szeretem Jézust, 
  Mert Ő elő  szeretett e ge ! 
  Soha nem hagyom el, 
  Soha nem hagyom el, 
  Soha nem hagyom el, 
  Mert Ő elő  szeretett e ge ! 
190 Soha e  hagyo  el, ert Ő e ge  képvisel. Á e . Ő az é  Megváltó , és ert 

eghalt érte … Ne  vagyok éltó, de ert Ő sajátjá ak fogadott e ge , Ő é é vált, 



hogy é  Ővé válhassak. Ő egy ű össé lett és vette az é  ű ei et, hogy é  Iste ek egy fia 
lehessek.   
  Óh, e yire szerete  Jézust, Óh, Úr Jézus… - Branham testvér imádkozik), 
szeretem Jézust, 
  Mert Ő elő  szeretett engem. 
 Hát nem csinálnak veletek valamit ezek a régi énekek? Emlékszem egy kis néger 
saládra, akik rége e  jártak ide: férj, feleség és a kislá yuk. É … Ne  tudo  elé ekel i, 

de megpróbálom. Érzem magamon a Szentlelket. Ámen. Azt mondta:  
  Óh, milyen drága szeretet volt az,  
   Amit az Atya Ádám elesett fajának adott. 
  Egyetlen Fiát adta, hogy szenvedjen, 
  És egváltso  e ü ket az Ő kegyel é ől. 
 Óh, annyira szeretem ezt. 
  Óh, milyen drága szeretet volt az, 
   Amit az Atya Ádám elesett fajának adott. 
  Egyetlen Fiát adta, hogy szenvedjen, 
  És egváltso  e ü ket az Ő kegyel é ől. 
191 A yira szerete  ezt, ti is? Hát i s vala i… Most azok az üze etek ke é yek, 
szigorúak, ell evágók, de Iste  Igéje is ez: élese  i de  kétélű kard ál. De a ikor 
mindennek vége, látjuk a nagy Szentlelket itt ülni valahol az épületben és vigyázni fölöttünk: 
a gyalok. Óh, iutá  i de ek vége, látjuk ki yújta i az Ő karjait, és elkezde ek hulla i az 
áldások. És fele eljük a kezü ket hozzá és i ádjuk Őt a Sze tlélek édességében. Hát nem 
csinál ez valamit veletek? Kitisztít benneteket, új indulást ad nektek, visszahoz benneteket az 
Igéhez. Hányan vagytok itt betegek, akik azt mondják: - Gyógyulni jöttem el a délelőtt. Ez 
az é  gyógyuláso  órája…? Egy, kettő, háro , négy, öt, úgy nyolcan vagy tízen. Rendben. 
Vajon az én kisgyermekeim itt megtesznek-e valamit nekem. Megteszitek? Vajon lehetne-e 
úgy, hogy mindnyájan hátra jöjjetek itt egy kicsit, és akkor megkérlek titeket 
mindnyájatokat, hogy gyertek le itt az oltárhoz, miközben imádkozunk. 
192 Miköz e  tová ra is é ekelü k, akiket eg kell ke i és akikért i ádkoz i kell… 
Gyere, Neville testvér, és imádkozunk értük, és aztán lesz vízkeresztség és aztán a hivatalos 
elköszönés úgy két-három, vagy talán legtöbb 10 perc múlva, talán. Rendben. 
  Óh, milyen drága szeretet volt az, 
  Amit az Atya Ádám elesett fajának adott. 
  Egyetlen Fiát adta, hogy szenvedjen 
  És egváltso  e ü ket az Ő kegyel e által. 
 Ha bárki ismeri azt a kis néger családot, nagyon szeretném, ha jönnének és 
elénekelnék nekem ezt még egyszer az ébredési összejövetelek során. Ott lent voltak valahol 
a Broadway-n. Elfelejtettem a nevüket, férj, feleség és egy kislány. Olyan kiállásuk volt, 
hogy… 
  Óh, micsoda drága szeretet volt az, 
  Amit  az Atya Ádám elesett fajának adott. 



  Egyetlen Fiát adta, hogy szenvedjen 
  És egváltso  e ü ket az Ő kegyel e által. 
193 Látjátok, mi ez? Ádá  faja elesett, kereszteződött, és eze  végig e t. Végig e t a 
vonalon a tényleges, szellemi hitetlenségen Isten Igéje iránt, a szexuális és mindenféle más 
szennyig, le a legalantasabb részre. És, óh, micsoda szeretetet  adott az Atya Ádám elesett 
fajának: egyetlen Fiát adta, hogy szenvedjen, hogy lejöjjön a legalacsonyabb helyig és újra 
visszaváltso  e ü ket az Ő Igéjéhez, hogy kegyele ől egváltso  e ü ket. És ost 

a délelőtt itt állu k az Ő kegyel e által, és azt o djuk: - Az Ő gyer ekei vagyunk. Jogunk 
va  ezekre az áldásokra… Jézus Krisztus eghalt, hogy eggyógyítso  i d yájatokat. Így 
va . Ő egígérte ezt. És itt, tudjuk, hogy ez az igazság. Há ya  tudjátok, hogy ez az igazság. 
Akkor ez a tiétek. Hozzátok tartozik, a tiétek. 

194 Akkor csakis egyetlen dolog van, ami visszatarthat benneteket ennek megkapásától: 
hogy a Sátá  pró ál ektek egy keresztezett hazugságot o da i. Mit o dott Iste ? Ő 

egse esíttetett a i törvé yszegései kért, az Ő se ei e  gyógyultu k eg. Hiszitek-e, 
hogy ez Isten Igéje? Akkor tehát ne engedjétek, hogy a Sátán bármi mást mondjon nektek. 
Isten Igéje azt mondja: „Menjetek el széles e világra és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek”. Meddig? Széles e világra. Még soha nem érték ezt el: az egész világot. 
Meddig kellett ennek tartania? A világ végéig. Miért? „Menjetek el széles e világra és 
hirdessétek az evangéliumot. Íme, én veletek vagyok mindig, még a világ végezetéig is. Ezek 
a jelek követik azokat, akik hisz ek. Az é  eve e  ördögöket űz ek, új nyelveken szólnak. 
Ha érges kígyót vesz ek fel, vagy érgező italt isz ak, eg e  árt ekik. Ha kezeiket 
betegekre vetik, azok meggyógyulnak.” Ez az Ige. 
195 Tehát feküdjünk rá Istennek minden alapelvére: feküdjünk rá erre. Aztán eljutunk 
ehhez a ponthoz és azt mondjuk: „Istenem, én megtértem. Megkeresztelkedtem Jézus 
Krisztus nevében. Felismertem a Vért. Felismertem Isten Fiát. Felismerlek Téged, Atyám. Te 
megáldottál engem a Szentlélekkel; most a Sátán próbál csapásokat mérni rám és 
megbetegíteni engem. Én bátran jövök, ámen, nincs elítéltség. Megtartottam a Te Igédet. Itt 
maradtam, mint Ezékiás, amikor az Úr azt mondta: „Mondd meg, Ézsaiás, menj és mondd 
meg neki, hogy nem fog kiszállni az ágyából. Meg fog halni.” Ő azt o dta: „Uram, tökéletes 
szívvel járta  előtted. Szüksége  va  ég  évre”. Azt Úr azt mondta a prófétának: „Menj 
vissza és mondd meg neki, hogy meghallgattam és élni fog”. Így van. Ez megváltoztatja a 
dolgokat. Így kell jö ötök: elítéltség élkül. Ha va  elítéltség, akkor… Akkor sak 
szélmalomharcot vívtok. Úgy kell jönnötök, hogy tiszták és világosak legyetek. Én hiszem ezt. 
Itt állok. Ura , é  hisze  ezt. Ha ű ös vagy, és e  is ered Iste t, o dd eg itt 
Istennek: - Uram, én meg akarok gyógyulni. Szolgálni akarlak Téged. De most a szívemet 
ado  Neked. Itt vagyok, hasz álj e ge … Mi t ahogy a Próféta o dta a te plo a : „Itt 
vagyok, Uram, küldj engem”. És az angyal vette a tüzes szenet.  
196 Most, itt vagyu k a gyülekezet e . Az eva gélizá iós ező  ásik típusú szolgálatot 
használu k. Itt e t, i… A Bi lia o dja, hogy a gyülekezet ek: „Ha bárki beteg van 
közöttetek, hívja agához a gyülekezet vé eit és ke jék fel őt olajjal, és i ádkozza ak 



felette.” A hit ől való i a eg e ti a etegeket. Ezt tudjátok. Jaka  : . Neville testvér 
itt, a i pásztoru k, egy jó, Iste től küldött, Sze tlélekkel etöltekezett e er. Há ya  
vettétek észre Neville testvért följebb emelkedni? Észrevettétek? Hallottátok a múlt 
vasár ap prófétál i, az első alkalo al. Ki go dolta vol a arról a etodista prédikátorról, 
hogy így meg fog állni? De amikor a Szentlélek lejött rá, akkor valami történt. Értitek? Igen, 
ők elejö ek e e, szi te auto atikusa . Értitek? Po tosa  vissza e tek a egfelelő 
keresztezéshez, és akkor tovább kell mennetek. Életet visztek a kukoricaszembe, és a 

egfelelő körül é yek közé helyezitek azt, és akkor az öveked i fog. Csak hagyjátok 
békén, növekedni fog.      
197 Így van ez a gyülekezettel is. Ha valaha is vissza tudtok jutni a helyes dologhoz, csak 
maradjatok ott, mozduljatok tová , a egfelelő apfé y, víz és agasztalások és halleluják 
és é ekek és dolgok: ez elhozza… Ez fel fogja azt hoz i po tosa  arra a helyre, ahová fel kell 
nyúlnia, hogy megkaphassa. „Minden lehetséges azoknak, akik hisznek.” 
198 Most tehát, a ikor ő felke  téged olajjal, é  a kezei et vete  rád. Először i ádkoz i 
fogok mindnyájatokért, és akarom, hogy ti végig a soron a kezeiteket vessétek egymásra. 
Most pedig tegyétek egymásra a kezeiteket. Miért csinálom ezt? A Biblia sehol nem mondja, 
hogy ha Branham testvér helyezi a kezét… Azt o dja: „Ezek a jelek követik azokat, akik 
hisz ek: ha kezeiket vetik…” Így van? „Kezeiket vetik…” A ti kezeitek éppen ugyanolyanok, 
mint bárki keze. Értitek? Egyébként is Isten keze az, ami számít. És így: „Ha kezeiket 
betegekre vetik, azok meggyógyulnak”.  
199 Most a kezeitekkel egymáson, hajtsuk meg a fejünket. És akarom, hogy ti, az egész 
gyülekezet, imádkozzatok értük. Mennyei Atyánk, a beteg embereknek ezt a hosszú sorát 
hozzuk most eléd. Istenem, csak gondolom, hogy sokan ezek közül, bízom benne, hogy 

i d yája  a Te gyer ekeid: Lélektől születettek, Vér e  eg osottak, Sze tlélekkel 
betöltekezettek, készek az eljöveteledre. És a Sátán nem tud hozzájuk ilyen módon menni. 
Ne  tudja őket a ű e elevi i. Ne  tudja őket a a a hitetlenségbe belevinni, hogy a Te 
Igéd téved. És ők e ek és követik azt úgy, ahogy va , etű szeri t. De aztá  ő pró ál jö i 
és gyötör i a testüket, ert tudja, hogy a testük ég i dig ű ös, de a lelkük eg va  
mentve. A testüknek vissza kell menni a por a, de a lelkük Iste hez egy. Ezért ő pró álja 
azt a részt gyötörni, amelyiket tudja. De annyira boldog vagyok, hogy Te annak a testnek az 
üdvösségét is hozzávetted. Ez… A i feltá adásu k zse géje, a testü k gyógyulása. És 
Uram, a mai feljegyzésünk szerint sok millió lélek és sok millió test meggyógyult. Tehát 
tudjuk, hogy Te vagy az Isten.   
200 És ost ők a kezeiket vetik egy ásra. Nézz rájuk, Ura . Érdeklőd ek egy ás irá t. 
Tudni akarják egymásról, függetlenül attól, hogy milyen gyülekezethez tartoznak, hogy 

ilye  társulathoz tartoz ak, hogy ilye  szí űek, vagy hogy ilye  hitvallásuk… E ek 
se i köze hozzá, Ura . Ők a Te gyer ekeid.  Va ak köztük etodisták, ások 
baptisták, megint mások a presbiteriánusokhoz tartoznak, talán néhányan katolikusok, nem 
tudom. Vannak köztük pünkösdiek, de Te nem ezek szerint a megnevezések szerint ismered 
őket. Te a Tiéidké t is ered őket. Ők vére  váltattak eg, és itt áll ak. Elfogadják az Igét, és 



bátran jönnek. És én könyörgök értük, a Te szolgádként. Istenem, add, hogy ne legyen 
egyetlen beteg sem ebben az épületben az alkalom végére, hadd gyógyuljanak meg. 
201 A i t a Te felke t vé ed előre egy és felke i olajjal, az a kis olaj, a i végig sorog a 
homlokukon, a szellemet jelképezi. Ezt azért kenjük oda, hogy tudassuk az emberekkel, hogy 
ez a kis szűz olivaolaj a Sze tlélek jövetelé ek haso latosságára került oda a fejükre. Aztá  
a ikor a kezei et vete  rájuk é  aga , akkor hadd e je ek vissza az ülőhelyükhöz 
boldogan, örvendezve, egy bevégzett munkaként. Mindennek vége. Meggyógyultak. 
Hazamennek, hogy egészségesek legyenek. Add meg ezt, Uram! És kiáltások és 

agasztalások fog ak felha gza i szerte a város ól, a külö féle helyekről, ahová ezek az 
emberek elmennek.  
202 - Tudjátok, volt egyszer egy gyomorbetegsége , de ár i s… - Nekem ilyen meg 
ilye  etegsége  volt, de ár i s… - Ma délelőtt hallotta  egy üze etet arról, hogy vissza 
kell kereszteznünk magunkat az Igéhez. És én most vissza jöttem az Igéhez, és hiszem az 
Igét, és most meggyógyultam! Add meg ezt, Atyá . Neked ajá lo  oda őket, Jézus Krisztus 
nevében. 
203 Most pedig fejü ket eghajtva kér é , hogy a testvér e je  elég essze… Teddy, 
ha egte éd, vagy vala elyikőtök é ekelje, hogy „Higgy, óh, csak higgy”… Most, 
amennyire tudsz, és akik elhalad ak itt, e je ek vissza az ülőhelyükhöz, iutá  felke tük 
őket és i ádkoztu k értük. 
 

*** 
 

 



 
 

Bra ha  testvér Bi liája, ely ek első lapjára saját kezűleg a következőket írta: 

„Ez a könyv, hiszem, hogy Isten igaz Igéje. Igazán hiszem, hogy Jézus Krisztus az élő Iste  Fia. 
Óh! Jézus, segíts engem, a Te haszontalan szolgádat. Ámen.” 

 


