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11-1 Most pedig, ha bárkinek van kérdése, amit szeretne ideadni, akkor csak küldjétek azokat 
előre, kérjétek meg az egyik fiatalt,  hogy hozza ide a kérdéseket, vagy bárhogy, ahogy ide 
tudjátok juttat i… Vag  talá , ha átjutu k… Itt a  hat az egyik oldalon, és aztán itt még kettő. 
Tehát eg akarjuk tud i… Azért tesszük ezt, hog  egtudjuk, i a  az e erek eszé e , hog  
megtudjuk, miről go dolkoz ak. Értitek? És ettől lesz eg  g ülekezet jó erős. Kell, hog  leg e ek 
olyan alkalmak, mint amikor leszedegetjük magunkról azt a tapadós füvet, tudjátok, meg 

i de  ás, és i de t… Mi de  dolgot félreteszü k, hog  iztosa  tudju k előre haladni. 
Tehát ezért tartu k időről-időre il e  kérdések és álaszok alkal at, hog  egtudjuk ezeket a 
dolgokat.  
11-3 Most pedig, ha a  ár il e  kérdés, a i… Most ez alkalo al ag o  szűkre húztam a 
határt. És azt o dta … Rége e  i dig azt o dta : - Ha árki ek… Csak ár i, a i az 
Igé el kap solatos, álaszoljátok… Csak kérdezzetek… Köszö ö , test ére .  És azt o dta : 
- Csak bármi, ami az Igével kapcsolatos, megválaszoljuk, látjátok, választ adnánk rá. De ma este 
azt o dta … Tudjátok, aztá  jö ek és azt mondják: - Bill testvér – és feltesznek egy kérdést -
, szerinted ha X. Y. egy ilyen vagy olyan dolgot tesz, az kereszténység? Nos, az ilyen valahogy 

i dig eg  sze él t éri t… De azt mondtam: - Hadd kérdezze ek il e eket a este… Látjátok, 
az rendben van. Tehát megláthatjuk, hogy valóban megvan-e az a késztetés, hog … 
11-6 Óh, tényleg nagyon jól érzem magam ma este. Egész délután a füvet nyírtam, úgyhogy most 
nagyon jól érzem magam; kint a forró napon. Ne felejtsétek el, hogy nemsokára lesz egy újabb 
alkalmunk, augusztus 23-án a chicago-i stadionban, szeptember 5-ig. Nagyon nagy várakozással 

ag u k az Úr felé ezt illetőe . És i de felé hirdették ezt ost, és i de féle újságok a  is 
ol as i lehet. Úg hog  szá ítu k arra, hog  ag szerű lesz. Most tehát van itt nekem egy, 
kettő, háro , ég , öt hat, azt hisze , itt eg  oldalo . Ez aló a  isszakap solódik ott 
valamihez, hátul: a Teremtés könyvéhez.  
11-9 Most először itt van az 1Móz 1:26, vagyis az 1:26-tól az 1:28-ig, ahol ez a sze él  a… 
Megkérdezték, hog  i ol a ez. A it ez a kérdés… Illet e feltették a kérdést… El ézést. És 
először ezt szeret é k elol as i. Tehát ide írták le. Ha issza akarjátok keres i, az re d e  a . 
Tehát az áll itt:  

 „Iste t tere tett e ert, férfi á és ő é tere tette őket.” Látjátok? És aztán a 
kö etkezőké  odaírta az Móz : -et. „És megformálta az embert a föld porából.” Ez egy másik 
igehel . Felol aso  i det, hog  tudjuk őket eg ehoz i, hog  eglássátok. Tehát először, 
e ek az első lépésé e , az áll, hog …  
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12-Q-1 1. Iste  tere tette az e ert, férfivá és ővé… E ert tere tett, férfivá és ővé. Tehát 
ez vol a, azt go dolo , az első lépés. Most pedig az Móz :7-ben az áll: „Ő egfor álta 
(körvonalazta)”, de először Ő egtere tette. Tehát aztá  Ő kör o alazta azt. És körvonalazta 
az embert a porból, és belehelt az orrlyukaiba”, és így tovább. Tehát mi a különbség, vagy hol 
van a kapcsolat a fenti igerészek között?  

Tehát ez… Ha leírtátok, az Móz -tól a 29-ig, és az 1Móz 2:7. Most ez egy nagyon 
kényes dolog, és lehet, hog  e … Csak a aga  elgo dolása a  eg erről, tehát úg  ado  
nektek, ahogyan érzem, hogy ez van. És ha ti máshogy látjátok, hát az is rendben van. 
Szeretném kiegészíteni Neville testvért azokon a remek válaszokon, amiket adott azokra a 
kérdésekre ott. Szerintem azok a válaszok jók voltak.  
12-12 Tehát az 1Móz 1:26- a  Iste  az Ő Saját kép ására egalkotta az e ert. És ha 
megfigyelitek, úgy vesszük ezt át, hogy el tudjátok olvasni, és a 26- a … Ha el szeret étek 
olvasni velünk együtt, annak nagyon örülnénk, hogy elle őrizzetek e ge . 

És Isten azt mondta: Teremtsünk embert a saját képmásunkra, a saját hasonlatosságunkra, 
és hadd uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a föld barmain és minden csúszó-mászó 
fölött, amelyek a földön másznak.  

És Isten embert teremtett az Ő saját kép ására, Iste  kép ására tere tette őt: férfivá és 
ővé tere tette őket. 

13-13 Tehát ez… Sok ézetet hallotta  erről, és a ilág is élekedik erről. Most pedig fig eljük 
meg az 1Móz 2:7-et, hogy ott mit cselekedett . Rendben, itt van:  

És… Iste  e ert for ált a föld porá ól, és az élet leheletét lehelte az orrlyukai a, és az 
e er egy élő lélekké lett. 

 

Tehát ost il e  fajta tájékoztatást… Itt a kérdező azt akarja kérdez i: Hogyan kapcsolódik 
az 1Móz 1:26 az 1Móz 2:7-hez? Isten két e ert tere tett. És el ik olt az e er, és el ik… 
Hog a  kap solód ak ezek eg áshoz? Mi soda… Mi a kap solat az Igé  elül? 

Tehát most, ha ezt alaposan megfigyeljük, akkor itt az 1Móz 1:26- a  a  az első rész. 
Isten azt mondta: „Tere tsü k…” Most, ez, hogy „teremtsünk”, ez eg … „Teremtsünk embert a 
saját képmásunkra.” A „képmásunkra”, ezt felis erjük, hog  itt Ő eszél alakihez, eg  ásik 
lényhez beszél. „Tere tsü k e ert a saját haso latosságu kra, és hadd uralkodjék a ező 
barmai fölött.”  

Ha megfigyeljük a tere tést, akkor az első dolog, ami teremtve lett, az természetesen a 
világosság. És ahogy végigmegyünk a teremtésen, az utolsó dolog, ami teremtve lett, az mi is 
volt? Egy ember. Az asszony pedig az ember után lett teremtve. Rendben, tehát az első… Az 
utolsó dolog, amely Isten teremtésében meg lett teremtve, az emberiség. De amikor Isten 

egtere tette az Ő első e erét, ha egfig elitek, Ő az e ert a Saját haso latosságára 
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teremtette meg: Isten képmására lett megteremtve. És micsoda Isten? Most ha meglátjuk, hogy 
i soda Iste , akkor eglátjuk azt, hog  Ő il e  fajta e ert tere tett.  

13-18 Most a Szent János 4. fejezetében, ezt ol assátok el, Jézus azzal az asszo al eszél a… Ha 
odalapoz átok… É … Ne  sok idő  a , sak e  írta  le agamnak ezeket, úgyhogy 
e lékezet ől kell őket eg o da o . Tehát keressétek ki agatok ak, ha g orsa  eg 
tudom találni. Tehát kezdjük a 4. fejezetnél, a 14. versnél.   

És aki iszik e ől a víz ől, a it é  adok, soha eg e  szo jazik, és élő víz ek kútjai 
fakad ak föl előle az örök életre.  

Az asszo y azt o dta eki: Ura , adjál eke  e ől a víz ől, hogy e kellje  ide jár o  
vízért. Jézus azt o dta: Me j, és szól a férjed ek… Az asszo y felelt… 

19 Azt hisze , eg  ki sit felje  kell ettől e ü k, hog  megtaláljuk, amit akarok, amit 
szeretnék megmutatni nektek. Talán nem, talán itt lent találom meg, amit olvasni akarok. 
Hogyan? A 23-as és a 24-es vers. Rendben.  

Ti i ádkoztok… (Ez az.) Ti imádkoztok, és tudjátok, kihez; és mi is imádkozunk, mert az 
üdvösség a zsidók közül származik (így van, látjátok?)… 

De közeleg az óra… De közeleg az óra, és itt va , a ikor az igaz i ádók… (zsidó vagy 
pogá … az Atyát szellemben és igazságban fogják imádni: mert az Atya az ilyeneket keresi, 
hogy i ádják Őt.  

Most pedig, a kö etkező erset akaro  é .  

Isten Szelle , és akik i ádják Őt, kell, hogy szelle e  és igazság a  i ádják Őt.  
14-21 Ha Iste  az e ert az Ő Saját kép ására tere tette és az Ő Saját haso latosságára, akkor 

il e  fajta e ert tere tett Ő? Egy szellem-embert. Most ha ezt megfigyelitek, miután az 
egész teremtést megteremtette és megteremtett egy szellem-embert (most ez egy nagyon 
alapos olvasat annak a személynek, aki ezt a kérdést feltette), akinek Isten uralmat adott a földi 
állatok és a halak és i de  fölött, az e er ek. De e e  a tere tés e  itt fe t Ő az Ő Saját 
kép ására tere tette az e ert, hog  ezesse a ar okat, hog  ezesse a ező állatait éppe  
úg , i t ahog a  a Sze tlélek ezeti a a hí őt. Értitek?  

Más szavakkal Ádám volt az első e er Iste  ala so a  tere tésé e … Az első 
tere tés Maga Iste  olt, aztá  Iste ől kijött a Logosz, a i Iste  Fia olt, és aztá  a Logosz ól, 
ami az Ige volt („Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennel volt, és az Ige Isten volt. És az Ige testté 
lett és közöttünk lakozott.”, a Logosz ól előjött az e er.   
14-23 Óh, egy csodálatos kép van most az elmémben, ha tudnátok velem egy kis utazásra jönni. 
Azt hisze , hog  eszélte  ár erről korá a , azért tér ék rá egi t, hogy bizonyosan 
eljuttassalak titeket arra a helyre, ahol én látom ezt. Tehát utazzunk egyet, és menjünk vissza 
eg  kis időre. Ne arra go doljatok, hog  e ire elegetek a , ha e  fig eljü k az 
el é kkel arra, a iről eszél i fogu k, és go dolkozzu k most. Menjünk vissza száz millió évet, 
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ielőtt eg etle  sillag is lett ol a, ag  hold, ag  ár i a ilágo . Tehát olt eg  idő, a ikor 
nem volt még itt semmi: minden csak örökké volt, és az örökkévalóság. És a valahából minden 
és az örökkévalóság maga Iste  olt: Ő ott olt kezdet e . Most pedig e jü k e ek a 
korlátnak a széléhez és nézzünk át oda, és figyeljük a dolgokat, amik történnek.  
15-26 Tehát: „senki ember nem látta az Atyát soha.” Senki nem láthatja Istent testi formában, 
mert Isten nem testi formában van: Isten egy Szellem. Értitek? Rendben. „Senki ember nem 
látta az At át, ha e  sak az At a Eg szülöttje jele tette Őt ki.” É , Já os… Látjátok? De ost 
fig eljük eg: i s se i, sak az űr. Ni s fé , i s sötét, i s se i, eg szerűe  semmi 
nem látszik. De ott van egy hatalmas, természetfölötti Lény, Jehovah Isten, minden helynek 

i de  űrét etakarta i de  idők e . Ő örökké alóságtól örökké alóságig a , Ő a tere tés 
kezdete. Ez Isten. Nem látunk semmit, nem hallunk semmit, egyetlen atom sem mozdul a 
le egő e , i s se i, ég le egő si s, de Iste  égis ott olt. Az olt Iste . Most fig eljük 
ezt eg  pár per ig, és aztá … Se ki e  látta azt, az az At a. Az Iste , az At a.   
15-28 Most figyeljétek. Aztán kezdek látni egy kis szent Fényt, amint formát ölt, mint egy kis 
holdudvar, vagy ilyesmi, amit most csak a lelki szemeinkkel láthatunk, miközben mindannyian 
figyelünk most, együtt az egész gyülekezet. Egy nagy korlátnál állunk, és figyeljük, mit csinál 
Isten. És rögtön rátérünk erre a kérdésre itt, és látjátok, hog  hog a  hozza Ő azt e. Tehát 
se ki se  látta Iste t. És ost, a kö etkező dolog, a it kezdü k lát i a lelki sze ei kkel, az az, 
hogy látunk egy kis fehér Fényt formát ölteni ott kint. Mi az? Ez az, amit a Biblia-olvasók úgy 
neveznek: „Logosz”, vagy „a felkent”, ag … A i t o da i akarta , Iste  része eg  ol a  
valamivé kezd formálódni, hogy az emberi lényeknek lehessen valamilyen elképzelésük arról, 
hogy mi Az. Egy kis mozgó, ki si Fé . Ő… Ez olt az Iste  Igéje. Iste  Maga adta a születést 
e ek a Fiú ak, ég ielőtt eg etle  ato  is lett ol a a le egő e , ag is hog  le egő lett 

ol a ahhoz, hog  ato  lehesse . Ez olt… Látjátok, Jézus azt o dta: „Di sőíts eg, At á , 
azzal a di sőséggel, a i a ilág tere tése előtt olt ekü k.” Látjátok, akkor ott…  
15-32 Most a Szent János-ban az áll: „Kezdetben volt az Ige.” A ikor az első… És az Ige Iste  olt. 
És az Ige testté lett és közöttünk lakozott. Isten kibontotta Önmagát egy emberi lénnyé, és most 
figyeld meg, hogyan tette ezt. Tehát ott, amikor az a kis holdudvar… Tehát ég se it e  
látunk, hanem pusztán a természetfölötti szemeinkkel látjuk, amint az a kis holdudvar ott áll. 
Tehát az az Iste  Fia, a Logosz. Láto  Őt játszani, mint ahogyan egy kisgyermek játszik az Atya 
ajtaja előtt, az egész örökké alósággal. Látjátok? És ost, az Ő elméjében elkezdte kigondolni, 
hogy milyen dolgok is legyenek, és hallom, amint azt mondja: „Legyen világosság.” És amikor ezt 
kimondta, kirobbant egy atom és létezni kezdett a nap. Évmilliókon át ott forgott, 
napkitöréseket hozott létre, égett és úgy formálódott, mint ma: még mindig ég, még mindig 
szakadnak fel azok az atomok. Ha az atombomba valaha is elszabadulna, akkor az atomlánc ezt 
a földet is ol a á… Ol a  le e, i t a ap: sak ro a a és ég e. És ha oda tud ál áll i eg  
másik földrészre és átnézni ide, akkor úgy látszana ez, mint egy másik nap, ahol az atomok 
égetnék ezt a földet, ha az a lánc valaha is szabadjára lenne engedve, és akkor az egész csak úgy 
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pörögne és forogna. Sok-sok millió mérföldre érnének el ezek a több millió Celsius-fokos nagy 
lángok, az a forróság, ami a napból kijön.  
16-35 Most fig eljük ezt eg. Csodálatos. Tehát Ő alkotta a apot. Aztá  eg ől eg  hatal as 
naphegy kizuha t előle, legalá  ol a  tö egű olt, i t ez a föld, és il e  ha got adott: - 
Szpjúúú… Aztá  itt ez a Logosz, az Isten Fia, pedig figyelte ezt. Engedi zuhanni több száz millió 
é ig, aztá  egállítja. Aztá  kizuha  előle eg  ásik, azt is engedi zuhanni több millió évig, 
aztán megállítja. Most állunk, és figyeljük, amint ezek létezni kezdenek. Tehát most van valami 
az Ő elgo dolásá a . És it si ál Ő? Írja az első Bi liáját. Az első Bi lia, a ire e er alaha is 
tekintett, a csillagok voltak, az állatö . És ez eg  tökéletes… Teljese  eg eilleszkedett ezzel a 
Bi liá al itt. Úg  kezdődik, hog  az állatö  első jeg e a szűz. Íg  a ? És i az állatö  utolsó 
jeg e? Leó, az oroszlá . Ez Jézus első eljö etele, eg  szűzö  keresztül jött el; a ásodikban 
pedig Júda törzsé ek oroszlá jaké t jö . Látjátok? Ő i d felírta oda, a rák korszakot, és 
minden mást. Mind beleírta az ég e, és oda hel ezte őket, i d ezeket a hullócsillagokat, 
földdarabokat, vagy napot, mindet oda függesztette. Tehát amikor a tudomány kezdi kutatni 
azokat a hulló sillagokat, ezek e  rá áfol ak Iste re, ha e  szá o ra sak izo ítják Őt. 
Látjátok, ettől sak ég alódi  lesz. Most fig eljétek eg: mindezek ott függnek távol attól a 
forró aptól, és e ek át a le egő , hát persze, hog  feljeg zik őket. És tudjátok, ez ég sak 
a jéghegy csúcsa.  
17-38 Tehát így jött ez a föld létezésre, hogy egy hatalmas nagy darab kirepült oda. Alatta pedig 

i s is se i ás, i t eg  forgó, égő tűzhá ó, teljes értékben: ezért történnek 
mindenfelé a vulkán kitörések. A tudomány pedig azt állítja, hogy ez a világ, ez a kis kéreg, amin 

i élü k, ez ol a , i t az al á  a héj. És i d a… Tehát  ezer érföld a körfogata, és 
alószí űleg  ezer érföld a astagsága. És sak go doljatok ele, hogy ott alatta pedig az az 

égő tűzhá ó a . A föld kéthar ada pedig, sőt, tö  i t kéthar ada íz, és sak az 
egyharmada föld, körülbelül csak az egyharmada. És csak nézzük meg ezt a kérget, amin élünk: 
tele van veszélyes robbanóanyagokkal, gázzal, gázolajjal, olajjal és minden mással. Így van? És a 
kétharmada, vagy több mint kétharmada pedig víz. Mi a víz képlete? Két rész hidrogén és egy 
rész o igé : ro a óa agok. Mi de  tere e  elege dő elektro osság a  ahhoz, hog  
el álassza a hideget a elegtől, és ez elég elektromosság ahhoz, hogy felrobbantson egy 
ter et. Elege dő ato ot lehet eg  golfla dá a te i ahhoz, hog  Ne  Yorkot elsöpörjük a föld 
szí éről. Az e er pedig, iköz e  ott ül a pokol tetejé , eri a ellét és áfolja Iste  Igéjét és 
azt mondja: - A pokol e  is létezik… Ez is itt a  eke , e sokára erre is rátérü k. Látjátok? 
Minden nap a poklon ülsz. Itt ülsz rajta, a pokol pedig ott van alattad.   
17-41 És ost fig eljétek eg, hog  a ikor ezt először egtalálták, a ikor Jézus… Most 
figyeljük meg egy kicsit jobban azt a holdudvart. Most látom ide mozdulni erre a földre, rámenni 
a tetejére és ide mozdítani, közel a naphoz. Nem más most, mint egy hatalmas jéggolyó. Amikor 
pedig olvadni kezd, azok a hatalmas gleccserek elkezdenek leszakadozni északról, és 
megindulnak ide le. És amikor ez megtörtént, az kivágta Kansas és Texas államokat, és ment 
tovább a Mexikói-ö öl e. És tudjátok eg ől az törté t, hog  az egész területet elö tötte a íz. 
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Aztán, ahogy az 1Mózes 1-ben látjuk, most vesszük a Bibliát, az elképzelt képünket a Bibliából: 
1Mózes 1. „A világ alaktalan volt, és üres, és víz volt a mélység felszínén.” Így van? „És Isten 
Szelleme leszállt a vízre.” Tehát Ő külö álasztotta a izet, előhozta a heg eket és a szárazföldet 
és így továb , az felszáradt. A ö é eket eg i de t, Ő egalkotta ezeket. Ő alkotta a 
holdat. Megalkotta a tenger határait, hogy azon ne mehessen túl.   
18-43 Mi dezeket a dolgokat eg eszerkesztette, és… Mi de t egalkotott, az állati életet, a 
madarakat, a éheket, a aj okat és i de t, a i olt, és elhel ezte őket a földö . És aztá  
ezt a kérést mondta. „Teremtsünk – kicsoda: Atya és Fiú – embert a saját képmásunkra.” Na 
most, ha az ember olyanná formáltatott volna, mint az a kis fény, valami olyasmivé, akkor azt 
nem lehetne látni, hiszen az egy szellemi Lény volt. Ezért egy kicsit még jobban megmutatta 
vagy kibontotta Magát, egy kicsit még jobban, Önmagát egy hármasságban bemutatva: Atya, 
Fiú és Szentlélek. Tehát itt volt Isten, és kibontotta most Magát ebben: „Teremtsünk embert – 
a i az Ő fia olt, az Ő leszár azottja – embert a saját képmásunkra. (Ő eg  ter észetfölötti 
lény volt …, és uralkodjék a ező ar ai fölött, és íg  to á .” Tehát az ember vezette az 
e ert… Illet e a ar okat és i de t, éppe  úgy, mint ahogyan a Szentlélek vezeti ma az igaz 
hí őt. Iste  ha gja ott ki t… Illet e az e er ha gja szól és erre tereli a tehe eket, arra tereli a 
juhokat eg  legelőre, a halakat pedig erre a ízre. Látjátok, ő uralkodott, és i de  eki 
engedelmeskedett.  
18-46 Akkor iszo t e  olt e er, aki a földet ű elte ol a Mózes , e  olt e er, aki 
a földet ű elte ol a. „És Isten megformálta az embert a föld porából.” (1Mózes 2:7). Most 
kö etjük ezt: Ő egfor álta az e ert a föld porá ól, és elehel ezte ezt a természetfölötti 
Szelle et… Ott feküdt. Sokféleképpe  láto  aga  előtt. Láto  Ádá ot áll i… Veg ük íg : 
láto  őt áll i, akár eg  fa. Iste  alkotta. Ol a  halott olt, a il e  sak lehetett: a lá ujjai, akár 
csak a gyökerek, belenyúltak a talajba. És Isten azt mondta: „Leg e …” Vagyis belelehelte az 
élet leheletét, ő pedig felugrott és agához tért. Látjátok, ő olt… Belé lehelte az élet leheletét, 
ő pedig eg  élő lélekké ált. És aztá  elkezdett él i és to á  e i.  

18-48 És aztán Isten kivett az oldalából egy darabot, egy bordát, és megalkotta az asszonyt. 
Ho a  ette azt a szelle et, az asszo ét? Látjátok? A ikor Ő… Mózes . Azt o dta: 
„Alkossunk embert a saját képmásunkra, a saját hasonlatosságunkra, és megteremtette az 
embert: férfivá és ő é tere tette.” Nyers szellemet teremtett a férfinak, és kedves, kis finom, 

őies szelle et a ő ek. És a ikor azt látod, hog  eg  asszo  férfiké t iselkedik, akkor ő 
izo  ele e ki ozdult a hel éről, értitek? Re d e . Neki úg  kelle e… Szeri te  g alázat, 

hog  az asszo ok el esztették azt a fi o , őies hel üket. Szég e . Bizo  o do , hog  az. 
Ez… Tudjátok, kimondom a dolgot. Most nem rólatok beszélek itt, de akkor is rosszul esik 

ektek, fáj. De ézzétek, hadd kérdezzek ala it. Rége e  a ők a ira őiesek oltak, hog  
ha egy férfi beszédbe elegyedett velük, még el is pirultak. Húú! De mi az az elpirulás? Már 
nagyon rég nem láttam ilyesmit. Nem is tudom, minek kellene történnie ahhoz, hogy egy 
asszo  elpiruljo . Már i se  se i éltóságuk, i s eg ár az a fi o , őies szelle ük. 
Csak… Képesek… Úg  öltözköd ek, i t a férfiak, úg  ágják a hajukat, i t a férfiak, úg  
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cigarettáznak, mint a férfiak, úgy káromkodnak, mint a férfiak, úgy szavaznak, mint a férfiak, úgy 
dolgoz ak, i t a férfiak, és íg  ők is ke é ek és dur ák lesz ek. Óh, hát ez eg utatja, ho á 
jutottunk. Pontosan így van.  
19-50 Azt az igazi kis hölgy-tüneményt nem látni már sokat, nehezen lehet olyat találni. Nem így 
van? Igen, ez az igazság. Tehát az asszonynak nem volna szabad úgy felállnia és férfiasan 

iselked ie, hog  ag  és dur a leg e , ert ő fi o . Iste  úg  alkotta eg. Ezt izo íta i 
tudom az Igé ől. Ige , ura . Íg  a . És… De ter észetese  eltértü k a kérdéstől, és e  
akarok túlságosa  esszire e i tőle. De látjátok, itt a , hog  Ő egalkotta az első e ert, a 
Saját képmására.  
19-52 És aztá  Iste , ég ielőtt eg etle  sillag is lett ol a, Ő tudta, hog  il e  lesz ez a 

ilág. Tudta, hog  é  Willia  Bra ha  leszek és hog  a szószékről fogo  hirdet i az 
e a géliu ot. Tudta, hog  te Joh  Doe leszel, és itt fogsz ül i és hallgat i ezt, ég ielőtt a 
világ egyáltalán meglett volna. Hallelujah! Most itt van az, ahol az emberek néha, a 
tör é eskedő kál i isták, összeka arod ak. Látjátok? Azt o dják: - Hát miért lettek egyesek 
ele e elre del e az el eszésre? Iste  e  akarja, hog  eg  is el essze . Ő e  akarja, hog  eg  
is elvesszen, de mivel Ő Iste , Ő tudja, hog  lesz, aki e  fogja ezt elfogad i. Látjátok? Neki… 
Neki már a véget is ismernie kell a kezdetkor ahhoz, hogy Isten legyen, ugye?  
20-54 Tehát tudta, hogy lesznek majd asszonyok is, ezért már ott és akkor megalkotta a 
szellemüket. A Biblia mondja, hogy így tett, az 1Mózes 1:26-ban: „Megalkotta őt, az e ert a 

egfor álás előtt, férfivá és asszonnyá.” Ámen. Látjátok? A egfor álás előtt alkotta meg az 
asszo t és a férfit, ég ielőtt ár it is egfor ált ol a a föld porából. És aztán Isten 
megformálta az embert, nem a saját képmására. Ez a test nem Isten képmása, hanem ez a test 
az állatok képmása.  
20-56 Levehetném a zakómat? Nagyon kezd itt fent meleg lenni. Elszakadt az ing, ami rajtam 
van, de ezt nem veszitek észre, ugye? Óh, csak a iatt… Jesse (dzsesszi) nem jött el a szennyesért 
és… De ézzétek, ost ol a  té áról eszélü k, a i sokkal fo tosa , i t hog  szakadt 
ingben állok a szószéknél. Igaz? Hiszen az örök életet jelenti ez.   
20-57 Fig eljétek eg, az e er… Iste  ár kezdetben tudta, hogy lesznek férfiak és 
asszonyok, és tudta, hogy itt lesz a Megváltó, hogy el kell majd hoznia Jézust, és hog  Őt 
megfeszítik majd. És Jézus azt mondta a tanítványoknak, amikor itt volt a földön, hogy már a 

ilág tere tése előtt is erte őket, ég ielőtt a ilág eg általá  létez i kezdett ol a. És Iste  
azt is o dta, illet e Pál a galatákhoz írt le elé e , hog  Ő elhí ott e ü ket Ő e e ég a 

ilág tere tése előtt. Go doljatok ele e e! Hog  Iste … Ha árki szeret é halla i, hog  it 
o d erről az Ige, e eljétek fel a kezeteket, ez éppen ehhez a kérdéshez kapcsolódik. 

Lapozzatok velem együtt a Galata 1-hez. Nézzük csak. Illetve nem a Galatákhoz, hanem az 
Efézusi levélhez. Most nagyon figyeljétek, hogy mit mond Isten itt az Efézus 1-ben.  

Pál, Jézus Krisztus apostola Iste  akaratá ól az Efézus a  lévő sze tekhez, és a Jézus 
Krisztus a  hűekhez. Kegyele  legye  éktek és ékesség Iste től, az Atyától és az Úr Jézus 
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Krisztustól. Áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istene és Atyja, aki megáldott 
bennünket minden szellemi áldással a mennyei helyeken Krisztus Jézusban.  

Itt van, figyeljétek:    

A i szeri t Ő kiválasztott e ü ket Ő e e a világ tere tése előtt…  

 

Óh! Ez ag o  jó, igaz? Ne  sak hog  ag o  jó, ha e  igazá  jó. Mielőtt a ilág eglett 
volna, Isten ismerte Orman Neville-t és tudta, hogy az evangéliumot fogja hirdetni. Hát nem 
csodálatos? „Ki álasztotta…” Hisze  ő a g ülekezet tagja, és tudta, hog  Neki meglesz az a 
gyülekezete. És azt mondta Pál, amint az efézus-i gyülekezethez szólt: „Kiválasztott bennünket 
Ő e e.” Tehát i d ája  Krisztus Testé ek a tagjai ag u k. Íg  a ? És Iste , ég ielőtt a 
világot megformálta volna, kiválasztott téged és e ge  Ő e e, ég ielőtt a ilág eglett 
volna. Óh! Hát nem csodálatos ez?  
21-61 Tehát az első e ert, az első e ert a saját kép ására alkotta, és i ehhez a képmáshoz 
térü k issza. Íg  igaz, az első tere tett kép ásu khoz. A ikor Iste  egtere tett engem, 
William Branham-et, én ár a ilág tere tése előtt olta : Ő egalkotta a lé e et, a 
szelle e et. Ne  olta  se i ek a tudatá a , a e ire tudo , de… De ott olta . Óh, 
nem hiszem, hogy értitek. De most, egy pillanat: Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy már a 

ilág tere tése előtt is erte őket, és Pál azt o dta itt, hog  Ő ki álasztott e ü ket Ő e e 
a ilág kezdete előtt. Tehát ott olt eke  ala il e  része , aztán Orman Neville és a többiek 
is, akik itt vagytok: ez volt Krisztus Jézusban, a ilág kezdete előtt. És itt a  az é  elgo doláso  
erről. Szeri te  a ai e erek közül azok, akik e  megvan ez a Szellem, vagyis a Szellem, 
ezek ek az a g ali lé ek ek eg  része, azok a szelle ek, akik Iste től i dultak ki és soha e  
estek el és ellenálltak az Ördög hazugságának a mennyben... 
21-63 És a föld kéthar ada ű e  a , sőt ég attól is tö , i el az a g alok kéthar ada 

ettetett ki a e ől. És azok a dé o -szellemek belemennek az emberekbe és a testükben 
lakoznak. Értitek, mit mondok? Ők dé o ok, akik eg szer… Ők eg szer léteztek, és ost 

ele e tek az e erek e és ol a  ter észetet adtak ekik. Jézus hetet űzött ki Mária 
Magdolnából: büszkeséget, dicsekvést (nagy emberek, látjátok?), tisztátalanságot, 
szennyességet, közönségességet, versengést, viszályt: mindezeket a dolgokat. Látjátok? Ezek 
azok a szellemek, amik akkor lettek meg, amikor Isten elkezdte a saját képmására megalkotni az 
e ert: ter észetfölötti lé eket tere tett, azokat a szelle eket…  

21-65 És aztán az embert belehelyezte a föld porá a, és ez az első e er olt. Ádá . És ezt az 
e ert az Ő saját kép ására alkotta, ezt az e eri e ert pedig itt az állat kép ására. Ezeket 
az emberi testeket az állat képmására alkotta. Olyan a kezünk, mint a majomé, a lábunk pedig, 
mint a ed éé. Veg ü k sak eg  kis ed e o sot, úzzuk eg, eg ük le a őrét és teg ük 
eg  kislá  a a ellé, és haso lítsuk össze a kettőt. Óh! Test ére , izo  e  kö ű 
különbséget találni. Az egész testfelépítésük szinte ugyanaz, ahogyan felépül és amilyen a 
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formája, minden pontosan ugyanolyan. Az állati élet képmására van, mert az állatok rendezése 
céljából teremtetett, mert az volt a kötelessége, hogy vezesse az állatokat.  
22-67 És ha eg  férfi ól ki esszük a Sze tlelket, ő ala so a  lesz az állat ál is: rosszabb, mint az 
állat. Kemény dolog ilyet o da i. De ha eszü k eg  férfit, aki e  újult eg az ő el éjé e , 
aki e  i s ott a Sze tlélek, hog  irá ítsa a go dolatait; ő képes ol a kitép i eg  a a 
karjá ól a kis a áját és egerőszakol i az a yát állati gerjedelemmel. Pontosan így van. És az 
asszo ál se  jó… Ha eszü k eg  a ako át ag  eg  kut át, a ikre i de féle e et 

o du k… De az ig áz a köl keire és az a ako a is a kis ala okra; iszo t eg  aka s, 
rosszhírű asszo … Mi dig sak sze … Íg  a . Tehát e lékezzetek, hog … Krisztus élkül az 
erkölcsötök a kutya alá tud süllyedni. Így igaz. A kutyának nem kell öltözködnie, hogy eltakarja 
magát, és a többi állatnak sem. Az ember volt az, aki elesett, nem az állat. Viszont az állati élet 
az e er alatt olt, az e eri élet aláre deltje olt, ert az e er olt a ezetője, a felje aló 

ezetője. És a ező i de  ar a féli az e ert. Valaki eg szer a adászásról kérdezett. – Félsz 
tőle? Hisze  i de  állat féli az e ert, ert az kezdettől foga így volt. Látjátok? Bizony így. 
Futsz, és ő kö et téged, íg  a , a kut a, ag  ár i, a it akaru k, Re d e .  
22-71 De fig eljétek eg: ost, hog  az e er lejött ide… Nézzétek, itt… Azt o dod: - Mi van 
vele most, Branham testvér? Most itt bejön Isten, pontosan, és most az egység és a háromság 
között po tosa  hel ese  kapod eg ezt a dolgot. Most fig eljetek. A ikor Iste  lehozta… 
Ki o totta Magát, ki o totta Magát egésze  addig, hog  lejött ehhez az e erhez… Az e er 

e  az ő szelle é e  étkezett, hanem a testében: kívánság, szenvedély. Aztán amikor 
étkezett, el álasztotta agát az ő Alkotójától. És akkor Iste , a Logosz, a saját Tere tője lejött 

és emberi formát vett föl. Az ember Isten képmására teremtetett, és aztán az állat képmására 
kapott formát, és elesett. És Isten ember képmásában jött le, az Ember Jézus Krisztusban, hogy 
elszenvedje a fájdalmat. Isten nem szenvedhetett el fájdalmat Szellemben. Hogyan tudott volna 
testi fájdalmat elszenvedni Szellemben? Nem tehette. Tehát Isten kibontotta Önmagát és 
emberi képre formálódott, hogy megváltsa az elveszett embert. Értitek? És aztán Isten testben 
szenvedett. 1Timótheus 3:16: „Ellentmondás (ez azt jelenti: vita) nélkül nagy az Istenség titka; 
mert Isten testben megnyilvánult, angyalok által láttatott, prédikáltatott…?... és hitt, és 
felvitetett az Atya jobbjára.” Így van? Isten Maga jött le és élt egy emberi testben és elszenvedte 
a kísértést. „Isten Krisztusban volt, megbékéltetvén a világot Önmagával.” Látjátok, mi a 
szeretet, Isten szeretete? 
23-74 Azt hisze , hog  ez arra késztet é a férfiakat és az asszo okat… Most az asszo  eg … 
Hadd fejezzem ki ezt világosan, hogy megértsétek. Látjátok? Az asszony engedelmeskedik a 
férjének. És a Biblia mondja, hogy a férfi uralkodjon a felesége fölött. De mennyire 
megváltoztatták ezt! Az asszony uralkodik a férfi fölött: - Azért is itthon maradsz, Jánoskám. 
Ne  ész seho a… És a dolog le is a  re dez e. – Persze, ked ese … Látjátok? De hadd 
mondjak valamit, uram. Felelned kell majd a feleségedért, de a feleségednek soha nem kell 
felel ie érted. Te ag  az asszo  feje, és Iste  a férfi feje. Ezért Ő azt o dta: „A férfi vágja le a 
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haját Krisztus miatt. Az asszony pedig tartsa meg a haját, mert ha levágja azt, szégyent hoz a 
férjére.” Látjátok? Látjátok, mit akarok mondani, vagy mit mond az Ige?  
23-76 Ke é e  eszélte  erről a i ap Shre eport (srevport)-ban. Az asszonyokról volt szó, és 
hogy az asszonyoknak hosszú hajuk legyen. És azt mondtam: - Ha pedig egy asszony vágja a 
haját, a férjé ek joga a , a Bi lia szeri t joga a  el ál i tőle.” Így van. Ezt mondja a Biblia. 
Pontosan így. Óh, óh! Szentlélek szeri ti asszo ok ültek ott, ahog a  ta ították őket, ez 

i de … Látjátok? Ige , ez… Alig. És ha… Azt o dta: „Ha levágják, ha valami baj van és 
levágják, akkor fogjanak egy borotvát és borotválják le az egészet tövig, teljesen kopaszra.” Így 
van. Ezt mondja az Írás. Azt mondja, hogy ha levágja a haját, azzal szégyent hoz a férjére. És ha 
az asszo  szég e letese  iselkedik, tőle jogosa  el lehet ál i. De a férfi e  ősülhet újra. 
Viszont elbocsáthatja a feleségét. Így van. Ez az Ige. Óh, testvérem, szükségünk lenne kérdések 
és válaszok alkalmakra! Bizony, így van. Ez az 1Korinthus 14-ben van, ha el akarjátok olvasni. 
Re d e , Most pedig, ez… Tehát ez az asszo …  24-78 Isten megteremtette az embert, férfivá 
és ő é. Látjátok, it tett? Megalkotta az e ert. Megalkotta… Most tehát ez az első kérdés, 
látjátok, egtere tette őket, és íg  to á , az Mózes : -ban és az 1Mózes 2:7-ben: 
„Megfor álta őket a föld porá ól és elelehelt az orrl uká a.” Mi a különbség, vagyis hol van a 
kapcsolat a fenti igehelyek között? Mil e  kap solat a  áll az első e er a ásodik e errel? 
Az első e er a ásodik e er, aki öt érzékelés e  utatkozik eg. Látjátok? E e  a 
pillanatban nem érinthetitek meg Istent a kezetekkel, és nem láthatjátok Istent a szemetekkel. 
Ezt nem tette lehető é szá otokra. Ti…  
80 Hallottatok már egy öreg szentet meghalni, miközben azt mondják: - Ott van édesanyám, 
há  é e is e  látta  ár! Hallottátok ár, ikor az e erek… Látjátok, i ez, ezek a 
szemek elmúlnak és teret nyernek a természetfölötti szemek. Látjátok? És aztán néha, ha Isten 
úg  adja, látu k láto ásokat, ahol a ter észet szeri ti sze ü k eltű ik előlü k, a ikor 
egyenesen nézünk, és ott van egy látomás, ami megmutatja Isten természetfölötti dolgait. 
Értitek, mit mondok? Tehát akkor nézzétek: „A ikor ez a földi porsátor…” Most közületek 

éhá  asszo  és éhá  férfi ár öregszik. Nézzétek. A ikor ez a földi… Most az öreg 
apukára gondolok ott, aki 92 éves. Amikor ez a földi porsátor szertefoszlik, ott van egy szellemi 
ember, egy szellemi test, ami vár minket, és ami nem tud elveszni. Látlak téged ott. Odamegyek  
24-82 Nem tudom megérinteni Neville testvért abban ott fent, ahogy Já os látta őket. Lelkek 
voltak az oltár alatt, és sírtak: „Meddig még, Urunk, meddig?” Tudjátok miért, hiszen 

égig ettük a Jele ések kö ét. És ott ők arra ág akoztak, hog  isszatérje ek és hogy 
felöltözzék a halandó testüket. Azt sírták: „Meddig még, Urunk?” Tehát ők is erték eg ást, de 

e  tudtak eszélget i és kezet fog i eg ással, illet e el ézést… Tudtak eszélget i, de e  
tudtak kezet fog i eg ással, és íg  to á . Itt a  e ek az előképe, izo ítékké t. A ikor az 
endor-i ja asasszo  előhívta Sámuel szellemét és Saul ránézett, felismerte, hog  ő Sá uel. És 
Sámuel felismerte Sault és azt mondta: „Miért hí tál elő e ge  a pihe ése ől? Hogy 
meglássam, hogy Isten ellenségévé lettél és hogy Isten elhagyott téged?” Így van? És ott állt az 
öreg Sá uel a prófétai öltözéké e , és rá ézett. Ő a szelle e  olt… A ja asasszo  pedig 
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látta őt és földre orult, azt o dta: „Iste eket látok a föld ől felkel i.” Ő azt o dta: „Miért 
háborgatsz engem?” És azt mondta: „Tud i szeret é , hog  hog a  égződik majd a csatám.” 
Azt felelte: „Holnap meghalsz a csatában, és a fiaid is, és holnap ilyenkor már velem leszel.” 
Látjátok? Tehát tudatá ál olt és úg  ézett ki, i t a ikor itt olt a földö : úg  látta őt a 
ja asasszo  és Saul, és ő is őket. 
25-86 Most fig eljük eg… Sokszor… Mil e  olt, a ikor a uka és apuka haldokoltak és látták a 
szeretteiket ott áll i? Felis erték őket. De az a természetfölötti testben van. Itt van most 

iszo t a di sőséges rész. Jézus isszatérésekor a feltá adáskor e  az a test lesz. Akkor az a 
test, az a természetfölötti lény, amit Isten a kezdetben teremtett, az fog visszatérni a földre, 
hogy kapjon egy olyan testet, ami nem asszonytól született, hanem amit Isten teremtett, 
hallelujah, hogy soha ne öregedjen és ne ráncosodjon, és e őszüljö  a fejed, hog  tökéletes 
maradj örökké. Hallelujah! Óh, testvérem, ez aztán egész éjszakára kiáltozásra késztet engem! 
Óh, ezt a test-ruhát eg szerűe  sak ledo o  aga ról, felkelek és egragado  azt az örök 
jutal at. Hát akkor eg iről aggodalmaskodunk?  
25-88 Itt van kiterítve az egész terv, hogy Isten hogyan teremtett meg engem kezdetben. 
Lejöttem ide a földre, elfoglaltam a helyem, mint az evangélium prédikátora, vagy te mint egy 
üd özülő férfi ag  asszo , a ikor az életet Isten kegyel e által éled… Hallelujah! És ug a az 
a Szellem megy el innen, mint amelyik kezdetben ott volt. Visszamegyek oda, amikor tudatában 
leszek annak, hogy itt voltam, hallelujah, és aztán ott várok az oltár alatt, örökké áldottan, 
nyugalomban. És aztán amikor visszatérek, felveszem a testemet a legjobb formájában, még 

ielőtt a halál le sapott ol a rá. A halál úg  -23 éves korodban csap le rád, akkor kezdesz el 
hanyatlani. Utána már nem az a férfi vagy, aki voltál és nem az az asszony, aki voltál, miután úgy 

 é es ag , ala i egkezdődik. Rá ok jele ek eg a sze ed alatt. Nem lehet már 
le os i őket, i t korá a . Aztá   é ese  ár sokkal feltű ő  lesz ez. Várjál sak, íg 
eléred a 44 évet, mint én, akkor aztán már tényleg nagyon észre lehet venni. De testvérem, 
aztán várjál csak, amíg 80 meg 90 éves leszek, és botra támaszkodva állok ott. Mi ez? Isten egy 

erse pál a egfutására állított oda. De aztá  eg  di sőséges apo … Íg  jö  e a halál…                                    
26-90 Régen egyenes volt a vállam, fekete volt a hajam, és a fejem tele volt hajjal, és nem voltak 
ráncok a szemem alatt. És nézzetek meg most: összetöpörödöm, a vállaim beesettek, hízom, 
ráncok vannak a szemem alatt és kopasz vagyok. Hát nézzétek meg, hogy mit végzett rajtam a 
halál úgy az elmúlt 20 év alatt. Ezt a halál csinálja. Várjatok míg 80 éves leszek, ha Isten engedi, 
hogy addig éljek, és nézzétek meg, hogy akkor hogy festek majd: így fogok egy botra 
tá aszkod i és re eg i. De hallelujah, eg  di sőséges napon a halálnak is meg kell fizetnie a 
vámot! Aztán amikor feljövök a feltámadásban, az leszek, ami voltam, amivé Isten tett engem a 
legjobb formámban, egy olyan testben, amit nem Branham asszony és Branham úr hoztak létre, 
hanem amit maga Isten teremtett: sza ad a kísértéstől, sza ad a ű től, sza ad i de  ástól, 
aminek soha nem lesz betegsége és szívfájdalma. Óh, óh! Akkor majd kézen fogom az én kis 
felesége et, és égigsétálu k Iste  paradi so á  úg , i t… Ti is ezt teszitek ajd. Ne  azzal 
az öreg, ősz hajú asszo al, aki el a este jöttél, akit a feleséged ek e ezel, ha e  ő po t 
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ol a  g ö örű lesz, i t a il e  akkor olt, a ikor az oltár ál feleségül etted. Hallelujah! 
Óh! Ettől izo  kiálthat az e er! Ug e? Értitek?  
26-92 Rendben, tehát így kapcsolódnak egymáshoz. Isten határozott. Amikor Isten elhatároz 
valamit, annak úgy is kell lennie. A Sátán elrontotta ezt a képet az asszony nemi vágya által, 
hogy úgy szüljön gyermeket. Bepiszkította. Úgy menjetek és tegyétek azt, az rendben van. Ez az 
élet erről szól, ert az eg etle  dolog, a it teszü k e e  az élet e , az az, hog  fel esszük a 
formánkat és képmásunkat, amíg vagyunk. Ha vörös hajú vagy, akkor is vörös hajú leszel. Ha 
most fekete a hajad, akkor is fekete hajú leszel, látjátok, ami a legjo  for ád a  oltál. És ha… 
A Sátán elrondította a képet, és még csak meg sem kaptad, amit Isten szándékozott veled, hogy 
leg él, de ajd az leszel. Óh, il e  di sőséges! Hát itt a  a te e ered. 
27-93 Most pedig, az 1Mózes 2. Igyekeznem kell, úgyhog  pró álo  égig e i őket. Neked is 

a  ala id? Neked? … fel-le? Rendben, tehát az 1Mózes 2:18-21.) 

2. Isten Évát Ádám bordájából formálta, 1Mózes 2:18-21. Isten a férfiakat és az asszonyokat 
akkor tere tette eg, Ádá ot és Évát…? 

3. És Káin a férfiak és asszonyok igaz teremtéséhez ment feleségért?  

Most… É  e … Valószí űleg itt a  az a sze él , aki ezt írta. Most, a ikor Iste … Itt az első 
kérdésben: Isten teremtette a férfiakat és az asszonyokat, az 1Mózes 2:18-21- e ? Ne . É … 
amint itt látjátok a 2:18-21-ben, figyeljétek meg. 

És az Úr Isten azt mondta: Nem jó, hogy az e er egyedül legye , segítőtársat alkotok eki. 
És a föld porából az Úr megformált minden állatot, és így tovább.  

 

Tehát Isten Évát Ádám oldalából alkotta. Az asszonynak a mai anatómia szerint eggyel több 
ordája a , i t a férfi testfelépítésé ek, ert eg  orda ki lett é e Ádá  testé ől. Ádá  

már meg volt alkotva és élt, és egyedül volt, és akkor Isten azt mondta: „Nem jó az embernek 
egyedül élnie.”  
27-97 Tehát ezek a papok, akik egtagadják a feleséghez aló jogot… Most a ró ai eg ház azt 
tehet, a it akar… Ezek ők, ekik kell ajd felel iük ezért, e  eke . Ne régi e  

egkérdezte tőle  eg  e er: - Mit gondolsz a papokról? Azt mondta: - Mit gondolsz arról a 
fiatal papról itt Jeffersonville-ben, aki fogta azt a lányt és elvette feleségül? Ez az ír egyházban 
volt, emlékeztek rá, csak elfelejtettem, hogy mi is volt a neve. Azt mondtam: - Neki ugyanúgy 
joga olt eg ősül i, i t eke . Po tosa  ezt go dolo  róla… Azt o dta : - Az egyetlen 
dolog… Szeri te  sak azt tette rosszul, hog  el kellett ol a e ie az eg házhoz és 
visszalépnie a hivatalából és utána elvennie azt a lányt ahelyett, hogy csak úgy elmenekült 
onnan... Emlékeztek rá, amikor ez megtörtént itt Jeffersonville-ben, az a fiatal ír katolikus pap. Ő 
eg  fiatal férfi, és olt eki eg  ked ese. És a ikor… Adtak eki eg  ag  szeretet-felajánlást és 
más egyházmegyébe akarták helyezni, felküldeni valahová Indianapolis- a. És ő el ette a 
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felajánlást, fogta a lányt és elvette feleségül, és aztán soha többé nem hallottak a papról. Tehát 
joga olt arra, hog  eg ősüljö , de hog  il e  ódo , arra e . Ne  lett ol a sza ad íg  
tennie. El kellett volna mennie az egyházhoz és megmondani: - Visszalépek papi hivatalomból. 
Nősül i készülök , és ezzel le is a  re dez e a dolog…  
28-101 De ost Iste , a ikor É át alkotta, és Ádá ot és É át eg szerre, Ő akkor sak a 
természetfölöttit alkotta meg: a szellem-Ádámot és a szellem-Évát, a férfit és az asszonyt. Aztán 
megalkotta… Idehel ezte Ádá ot. És e  olt jó… Látjátok, Iste  képe ez, a el  egész idő alatt 
kibontakozik. Minden ilyen, csak szépen jön lefelé, egyre inkább bontakozik ki, jön át az 
ezeréves királyságon ott át, és aztán be az örökkévalóságba: Isten képe bontakozik ki. Isten 
ki o tja Ö agát. Itt Iste  eg utatta Ö agát Krisztus Jézus a . Meg utatta, hog  i Ő. 
Mi volt Jézus? Fájdalom férfija, g ász is erője, aki szeretettel azt mondta a parázna asszonynak: 
„Hol vannak a vádlóid?” „Nincsenek vádlóim, Uram.” „Én sem vádollak téged. Menj, és többé ne 
vétkezz.” Fáradt volt és elcsigázott az aznapi harminc mérföld gyaloglástól a sivatag homokján 
át, amikor találkozott a nain-i asszonnyal, akinek az egyetlen fia holtan feküdt ott. Megállította a 
temetési szertartást, rátette a kezét és azt mondta: „Kelj föl!” És a fiú, aki halott volt, feltámadt. 
Ez… Ez a i Úr Jézusu k. Köszö ö , Tedd  fia .  És ott, ez olt a i Úr Jézusu k, aki soha nem 
volt túl fáradt és soha nem volt túl elcsigázott ahhoz, hogy jót cselekedjen. Rendben.  
28-Q-3 Most itt a  a ásik dolog. Kái  a férfi és a ő első tere tésé ől ette a feleségét?  

Nos, ez eg  ag o  ké es kérdés, ag o  fig eljetek ost. Óh, eke … Láttatok ár 
embereket, akik ezt írták az újságba: Honnan vette Káin a feleségét? Óh, rége  eszélte  erről. 
És egtérése  utá  úg  ég  é ig soha e  ta ította , hog  a  eg  égő pokol. Meg kellett 
látnom az Írásokban. Ha nem tudom, akkor nem mondok róla semmit. Értitek? De most ez, hogy 
ho a  ette Kái  a feleségét… Ez e ek a kérdés ek a ag arázata… Kái  a férfi és az asszo  
tere tésé ől ette a feleségét? Látjátok? Most az eg ik első…  
29-107 Ez a DeArk (diark) asszony, akinek a gyógyulásáról mind hallottatok a minap este, hogy Isten 
mennyire megáldotta őt, a ikor ott feküdt haldokol a… Haj ali két órakor jöttek érte  akkor. 
És így jötte  é … A fia, George (dzsordzs) olt a köz etítő-kapocs, és Ed is. Egy boltban voltak. És 
hallottam ott egy beszélgetést arról, hogy Káin honnan vette a feleségét. Akié az az emelet volt, 
az ő ér elése tű t a legjo ak, azt o dta: - Majd én megmondom, hogy honnan vette Káin a 
feleségét. Káin el e t és feleségül ett eg  ag  hatal as ősté  aj ot… És azt o dta: - És 
a ól a ajo ól lettek a szí es őrűek… Azt o dta: - Látjátok, hog  a szí es őrűek feje íg  
sú sosodik, i t a il e  a aj ok feje… Ott állta , és akkor úgy két hónapja lehettem az 

evangéliumban. Azt mondtam: - Nem akarok én vitatkozni veletek, mert nem vagyok tudós, 
éppe  osta á a  térte  eg… De azt ondtam: - Ha ez valóban így lenne, akkor a színes 

őrű e erek kipusztultak ol a az özö íz pusztításakor, a ikor a ilágot elpusztította a íz, 
ert sak Nóé és a saládja oltak a árká a . Csakis eg edül ők oltak a árká a . Akkor a 

szí es őrűek kipusztultak volna, ha úgy lett volna. Azt mondtam: - Ne , ura . A szí es őrűek 
eg általá  e  o a  szár az ak. Ne , ura . A szí es őrűek ug a arról a fáról szár az ak, 
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i t i, és a iről i de  e eri lé  szár azik: ug a arról… Ni s külö ség. Po tosa . 
Mi d ája … Az eg ik lehet sárga, a ásik ar a, a har adik fekete és a eg edik fehér, és a  
sápadt és van vörös és van másmilyen, de mindnyájan ugyanarról a fáról származunk. Ez itt kint 
csak a testi rész. Így van. Ti emberi lények mind egyformák vagytok, Isten teremtett benneteket.   
29-110 És most figyeljétek meg, hogy nemrégiben itt álltak azok az orvosok Louiville (luivill)-ben, és 
beszéltem nekik arról, hogy Afrikában hogy vannak azok a szegény emberek, a kannibálok, és 
hogy ott volt egy asszony és fogta a kisg er eket… Megtaláltak egy kisbabát, és az asszony 
agyonverte a babát és felkötötte egy bokorra és hagyta, hogy ott rohadjon néhány napig, hogy 
eg  ki sit o lás ak i duljo , ielőtt ege ék, tudjátok. Mi de  il e  dolgot eg  ki sit 
hagynak rohadni, hogy megpuhuljon. Ne higgyétek, hogy csak a kannibálok tesznek így. 
A gliá a  is ug a íg  si álják: lelö ik a fá á okat és aztá  felakasztják őket a fára, a íg kihull 
a tolluk, és aztá  egeszik őket. Ők az a gliai a gol-szász népnek az anya-fajuk. Így van. Nem 
hisze … Ne  is kell el e etek A gliá a, sak e jetek le ide a déli álla ok a, és ug a azt 
találjátok ott, ter észetese . Bárki e er, aki képes ege i eg  sigát ag  eg  sörgőkíg ót, 

ár i ást is eg tud e i. Bizo … Ige …  
30-112 Most fig eljetek, hadd o dja  el… Itt a , i törté t. A szí esek… A szí es őrűek ek 
se i köze i s ehhez. Kái … Most akaro , hog  fig eljetek. Azt írja, hog  el e t Nód 
földjére. Tehát Káin az Édenben volt. És az Éden, az Éden-kert Éden keleti részében feküdt. Így 
van? Az Éden-kert Éden keleti részén feküdt. És ott voltak a kérubok, és az Élet Fája a kert keleti 
kapujánál, és szerintem Káin és Ábel ott áldozott. És ott volt az, ahol a kérubok a tüzes 
kardokkal e  e gedték e őket tö é, attól a kaputól keletre. Észrevettétek-e, hogy Jézus 
keletről fog jö i? A ilágosság keletről tá ad. Mi de  jö … A i ilizá ió kelete  kezdődött és 
nyugat felé tart, amíg körbe nem ér és utól nem éri magát újra. Mi a nyugati féltekén vagyunk. 
Az pedig a keleti, a keleti a legrégebbi civilizáció. Kína a történészek által ismert legrégebbi 
i ilizá ió a ai ilágo . Kelet…  

30-115 Óh, bizony órákig maradhatnánk ezeknél a kérdéseknél, csak egyen is, de nem akarnám, 
hog  a tö i… De fig eljétek eg, itt a … Há a  akarjátok tudni, hogy mit hiszünk Káinról, 
hogy honnan való volt és ki volt Káin felesége? Nézzük csak. Rendben. Elmondom, hogy mit tett 
Káin, és ez az egyetlen értelmes válasz, a i el előállhatu k. Kái  a saját test érét ette el, 
muszáj volt neki. Mert akkoriban sak eg etle  ő olt a földö , a Bi lia sak háro  születésről 
számol be: Khám, Shé … Illet e e , el ézést… Kái , Á el és Séth. De ha e  olt… A Bi lia 
nagyon ritkán szá ol e a lá ok születéséről. Ezt tudjátok.  
30-116 Biztos, hogy ma este keményen szólok a őkről. De ézzétek, a ilág i ádja a őket, 
pedig az asszony kezdetben az ördög eszköze volt. És egy istentelen asszony ma is a legjobb 
eszköze az ördögnek. Több prédikátort fog egy ilyen a pokolba küldeni, mint a világ összes 
szeszfőzdéje. Leg e  csak egy kis csitri cigarettával a szájában ott, csábos frizurával és hatalmas 
fel-le pillogó szempillákkal, testvérem, csak egy kedves pillantás felé, és figyeld meg, mit fog 
csinálni. Prédikátor, jobban teszed, ha befedezed magad Jézus Krisztus Vérével. Így van. Nekem 
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e eszélj: férfi ag . Már túl sokat látta  e ől. Most pedig ézzü k ide. A legjo  dolog az, ha 
az elmédet Jézus Krisztusra összpontosítva tartod, hogy csak tiszta gondolataid legyenek.   
31-118 Mint ahogy Pál mondta itt: „Ez…Tudjuk, hog  hatal u k a  ezet i eg  test ér őt. 
Megvan hozzá a hatalmam, de nem teszem meg” – mondta. Látjátok, nem tette meg. Azt 
mondta: „Tudo , hog  a szolgálat ak eg kell él ie… Vo tató ökör száját e kösd e.” Néha 
azt gondoljuk, hogy csak mert prédikátorok ag u k… Ne  te és é , e  ezt o do , 
test ére .  De a prédikátorok azt go dolják, hog  i el ők prédikátorok, hog  ők ag o ak a 
gyülekezet laikus tagjainál. Nem vagy nagyobb, és Isten szemében egyáltalán nem vagy több az 
iszákosnál, aki egy órája tért meg. Ez egyike azoknak a dolgoknak, amiket a reformáció soha 
nem tisztított ki, ezeknek a dolgoknak. Tudom, én is úgy írom alá a nevemet, hogy „tiszteletes”. 
Így van, de ez csak egy mai szokás, és nem kellene így lennie. „Tiszteletes” és „püspök” és 
„doktor” és mindezek a dolgok csak ember-csinálta címek, és ostobaságok. A Bibliában „Péter” 
volt, „Jakab”, „Pál” és „János”, és sorban a többiek.   
31-121 Pál azt mondta: „Tudom, hogy az evangéliumot hirdetem, ez a kötelességem.” Prédikátor 

ag ok, és ő is eg  prédikátor, és Ne ille test ér is eg  prédikátor, de ez… Ez a kötelességü k, 
hogy prédikátorok legyünk. Illetve ezt kell tennünk. Pál azt mondta: „De hadd tegyek még 
valami e mellett.” Azt mondta: „Jogom van pénzt elfogadni” – mondta Pál, „de sátrakat fogok 
készíteni, hogy megmutassam nektek, tudok áldozatot hozni.” Azt mondta: „Tisztességes, a 
házasság i de ek között tiszteletre éltó dolog, a szeplőtele  házas ág . Jó a férfi ak, hog  

eg ősüljö .” Azt mondta: „Jogo  a  eg ősül i. De e  ősülök eg. Szeretnék még egy 
áldozatot hozni az Úrnak.” Látjátok? Aztán azt mondta: „Minden ember ismeri az elhívását. 
Cselekedje  úg … Va , aki eu o h az Iste  Igéjéért, és íg  to á .” Szeretnénk valami többet is 
tenni, mint ami a kötelességünk. És ha valóban Isten Szelle étől születtél és azt o dod: - 
Kötelessége  el e i a g ülekezet e, úg hog  azt hisze , el kell e e … Óh, óh! Hát e él 
valami többet akarjunk tenni, mert én lelkeket akarok megnyerni Krisztusnak! Tenni akarok 
valamit. Meg akarom látogatni a betegeket, ag  te i ala it Őérte. A kötelessége  az, hog  
prédikáljak a temetéseken, a kötelességem, hogy hirdessem az evangéliumot, a kötelességem, 
hogy imádkozzak a betegekért. De hadd tegyek még valami mást is, hadd menjek és tegyek 
valamit, ami tisztességes Isten szemében.         
32-123 Most pedig, issza Kái hoz. Üres hel  a szalago …  É a olt az eg etle  asszo , akit 
Isten teremtett, és ha neki nem voltak lányai, akkor amikor ez az utolsó asszony meghalt, az 
egyetlen asszony meghalt, akkor az emberi faj is kipusztult volna. Így van? Tehát kellett, hogy 
több asszony is legyen. Tehát kellett, hogy legyenek lányai. És Káin az egyik testvérét vette 
feleségül, muszáj volt neki, hiszen máshonnan nem jöhettek asszonyok. És azokban a napokban 
ez jogos és törvényes volt, még Ábrahámnak is, és Izsáknak is. Izsák a saját unokatestvérét vette 
el. Á rahá  pedig a saját test érét, ér szeri ti test érét ette feleségül… Más a ától, de 
ugyanattól az apától. És az élethordozó sejt a férfiból jön. Sára, aki a csodálatos Izsákot 

egszülte… Íg  a ? Akkor ég se ki e  olt a földö … Ez i d az előképe olt, hog  
eg utassa… Itt a , test ére … Izsák… Re eka a G ülekezet előképe és Izsák a Me asszo  
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előképe, Krisztusé. Íg  a ? És ekik Vér-kapcsolatban kell lenniük. Hallelujah, ámen! Vér-
kapcsolatban.  
32-126 Tehát Kái  a saját test érét ette feleségül, és ez… Aztá  el e tek Nód földjére. Most itt 
egy mélyebb témába is belemennénk, ha tovább mennénk egy kicsit, és örülök, hogy nem 
kérdeztetek ettől to á , i t például: Ho a  oltak azok az óriások, akik akkoriban ott éltek? 
Josephus (jozefusz) és ások külö féle ag arázatokat ad ak erről. Á e ! Test ére , ha e  

o dta  ezt el érthetőe , akkor jö ő asár ap reggel egi t írd le ezt a kérdést. Re d e .  
32-Q-4 4. Elmagyaráznád-e, hogy a vasár ap a hét első apja és a szo at a hetedik apja? A 
kereszté yek vasár ap jár ak gyülekezet e, a hét első apjá . Ne  szo ato  kelle e 
menniük, a hét hetedik napján?  

Hát, kedves barátom, bárki is kérdezte ezt, ez egy nagyo  jó kérdés. Régi kérdés, a iről 
a is sok ezer teológus itázik, de ost é  hadd o dja  el, a it é  go dolok erről. Látod, 

csak ennyit tehetek. Ha nincs igazam, hát bírd ki, hogy elmondjam és Isten bocsásson meg 
nekem, látod, ha tévedek.  
33-128 Tehát a e ire a tör é … Valószí ű, hog  eg  heted apos ad e tista sze él  ül itt. Ez 

olt az első le ké , a heted apos ad e t. Íg  a . Legelőször a heted apos ad e tről ta ulta , 
így van. És amikor eljöttek hozzám és elmondták nekem, hogy a szombat a hetedik nap, 
test ére , a zsidó aptár szeri t… A ró ai aptár pedig e  úg  állította fel, tehát alójá a  a 
szombatnak kellene vasárnapnak lennie. És bizony teljesen elhitették velem, hogy ez így is van. 
És a íg az ő kö eiket ol asta , száz százalékig hel es ek is láttam ezt, de aztán egy napon 
kezembe fogtam a Bibliát és megláttam, hogy az máshogy mondta. Látjátok? Tehát a hét 
körforgása szerint a szombat a sábesz napja. Nos, nem tudjuk. Megváltoztatták, és már 
annyiszor változtattak rajta, hogy nem tudni, mel ik olt el ik. Értitek? Mert… A zsidók állítása 
szeri t ost… Most  a , ár i t az ő szá ításuk, az ő aptáruk szeri t. A ró ai aptár 
szerint pedig 1953 van. Aztán van egy másik naptár, ami megint máshogy számította. De ez az, 
ami igazolja a kereszténységet, hogy az egész Krisztus születésén alapszik. Látjátok, onnan 
vesszük mi ezt.  
33-130 Most pedig a hetedik nappal kapcsolatban, sok pünkösdi ember van, akik a sábeszt 
tartják, a szombatnaposok, akik a szombatot tartják a sábesz napjának. Azt mondják: - A Biblia 
egy szóval sem mondja, hogy a vasárnapot kelle e egtarta i… Most én ugyanezt mondanám 
el a sá eszről az Újszö etség e . Értitek? A szo at olt a sá esz apja a zsidók szá ára. Ez 

olt ekik ad a eg  idő e . Most ez eg  úja  kérdést et föl. De figyeljétek meg. Amikor Isten 
megpihent a hetedik napon, akkor a hetedik napot nem különböztették meg – legalábbis 
amennyire én tudom -, úgy 1500 évig. A pusztában pedig Isten a hetedik napot Izráelnek adta, 

i t eg  jelet köztük… Iste … 
 33-132 És Iste  egpihe t a hetedik apo , az Ő ege lékező hetedik apjá . Most ezt azért 

o do  el, ert lehet, hog  itt eg  heted apos ad e tista test ér ag  test ér ő a , és ekik 
egy csodálatos gyülekezetük van. És figyeljétek meg, hogy én csak egy kicsit máshogy látom ezt 
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a dolgot, i t ők. Tehát Iste  egsze telte a hetedik apot. A hatodik apo  olt az e er. A 
hetedik ap pedig Iste  pihe ő apja olt, a i eg  előkép olt, az ezeré es királ ság előképe. 
Most figyeljétek meg, milyen szépen összeáll ez. A ikor Jézus eljött a földre, Őt azért feszítették 
meg, mert nem tartotta meg a sábesz napját. A két Jézus ellen szóló vád az volt, hogy 

egszegte a sá esz apot és hog  Iste é tette Magát. És azt o dta, hog  Ő a sá esz Ura. Ő 
olt… Ő aló a  Iste  Sá esze olt és Ő Iste  olt. Tehát se i ódo  e  ádolhatták Őt.  

34-134 Tehát most hadd hozzam ezt tisztába nektek és hadd mutassam meg, hogy melyik napot 
kell egtarta u k. Va  erről Ige? Ezt a ti ja atokra kérdeze . Va -e igevers, Branham testvér, 
amelyik azt mondja nekünk és felhatalmaz bennünket arra, hogy úgy tartsuk meg a vasárnapot, 
mint ahogyan a zsidók tartották meg a szombatot? Nem, uram: nincs. Nincs ilyen igevers a 
Bibliában, az Újszövetségben, hogy megtartsuk akár a szombatot akár a vasárnapot. Azért a 

asár apot tartjuk, ert ez a ege lékezés a feltá adásról. Se i… Erre azt o dod: - A 
ró ai katolikus eg ház hozta íg … Azt o dják, hog  ők oltak, de ha ők oltak, akkor Sze t Pál 
is római katolikus volt és Péter, János és Jakab is, és mind a tö iek, ert ők izo  a hét első 
napján jöttek össze imádkozni. És a történészek szerint az egyetlen módja a keresztény zsidók és 
az ortodox zsidók megkülönböztetésének az – mivel mindkét csoport zsinagógába járt -, hogy az 
egyik csoport, amelyik tagadta Jézus feltámadását, szombaton járt; a másik pedig, amelyik hitte, 
hogy Jézus feltámadt a halálból, vasárnap járt. Ez volt a jel. És jel is lesz: jel, és lehetséges, hogy 
ez jön majd ki a fenevad jeleként is.  
34-137 Tudo , hog … Hallotta  ár heted apos ad e tista test érektől, hog  ők úg  hiszik, ez 
Isten pecsétje. Azt mondták: - El ag u k pe sétel e az által, hog  egtartjuk a szo atot… De 
a Bibliában nincs olyan igevers, ami ezt mondaná. És van itt egy igevers a Bibliában, ami azt 
mondja, hogy el vagyunk pecsételve, az Efézus 4:30-ban mondja: „Ne szomorítsátok meg az 
Isten Szentlelkét, amely által el vagytok pecsételve a megváltás napjára”. A Szentlélek 
keresztség. Most pedig bebizonyítom nektek, hogy Isten pecsétje a Szentlélek keresztség. 
Értitek? A Szentlélek keresztség az Isten Pecsétje. Tehát az Ézsaiás 28 azt mondja: „Rendelésnek 
rendelésen kell lennie, vonalnak vonalon, itt egy kicsi és ott egy kicsi.”  
35-140 Most pedig fig elj, ked es aráto . Az e erek, akik otthag ták a u kájukat… Látjátok, 
az emberek próbálnak találni valamit, hogy megmentsék magukat. De te ezért semmit nem 
tehetsz. Csakis a kegyelem ment meg. Isten végzi az elhívást, Isten végzi a megmentést. Te csak 
Isten lábnyomait követed, ez minden. Ne  o dhatod… Il e  az e eri ter észet. Próbálnak 
le o da i a húse ésről, pró álják egtarta i a sá esz apokat, és pró ál ak… - Ha lemondasz 
erről… De ez… Ne  az e t eg téged, hog  e  eszel húst. Ne  ez, e  az, és e  ala i 
más ment meg. Csakis a kegyelem ment meg. És Iste  keg ele ől adja neked az Örök Életet. 
Értitek, mit mondok? És az Örök Élet a Szentlélek keresztsége.  
35-141 Most hadd mutassam meg nektek. Mit jelent az a szó, hogy ’sábesz’? Van valaki, aki 
tudja? Emelje fel a kezét! Sábesz? (Eg  test ér ő azt o dja: nyugodalom.) „Nyugodalom.” 
Pontosan. S-á-b-e-sz, sábesz nap, ami azt jelenti: ny-u-g-o-d-a-l-o-m, pihenés-nap. Olvassátok el 
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a Bibliátok széljegyzékét és nézzétek meg: a pihenés napja. Most lapozzunk a Zsidó levél 4. 
fejezetéhez, g orsa . És itt… Ez itt az utolsó kérdésem. És testvérem, nézd meg, hogy Neville 
testvérnek ott van-e. Tudom, hogy néhány közülük nagyon rövid, úgyhogy már nem tartunk itt 
benneteket sokkal tovább. Elnézést kérek, amíg megtalálom ezt. Tehát mikor azt a szót látjátok 
itt, hogy ’nyugodalom’, tudjátok, hogy az a ’sábesz’-t jelenti. Itt van, az Újszövetségben. Jézus a 
Máté evangéliumában, Szent Máté 5. fejezetében kezdi el. Így kezdi: „Hallottátok, hogy 
megmondatott a régieknek: Ne kövess el házasságtörést.” Mi volt ez? A törvény, parancsolatok. 
„De é  azt o do  ektek, hog  aki asszo ra éz és kí á kozik utá a…” Megváltoztatta, 
ugye? „Hallottátok, hog  eg o datott a régiek ek: Ne ölj! De é  azt o do  ektek…” 
Megváltoztatta, ugye? Azt hittétek, hogy nem változtatta meg a törvényt? Rendben. Azt 
mondta: „De én azt mondom nektek, hogy aki ok nélkül haragszik a testvérére, az már gyilkolt.” 
Ez soha e  olt e e az Ószö etség e , ez az Újszö etség. Ő teljese  essze  e t attól. 
Értitek? És így ment tovább és rátért mindegyik parancsolatra. Azonban kihagyta, átugrotta a 

eg ediket, a el ik a hetedik apról szól. Tehát a . fejezet e , itt… 
 36-145 Itt pedig a Hegyi- eszéd e  a kö etkezőket o dta, azt o dta: „Hallottátok, hogy 
megmondatott a régieknek: Ezt tedd, ezt ne tedd. És én mást mondok nektek. Hallottátok, hogy 

eg o datott: Sze et sze ért és fogat fogért, de é  azt o do  ektek… Most az egész ek 
a égé , Ő kihag ta a eg edik para solatot. Ez íg  szólt: „Emlékezzél meg a sábesz napjáról és 
tartsd azt szentségben.” Ő azt o dta: „Jöjjetek énhozzám mind, kik dolgoztok és nehéz a 
terhetek, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek.”  
36-147 Most figyeljétek meg: „Aki házasságtörést követ el, azt meg kell kövezni.” Ténylegesen 
tette  kellett őket ér i a házasságtörés köz e . Így van? És ezt szó szerint meg kellett tenniük. 
„Aki öl”, valóban egy gyilkosnak kellett lennie. De Jézus azt mondta: „Aki úgy néz rá egy 
asszonyra”, ez a lelke, a szelle e, ost eg általá  e  a testéről a  szó… A lelke eg a  
váltva, akkor nem volt; tehát a tör é , látjátok, eg  ta ító olt. Most Ő azt o dta: „Aki 
kívánsággal tekint egy asszonyra, már házasságtörést követett el vele a szívében.” Tehát azt 
mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott: Ne ölj! De én azt mondom, hogy aki ok nélkül 
haragszik a testvérére, az már gyilkolt.”   
36-149 Ő azt o dta, ás sza akkal, a sá eszről, azt o dta: „Jöjjetek Énhozzám, kik dolgoztok 
és nehéz a terhetek, és én megnyugvást adok a lelketeknek, sábeszt adok a lelketeknek”, nem a 
fizikális testnek, hanem a lelketeknek. Most figyeljétek Pált. Ha tudtok… Tudo , hog  eleg van 
meg minden, itt is nagyon meleg van. De most nézzük ezt meg alaposan, hogy bizonyosan 
lássunk benne tisztán. Tehát Pál itt a zsidóknak (az angol Biblia szerint a hébereknek) ír… Kik oltak a 
héberek? Mo djátok. A zsidók. Íg  a ? Ők oltak a tör é tartók, a sá esz-tartók. Így van? Így 

a , test ére , prédikátor? Ők oltak a sá esz egtartói, a tör é  egtartói. Re d e . Most 
Pál itt ár ékokat és előképeket hoz a zsidók ak, eg utat a ekik, hog  i ek az előképe 
volt a törvény. „A tör é  ár éka olt az eljö e dő jó dolgok ak”, és aztán elmondja, kifejti az 
egészet, mint a holdat és a napot. Amint a hold csak egy árnyéka a napnak, amelyik egy másik 
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országra vagy egy másik világra ragyog, azt tükrözi itt issza. De ost, az e  lehetett… De a 
Zsidók …   
37-152 Most figyeljük meg a Zsidók 4-et, ahol rátér a sábesz kifejtésére. Most figyeljétek.  

Féljük tehát, hogy nehogy elfelejtsük a reánk hagyott ígéretet az ő yugodal á a való 
e e etelről… 

 

Most Pál itt a sábesz megtartóihoz beszélt, azokhoz az emberekhez, akik megtartották a 
sábesz napot. „Féljük tehát, hogy nehogy elfeledjük a sábesz napról való ígéretet” – más 
szavakkal fogalmazva. Vagy ha megfigyelitek a széljegyzetet: „a sábesz megtartásáról.” Az én 
Scofield (szkófild) Bibliámban ez a j., pont, „a sábesz megtartása”. Látjátok? Rendben. 

Féljük tehát, hogy ehogy elfeledkezzü k a reá k hagyott ígéretről… Nehogy híjá  való ak 
találtassunk. 

Mert nekünk hirdettetett az evangélium, amint nekik is... (akkoriban a törvény alatt):... de a 
hirdetett ige nem használt nekik, mivel nem keveredett a hittel azokban, akik hallották.  

Tehát ez most a törvény alatt volt. Nem volt hitük, mert nem volt semmi, amire alapozhatták 
volna. Értitek? Rendben.  

Mert i, akik hittü k az Ő yugodal á a való elépés e , a i t o dta… 

Tehát az Ő ugodal a, az Ö é, ag is ez a Krisztus N ugodal a. Re d e . Az Ő 
N ugodal a, az Ő sá esze. É … Valahá szor a ’nyugodalom’ szó áll itt, én a ’sábesz’ szót 
fogom használni, hogy megértsétek, hogy itt egy nap megtartásáról van szó. Értitek?  

Mert i, akik hittü k az Ő sábeszébe nyugodalmába való ... elépés e , a i t o dta… 
Megesküdte  harago a … a zsidók ak … nem léphetnek be az én nyugodal a a, ár… 
(most figyeljétek Pált, Iste  egsze telt apja utá …bár a u kák efejeződtek a világ 
tere tése óta. Mert Ő egy izo yos helye  szólt a yugalo  hetedik apjáról… (vagy 
sá eszről… Íg  a ? Ide o do  ezt. Látjátok?  Mert Ő egy izo yos helye  eszél… (a 
tör é e … a hetedik napról ilyenképpen. És Isten minden munkájától megpihent a 
hetedik napon. 

37-156 Ez olt az ő hetedik apja. Most Pál elis erte, hog  ezt Iste  adta ekik, ez olt a hetedik 
ap. És Iste  aló a  pihe t a hetedik apo : Ő egáldotta a sá esz apot, Ő sze telte eg, Ő 

tette sze tté és Ő tette a eg ug ás apjá á. Ezt Iste  tette az Ő i de  u kája után. 

És újra ezen a helyen, ha belépnek az én nyugodalmamba (Jézus beszél). 

Tehát van egy másik sábesz is máshol. Hol van? Most emlékezzünk itt erre: „Isten 
nyugodalma”, az a hetedik nap. Pál azt mondta: „Az egy bizonyos helyen volt nekik.” De most itt 
újra azt mondta: „ha belépnek az Én Nyugodalmamba”, ezt Jézus mondja a Mátéban, rendben 
van.  
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Látva, hogy úgy marad, hogy néhány ak e kell lép ie, és ők, akik ek először hirdettetett, 
e  léptek e… hitetle ség iatt. Újra…  

 

Most nagyon figyeljetek. Mindenki, aki figyel, mondja: Ámen. (A gyülekezet felel: - Ámen!) 
Figyeljetek:  

Újra eghatározott egy izo yos apot… 

Itt meghatározott egy napot. Mi volt az? Mindenki mondja egyszerre. A sábesz. Így van? Ezen a 
hel e  ő eghatározta, hog  a hét hetedik apja leg e  a sá esz.  

És újra, eghatározott egy izo yos apot, o dvá  Dávid a … a Zsoltárok a … Addig a 
napig, olya  hosszú idő utá … a íg Jézus eljö , látjátok, első alkalo al … megmondatott, 
addig a apig halljátok az Ő ha gját és a szíveteket eg e ke é yítsétek. (Jön egy másik 
nyugodalom, nem testi, hanem szellemi.)   

38-160 Most figyeljetek. Tehát azt mondod: - Akkor ekü k is a hetedik ap leg e … Most 
várjunk eg  per et. Ol assuk el a kö etkező erset, látjátok, e e jü k túl g orsa . Re d e :  

Mert ha Jézus adott vol a ekik… Mert ha Jézus adott vol a ekik eg yugvást… 
pihe ő apot … akkor utá a Ő e  eszélt vol a egy ásik apról.   

 

A ikor Ő eg áltoztatta a tör é t, tör é ől keg ele re, akkor e  adott ol a ekik 
eg  ugal i apot, eg  pihe ő apot, eg  izo os apot? De eg általá  se it e  

o dott a sá eszről. Se it e  ondott a vasárnapról. Semmit nem mondott a szombatról. 
De itt, hogy mit mondott, ahogyan Pál mondja. Most figyeljétek. „Marad…” A tizenkilencedik, 
illetve a 9. vers:  

Marad tehát egy sábesz isten népének ez a a … Marad egy sábesz Isten népének. Mert 
ő… te és é … aki elépett az Ő yugodal á a… (Jézus Nyugodalmába: „Jöjjetek Énhozzám 
mind, kik dolgoztok és nehéz a terhetek, és megnyugvást adok ektek … ő… te ag  é … 

egpihe t a saját u kálkodásától, a i t Iste  is egpihe t a kezdet e … 

Ámen! Itt van hát a sábeszünk. Így van? 

Mu kálkodju k… o dta Pál … hogy belépjünk abba a nyugodalomba, nehogy bárki 
elesse  a hitetle ség példája utá … (a napokról és így tovább, látjátok). Mert Iste  Igéje élő 
és ható, és élese  i de  kétélű kard ál, elhat ég… a lélek vizsgálója és a (lássuk csak) 
szelle  egítélője, és… eg  pilla at … a lélek vizsgálója és a szelle  egítélője, az ízek és 
velők szétválasztója, a szív go dolatai ak és szá dékai ak egítélője. Ni s se ilye  
teremtmény, aki ne lenne nyilvánvalóvá az Ő sze é e , ert i de  ezítele  és yitott az 
Ő sze ei előtt, akiről szólu k…  
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39-163 Most nézzétek, Isten a hetedik napon pihent meg: megalkotta a hetedik napot és a 
zsidók ak adta ege lékezés ek. Most Sze t Pálról eszélek. Értitek? Itt… Szeri tetek ezt ő 
hozta volna be? Szerintetek neki joga volt erre? Mit is mondott a Galata 1:8-ban? „Ha a 

e ől jö  eg  a g al és ár i ás e a géliu ot hirdet ektek, i t a it é  el o dta , 
legyen átkozott.” Látjátok, az e a géliu ok eg értel űek. Most figyeljünk. – Hát, Branham 
testvér, akkor mit kell tennem, csak higgyek Jézus Krisztusban? Nem: az nem a Nyugodalom. 
39-165 Most ha tud i akarjátok, i… Há a  szeret étek tud i, hog  i a Kereszté  
Nyugodalom, azok mondjanak áment. (A gyülekezet mondja: - Ámen!) Tehát ezt meg is 
jelölhetitek, ha akarjátok: Ézsaiás 28. Azt mondta: „Rendelésnek rendelésen kell lennie.” Azt 
mondja: „Rendelésnek rendelésen kell lennie, vonalnak vonalon, itt egy kicsi és ott egy kicsi, és 
szilárdan ragaszkodni ahhoz, ami jó”: itt a próféta a N ugodalo  idejé ek eljö eteléről eszél, a 
sá eszről. Ol assátok el az egész fejezetet, látjátok, ug a ez: „Az idők, a ikor el úlik a sá esz 
megtartásának ideje”, és az e erek árulják a ipőt szo ato  ug a úg , i t hétfő , és íg  
tovább. Látjátok? Azt mondja: „Mikor lesz ez a jel?” Azt mondja:  

... re delés ek re delése … vo al ak vo alo , itt egy ki si és ott egy ki si, ragaszkodjatok 
ahhoz, a i jó. Mert dadogó ajkakkal és ás yelveke  fogok szól i ehhez a éphez… És ez 
a… sá esz … yugodalo , a elyről azt o dta , hogy e ehet ek a a. És ezért 
megkeményítették a szívüket, elfordították fejüket és elutasították azt. 

 

Ugyanezt tették pünkösdkor is, amikor a Szentlélek leszállt az emberekre, és a Szentlelket az 
e erek először pü kösd apjá  kapták eg ott akkor. Ez a N ugodalo , Iste  épé ek 
sábesze.   
40-166 Tehát ez az egyetlen oka annak, hogy a vasárnapot tartjuk meg, amint atyáink a Bibliában 
tették: Szent Pál, János, Máté, Márk, Lukács és mind a többiek. Házról-házra jártak és a hét első 
napján vették az úrvacsorát, amikor a tanítványok összejöttek, és azt nem sábesznek nevezték, 
hanem az Úr napjának. János azt mondta Pátmosz szigetén, hogy a sábesz ünnepe már megvolt 
a gyülekezetben: „Szellemben az Úr napján voltam.” Íg  a . Látjátok? És aztá  látta… És ost 
az Úr napja az a nap, amikor az Úr feltámadott. Csak veg étek elő a törté észeket, Josephus-t, 
Actibus-t, és a tö ieket. Vag is e  A ti us, ha e , óh, e  tudo … Bár el ik keleti írót, és 
megláthatjátok ott is. Az egyház történetírói, Foxe-tól a Mártírok könyve és még sok másik, és 
ott meglátjátok, hogy bizony ez volt az egyetlen külö ség… Ők a zsidók soportja. Az egyik 
csoportot pedig kannibáloknak nevezték, ezek voltak a keresztények. Azt mondták: - Volt egy 
ember, akit Pontius Pilatus megölt, aztán a tanítványai ellopták a testét. És elrejtették a testet, 
és i de  asár ap ettek előle eg  ki sit… Úr a soráztak. Értitek? Ők… Az Ő Testét ették. 
Látjátok? Azt mondták, hogy veszik az Úr testét, az úrvacsorát. És nem tudták, mi az, és azt 
mondták róluk, hogy kannibálok. Azt mondták: - Azok sak összeg űl ek a hét első apjá  és 
eszik annak az embernek a testét…   
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41-169 És sakis o a  lehetett tud i, hog  el ik soport a feltá adást keserűe  tagadó 
tör é tartóké és el ik a feltá adást hí ő kereszté eké, hog  az eg ik soport szo ato  
járt gyülekezetbe, a másik pedig vasárnap: ez volt az egyetlen megkülö öztető jel közöttük. Ez 

izo  elég ke é , ug e? Re d e . Re éle , ezt i de ki egértette. A Sze tlélek… Va  ott 
ala i, test ére ? Akarsz… Szeret éd eg álaszol i? Re d e . Lássuk sak, itt ag u k. Óh, 

ige …  
41-Q-5 5. A zsidóknak lesz-e lehetőségük, hogy eg e tettekké legye ek a pogá yok korá ak 
lejárta után?  

Óh, ez is ag o  szép kérdés. Óh, i s arra idő k, hog  ag o  él e  eleássu k, de 
hadd mondjam el nektek. Ezt, ha elfogadjátok a szavamat, megmutatom nektek. Ha 
elfogadjátok a sza a at, ahog  é  láto  Iste től, akkor sak ézzetek utá a, látjátok, és meg 
fogjátok lát i. Mert úg  képzele … Ne  láto  az órát, de szeri te  ár el últ… Me i ad 
idő? Me i? Fél kile . Még el kell e e  a kórház a és Ne  Al any (new elböni)-be, úgyhogy 
Jeffersonville- ől el kell i dul o  úg  reggel : -kor. Tehát… És eze  a héte  api -3 óránál 
még egyszer sem aludtam többet.  
41-173 Most figyeljétek meg itt gyorsan, hogy ezt végigvehessük. Igen, kedves barátom, a 
pogányok ideje lejárt, éppen most jár le. És aztán Isten vissza fog térni a zsidókhoz. És hadd 
mondjam el ennek a kis gyülekezetnek, hogy egyfolytában imádkozom. És az egész országból 

i de ho a  érkez ek ezzel kap solat a  prófé iák. Hisze , hog  a zsidók… Még eg  percig 
maradjatok, kérlek. A zsidók soha nem tudták ezt az egy dolgot megérteni a keresztény 
egyházról. A zsidók sokszor mondták nekem: - Testvérem, Istent nem darabolhatod fel nekem 
háro  dara ra… A zsidó ak eg  Iste e a , és az Jeho ah. A pogá ok pedig ezt annyira 
félre ag arázták, és ezt kiis erik a zsidók. Hisze , hog  a zsidók értik ezt… Ni s háro  iste . 
Egy Isten van: három megnyilvánulás, három személyiség Egy Személyben. És amikor megértjük 
az üze etet… Mo dta  is H a  Apple a  (hájmen epölmen)- ek… Soka  is eritek őt. Azt o dta: 
- Branham testvér, ha elviszed ezt az üzenetet Palesztinába jelekkel és csodákkal, akkor zsidók 

illiói fogadják ajd el Jézus Krisztust sze él es eg áltójuk ak… Látjátok, íg  a . Tehát azt 
o dta …  

42-176 Itt van az üzenetünk. Jézus Jehovah volt testben eltakarva, elleplezve jött le. Most Isten 
(Atya, Fiú és Szentlélek) nem úgy egy, mint az ujjad, ahogyan néhány ember gondolja. Az egész 
dolog ol a … Ne , Iste … Ne régi e  ki o totta  ezt ektek, látjátok, hog  eg  hármasság 
van az Egyben. Én is egy hármasság vagyok egyben. Lélek, test és szellem vagyok egy 
sze él e . Íg  a ? Bizo . Sejtek ől, ér ől és idegek ől épülök fel, égis eg etle  lé  
vagyok. Látjátok? Minden, amit látsz, egy hármasság, hármasság az egyben. Hármasság volt a 

árká a : az alsó szi t a súszó ászókkal, a ásodik szi t a szár asokkal, a repülő lé ekkel 
és a har adik szi t Nóé ak és a saládjá ak. Mi de … A sze t sátor a  ott olt a g ülekezeti 
hely, a szentély és a szentek szentje. Látjátok? És három kiterjesztés (korszak) volt: az Atyaság, a 
Fiúság és a Sze tlélek eg il á ulási ideje. Látjátok, it o dok? De ez a háro  i d… Ne  
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mondjuk, hogy ’isteneink’. Ez pogány dolog, és a zsidók tudják ezt. De amikor bemutatod neki, 
hogy Jézus Isten, Jehovah Isten, nem egy második személy vagy egy harmadik személy, hanem 
egész idő alatt égig ug a az a Sze él , aki eg utatja Magát… Látjátok? És aztá  jelekkel és 
sodákkal izo ítod, hog  Jézus feltá adt a halál ól… 

 42-181 És ez a Dr. Reedhead (rídhed)… A test ér ott hátul, a g ülekezet e  ta ít… Eg  ta ár… 
Iskolá a  ta ít, itt a este a g ülekezet e … Láttam itt, és kezet fogtam vele és a feleségével 
és a kisbabájukkal ott hátul. A minap este is kint volt ott, hogy hallgasson engem prédikálni. Azt 
hiszem, itt vannak, ha csak el nem mentek még: iskolában tanít, Louisville (luivil)-ben. Tehát 
el e tek, hog  eghallgassák őt. Nag o  e lékezetes olt, a ikor az az e er eljött hozzá , 
a háza a, ő és eg  ásik e er és eg  zsidó , éhá  hó appal ezelőtt. Azt mondta: - 
Branham testvér, annyi tudományos fokozatom van. Wheaton (víton)- ól jötte … Ol a  kita ult 
ember volt, amilyen csak lehetett. Azt mondta: - Kiskoro  óta hiszek Iste e … És azt o dta: 
- Az élete  égis üres… Azt o dta: - Talán tévedtek volna a tanítók?  
43-184 És itt a  az elgo dolás. Ha árki… Ha közületek valaki volt a Nyitott Ajtó-nál a minap este, 
a ikor eg ütt prédikáltu k… Azt o dta: - A ikor el o dta  a o da dó at… Fig eljetek 
most, kis gyülekezet, az imádságaitokért és a segítségetekért, most figyeljetek erre. Már 
korábban elmondta nekem, itt a háznál. Eljött a házamba és azt mondta: - Branham testvér, 

egdö e te … Azt o dta: - Va  ég ala i ettől is ag o , hog  hiszek és elfogadta  
Krisztust sze él es Meg áltó ak? És hisze , hog  újjászülette  a Lélektől, de se iről si s 
tanúbizo ságo … Azt o dta : - Testvérem, nagyon rossz nekem, hogy ki kell mondanom, 
de a ta áraid, az iskoláid e saptak téged… Nézzétek, é  e  hisze , hog  kikö ökölhet é k 
magunknak az utat a mennybe. – Ezt hiszitek a gyülekezeteitekben? Hallom, hogy van néhá … 
- A Biblia ezt mondja, hiszed ezt? Az ördög is hisz és reszket. Nem arról van szó, hogy mit hiszel 
A szellemeteknek izo ságot kell te i az Ő Szelle é el, hogy Isten fiai és lányai vagytok az 
újjászületés által, és hogy vettétek a Szentlélek keresztségét.  
43-188 Azt mondta: - Bra ha  test ér, it go dolsz a pü kösdiekről? És azt o dta : - Ezért 
foglalkozo  elük. Ezért ag ok elük, ert a  ala ijük, a i eked i s… Azt o dta : - A 
fanatizmusukkal meg mindennel, nekik van eg  igazságuk, a iről te se it e  tudsz… Akkor 
éppe  A erika eg ik leg ag o  e eré el eszélte . Ige , ura . Ő olt a Szudá  Misszió 
elnöke, ami a világon a legnagyobb, és velejéig fundamentalista. Ismerte az Írásokat, és a halált, 
a te etést és a feltá adást, és teljes tűzzel hirdette. De e  erről a  szó. Ezt az ördög is eg 
tudja tenni. Az ördög is olyan fundamentalista, amilyen csak lehet. Hanem testvérem, Jézus 
Krisztus azt mondta: „Ha sak az e er eg e  születik Iste  Szelle étől, izo  e  látja 
meg Isten országát.” Nem csak annyiról van szó, hogy azt mondod: - Igen, én hiszem ezt. Igen, 
hisze , hog  úg  a . Hisze . Ige … Ez e  elég. Ha e  eg kell le ie az újjászületés 
té leges egtapasztalásá ak. Kell, hog  leg e  ala i Iste  és te közötted, a i ől tudod, 
hogy átmentél a halálból az Életre.  
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44-192 Azt mondta: - Branham testvér, vehetném a Szentlelket? Azt mondtam: - Éppen most 
imádkoztam kézrátétellel Hyman Appleman (hájmen epölmen)-ért ott le t, és ő is ette a Sze tlélek 
keresztségét… Ez a ásik zsidó pedig elkezdett sírni és eltörte a kis kávézóasztal üvegét, és egy 
egész kis tócsát sírt oda. Mindketten azt mondták: - Branham testvér, hogyan vesszük a 
Sze tlelket? Tudósok, a legokosa ak, legeszese ek, országuk a  a legjo ak… És azt 
mondtam: - A Szentlélek ételé ek az apostoli ódja a kézrátétel… Íg  a . Kézrátétel. A á iás 
eljött, hogy kezeit Pálra tegye, hogy visszakapja a látását és hogy betöltekezzen a Szentlélekkel. 
Filep lement és prédikált ott, és egy egész csoportot megkeresztelt Jézus Krisztus nevében. A 
Sze tlélek pedig eg re se  szállt le, ert Péter él oltak a kul sok. És aztá  lejött ő, és a kezeit 
rájuk vetette, és vették a Szentlelket. Így van?  
44-198 Pál az ApCsel 19-ben, miután elment oda, Apollós volt ott, olyan Billy Graham típus, és 
óriási ébredés volt ott és nagy örvendezés. Azt mondta: „Vettétek-e a Szentlelket, mióta 
hisztek?” Ezt o dta azok ak a aptisták ak. Ők azt felelték: „Mi Já os kö etői vagyunk. 
Tudjuk i. Apollós a prédikátoru k, ő eg  egtért üg éd, a legokosa  e er az ország a .” 
Azt mondta: „De vettétek-e a Szentlelket mióta hisztek?” Azt mondták: „Nem is tudtuk, hogy 
van Szentlélek.” Azt mondta: „Akkor hogyan keresztelkedtetek meg?” Azt mondták: „János 
keresztségére.” Azt mondta: „Ő a egtérésre keresztelt, és azt o dta, hog  higg étek, hog  Ő 
eljön, Jézus Krisztus.” És amikor ezt hallották, megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. És Pál 
a kezeit etette rájuk és ők ették a Szentlelket és elkezdtek nyelveken szólni és Istent 
magasztalni. Ez ol a  eg értel ű, ár a e ire é  is ere  az Írást.  
44-202 Nézd, barátom. Lehet, hogy egy kicsit máshogy gondolod, mert egy kicsit össze vagyunk 
kavarodva. De most vegyük végig nyíltan, és ne próbáld belevinni a saját értelmezésedet. 
Mondd azt, amit a Biblia mond, és hagyd csak úgy, ahogy ott van. És azt mondtam: - Az egyetlen 
dolog, test érek, a it tudok, hog  a kezü ket kell ráte i azokra, akik a Sze tlelket keresik… Azt 
mondta: - Akkor ránk tennéd a kezünket és imádkoznál, hogy Isten áldjon meg minket és adja 
nekünk a Szentlelket? Azt mondtam: - Ter észetese … És letérdeltü k a földre, i ádkozta  és 
rájuk tette  a keze . És aztá  éhá  héttel késő  i dkette  egkapták a Sze tlélek 
keresztséget. És amikor ez a Dr. Reedhead (rídhed) megkapta a Szentlélek keresztséget, elkezdett 
nyelveken szólni. Igen, uram.   
45-206 A Szudán Missziónál pedig azt mondták: - Nincs helyünk olyan ember számára, aki 

el eke  eszél… És eljött hozzá  és azt mondta: - Olyan emberre, aki nyelveken beszél? Azt 
mondtam: - Akkor bizony Jézus Krisztus számára sincs helyük, mert Jézus Krisztus is ismeretlen 
nyelveken beszélt és úgy halt meg, hogy nyelveken szólt. Pál tanítását sem tudnák elfogadni: Pál 
többet beszélt nyelveken, mint az összes többi. Valaki azt mondta nekem tegnap: „Inkább 
szólok öt szót értelemmel.” De Pál tanítása azt mondta: „Akarjátok a próféciát és ne tiltsátok a 
nyelveken való szólást.”   
45-212 A el eke  szólás eg  iste i ajá dék Iste től, ami ugyanúgy a gyülekezethez tartozik ma, 
mint akkor a kezdetben. Pontosan ez az igazság. Igen, bizony. Ez a Biblia tanítása. Az egy isteni 
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ajándék, és azt ugyanúgy megtagadjátok, mint ahogyan tagadjátok az újjászületést és mindent, 
amit Jézus tanított, a ikor pró áltok ki ág i előle ala it. Ige , és lehet túlzások a es i ele, 
ahogyan sokan tették is. De én azt mondom: - Meg a  a aga hel e… Ol a , mint eg  pár ipő, 
a ikor eszü k eg  pár ipőt, a el  is ott a  e ük. És ez íg  hel es. A ikor Krisztus 
Testében vagyunk, akkor Isten az egész asztalt megterítette számunkra: van szeretete és van 
öröme. Ha mennék és leülnék az asztalodhoz, te azt mondanád: - Prédikátor, gyere és egyél 

ele … Hisze , hog  szeretsz e ge . És az asztalo  a  a , kru pli, répa és rántott csirke, 
rétes és fagylalt és minden más; és akkor hiszem, hogy ugyanúgy vehetek a krumpliból, mint a 

a ól. És azt hisze , ug a úg  ehetek a sirké ől, i t a rétes ől. Mi d az asztalo  a . Csak 
annyit kell tennem, hogy azt mondom: - Ideadnád a sütis tálat? És hiszem, hogy jó és szabad 
szívvel azt mondád, a szereteteddel, azt mondanád: - Persze, test ére , eg él sak átra … 
Így van? Ha azt mondom: - Ideadnád a krumplit? – Persze, test ére , tessék… És i de  
megváltó áldás, amiért Jézus Krisztus meghalt, és amit megszerzett a Golgotán elvégzett 
e gesztelésé e , az i d ott a  az asztalo , és i de  hí ő ott ül körülötte. Hallelujah! Ha 
gyógyulásra van szükségem, azt mondom: - Atyám, adj gyógyulást… És erek előle a 
tányéromba és esze … Ha viszont te halálra akarsz éhezni, csak rajta. Igen, uram. És a 
prófé iát, és a el eke  szólást…  
46-216 És aztán az az ember írt ide, nem tudta, hogy én magam is beszélek nyelveken. És írja ezt 
a könyvet, amit majd látni fogtok, hogy meg fogja osztani a nemzeteket. És emellett ennek az 
embernek 25 remek prédikátora van a Moody (múdi) Biblia Intézetben, akik a nyelveken szólás 
ajándékát keresik. A fundamentalista emberek teljesen a fejükre álltak. A „Keresztény élet” e 
havi száma, a „Keresztény élet” magazin e havi számának 19. oldalán nézzétek meg azt a nagy 
doktor teológust, aki azt mondja: - Elfogadjuk ezt? Talán elvesztettünk valamit? Hallelujah! 
Hallo  az eső őségét érkez i. Ha az e erek a sarok a hajítják is, de eljutottu k arra a po tra, 
ahol Isten a keresztény világot jól felrázza a Szentlélek keresztséggel, és kitölti azt a maga 
teljességé e  és hatal á a  jelekkel és sodákkal. Azért tartok… A pü kösdit kitolták a sarokra 
és nagyon elvadultak benne különféle dolgokban, mert még nem volt itt az ideje a beérésének. 
Ezért van, hogy ez a sokféle fanatizmus ott van velük. De ez Isten isteni ígérete és Isten isteni 
Igéje, és ennek be kell teljesülnie, mert Isten így mondta. És hiszem, hogy a pogány kor 

e égzése előtt Iste  ki fogja o ta i ezt a fu damentalistákra 
e6-218 Ol ashattok erről az e ha i Reader’s Digest (rídörz dájdzseszt)-ben, az augusztusi kiadásban. 
Nézzétek meg benne, hogy  egy metodista prédikátor lent a szószéknél imádkozott egy 
emberért, aki ott feküdt haldokolva egy kórházi ágyon, és jött a Szentlélek tanúbizonysága, és az 
ember azonnal meggyógyult. Hallelujah! Bizony, Isten isteni gyógyítása is ott van az asztalon. 
Ott van az asztalon a prófécia is. Ott van az asztalon a nyelveken szólás is. Ott van a Testben a 
kilenc lelki ajándék, és te i deg ik ől ehetsz. Hallelujah! Ige , ura , ott a ak…  

Tehát a pogá  korszak e égződésé el a zsidóko  lesz-e a sor? Igen, uram. Sok igevers 
a  erről, test ér ag  test ér ő, árki is írta ezt. Például Jóel: „Amit a hernyó meghagyott, a 

sáska megette”, és így tovább, az a fa. És Jézus Maga mondta, hogy el fognak fordulni, és így 
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to á . Óh, az egész Ige, Dá iel és i de  ás is erről eszél. Ige , Jézus azt o dta: „Amikor 
látjátok a fügefát rüg ez i, akkor tudjátok, hog  közel az idő.” Hiszem, hogy ez a másik 
kap solódik ehhez… 
47-Q-6 6. Szerinted a zsidók visszatérése Palesztinába a Biblia próféciájának beteljesülése? 
Hallottuk, hogy készülsz Palesztinába, ez igaz?  

Igen. Ige , ura . Hadd o dja  el, hog  az eg ik leg ag o … Ha lát i akarjátok, hog  
melyik évszakban élünk, nézzétek meg a naptárt. Ha látni akarjátok, hogy hány óra van, 

ézzétek eg az órát. Ha lát i akarjátok, hog  el ik idő e  élü k, ézzétek eg, hog  hol 
tartanak a zsidók. Ez Isten órája. És nézzétek. Pontosan azon az estén, pontosan azon a napon, 
amikor az Úr angyala találkozott velem 1946. május 7-én Green Mill (grín mill)-nél, Indiana-ban, 
ug a azo  a apo  írták alá a zsidók ékeszerződését és a zsidók akkor lettek ismét nemzetté 

 é  utá  először. Hallelujah! És a este a ilág legrége i zászlaja, Dá id hatágú sillaga ott 
lobog Jeruzsálem fölött a Babilonba való elhurcolást kö ető  é  utá  először. Jézus azt 
mondta: „Amikor látjátok a fügefát rügyezni.” Ott van. Azt mondta: „Tanuljatok a példázatból. 
Azt mondjátok, közel a nyár. Amikor ezt látjátok, akkor tudjátok, hogy már a küszöbön áll az 
óra.” Bizo  ott ag u k ár az idő égé .  
47-223 Látjátok Dániel „utálatosságát”, és a többi dolgot? Azt mondta: „Amikor eljön a 
Fejedele , Ő 1260 napig fog prédikálni”, ami három év és hat hónap. És pontosan ezt prédikálta 
Jézus. Eljön a zsidókhoz egyedül, és aztán kivágatik áldozatként az emberekért. És feláll a 
pusztító utálatosság: a mohamedán vallásúak felállítják Omar mecsetjét ott. „És letapossák 
Jeruzsálem falait (óh, meddig is?) amíg beteljesül a pogányok kora.” És aztán újra visszatér a 
zsidókhoz, és akkor lesz, hogy az armageddon-i sata… Ott a pogá okat hí ta, hog  épet 

álasszo  az Ő Ne éért, az Ő Me asszo át. Fig eljétek. Ige , ura . Az a  i d 
eg áltott zsidó, akik ek addig ott kell áll iuk. Mi dezek…  

48-224 Amikor a gyülekezet felvitetik, Mózes és Illés megjelennek a Jelenések 11-ben és Jézus 
Krisztust hirdetik nekik. A Szentlélek pedig elvétetik a pogányoktól, jön az elragadtatás és 
felvitetik a gyülekezet. Az itt maradt zsidóknak pedig három és fél évig fognak prédikálni, mert 
azt mondta: „Még hetven hét határoztatott meg a Te népednek, és a Messiás kivágatok 
közülük.” A ikor Ő el étetik, akkor a zsidók kap ak hel et, és aztá  a zsidók ég kap ak háro  
és fél évet, amikor prédikálják nekik Jézus Krisztust. Bizony, a zsidókra következnek. És hiszem, 
test ére , hog  a ikor eljutu k Paleszti á a ez alkalo al… Óh, i ádkozzatok. Olvassák azt a 
Bibliát. Csak még egy dolog, van még itt egy kis rövid kérdés, és aztán ez minden. Azt hiszem, 
hogy ez itt egy imakérés.  
48-227 Nézzük csak. Dr. Reedhead (rídhed) azt mondta, amint ott állt és egy okos mohamedánnal 

eszélt… Most ag o  figyeljetek. A mohamedánok közül úgy húszezren jöttek az Úr Jézushoz, 
a ikor látták a jeleket és sodákat Afriká a . Úg  húszezre  oltak, úg  har i ezer ől, talá  
tízezer ás… Mert a ag  tö ség oha edá  olt. És a ikor ott álltak, azt o dta : - A 
templomnál melyik prófétátok tudná meggyógyítani ezt az embert? Azt mondtam: - Melyik 
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bálványotok, ti bennszülöttek, tudná meggyógyítani ezt az embert? Azt mondtam: - Egyikük 
se . Eg ik próféta se  a te plo ál, illet e eg ik pap se … És azt o dta : - Egyetlen 
bálvány sem volna rá képes. És én sem. De a menny Istene feltámasztotta a Fiát, Jézus Krisztust, 
aki e erek között él a, aki tökéletese  egg óg ította ezt az e ert, aki itt áll… Ezt az 
e ert, aki ek póráz a  a aká , ert eg  per el ezelőtt ég úgy vezettétek, mint a kutyát. 
Most pedig itt áll a lábán, jól van és egészséges.   
49-229 Dr. Reedhead (rídhed) azt mondta nekem a minap este, amikor ott ült az autóban, azt 
mondta: - Óh, óh! Erről go dolkodott. Azt o dta, hog  eljött hozzá eg  oha edán, aki 
beszélt egy nagy tudós mohamedánnal. Azt mondta:- Nos, uram, miért nem tagadod meg az 
öreg halott prófétádat, Mohamedet? Most emlékezzünk rá, hogy a mohamedánok hisznek 
Istenben. Ott Afrikában fel van akasztva egy hatalmas gong. És fognak egy nagy gumi 
kalapácsot, és megütik így vele, és a hangja az egész vidéken végigzeng. És minden mohamedán 
megáll, és kiáll a pap a templom tetején, és azt mondja: - Egyetlen igaz Isten van, és Mohamed 
az Ő prófétája… Ők Is áel g er ekei. Látjátok, Hágáré, Á rahá  fiai Hágártól. Látjátok? 
Hisznek Jeho ah Iste e , de úg  hiszik, hog  Jézus… Ez… Ő a i Meg áltó k, aki a 
pogá okhoz elküldetett a sza ad asszo tól: Izsák… Látjátok, Sárá  keresztül. És ost ők 
Hágáro  keresztül jöttek: Is áel, és tőle szár az ak a oha edánok. És Mohamed sírjánál, el 
kelle e e etek eg éz i, ag o  egdö e tő az a ag  sírhel  ott. És  é e ott a  
egy fehér ló felnyergelve, mivel Mohamed megígérte, hogy fel fog támadni a sírból egy napon, 
és felugrik a fehér lóra és leg őzi a ilágot. És minden egyes pillanatban ott van egy fehér ló egy 
hűséges őrrel, ott áll ak és árják, hog  Moha ed feltá adjo  a halál ól.  é  telt el azóta.   
49-233 Ők hisz ek Jézus a , azt o dják, hog  eg  próféta olt. A régi Jeruzsále  falai  
építettek egy hatalmas nagy szent helyet, hogy Mohamed majd oda jöjjön el. És van egy jóval 
kise  sze t hel  is ott, Jézus szá ára. Látjátok, ők azt o dják: - Jézust nem feszítették meg, 
sak összeka arták az e erek. Valójá a  Ő felszállt eg  lóra és ello agolt… Látjátok? Ők 

tényleg ezt hiszik. És egy piros pötty van a szemük között. Ha elmentek Indiába, meg fogjátok 
látni. Óh, ezrével állnak ott.  
235 És akkor Dr. Reedhead (rídhed) ott állt, és azt mondta: - Miért nem veted el azt az öreg, 
halott prófétát és fogadod el Azt, aki feltá adt a halál ól, az élő Krisztust? Ő ta ult e er, és 
tudja, hogyan kell jól fogalmazni. Azt mondja, hogy a mohamedán ránézett (egy okos, tanult 
ember itt Amerikában, itt is tanult), és azt mondta: -, kedves uram, mi többet tehet értem a te 
feltámadott Jézusod, mint amit az én halott prófétám már megtett? Azt mondta: - Az én halott 
prófétá  halál utá i életet ígért… Ezt Jézus is egtette. – Nos, olt eki ala ije… Azt o dta: 
- Mindketten írtak egy könyvet. Te azt hiszed, amit Jézus írt, én pedig azt hiszem, amit 
Moha ed írt. Mi dkét kö  életet ígért… Azt o dta: - Akkor mi többet tehet a te Jézusod, 

i t az é  Moha ede ? Nos, tehát e ek az e er ek az eg szerű té ek e  igaza olt. Azt 
mondta: - Csak eg  pilla at, ked es ura … Azt ondta: - Az én Mohamedem soha nem ígért 

eke  ol a  dolgokat, i t a te Jézusod… Azt o dták, hog  feltá adott, és hog  a ilág 
végezetéig veletek lesz, és hogy ti is ugyanazokat a jeleket és csodákat fogjátok tenni, mint 
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a iket Ő, a ilág égezetéig… Hog  betegeket gyógyítotok, halottakat támasztotok fel, 
leprásokat tisztítotok eg és ördögöket űztök… Azt o dta: - Alaposan tanulmányoztam a 
kereszté séget… Azt mondta: - Most hadd lássam, ahogy ti tanítványok megtermitek Jézus 
Krisztust, és akkor elhiszem, hog  feltá adt a halál ól. De ha e … Moha ed il es it soha 

e  ígért, ő sak életet ígért a halál utá . És ez ug a az, i t a it ti ta ítotok, ha e  
szá ítjuk a tö i dolgot… A ak az e er ek igaza olt, a oha edá ak teljese  igaza olt.  
50-237 Dr. Reedhead (rídhed) azt mondta, ott állt és sírt. Azt mondta: - Branham testvér, rád 
go dolta … És átszaladt ide, és e e t oda, és rátette  a keze et és leszállt rá a Sze tlélek 
keresztsége. És most már lát látomásokat is, meg minden más. Hadd találkozzon vele most az a 
mohamedán. Most már egy másik ember lett. Azt mondom, hogy a mi Jézusunk feltámadt a 
halálból, és él ma. És ugyanazokat a dolgokat cselekszi, mint amiket akkor, mindenféle jeleket és 
csodákat. És ti fundamentalisták, ott ültök és próbáljátok ezt kimagyarázni valahogyan, és így 
pontosan a Biblia fundamentalista részét hagyjátok ki. Így van. Jézus Krisztus, Isten feltámadott 
Fia, más nyelveken szól rajtatok keresztül, prófétálni tud rajtatok keresztül, látomásokat tud 
mutatni rajtatok keresztül, és ismeretlen nyelveket tud magyarázni rajtatok keresztül. És mindez 
az Ő része. És ezt a részét e i, a azt eg kihag i ol a , i tha e ge  ketté ág átok, és 

e étek a sípő et eg a lá ai at, és azt o da átok, hog  teljese  eg ag ok, iköz e  
ezt a részemet meg el sem fogadtátok. Csakis teljességemben tudtok engem elfogadni. És ezért 

ag ok é  teljes e a géliu i prédikátor, aki i de ről, a it Iste  o dott hiszi, hog  az 
igazság. Á e . Di sőség! Most ag o  sze t he pergő ek érze  aga at! Igen, uram. 
Hiszem ezt!  
51-Q-7 7. A Máté 24:29 arról beszél, hogy a nap elsötétül, és hogy a hold nem ad világosságot, 
és a sillagok lehulla ak az ég ől. Ez az elragadtatás előtt vagy utá  fog törté i, vagy éppe  

ielőtt Jézus eljö e, hogy uralkodjo  a földö ? 

Szerény hitem szeri t, é … Ne  tudo , azt hisze , a Máté -ről a  itt szó. Tehát Jézus 
arról eszél, hog  lehull ak a sillagok. Hisze , hog  ez éppe  azelőtt a , hog  egkezdőd e a 

o orúság ideje a földö . Volt erről eg  fur sa go dolato , a i e  soka  e  fogtok elem 
eg et érte i; de képzele , hog  az időse ek közül hallottátok ár azt a ta ítást, a i szeri t 
már átmentünk a nyomorúság korán. Látjátok, én nem hiszem, hogy a gyülekezet keresztül fog 

e i a o orúság idejé … Nézzétek, é … Csakis úg  ta íto  az Újszövetséget, hogy az 
Ószövetség az árnyéka, mint például hogy a Szentlélek van itt sábesz napnak és így tovább. 
Minden ott egy árnyékkép.  
51-243 Most nézzétek meg az Ószövetséget. Amikor látjátok a csapásokat, azok ott voltak 
Egyiptomban is, ugye? És Isten kihozta az Ő épét az ígéret földjére. Íg  a ? És Izráel soha 
se il e  sapást e  kapott… Éppe , a i t a sapások… Mielőtt bementek, elmentek 
Gósen-be. Így van? És a nap nem aludt ki, nem jöttek a szúnyogok, nem voltak ott békák és 
bögölyök, nem voltak viharok, nem volt mennydörgés, nem pusztultak el az állatok, és 
egyáltalán minden más is megmaradt Gósen- e . Íg  a ? Ez a ak az előképe, hog  a 
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gyülekezet el fog menni még a nyomorúság beállta előtt. Jézus azt o dta: „Amikor látjátok 
ezeket a dolgokat megtörténni, emeljétek fel a szemeteket, mert közel a ti megváltásotok.” 
Látjátok? Hisze , hog  a hold és a ap és a sillagok… És azt o dták, hog … Mi djárt fel is 
olvasom: „És az e erek e ekül ek és elrejtőz ek, és keresik, hogy megölhessék magukat, és 
nem tehetik”, és íg  to á . Hisze , hog  ez éppe  a o orúság előtt fog eteljesül i. Most 
figyeljétek, jön a nyomorúság. Amikor beáll a nyomorúság, a gyülekezet felmegy. Most 
emlékezzetek rá, hogy egy átlagos gyülekezet, a Szentlélek nélkül való, bele fog menni a 
nyomorúságba. Csakis a választottak mennek át. Óh, most nagyon szeretnék itt elmondani 

ala it. Adtok eke  ég háro  per et? Hog  is hí juk akkor az elragadtatás a  e e lé ő 
embereket: a maradék? Igen? Rendben. Tehát azt szeretném mondani, hogy a Menyasszony. A 
maradék pedig azok az emberek, akik itt maradnak.  
52-247 A ikor eg  asszo  ekilát kisza i eg  szok át, akkor eszélü k erről. Kiteríti az 
a agot, igaz, a i ől sza ia kell. Íg  a ? És kiteríti a szabásmintát erre. Megjelöli, hogy hol 
kell elvágnia az anyagot. Így van? Óh, testvérem, ez nagyon jót tesz neked. Ki végzi a választást? 
Iste  álaszt. Íg  a ? Ne  é  o do  eg, ha e  Ő o dja eg. És Ő azok fölé helyezi azt a 
szabásmintát, akik fölé akarja. Így van? 

Volt tehát tíz szűz, akik ki e tek, hog  találkozza ak a Vőlegé el. Íg  a ? Mi az, hog  
’szűz’? A ’szűz’ a it jele t: tiszta, sze t. Íg  a ? Mi eg  szűz lá ? Eg  éri tetle  lá , eg  
szűz. Mi az, a i teljese  tiszta, i t a szűz olíva olaj? Ez azt jelenti, hogy addig tisztították, amíg 
teljese  szűz lett, teljese  tiszta. Mi a szűz ara ? A ikor az összes salak… Át e t a tűző  és 
kiégették előle a salaka agot. Íg  a ? Az összes vasat és más anyagokat, mindent kiégettek 

előle, és eg szerűe  sak a aga szűz állapotá a  a .  
52-251 Tehát olt tíz szűz, akik el e tek, hog  a Vőlegé el találkozza ak. Jézus o dta íg . 
Így van? Hányan hiszik így, azok mondjanak áment. (A gyülekezet felel: - Ámen!) Tízen mentek, 
hogy találkozzanak Vele. Most figyeljétek meg, hogy akik elmentek, mind szentek voltak. Ahhoz, 
hog  sze tek leg e ek, eg kellett sze telőd iük, ert ez az eg etle  egtisztulás: Iste  
eg etle  tisztulása a egsze telődés. Íg  a ? Most fig eljetek. Mi d a tíze  egsze telődtek, 
de ötnek közülük nem volt olaj a lámpásában, a másik ötnek pedig volt olaj a lámpásában. Így 

a ? Mit jelképez az olaj? Ne  a tisztaságot, e  a szűz állapotot. Az olaj a Sze tlelket 
jelképezi.   
253 Most ha ezt mondom, és egy kicsit bántó számodra, én ezt nem bántásnak mondom. 
Bocsássatok meg nekem érte, és azért ne kerüljétek a gyülekezetet. Én csakis azért vagyok itt a 
szószéknél, hogy próbáljak nektek segíteni. Értitek? Tehát nézzétek, hadd mutassam meg ezt. 
Egyetlen gyülekezet sincs a földön, amelyik tisztábban élhetne, mint a nazarénusok a 
ta ításuk a , a Zará dok Sze tek és a tö iek. Íg  a ? Ők teljes érték e  hisz ek a 

egsze telődés tisztaságá a , és i de e . A tisztaságot és a egsze telődést i de  
értelemben hiszik. A Szentség szervezetek, a tör é eskedők, i d hiszik ezeket. Szentek, az 
asszonyoknak hosszú hajuk van és hosszú szoknyájuk, a férfiak még csak az ingujjukat sem 
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tűrhetik fel, sok helyen. Minden megvan: nem érintenek, nem dohányoznak, nem isznak, 
se i… E ől se it e  tesz ek. Látjátok? Sze tek, tőlük tisztá a  e  is lehet élni. De 
ugyanez a nazarénus gyülekezet, ha egy ember nyelveken szólna a gyülekezetükben, azonnal 
kizárnák onnan. És megmondták, hogy még csak le sem ülnének egy olyannal. Bizony, így igaz. 
Ha nem hiszitek el, próbáljátok ki egyszer, lássátok meg magatok. Lássátok meg ti. Még csak 

elego dol i is g űlöl ek. Azt o dják rá: - Ez az ördög…   
53-256 Öte  közülük… Tíze  oltak szüzek. Öte  öl sek voltak, és nekik volt olaj a lámpásukban, 
a másik öt pedig olyan tiszta és szent volt, amilyen csak lehetett, de nem volt olajuk. 
Megsze telődtek, de a Sze tlélek élkül alók oltak. „Hárman tesznek bizonyságot a földön: a 
víz, a Vér és a Szellem.” Szent János 5:7, illetve 1János 5:6. Ez áll benne: „Hárman vannak, akik 
bizonyságot tesznek a mennyben: Atya, Fiú és Szentlélek, és ez a három Egy. De hárman vannak, 
akik bizonyságot tesznek a földön: víz, vér és szellem, ez a három nem egy, hanem egyként 
egyeznek.” Tehát nem lehet meg neked az Atya a Fiú nélkül. Nem lehet meg a Szentlélek az 
At a, a Fiú és a Sze tlélek élkül. Ők Eg . Te… Ők el álaszthatatla ok. Viszo t egigazulhatsz 
a élkül, hog  egsze telőd él. És egsze telődhetsz a élkül, hog  egle e eked a 
Szentlélek: lehetsz tiszta, élhetsz tiszta életet és meglehet neked az istenfélelem látszata, és 
mellette tagadhatod a gyógyítás hatalmát és a nyelveken szólást, és Isten nagy ajándékait 
(mindegyiket innen).  
53-260 Itt a  tehát az öt szűz, akik ek volt olaj a lámpásukban, elragadtatási hit, akik hitték 
mind a jeleket, csodákat, próféciákat és mindent. És ezek öten kivágattak a maradék közül és 
felvitettek. A többiek pedig továbbra is szüzek maradtak és nem fognak elveszni, de bele fognak 
menni a nyomorúság idejébe. Jézus azt mondta: „Lesz…” És azt mondták, azt mondták: „Adjatok 
nekünk az olajotokból, mert akarjuk most a Szentlelket.” Ezt most mindenki tudja, hogy ez itt a 
Szentlelket jelképezi: Zakariás 4, és Jakab 5:14. Mindenki tudja, hogy ez a Szentlelket jelképezi. 
Tehát azt o dták… Ezért a , hog  olajjal ke ü k fel, ert ez a Sze tlelket jelképezi: „A 
Szelle  olaja…” – ezt mondja a Biblia.   
54-264 Tehát ezek ek eg olt a Sze tlélek, és eg oltak sze telőd e. Ezek itt egsze teltek 
voltak és megvolt nekik a Szentlélek: hitték mind a jeleket és mindent Isten hatalmáról. Minden, 
a iről Iste  eszélt itt, ekik eg olt az és hitték azt. Ezek fel itettek. És azt o dták: „Adjatok 

ost ekü k, ost…” Azt mondták: „Nekünk is csak ahhoz van elég, hogy bejussunk” – és aztán 
mentek is el az elragadtatásba. És azt mondta: „Menjetek és vegyetek magatoknak azoktól, akik 
árulják ezt” – mondták. És mentek és próbáltak imádkozni akkor azért, hogy vegyék a 
Szentlelket, de a pogányok kora lejárt és jött az üldöztetés. És azt mondta: „Ki ettettek a külső 
sötétségre, ahol lesz sírás, jajgatás és fogcsikorgatás.” A ásodik feltá adás a  iszo t ők 
lesz ek a ke skéktől külö álasztott juhok, de soha e  a Me asszo , a választottak. Ez az 
asszony magjának a maradéka.   
54-268 Mi a maradék? A kivágott darab, ami megmaradt, ugyanolyan anyag. Így van? Ha kivágtok 
magatoknak a pamutvászonból egy ruhát, akkor kiterítetek egy nagy darab pamutvászon 
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anyagot magatok elé, és abból kiszabjátok a ruhát. Rajtatok áll, hogy hová helyezitek a 
sza ás i tát. Iste  dö ti el, hog  ho á hel ezi az Ő sza ás i táját, és azt a dara ot ágja ki. Íg  
van? És most itt, itt van ez a maradék pamutvászon: ez is ugyanolyan jó, mint ami a ruhában 
van. Így van? De ez Isten választása. Isten választja ki az Ő g ülekezetét, Iste  re deli ele e el az 
Ő g ülekezetét, Iste  hí ja el, Ő sze teli fel, és Ő iszi fel. A aradék pedig itt arad, hog  

égig e je  a o orúság időszaká .   
54-269 És ez az, ahol sok Biblia tudós ma összezavarodik, azt gondolják, hogy a Menyasszony már 
átment a nyomorúságon. Azt mondta egyszer nekem egy ember: - Nem tudom, Branham 
testvér. Láttam a Menyasszonyt a mennyben. És a sárkány vizet eresztett ki a szájából, hogy 
háborúzzon a Menyasszonnyal. És a 144000, akik a Menyasszony, ott álltak a Sinai-heg e … Azt 
mondtam: - Óh, nem. Nem, nem, nem. Teljesen összekavartad. A Menyasszony a mennyben 

olt… És az asszo  agjá ak aradéka pedig, e  ő, e  a sza ás i ta, ha e  a aradék 
volt ott, és az üldöztetés (a római birodalom), amikor a katolikusok egyesülnek és egyesítik 
erőiket a ag  eg házzal…  
55-271 Hisze  ár eg a … A té é is utatta a i ap este. A etodista eg ház pró ál 
egyesülni a baptistákkal, és a Krisztus gyülekezetei próbálnak egyesülni a katolicizmussal és egy 
közös oltár elé állni. Mit mondott a püspök, amikor a minap este perbe fogták, hogy 
ko u ista leg e ? Ott állta , és é  aga  is ézte  a té é e . Mi d ája … És a ikor 
eljö  az az idő, akkor lesz az üldöztetés, és a Sze tlélek leszáll a etodistákra és a aptistákra, 
és mind nyelveken fognak szólni, dicsérni fogják Istent és gyógyítani fogják a betegeket, és 
prófétálni fognak, és mind bekövetkeznek a jelek és a csodák. A választottak felmennek, és a 

aradék itt fog arad i, hog  égig e je  a o orúság időszaká . És az idő égé , a ikor 
látni fogják, hogy mi történt, mártírhalált kell halniuk. 55-272 Aztán nézzétek. Azt mondjátok: - 
Akkor Branham testvér, most azt mondod, hogy azok az emberek itt lesznek a fehér trónos 
ítéletkor? Ők… A Me asszo  soha e  lesz egítél e. Ne , ura . Ő Krisztus a  a . Hog  
kerülsz bele Krisztusba? „Egy Szellem által mindnyájan egy Testbe kereszteltetünk.” Így van? 
Most nézzétek, itt. A Biblia azt mondja: „Megkezdődött az ítélet és Kö ek ittattak eg.” Így 

a ? A ű ösök kö ei. És eg  ásik Kö  is eg ílt, a el  az Élet Kö e olt, és i de  
ember így ítéltetett meg. Így van? És ki végezte az ítéletet? Jézus és a szentek. Azt mondta: „Jött 
és szolgált az Idők Vé é ek, aki ek a haja ol a  olt, i t a g apjú.” És azt mondta: „Tízezerszer 
tízezren jöttek Vele, és szolgáltak Neki az ítéletben.” Itt van Jézus, amint visszatér Királyként és 
Királ éké t; a a sorá ak ége, és Ő ős. Itt áll a Király és a Királyné. És ott áll az a 

egsze telődött soport; Iste  azt o dta: „Álljatok az Én jobbomra ide.” Ez az a megnyílt 
Kö , a ű ösök: „Álljatok a bal oldalamra.” Itt vannak azok, akiknek a nevük bele volt írva a 
Bárány Élet Könyvébe.  
55-274 Azt mondod: - Bra ha  test ér, a e e  ide a  ír a, eg ek… Várj sak eg  per et. 
Iskáriótes Júdás is meg volt szentelve. Húú. Testvérem, ébredj fel, csípd meg magad, hogy 

ehog  le aradj erről. Érted? Iskáriótes Judás, az ő szelle e a az a tikrisztus. Ezt tudjátok. 
Jézus Iste  Fia olt, Iste től jött és Iste hez e t issza. Júdás a kárhozat fia olt, a pokol ól jött 
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és a pokol a e t issza. Jézus a egtérő űnöst Magával vitte, Júdás pedig magával vitte a 
eg e  térőt… „Ha te ag … Ha iste i g óg ító ag , akkor selekedd eg ezt. Ha ez ag , 

akkor tedd eg…” Látjátok, az a kérdőjel Iste  Sza át áthúz a.  – A csodák napjai elmúltak. Ha 
ez van, akkor mutasd meg eke . Ha, ha, ha… Látjátok? Iste  azt o dta: „Ez mind igaz!”  
56-276 Most figyeljétek. Iskáriótes Júdás megigazult hit által, és hitt az Úr Jézus Krisztusban, és 
megkeresztelkedett. A Biblia mondja: „Jézus egkeresztelte a ta ít á ait, az Ő ta ít á ait.” 
Re d e . Sze t Já os : , ielőtt kiküldte ol a őket, azt o dta: „Sze teld eg őket, 
Atyám, az Igazság által. A Te Igéd az Igazság.” És Ő olt az Ige, ég ielőtt az e gesztelést 
elvégezte volna. Más szavakkal: „At á , i t eg  előzeteské t, kio tott véremmel 
megszentelem ezeket.” Hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek ellen, és kimentek, és 
ördögöket űztek ki. Íg  a ? És g óg ították a etegeket. Íg  a ? És isszajöttek, 

egsze telőd e, ör e dez e, ugrá doz a, kia ál a és Iste t agasztalva. Így van? És azt 
mondták: „Még az ördögök is engedtek nekünk.” És Jézus azt mondta: „Ne örvendezzetek azért, 
mert az ördögök engedelmeskedtek nektek, hanem azért örvendezzetek, mert a nevetek be van 
írva a menny Könyvébe.” Így van? Iskáriótes Judás velük volt, egyikük volt, kihívott, megszentelt, 
és a neve bele volt írva a Bárány Élet Könyvébe. Olvassátok el a Máté 10-et és nézzétek meg, 
hogy nem így van-e. Mi deg iküket elhí ta, és Júdás eg ikük olt, ott elük. Kiküldte őket, és 
hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek ellen.  
56-280 Most fig eljetek. Veg étek fel a sokktól édő ellé eteket. A ikor Júdás feljött a ól a 
g ülekezet ől a g ülekezet ki stár okaké t, ő a Pásztorral dolgozott eg ütt, Jézussal. De 
amikor eljött a pünkösd, megmutatta a foga fehérjét. Meg utatta, hog  i olt ő. És olt 
benne annyi önérzet, hogy elpusztította magát és felakasztotta magát egy fára, hogy 
beteljesítse a próféciát. És Júdásnak az a szelleme el fog jönni és hinni fog az Úr Jézus 
Krisztusban. Mint ahogy Jézus mondta: „Az ördögök is hisznek és reszketnek.” Előáll, és ta ítja 

ajd a egsze telődést, és ol a  tiszta és sze t életet fog él i, a il et sak lehet, de a ikor a 
Szentlélek keresztségére és a Lélek ajándékaira kerül a sor, azt meg fogja tagadni. Minden 
alkalommal kimutatja akkor a foga fehérjét. Itt van az a szellem. Nézzétek. És Jézus azt mondta: 
„Vig ázzatok…” Máté 24, újra. „A két szellem olyan közel lesz egymáshoz, hogy még a 
választottakat is megtévesztené.” Íg  a ? Ahol fekszik az a sza ás i ta… Testvérem, jobban 
teszed, ha olyan régimódian hiszel, Szentlélek-prédikátorokkal és rendezed magad Istennel. Így 
van. Ne legyél úgy, hogy megvan az istenfélelem látszata, de közben tagadod az erejét. Ámen.  
57-282 Mindenki jól érzi magát? (A gyülekezet felel: Ámen!)  

Mikor mind a mennybe érünk, 
Micsoda örvendezés lesz ott!        
Mikor mind meglátjuk Jézust, 
A győzel et é ekeljük és kiáltjuk ajd. 
Mikor mind a mennybe érünk, 
Micsoda örvendezés lesz ott!        
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Mikor mind meglátjuk Jézust, 
A győzel et é ekeljük és kiáltjuk ajd. 
 

Hallelujah! Állju k sak fel eg  per re. Há a  szeretitek Őt teljes szí etek ől? E eljétek fel 
a kezeteket, és mondjátok: Di sőség az Úr ak! A g ülekezet felel: - Di sőség az Úr ak!  Ura , 
hiszem a teljes evangéliumot! (A gyülekezet mondja: - Uram, hiszem a teljes evangéliumot!) 
Segíts, hogy szolgád legyek. (A gyülekezet felel: - Segíts, hogy szolgád legyek.) Hallelujah, 
hallelujah! Szeretitek Őt? A g ülekezet felel: - Á e !  A Bi liá a …  
57-283 Eg  asszo  azt o dta eg szer eke … Eg  fiatale er, aki az ut a túloldalá  lakik, 
talá  hallgat i ket a este, a túloldalo  lakik. Eljött ide. És Lula test ér ő, aki ide járt a 
gyülekezetbe, ott kiáltozott hátul. Én prédikáltam, Neville testvér. És a fiatalember azt mondta 

eke … Vasár api iskola ta ító olt itt az Első Baptisták g ülekezeté e . Azt o dta: - Billy, 
nagyon élveztem a szolgálatot addig, amíg az az asszony el nem kezdett kiabálni és azt kiáltozni: 
Köszö ö , Jézus; di sőség az Úr ak! És úgy pár percenként valaki mindig mondta (Seward 

(szóvörd) testvér), hogy: Dicsőség az Úr ak, á e … És akkor a Születési előjog elvesztése í ű 
üze etet prédikálta  arról, hog  Ézsaú el eszítette az előjogát. És sak o dta , o dta , ők 
meg kiáltoztak, én meg mondtam. És azt mondta: - Óh, szi te kirázott tőle a hideg, eg szerűe  

e  írta  el isel i… Azt o dta  eki: - Testvérem, ha valaha is bejutnál a mennybe, ott 
izo  halálra fag ál… Azt mondtam: - Bizony a mennyben egész nap megy a kiabálás, éjjel és 
appal… És ez íg  a , test ére , Óh, ige , ura .  

Óh, lát i akaro  Őt, ar át eglát i,  
Ott é ekel i örökké az Ő eg e tő kegyel éről,  
A di sőség ut ái  hadd szóljo  ha go ,  
Gondok nélkül, végre otthon, örökké örvendezni. 
Óh, lát i akaro  Őt, ar át eglát i,  
Ott é ekel i örökké az Ő eg e tő kegyel éről,  
A di sőség ut ái  hadd szóljo  ha go ,  
Gondok nélkül, végre otthon, örökké örvendezni. 
 

Ámen. Rendben, Neville testvér, Isten áldjon. Gyere, és zárd be az alkalmat. 

*** 


