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Kérdések és válaszok a pecsétekről 
 

1 Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk ezért az alkalomért, hogy 
ismét közösségben lehetünk Isten Igéje körül, Isten jelenlétében. Annyira 
hálásak vagyunk, amiért velünk vagy ma délelőtt, hogy segíts nekünk és hogy 
megáldj bennünket. Bocsánatot kérünk a bűneinkért, hogy a lámpásaink 
megtelhessenek olajjal, hogy meg legyenek tisztítva és égjenek; hogy használjál 
bennünket most a Te nagy neved tisztességére. Isten szeretett Fiának nevében 
kérjük ezt, Jézus Krisztuséban. Ámen. Helyet foglalhattok. 

 Mt 25:1-6 

2 Éppen akkor jöttem be, amikor hallottam azt az üzenetet elhangzani. 
Tehát igaz, hogy töltve kell tartanunk a lámpásainkat. Tartsuk a mi… Tudjátok, 
amint égetitek… Nem mehettek úgy tovább, mint ahogy eddig tettétek, látjátok, 
mert az olajból égő tűz szenet csinál. Ezért van, hogy megtisztítani… Meg kell 
tisztítani a lámpásotokat, mert a kanóc végén lévő szén… 

 Fil 3:14 

3 Közületek sokan, akik úgy velem egyidősek… Amikor a 
petróleumlámpát használtuk, abban szén volt ott, ahol égett; és ezért az ütközött 
a fényével. Ezért kell mindig leszednünk róla a szenet, hogy nyomulhassunk 
előre a Krisztus magas elhívásának jele felé. 
4 Most ez egy gyönyörű szép délelőtt kívül és belül is, amint a húsvéti 
időszak közeledik. És ma este az utolsó pecséthez jutunk el, ha az Úr úgy akarja. 
És ez egy nagyon titokzatos pecsét. Nagyon, nagyon, mert még csak nem is… 
Sehol nincs is említve az Igében: jelképek sincsenek, vagy bármi, amibe 
kapaszkodhatnánk. Úgyhogy közvetlenül a Mennyből kell jönnie. 

 És ez egy megfeszített időszak nekem. Egész héten az volt. Ez lesz a 
nyolcadik napom egy szobában. És észrevettem, hogy itt sok… Ezeket a 
kéréseket ki kellett válogatnom. Sokan kértek személyes beszélgetést. Ezt 
nagyon szeretem. Szeretnék eleget tenni ennek, de most nem tudok, mert értitek, 
hogy az egész… Most azt próbáljuk tenni, hogy megtaláljuk az Úr akaratának 
kijelentését, látjátok. És amikor van egy személyes beszélgetésed, az valami 
másnak a túlsó oldalára vet át minket, látjátok. 

 Zsolt 1:3 

5 És aztán, mint a betegekért való imádságban: az egy teljesen más dolog. 
Látomások és más dolgok. Az ember máshogy készül rá, és máshogy van rá 
felkenve. Mint ahogyan a Biblia mondta: “… a folyóvíz mellé ültetett fa”. 
Vízfolyamok: látjátok, ugyanaz a víz, de innen is megy ki belőle egy kis ér így, 
úgy, vagy amúgy. Attól függ, hogy milyen az a kis ér. Ugyanaz a Lélek. 
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 1Kor 12:4 

6 Pál az 1Korinthus 12-ben ugyanezt csinálta. Arról beszélt, hogy sok 
ajándék van, de mind ugyanaz a Lélek. Tehát látjátok, ha foglalkoztok egy 
dologgal, akkor változtatnotok kell ahhoz, hogy itt ezzel a másik dologgal 
foglalkozzatok – értitek, mire gondolok -, hogy abban az irányban készüljetek 
hozzá. Az embereket eljuttatni… És most a szívük arra figyel: mik ezek a 
pecsétek? Feszültség van. Mi ez? Estéről-estére amint bejövök ide, olyan 
feszültség van, hogy először valami másról kell beszélnem ahhoz, hogy ez a 
feszültség valamennyire csillapodjon, látjátok. És aztán a Szentlélek előhozza a 
pecsétet. Akkor kell nekem… Minden este így. És amikor ezt felcseréljük a 
gyógyításra vagy másra, látjátok… Az emberek mind egy dologra figyelnek. 
Alig lehet rögtön visszatérni a másik dologra. 
7 És aztán, tudva, hogy itt közöttetek dolgok történnek, látjátok… Én 
csak… Tudom… Tudom, hogy ezt nem látjátok. Teljesen biztos vagyok benne, 
hogy nem látjátok. És azt mondjátok: - Branham testvér, kemény dolog tőled, 
hogy ezt mondod… Tudom, hogy az. De nézzétek. Hadd mondjam csak el most 
ezt. Gondolom, hogy ezek a szalagok csak magunknak vannak, és így tovább. 
Hadd mondjam ezt: hogy nem kapjátok meg, látjátok, és hogy nem is kell 
megkapnotok. Tehát semmit ne próbáljatok magatoktól megmagyarázni. Csak 
messzebb kerültök tőle.  

 Csak fogadjátok meg a tanácsomat, ha hisztek most nekem. Ha Isten 
kedvessé tett engem előttetek, és tudjátok, hogy azok a kijelentések és dolgok… 
Hosszú ideje vagyok itt veletek, és az mindig helyesnek bizonyult. És most 
hogy duplán bizonyítsa a helyességét, pontosan összeilleszkedik az Igével, 
látjátok. Tehát tudjátok, hogy ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. Pontosan az. Látjátok, 
bizonyítva lett nektek. 
8 Most pedig fogadjátok el a tanácsomat, mint a testvéretekét. Semmihez 
ne rakjátok hozzá a saját értelmezéseteket. Csak menjetek tovább és éljetek jó 
keresztény életet, mert csak távolabb sodorjátok magatokat a valódi dologtól, 
amikor így tesztek, látjátok. Csak újra elsodorjátok magatokat tőle. És 
mindnyájan a tudatotoknál vagytok és tudjátok, hogy valami titokzatos dolog 
történik. És ez valóban történik, és én tudom, hogy mi ez. 
9 Ezt most nem csak úgy mondom. Isten kegyelme az, ami tudnom 
engedi, hogy mi ez. Ez valami olyan, ami hatalmas. És most elment, és a világon 
semmi mód nincs arra, hogy lássátok. De Isten engem úgy segéljen, ezzel a 
Bibliával a kezemben, hogy tudom, mi ez. Már korábban megmondatott nektek. 
Tehát ne próbáljatok bármilyen értelmezést hozzátenni, csak higgyetek nekem, 
mint testvéreteknek, látjátok. Hatalmas órában élünk. 
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 (Billy Paul Branham testvér beszél Branham testvérrel.)  

 Billy Paul, ahány imasor-jegyet kiosztottál, most vedd gyógyulásodt, 
Jézus Krisztus nevében. 

  A nagy orvos most közeleg, 

  Az együttérző Jézus. 

  Megörvendezteti a zokogó szívet, 

  Óh, halld Jézus hangját. 

 (Mindnyájan együtt!) 

  Legdrágább név a szeráfok énekében! 

  Legdrágább név halandó nyelven! 

  Legdrágább ének, mely valaha is szólt. 

 Istenem, ezen a szép páron, akiket előhoztak, a világban, egyik… 
Legyen meg az ő kérésük, Uram, Jézus Krisztus nevében. 

 … Jézus Krisztuséban, akire a testvérnő most gondol, Isten hatalma 
teljesítse az ő kérését. Hadd szabaduljon meg. Add meg, Uram, ezt most. 

 Úr Isten, Jézus nevében, add meg ennek az embernek a kérését. 
Imádkozom érte, Uram, az imádságommal. Ámen. 

Óh, hát nem csodálatos Ő? (A gyülekezet örvendezik és azt mondja: - 
Ámen!) Hiszem, hogy ha minden ember, aki elhaladt ma délelőtt ezalatt a 
hatalmas kenet alatt… Hiszek. Ha odanéztek… Ne valami hatalmas nagy 
valamit keressetek. Csak emlékezzetek annak az egyszerűségére, hogy hisszük 
azt, amit Ő megígért. Most pedig mondjuk ezt valamennyien együtt. Mi 
(Gyülekezet mondja: - Mi…) nem keresünk (…nem keresünk…) valami nagy 
dolgot (…valami nagy dolgot…), hanem Jézus nevében (…hanem Jézus 
nevében…) elfogadjuk az Ő ígéretét. (…elfogadjuk az Ő ígéretét.) 

Ezzel pontot tettünk a végére. Lezártnak tekinthetjük. (A gyülekezet 
hangosan örvendezik, és azt mondja: - Ámen!) Ámen! Isten áldjon meg 
benneteket! 
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 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnőm, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat Woods (ejtsd: vudsz) testvérnő, Jézus Krisztus 
kezeiből… 

 Vedd gyógyulásodat… 

 Végy gyógyulást… 

 Vedd gyógyulásodat, Roberson testvérnő, Jézus Krisztus keze által… 

 Végy gyógyulást, testvérem, Jézus Krisztus keze által… 

 Végy gyógyulást, testvérnő, Jézus Krisztus kezéből… 

 Gyógyítsd meg őt, Jézus Krisztus nevében… 

 Végy gyógyulást, testvérnő… 

 Vedd gyógyulásodat, fiam, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér, Jézus Krisztustól… 

 Weerts (ejtsd: vírtsz) testvér, vedd gyógyulásodat, testvérem. Fogadd el 
Krisztust… 

 Testvérnő, vedd gyógyulásodat Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem…  

 Testvérem, Jézus Krisztus nevében vedd… 

 Jézus Krisztus nevében… 

 Jézus Krisztus nevében… 

 Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében, vedd… 

 Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében vedd gyógyulásodat, testvérem… 

 Jézus Krisztus nevében… 

 Jézus Krisztus nevében vedd gyógyulásodat, testvérnő… 

 Jézus Krisztus nevében… 

 (Billy Paul Branham testvér a mikrofonhoz lép és azt mondja: - Ennyien 
akarták, hogy imádkozzunk értük?) 

 (Lee Vayle testvér beszél Branham testvérrel.) 

 Az Úr Jézus keze adja ezt meg neked, Vayle testvér, a szerettedért való 
kérésedet, Jézus nevében. 
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10 Olyan időben élünk, ahol… Nos, csak légy nagyon alázatos, légy 
keresztény, és próbálj meg Istennek élni. Élj becsületesen az embertársaddal, és 
szeresd azokat, akik nem szeretnek téged. Ne próbálj semmi… Látod, ha azt 
teszed, csak egy titokzatos valamit csinálsz belőle, és összezavarod Isten valódi 
programját, látod. 
11 Tegnap délután történt valami a szobámban, és soha nem fogom tudni 
elhagyni azt, látjátok. És így, ti… És két héttel ezelőtt történt valami, amitől 
soha nem leszek képes – amíg csak élek ezen a földön -, amitől soha nem leszek 
képes eltávolodni, látjátok. És így… 
12 De a gyülekezet, ti nem tudhatjátok ezeket a dolgokat. Ezért ne rakjátok 
hozzá a saját értelmezésetek semmihez sem, látjátok. Csak menjetek tovább és 
csak emlékezzetek arra, ami megmondatott nektek. Éljetek keresztény életet. 
Járjatok a gyülekezetbe és legyetek igazi világosság, bárhol is vagytok, és csak 
égjetek Krisztusért és mondjátok el az embereknek, hogy… Hogy mennyire 
szeretitek Őt. És csak engedjétek, hogy a bizonyságtételetek mindig szeretettel 
legyen az embereknél, mert látjátok, ha nem így van, akkor az belekever titeket 
valamibe, és aztán letértek a kitaposott útról. 
13 Látjátok, valahányszor próbáljátok ezt csinálni, így történt, látjátok. 
Tehát ne próbáljatok semmilyen értelmezést adni neki. És főleg ma este, amikor 
az a pecsét elétek kerül, látjátok. Egyszerűen ne próbáljátok meg magyarázni 
azt. Csak menjetek tovább és legyetek alázatosak, és menjetek tovább 
ugyanazzal az egyszerű üzenettel. Most azt mondod: - Branham testvér, ez…? 
Mi, mivel az élő Isten gyülekezete vagyunk, nem kellene nekünk…? 

 Nos, amint próbáltam… Nézzetek ide, azt akarom mondani… - Nos, 
miért nem tehetem? Kellene, hogy legyen… 

 Nem. Emlékezzetek, hogy ezt a ti javatokért mondom. Látjátok, azért 
mondom így, hogy megértsétek. Ha hisztek most nekem, akkor figyeljetek arra, 
amit mondok nektek. Látjátok? 
14 Most itt… Itt van egy hullám adó, és mi ezt rádióhullámnak nevezzük, 
látjátok, és ehhez van egy rádió. És lehet vele figyelmeztetni meg más dolgokat 
csinálni, mintha egy kard volna a kezetekben. Ez vehet a gonoszból, vagy csakis 
aszerint közvetíthet, amint az üzenetét kapja, látjátok? 
15 De most, például, a mindennapi ember; annyira sok szekta és klán nőtt 
fel a Lélek kis kitöltetései körül, hogy az emberek teljesen belemerülnek 
bizonyos dolgokba, kimennek és elkezdenek egy újabb mozgalmat, tudjátok, és 
ilyen dolgokat. Ezt ne akarjátok tenni, látjátok. 

 Most csak emlékezzetek, csak maradjatok úgy, ahogyan vagytok. És azt 
mondod: - Nos, az Úr… Nem, most csak legyetek óvatosak. 
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16 Most nézzetek ide. Hadd mutassak nektek valamit, látjátok. Tudtátok, 
hogy tízezer hang van ma este itt, ebben a teremben? Szó szerint azoknak az 
embereknek a hangjai, akik a rádió elektromos hullámain jönnek át. Miért nem 
halljátok őket? Hiszen ők hangok. Így van? Itt mennek keresztül a hullámaik. 
Emberek, alakok és testek mennek itt keresztül ezen a termen most. Így van? 
Akkor miért nem látjátok őket? Itt vannak: valóságos hangok, mint az én 
hangom. Nos, akkor miért nem halljátok? Látjátok, először valamit meg kell 
ütnie ahhoz, hogy kijelentse azt. Értitek? 
17 Most értitek? Tehát csak semmit ne magyarázzatok. Ha Isten azt akarja, 
hogy bármit is tudjatok, azt Ő elküldi nektek. Tehát csak legyetek most valódiak 
és valóban szilárdak most. Maradjatok nyugton. Valami történt. És most 
legyetek valóban… Értitek, mit akarok mondani, ugye? És csak legyetek… 
18 Ne próbáljátok magatokat különccé tenni ahhoz, hogy keresztények 
legyetek; mert ezzel csak távolabb viszitek magatokat Istentől, és… Ha értitek, 
ez az a harmadik húzás. A minap ezt meg kellett volna értenetek. Tehát akkor 
csak… 
19 Emlékezzetek rá, hogy ebben nem lesz utánzás, mint ahogyan a másik 
kettőben volt. Tehát ennyit kell tudnotok róla. Most csak… Csak emlékezzetek, 
hogy… Látjátok, valami történik ebben a teremben, és van valami itt… Ebben a 
teremben angyalok vannak, Isten hangja, de hogyan… Nem tudod… Ha nem 
halljátok a természetes hangot akkor, ha nincs ami azt kibocsássa, akkor hogyan 
tudnátok hallani a szellemi hangot? 
20 Lehet, hogy azt hiszitek, hogy valaki énekli ezt a bizonyos éneket, aki 
nincs is ott, látjátok. De amikor az valóban megüti a kristályt, amelyiket meg 
kell ütnie, akkor az valódi magyarázatot nyer, és igazolja azt azáltal, hogy 
megmutatja a képet. Értitek, mit akarok mondani? Most, az Isten Lelke, amikor 
az igazi Igén keresztül szól, az igazolja magát, hogy megmutassa magának, 
hogy igaz. Értitek? Rendben. 

 Most újra imádkozzunk. Mennyei Atyánk, éppen ott tartunk… 
Megnyitni ennek a könyvnek a fedelét, megtéve a test szerinti részét annak a 
próbálkozásnak, hogy visszaadjuk annak, amit Te megnyitottál nekünk a 
szellemi világban. És most imádkozom, Istenem, hogy segíts nekem, hogy 
tudjak helyes magyarázatot adni ezekre a kérdésekre, hogy mondhassuk el azt, 
hogy ezek segítették az embereket. Hadd adjanak nekik értést. 

 És imádkozom, hogy adj nekem értést, hogy kiküldjem ezt a Te 
népednek, hogy hadd legyen értésük, hogy együtt élhessünk Isten dicsőségére és 
tisztességére Jézus Krisztus neve által. Ámen. 

Kérdések és válaszok a pecsétekről 65 
 
 Végy gyógyulást, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Végy gyógyulást, testvérnő… 

 Végy gyógyulást, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnőm… 

 Végy gyógyulást, testvér…  

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér… 

 Vedd gyógyulásodat… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő… 

 Vedd gyógyulásodat Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat… 

 Végy gyógyulást… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Végy gyógyulást… 

 Végy gyógyulást, testvérnő… 

 Vedd a gyógyulást, Jézus Krisztus nevében… 

 Vedd a gyógyulást Jézus nevében. Ámen. 

 Végy gyógyulást… 

 Végy gyógyulást… 

 Vedd gyógyulásodat… 

 Vedd gyógyulásodat… 

 Vedd gyógyulásodat Jézus Krisztustól… 

 (Billy Paul Branham testvér lép a mikrofonhoz és azt mondja: - Van 
más, aki szeretne az imasorba jönni? Kérlek, hogy akkor jöjjetek. Ha van még 
más, aki az imasorba szeretne jönni, akkor kérlek, gyertek.) 
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 (Üres hely a szalagon. Billy Paul Branham testvér lép a mikrofonhoz és 
azt mondja: - Megtennétek, hogy oda hátramentek, kérlek? Akik ezen a 
folyosón állnak, kérlek, hogy gyertek ki onnan, és menjetek hátra! Egyfolytában 
menjetek hátra, kérünk. Köszönjük. Ti, akik a középső folyosón álltok, ti is 
körbemennétek? ) 

 (Branham testvér szavai csak részben hallhatóak és nem eléggé ahhoz, 
hogy nyomtatásban visszaadhatnánk az általa kifejezett teljes gondolatokat. Az 
imasor itt két percig és húsz másodpercig tart.) 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, Mitchell testvér… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Végy gyógyulást, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvér, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérnő, Jézus Krisztustól… 

 Végy gyógyulást, testvérem… 

 Vedd gyógyulásodat Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól…  

 Vedd gyógyulásodat, testvérem, Jézus Krisztustól… 

 Vedd gyógyulásodat… 
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 Most, csak ezt akartam mondani. És azt gondoltam, hogy ez a dolog 
irányítja azokat a szalagokat, de nem ez, hanem ez itt egy asztali lámpa. És azt 
hittem, hogy a szalagok irányítója is itt van. De mondták nekem, hogy csak egy 
mozdulattal jelezzek ott a testvéreknek abban a szobában, a felvevő szobában, 
és ők tudni fogják, hogy mikor kell leállítani a szalagokat és mikor nem. 

 Látjátok, a szalagoknak világszerte egy szolgálatuk van. Látjátok: 
mindenhol. Minden nyelvre és mindenre átmegy. Tehát vannak olyan dolgok, 
amiket itt elmondunk, de máshol nem mondanánk el, ezért szoktuk leállítani a 
szalagokat. 

 Most pedig, kérdésekre válaszolni nagy dolog. Tehát én… Most ezt 
megválaszolva, a legtöbbjük, a legtöbb kérdés, azon kívül… Mindegyik 
kérdés… Némelyikük egyáltalán nem is tartozik az üzenethez, de meg fogom… 
Illetve egyáltalán nem tartoznak a pecsétekhez, de próbálom megválaszolni 
őket. És kaptam őket, és amint mondva volt… 

 Mondták nekem, hogy a legtöbbjük, illetve közülük elég sok imakérés a 
betegekért és a szenvedőkért, és különféle ilyen dolgokért, és sorolhatnám 
tovább. És így ezekben nem volt semmi olyan kérdés, ami megválaszolásra várt 
volna. Aztán kaptam sok olyan kérdést, amik különféle dolgokról szóltak – az 
Igéről és más dolgokról -, de… Talán, ha van időnk, akkor megpróbáljuk 
megválaszolni őket a tőlünk telhető legjobban. 

 Efé 2:6 

 Most pedig… Ha pedig hibázom, emlékezzetek, hogy nem szándékosan 
hibázom. Tehát mindenki jól érzi magát? Ámen. Ez annyira… Így beszélünk a 
mennyei helyekről Krisztus Jézusban! Milyen csodálatos hely! Milyen 
csodálatos idő! 
21 Valahányszor csak a szószék mögött voltam a Gyülekezeti Házban; 
soha, a szolgálatom során soha nem mentem bele Isten birodalmába és a 
szellemi birodalmakba úgy, mint ez alkalommal -mindent meghaladóan, amit 
valaha is tettem a szolgálatom ideje során, bármelyik összejövetelen, bárhol -, 
mint most. Legtöbbször a gyógyításról van szó; ez pedig ugyanazon Lélek 
igazságainak a kijelentése: ugyanaz a Lélek. 

 Összességében egyedül voltam. Egy helyen volt a szállásom, egy helyre 
jártam enni. Egyszerűen csak egyedül voltam. Úgyhogy tényleg nagyon jó volt. 
22 És most rögtön, reggel vagy a következő reggel… Valószínűleg, ha 
időben tudunk végezni, csak imádkozni fogok a betegekért ma délelőtt, ha ezek 
a kérdések nem tartanak túl sokáig. Tehát kell, hogy majd egy kicsit egyedül 
lehessek, látjátok. 
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23 Az emberi elme csak ennyit bír elviselni. És amikor elérsz arra a pontra, 
hogy elzsibbadva egy órát ülsz Isten jelenlétében, és ott lebeg előtted a 
tűzoszlop, akkor nem tudsz túl sokáig ott maradni, érted? Az emberi lény azt 
nem bírja ki. És így… 

 Most, ezek a kérdések igazán szépek. Értékelem… És a bölcsességet és 
dolgokat, amit az emberek használnak. Most, ez első… És próbálom 
megválaszolni őket, és aztán, ha nem jól mondom, hát bocsássatok meg nekem. 

 És ha ti máshogy értelmezitek, és ha azt gondoljátok, hogy a saját 
elgondolásotok helyes arról a dologról, akkor csak menjetek azzal tovább. Nem 
lesz baj, mert csak egy vagy kettő van közöttük, ami bármilyen tekintetben is az 
üdvösséghez tartozik. A legtöbb kérdést ezen a másik oldalon a gyülekezet 
elragadtatásáról kérdezik. 
24 Tehát látjátok, itt van egy kérdés, ami még ezután lesz és ami meg fog 
történni, ott a másik részekben. Mert most túl vagyunk a gyülekezet korán a 
tanításainkban a könyvben. Túl vagyunk rajta, a 144000 elhívásának idején. 

 Most, itt van az első: 

1. A Máté 25-ben az öt okos szűz a menyasszony szolgálói, vagy pedig 
ők a menyasszony? Ha ez az öt szűz a menyasszony szolgálói, akkor 
hol van a menyasszony? 

 Mt 25:1-6 

25 Most, a legjobb értésem szerint ez az öt szűz… Tizen voltak, tudjátok, 
akik kimentek; és ez itt csak egy jelkép vagy egy példázat, látjátok, amit 
elmondok nektek. Látjátok, tizen voltak. Természetesen tíznél többen voltak: 
csak ezzel a számmal mondja el. 

 Mt 25:1-12 

26 De aztán, az okos szüzeknek volt olaj a lámpásukban; a bolondoknak 
pedig nem volt olaj a lámpásukban. Tehát ha ők tizen a Mátéban – ha ez ennek a 
személynek a kérdése -, ha azok tizen ott… Azt jelentette, hogy az volna… 
Vagyis itt öten, hogy ők csak öten vannak, látjátok, csak öt ember? 

 Mt 25:1-6 

27 Nem, nem azt jelenti. Ez csak a szüzek jelképe, látjátok, azoké a 
szüzeké, akik olajjal a lámpásukban mentek ki. Ők a menyasszony egy része. És 
az én értésem szerint, és aztán… Figyeljétek meg, hogy ők az utolsó őrváltás 
szüzei voltak, amint végigvesszük az őrváltásokat. Hét őrváltás volt. És a 
hetedik őrváltáskor, az éjféli órában, ahol most tartunk, látjátok... Tehát ebben 
az éjféli őrváltásban ezek a szüzek felkeltek, megtisztították a lámpásaikat és 
bementek, míg az alvó szüzek… 
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 Csak higgyetek most. Játsszátok azt az éneket, ha megtennétek: ’A nagy 
orvos’. Most pedig mindenki imádkozzon. Hadd menjenek végig a termen, erre, 
és oda az ülőhelyetekhez vagy ahová akartok menni, amint utat csináltok. 
Tisztán értitek ott hátul is? Rendben, most menjetek vissza az ülőhelyetekhez, 
és aztán felállunk. 
286 Most figyeljetek. Miközben értük imádkozunk, ti is imádkozzatok 
értük. Aztán amikor értetek imádkozunk, akkor ők is imádkoznak értetek. Ti 
pedig, prédikátorok itt végig, álljatok fel. Szeretném, hogy a kezeiteket vessétek 
rájuk, amint itt elhaladnak. 

 Most pedig mindenki, fejeteket lehajtva, és tartsátok a fejeteket 
lehajtva, imádkozzatok: és amikor elhaladtok itt, akkor… Kezeiket vetik rátok, 
és emlékezzetek, hogy ez egy ígéret… Attól az Istentől, aki kijelenti az Ő 
könyvének titkait, az emberi szív titkait. Ő az az Isten, aki megerősíti ezt, ha 
elhiszitek. Most pedig mindenki imádságban legyen. Rendben, hajtsuk meg a 
fejünket. 

 Most pedig, Úr Jézus, amint jönnek ezek az emberek, a Mindenható 
Isten hatalma keltse életre az ő hitüket azonnal, amint elhaladnak itt, Jézus 
nevében. 

 Rendben. Kezdjük itt a sort. Mindenki vesse rájuk a kezét, prédikátorok, 
amint elhaladnak itt. 

 (Branham testvér és a prédikátorok elkezdenek imádkozni és a kezüket 
vetik minden egyes emberre, aki átmegy az imasoron, miközben az orgonista 
folyamatosan játssza ’A nagy orvos közeleg’-et.) 

 Az Úr Jézus nevében… 

 Kezeimet vetem rád, testvérem, az Úr Jézus nevében… 

 Az Úr Jézus nevében… 

 Uram, add meg ezt a testvérnőmnek, óh, Isten, Jézus nevében… 

 Jézus Krisztus nevében! 

 Az Úr Jézus Krisztus nevében. Kezeimet vetem… 

 (Branham testvér beszél valakihez: - Maradj itt és figyeld ezt, amíg 
véget ér a sor…) 

 Az Úr Jézus nevében! 

 Emlékezzetek, hogy Ő alázatos. Alázatosan jöjjetek. 

 (Branham testvér szavai csak részben hallhatóak, nem eléggé ahhoz, 
hogy nyomtatásban visszaadhatnánk az általa kifejezett teljes gondolatokat. Az 
imasor itt 6 percig és 25 másodpercig tart.) 
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kínálni ez az új és jobb? Atyám, add, hogy ezek az emberek ne bukjanak el, 
hanem vegyék az ő gyógyulásukat amint áthaladnak a te szolgáidnak kezei alatt, 
Jézus Krisztus neve által. Ámen. 

 Most pedig… Ez az oldal foglaljon helyet, amíg ez az oldal átjön, aztán 
ez az oldal vissza fog menni, és a másik oldal… Most pedig, néhányan 
közületek, testvérek, akik felálltok… Azt hiszem, hogy prédikátorok vagytok, 
ott végig, mindnyájan itt végig. Hol van doktor… Ned testvér? Te is az 
imasorban akartál lenni, Ned testvér? Amint imádkoztak érted, te is állj be 
imádkozni. 

 Most pedig itt ez az oldal foglaljon helyet egy percre, és veszem azokat, 
akik ezen az oldalon vannak. Aztán lejövünk és vesszük a középső folyosót és 
erre visszaengedjük őket. Aztán jön ez az folyosó, és erre engedjük át őket. És 
mindkiért imádkozunk. 

 Megkérem Teddy testvért… Hol van? Rendben van, szeretném, hogy 
játszd ’A nagy orvos közeleg’-et. És a zongorista, bárhol is van, kísérje őt, ha 
megtenné. 
232 Figyeljetek, emlékeztek arra, amikor ezt az éneket játszották, és a 
kisfiút felhozták a színpadra? A kis ámish lány ’A nagy orvos közeleg’-et 
játszotta. 

 Hosszú, sötét haja volt, vagyis inkább szőke haja – egy mennonita vagy 
ámish lány -, hátul a fején összefogva. 
283 És a Szentlélek megérintette a kisfiút pusztán a kézrátétel által – 
nyomorék volt a lába -, és felugrott a karjaimból, és végigszaladt a színpadon. 
Az anyukája pedig felkelt aztán visszahanyatlott: először is ő is mennonita volt, 
azt hiszem. 
284 És Isten Lelke megérintette ezt a kis mennonita lányt is, vagy ámish 
lányt, vagy bármi is volt ő – az apukája és a többiek ott ültek a mennonita 
öltözékükben, vagy mik is voltak – és a kislány felugrott a zongora mellől 
magasra emelt kezekkel, a gyönyörű haja kibontódott – úgy nézett ki, mint egy 
angyal -, és elkezdett a Lélekben énekelni. És miközben énekelt, a zongora 
tovább játszotta, hogy ’Az áldott orvos közeleg, az együttérző Jézus’. 
285 Mindenki ott állt, ezrek, és nézték a billentyűket, amint fel-le mozogtak: 
’A nagy orvos közeleg, az együtt érző Jézus’… Emberek álltak fel a 
tolószékekből, dobták el a mankóikat és szálltak ki a feszítőkereteikből, és 
jártak. Ugyanez az Úr Jézus itt van ma délelőtt, ugyanúgy, mint ahogyan abban 
a teremben ott volt. 
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28 Most ez a rész itt, ez az öt – ha ez a kérdés értelme, hogy csak öt volt… 
Sok kérdés van itt a hét ezerről és így tovább. Most, ez csak egy jelkép volt: egy 
részük. És mindazok, akik felébredtek ebben az utolsó korszakban itt, a hetedik 
őrváltáskor… Ha csak öten ébredtek fel akkor, akik elváltoztak, és bementek a 
menyasszonnyal, és így tovább, a vőlegény… Ha ők, maguk… Ez nem azt 
jelenti, hogy csak öten lesznek, mert ők alszanak végig a korokon, amint 
átvettük ezen a héten, látjátok. 

 Jn 1:1,2 

29 Pál idejében, az efézusi gyülekezet angyala, Pál, alapította ezt a 
gyülekezetet, ő volt a hírnöke… Emlékezzünk rá, hogy Pál, aki az efézusi 
gyülekezetet alapította, ő lett annak a korszaknak a hírnöke, és a Lélek, ami 
akkoriban a földön volt, az egy oroszlán szellem volt. És az oroszlán a Júda 
törzsének az Oroszlánja, ami Krisztus. Krisztus pedig az Ige. Pál, annak a 
kornak az Igéjével… Ezrek aludtak el abban a korszakban. Így van? 
30 Aztán jött a következő korszak. És mikor a gyülekezet elrendeződött a 
sötét korszakban, a borjú szellem ment ki: dolgozás, munka és áldozat, és az 
életüket adták. Ezerszer ezrek aludtak el mártírhalálban és mindenben. Ők 
várakoznak, látjátok. 
31 Aztán eljött a következő korszak, a lutheránus kor, a reform korszak. 
Ott mentek a bölcsek az ember eszességével. Észrevettétek? Azzal ment ki az 
ember. És amikor kiment vele, hozzáadta a saját agyafúrtságát. Ez házasodott 
vele össze másrészről, látjátok? Ha csak Isten bölcsességével maradna meg, 
csak reformálva és kihúzva… De mit csinált ő? Miután az az ember, akinél volt 
az üzenet – Luther -, Luther halála után nekik lett egy lutheránus szervezetük. 
Wesley halála után lett egy metodista szervezetük, látjátok? És így ment tovább. 
Ez csak… Ezt teszi. 
32 Akarom, hogy megfigyeljétek ezt, látjátok. Lehet, hogy valaki kérdez 
benneteket a pünkösdiről, ami a harmadik korszak volt. Látjátok, mindegyik 
korszak csak belemerített a Szentlélekbe. A megigazulás a Szentlélek munkája, 
a megszentelődés a Szentlélek munkája; a keresztség azonban maga a 
Szentlélek. 
33 És ezért kellett egy profetikus prófétának lejönnie. Nem egy hírnök a 
korszaknak, mert a Szentlélek jött Maga, a keresztség teljességében. De a kor 
végén, amint a többi végződését is láttuk, akkor elküldetik a hírnök, és minden 
kétség és dolog a helyére kerül, így. Aztán jön az elragadtatás a gyülekezetnek. 
34 De mindazok, akik oda helyezték mindezeket a különféle dolgokat – 
hogy a nap elsötétül, a hold– ők ezt nagyon hátra helyezték a keresztény korszak 
folyamán. Egyszerűen nem látták meg azt, hogy ezt a három kérdést ott tették 
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fel a mi Urunknak, amikor Ő megválaszolta őket. Most, úgy hiszem, tegnap este 
egyáltalán nem volt ez kérdés. Vettük mindegyik kérdést azok közül, és 
pontosan odahelyeztük őket a pecsétek alá; a pecsétek pedig az egész könyv 
maga, együttvéve. Hiszed ezt, doktor? 
 

Mt 24:3 

35 Látjátok, az egész dolog egybetekerve. És vettük, amit Jézus mondott 
itt… Három kérdést tettek fel, látjátok: “Mikor lesznek ezek a dolgok? Mi lesz a 
Te eljövetelednek jele? És mi a világ vége?” És Ő lejött, és mi mindet bevontuk 
az alá, egy kivételével. Mi volt az? A hetedik pecsét. Miért? Látjátok, mert nem 
ismeretes. Erről van szó. 
36 Mindegyik pontosan kijött. Pontosan párhuzamba állítottam őket 
elölről-hátra. És én… Amikor írtam tegnap este és bementem oda és kezdtem… 
Visszamentem, hogy megnézzem a régi jegyzetemet, amit régen írtam. Nos, 
láttam, hogy hol tettem egyet a másik helyre, így. Áthúztam őket elölről-hátra. 
Ezt csináltam. Azt hiszem, ezt megértettétek. Megértettétek ezt? 

 Leírtam ide, hogy mit készültem írni erre a másik oldalra, és ide írtam 
át. Mindkettőt kilencnek, tizenegynek vettem; illetve kilencnek, hatnak; vagy 
hatnak és tizenegynek, és kilencnek és tizenegynek, pedig nem így volt. 
Fordítva volt: a következő vers azalatt. Látjátok? És ez volt az, a válaszok a 
dögvész és a háború között, látjátok? Ott volt az.  

 Tehát egyszerűen annyira boldog voltam, csak úgy viselkedtem, mint 
egy… Élveztem a kijelentés általi felserkenést. Tehát áttettem ide, ott ültem egy 
ceruzával vagy egy tollal, és mindkét helyre 11-est írtam, amikor nem azt kellett 
volna. Azt hiszem, hogy inkább 9 volt az a 11 helyett a másik oldalon. 

 Jel 8:1 

37 De most, láttátok, hogy milyen tökéletes párhuzamban volt? Ne 
felejtsétek el. Párhuzamosan mentek a hatodikig és aztán megálltak, látjátok. 
Most figyeljétek meg a pecsétek felnyitását, amint lemegy a hatodikig és aztán 
megáll – csak csend van a Mennyben, ennyit ír róla, egy fél óráig. 

 Most, ezekben… Sietnem kell és megválaszolnom ezeket, mert látjátok, 
mindegyik egy négyhetes prédikációval ér fel. Mindegyiknél rá lehet térni 
valami másra. De nem akarom ezt tenni, mert mindenki kérdésére szeretnék 
rátérni, amennyire tőlem telik. 

 Mt 25:1-12 

38 Ezek a szüzek, látjátok, álltak össze… Ez csak az ő részük abban a 
korban, látjátok. Mindegyik korszaknak megvannak a szüzei, látjátok. A 
pecsét... Az angyal jön a gyülekezethez: “Az efézusi gyülekezet angyalának írd 
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saját magáért, és teljesen meg tudja gyógyítani őt… Ha aztán tudja venni 
következőként egy kisfiú esetét és úgy meg tudja gyógyítani, hogy az orvosok a 
reumás láznak még csak nyomát sem találják a vérében vagy bármi mást, akkor 
miért ne tudná Ő ezt megtenni nektek? Azok a kis gyermekek nem tudják, hogy 
mi volna az imádság. Én csak rájuk tettem a kezeimet, és azzal el is volt 
végezve. Ezt megérthetjük. 
280 Most pedig, miközben álltok, hogy imádkozzatok… Mennyei Atyám, a 
Te nagy jelenléteddel itt, a nagy Szentlélekkel, akiről van a képünk, akiről a 
Bibliában olvasunk, Ő jelen van itt és most. Ő emberi testen keresztül jeleni ki 
Magát. 

 Mennyire láttuk Őt az évek során anélkül, hogy egyszer is tévedett 
volna; hogy ki tudta jelenteni az emberi szív gondolatait is, hogy ki tudja 
jelenteni az általuk elkövetett bűnöket: pontosan meg tudta nekik mondani, 
hogy mi történt és hogy mi lesz, úgy, hogy egyszer sem tévedett. Aztán tudjuk, 
hogy Ábrahám Istene, Izsák Istene és az egész Izráel Istene még mindig Jézus 
Krisztus személyében marad. 

 Most pedig az Ő Mennyből leszálló Lelke által a Golgotán keresztül 
kiontott vér alatt lejön az emberek közé, hogy emberi testben megmutassa 
Önmagát, éppen a világ megégetése előtt… A nagy Szentlélek emberi testben 
képviseltetve, azokban a drága emberekben, akik elfogadták a vér jóvátételét, és 
a Szentlélek behatol az ő lényükbe; Isten, emberi formában megmutatkozva. 

 Ezért nem az emberi test az, az csak éppen elvégzi a cselekvést, mint a 
keresztelést és így tovább. Azzal a kiküldetéssel, hogy ezek a jelek fogják 
követni azokat, akik hisznek, ha a betegekre a kezüket vetik, a Szentlélek 
gondoskodni fog arról, hogy meggyógyuljanak, ha hittek. 

Most pedig, Atyám, tudjuk, hogy ezek a dolgok igazak. Ezek az 
emberek, akik itt állnak, prédikátorok keze alatt mennek át, akik vették a 
Szentlelket; és ők készek arra, Uram, hogy a kezüket vessék a betegekre. És 
tudjuk, Atyám, hogy ha ezek az emberek csak hisznek, hogy minden szónak, 
amit Te megígérsz, meg kell történnie, így… És nem történhet meg hit nélkül, 
mert lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül. Egyszerűen nem tudunk úgy tetszeni 
neki. 
281 És most, hívő hittel, ezzel az előttünk fekvő ígérettel, a Biblia megnyílt 
pecsétjeivel, hogy Isten megtartja a szavát, ezek a drága emberek, akik betegek, 
Uram, hadd… És az én együttérzésem velük, mint emberi lényé halandó 
testben, amilyen az övék, és ugyanaz a Szentlélek lakozik bennünk, Urunk, az 
lakozik bennük, és mi együtt érzünk egymással. És tudjuk, hogy az új szövetség 
az úr vérben… Ha a régi vér kínálta a gyógyulást, akkor mennyivel inkább fogja 
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 És köszönöm Neked, Atyám, hogy Te ugyanaz az Isten maradsz, aki 
mindig is voltál. Te még mindig ugyanaz vagy. Mi változunk, a korok változnak 
és az idők változnak, és az emberek is: de Te nem változol. A rendszereid 
ugyanazok, a kegyelmed ugyanaz, a cselekedeteid ugyanazok, mert csodálatos 
vagy; és meghaladsz minden ismeretet, amit az ember valaha is megérthet. 

 Így hálásak vagyunk, urunk, hogy a titkaid el vannak rejtve a Te 
szolgáid szíveibe; és annyira boldogok vagyunk ezért, Urunk. És add, hogy 
ragyogó világosságként mehessünk helyről-helyre és próbáljuk szeretettel 
behozni a többieket, hogy behálózzunk minden kis sarkot és kivessünk minden 
hálót, hogy biztosak lehessünk abban, hogy minden halat megfogunk, ami 
Hozzád tartozik. És aztán: “Menyasszonyát veszi a Bárány, hogy örökké ott 
legyen az Ő oldalán.” Várjuk azt az időt, Jézus Krisztus neve által. Ámen. 

 Hány beteg van itt bent? Hadd lássam a kezeket. Hát, úgy tűnik… 
Nyújtsátok fel megint a kezeteket. Körülbelül 47? Rendben, 11:30 van. 
Imádkozhatunk a betegekért most rögtön, és az estét… Akarjátok, hogy így 
tegyünk? Azt hiszem, hogy most jó lenne ezt tenni. Megmondom, hogy miért. A 
Szentlélek itt áll, és adja a kenetet. 

 Most pedig, amennyire felmozdultunk abba a Lélekbe, látjátok, és 
látjátok azt a valamit, és tudjátok, hogy az a valami… Hogy valami jelen van. És 
ha valaha is tudtatok hinni, akkor most rögtön higgyetek. Ha valaha is fogtok 
hinni, az most van. 

 Most pedig szeretnénk valóban csendben jönni, és engedni azokat, akik 
a széksorok közötti folyosón állnak, akik felemelték a kezüket, hogy lépjenek ki 
a folyosóra és aztán menjenek le errefelé és aztán folyosóról-folyosóra vesszük 
őket. Csak 45-en vagy 47-en vannak. Nem lesz túl hosszú. 

 Megkérem Neville testvért, hogy lépjen ide le hozzám, és imádkozni 
fogunk értük. Először akik jönnek be a folyosóra, csak álljatok fel egy percig, 
hogy imádkozhassunk értetek itt, és hogy mindenkire a kezünket tehessük. 
Most, jól van. Mindenki, aki az imasorba jön, látjátok, akik az imasorba 
jönnek… 

 Látjátok, időt takarítunk meg, hogy bizonyosan elvégezzük, úgyhogy 
most fogunk imádkozni értetek. Nézzétek, barátaim, hadd magyarázzam el 
nektek. Jézus Krisztus ezt mondta: “… ezek a jelek követik azokat, akik 
hisznek.” 

 Mk 16:17 

279 Most figyeljetek. Ő soha nem mondta: “Ha imádkoznak értük.” “Ha 
kezüket vetik a betegekre, azok meggyógyulnak.” És ha Isten képes venni a 
leukémia egy vitathatatlan esetét és egy olyan kislányt, akinek nem lehet hite 
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meg.” Látjátok? És aztán lapozzatok át ide, és aztán az efézusi gyülekezetnek 
való írás után – hasonlítsátok össze -, megnyílik egy pecsét. Így próbáljuk ezt 
elétek hozni, próbálva az egészet elétek adni – értitek, mit akarok mondani -, az 
Úr akarata szerint. 
39 Mivel kezdtem? Gyülekezeti korszakok. Így van? A következő dolog 
volt az üzenet a gyülekezeti koroknak. Mindenki tisztán megértette ezt most? 
Látjátok? Először vettük a gyülekezeti korszakokat és a történelmet – 
lefektettük a nicea-i zsinatot és a nicea-i előtti zsinatokat és minden, amit csak 
találtunk a történelemben -, és megláttuk, hogy az Ige helyes értelmezése 
pontosan a történelemmel volt. És végigvezettük ezt egészen eddig a korig, 
ebben a Laodiceában, és… Nem kell, hogy erről történelem szóljon. Mert ez 
most csinálja a történelmet, látjátok. Itt van, és aztán megmutatta, hogy mi lesz 
majd ebben a korszakban. 

 Most pedig, visszajövünk a pecsétekkel és felnyitjuk azt a pecsétet… 
Isten felnyitja nekünk azt a pecsétet. Mi az? Először is van egy hírnök – 
gyülekezeti korszak; a következő a hét pecsét. 
40 Látjuk, hogy az a romlás, amely beüt a hetedik gyülekezeti 
korszakban… De a hetedik pecsét nem jelent ki semmit – hogy mi fog történni 
vele -, látjátok, mert annak a gyülekezeti korszaknak a végén jön majd egy 
prófétai ajándék, hogy kijelentse ezeket a dolgokat. Követitek ezt? Rendben. 

 Mt 24:2 

41 Most figyeljük meg, hogy azok közül a pecsétek közül mindegyik… 
Aztán idelapozok, és az a három kérdés azt kérdezte Jézus Krisztustól: “Mi… 
Mikor lesznek meg ezek a dolgok, hogy kő kövön nem marad? Mikor rombolják 
le a világnak ezt a vallási központját, hogy egy másik épüljön fel?” Látjátok? 
Mikor indul el az antikrisztusi lovaglás? Látjátok? És mi ment ki, hogy 
találkozzon vele? Az Ige, az Ige a szó ellen. 

 Mt 24:- 

42 Aztán ez letelepedett a politikában és minden másban, és akkor ment ki 
a borjúi munka. Látjátok? Pontosan ez a második, és Jézus mondta így a Máté 
24-ben. Aztán lejövünk ettől a reformátorok eszességéhez. Az ember-lelkesállat 
ment ki, hogy találkozzon vele, ami megtörtént. Aztán lejövünk a 
következőhöz, a negyedig pecséthez, amikor az antikrisztus egy 
összeelegyedéssé vált és neve is volt: Halál. 

 Jel 18:8 

43 Most figyeljétek, amit Jézus mondott: “És a tűzbe dobná őt és még a 
gyermekeit is megölné.” Ez a halál, amint lovagol. Ez mind protestáns, mind 
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katolikus – a halál jele mindegyikükön -, hogy ő és az ő gyermekei 
elpusztuljanak. Tehát ha a felekezetedtől függesz, akkor jobban teszed, ha 
eljössz tőle most rögtön. És amikor a hetedik pecséthez érkezett, Jézus megállt 
pontosan annál. 

 Jel 6:12 

44 Felnyitotta a hatodik pecsétet azt mondva, hogy a hold vérré változik és 
sötétséggé meg minden: ezek a dolgok fognak megtörténni. Átlapozunk ide és 
felnyitjuk a hatodik pecsétet. Miután a hatodik pecsét feltöretett, és 
visszamegyünk oda és megmutatjuk ugyanazt a dolgot. 
45 Itt vagyunk hát három különböző igehellyel, amint összekötöttük őket a 
kijelentéssel, látjátok? Figyeljetek. A hely, amit Jézus úgy mondott; a hely, ahol 
Ő kinyitotta ezt a könyvet, el volt rejtve a világ teremtése előtt óta, és aztán 
ennek a napnak a kijelentése azt a helyére teszi és összeköti a hármat egybe. És 
a három az egy tanú, tehát ez igaz. Teljes mértékben igaz. 

 Mt 25:1-12 

46 Most pedig, ezek a szüzek, akik itt jöttek, ők azok, akik elaludtak és 
aztán az egész test összeállt abból a csoportból, akik mennek, hogy az okos 
szüzek legyenek. A bolond szüzek pedig azok, akik szintén akkor indultak el, 
egyidőben az okos szüzekkel – antikrisztus -, és ők azok, akik próbálnak olajat 
venni. 

 Most, csak nézzünk ide. Látjátok, mennyire tökéletes, bárhová is 
mentek. Ha itt állhatnék és elmondhatnám azokat a dolgokat, amik kijelentést 
nyertek abban a szobában, én mondom nektek, hogy elszédülnétek tőle. De 
mennyire úgy is lesztek majd akkor, amikor az egész dolgot megkapjátok itt. 

 És aztán ti… Így vagy úgy, amikor az ember eltávolodik az emberektől, 
akkor kezd el megnyílni: a titkok. Akkor látod meg azokat a dolgokat, amiket 
nem mersz elmondani az embereknek, mert, látod, ők elkezdenék a maguk kis 
izmusait. 
47 Csak nézzétek meg, hogy ez a kis gyógyítási ajándék mit végzett, hogy 
mennyire összezavarta a gyülekezetet. Mindenkinek volt egy érzékelése, 
mindenkinek volt ez a… És ott lent a szívemben – Isten tudja, hogy ez az 
igazság -, én tudtam, hogy az nem helyes, mert Ő úgy mondta nekem. De az egy 
hamis utánzás, csak arra van, hogy félrevigye az embereket. Most így van. De 
látjátok, azokat a dolgokat nem lehet elmondani. A legjobb csak békében 
hagyni. 
48 És emlékeztek a harmadik húzásra? Azt mondta: - Senkinek ne mondd 
el… Mit mondtam, mi volt az…? Hányan emlékeznek rá? Bizony. Emlékeztek, 
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 Most szeretnék kérdezni tőled. A Szentlélek benned lakozik. Így van? 
Te beszélsz Hozzá? Szólsz Hozzá? Imádkozol Hozzá? Rendben, ez minden, 
amit akarok… Nagyon köszönöm. Most megértettétek? 

 Jn 3:13; Jn 6:63 

274 Most én kérdezek egyet: Hogyan volt, amikor Jézus a János 3-ban azt 
mondta, így szólt: “Amikor eljön az ember Fia, aki most a Mennyben van 
(látjátok?), aki most a Mennyben van, eljön a földre (látjátok?)… Az ember Fia, 
ami most a Mennyben van…” És közben ott állt és beszélt ahhoz az emberhez. 
Most ezt válaszoljátok meg nekem. 
275 Jézus és az Atya egy és ugyanaz a személy, ugyanúgy, mint ahogyan a 
Szentlélek van bennem. Ti rám néztek, miközben prédikálok, pedig nem én 
vagyok az. Nem én vagyok az, aki szólhatok egy szót, ami, tudjátok, előhoz egy 
állatot, ott ülni és nézni, hogy ott üljünk és nézzük, aztán megöljük és 
megegyük. Ez a teremtő hatalom. Ez nem az emberi lényben van meg. 
276 Nem én vagyok az, aki foghatom ezt a kisfiút itt, akit az orvosok a 
hátára fektettek, mert szívbetegséggel van itt ma este, és nem mondhatom, 
hogy: - Így szól William Branham… Nem! “ÍGY SZÓL AZ ÚR, vége.” És 
másnap leviszik az orvoshoz, és a betegségnek vége. 
277 Vagy egy leukémiás kisgyerek, akinek a szemei kidagadtak, és 
mindenütt sárga volt, és a gyomra… Addig, hogy kórházba szállították és vért 
adtak neki meg más dolgokat, hogy egyáltalán elhozhassák ide. És öt perc 
elteltével már egy hamburgerért sírt. Aztán másnap visszavitték az orvoshoz és 
nyomát sem lelték a kórnak. Ez ’így szól William Branham’? Ez ÍGY SZÓL AZ 
ÚR! Bár Ő egy tőlem külön álló egyén, de csakis rajtam keresztül fejezi ki 
Magát, látjátok? 

 Jn 14:10 

278 Így volt Jézus és az Atya. Jézus azt mondta: “Nem én viszem véghez a 
cselekedeteket, hanem az Atya, aki bennem lakozik.” Most tehát, az ember Fia 
le fog szállni a Mennyből, aki most a Mennyen van. Látjátok? Mi volt az? Ő 
mindenütt jelenlévő volt, mert Ő Isten. 

 Most itt ez a másik. Én… (Egy prófécia hangzik el a hallgatóságból.) 
Köszönöm, Atya Isten. Hálát adunk Neked, amiért a Te lényed Lelke itt van. És 
megmondatott nekünk, Atyám, hogy egyszer, amikor az ellenség bejött, a Lélek 
ráhullott egy emberre és prófétált rajta keresztül és megmondta neki. Úgy 
rendbe rakta a dolgot, hogy tudták, hogyan menjenek tovább és hogyan verjék 
meg az ellenséget, és hogy hol találják meg az ellenséget. 
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270 Figyeljétek meg, hogy milyen volt Elizeus és Illés, és Keresztelő János, 
és annak a léleknek a természete, látjátok. És ők nem… Hiszem, hogy ez az 
ember szeretni fogja a vadont és hogy talán a vadonban is fog maradni. De most 
azt mondani, hogy ő egy magányos remete lesz és hogy a vadonban fog élni, hát 
nem tudom. Néha ők úgy voltak. Elizeus nem, de Illés igen. És aztán János is élt 
a vadonban. 

 És ezt nehéz megmondani. Ezek a többi próféták, amikor kijönnek 
Júdeából ott, nem tudom, hogy hol fognak maradni. Lehet, hogy ott kint valahol 
a hegyen fognak táborozni. Vagy hogy azt fogják csinálni a prófétálásuk 
napjaiban… Nem tudom, hogy mit fognak csinálni. De ti… Tehát a következőt 
próbálom elmondani: ők lesznek… 
271 Azt próbálják kérdezni: Ők csak a pusztában fognak élni? Ahhoz el 
kellene menniük az északi Brit Kolumbiába, hogy elegendő pusztaságot 
találjanak ahhoz, hogy ott élhessenek: valahová, látjátok. Tehát ez olyan valaki 
lesz… A vadont már kiirtották, látjátok. Már nem sok vadon maradt meg. Tehát 
az egyetlen dolog az, hogy ők lehet, hogy nagyon fogják szeretni a vadont és 
lehet, hogy sok időt töltenek majd el a vadonban, és hogy… Észrevehetjük a 
megalkuvást nem ismerő természetüket, és tudni fogjátok, amikor az eljön. 
Látni fogjátok, ha teljesen éberek vagytok. 

 Most pedig, itt is van egy. Nem tudom, hogyan fogjam meg. És van még 
egy ez előtt, és utána majd megkérem őket, hogy állítsák meg a hangszalagot 
egy kicsit. 

51. Ha Isten egy személyiség, akkor miért és hogyan tudott beszélni 
Magával a Megdicsőülés-hegyén? 
272 Most magyaráztam el, látjátok. Szeretném megkérdezni tőletek. Úgy 
fogok… Amikor Jézus imádkozott az Atyához, látjátok… Hiszem, hogy neked 
megvan a Szentlélek keresztség, testvérem, ugye? Felállnál egy percre? Azt 
mondod, hogy megvan neked a Szentlélek keresztség? Én is. Akkor mi ez? 
Akkor én nem azt mondom, hogy nekem magamban van meg a hatalmam arra, 
hogy kibontsam ezeket a titkokat. Nem nekem van meg a hatalmam arra, hogy 
meggyógyítsam a betegeket. Hanem Istennek. 
273 Azt hiszem, hogy te egy prédikátor vagy. Ha nem tévedek, Arkansas 
(ejtsd: arkansza) államból való vagy. Rendben. Most pedig, és benned… Hogy 
hirdesd az evangéliumot. Megszokott módon egy farmon nőttél fel és olyasfajta 
környéken. Semmit nem tudsz róla, de valami beléd ment, hogy hirdesd az 
evangéliumot. Egyáltalán nem állítod, hogy te magad vagy ez. Az egy másik 
személy, akit Szentléleknek nevezünk. Így van? Rendben. 
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ott állva próbáltam befűzni azt a kis cipőt a látomásban. Azt mondta Ő: - Nem 
taníthatsz természetfölötti dolgokat pünkösdi kisbabáknak… 

 Efé 2:6 

49 És azt mondtam: - Ez lesz a harmadik húzás, és nem lesz ismeretes… 
Isten engem úgy segéljen, az Ő kegyelméből. Most pedig eljutottunk az utolsó 
időkhöz. Már nem sok idő telik el ahhoz, hogy az irgalom trónja az ítélet 
trónjává váljon. Amíg látod ezeket a dolgokat bejönni és ezeket az embereket 
bejönni, jobban teszed, ha addig jössz be te is, ha még nem vagy bent, 
összegyűlve a mennyei helyeken, látjátok. 
50 Ez többet jelent a puszta örvendezésnél. A mennyei helyeken, ha 
tényleg összegyülekeztetek Krisztusban, az egy félelmetes dolog! Ott állni az 
Úr angyala mellett, azt hiszed, hogy csak kiabálnál és visonganál. Nem erről van 
szó. Az majdnem halálra rémiszt téged. Tehát látjátok, különbség van a puszta 
örvendezés és buboréktánc  –ami rendben van – és aztán az igazi dologhoz való 
eljutás között. 
51 Ott van, ahol a félelem… Az egy félelmetes dolog. Most, hogy félsz 
attól, hogy elveszel, de igazából egy angyali lény előtt vagy és a Szentlélek, 
Maga, áll ott. Tehát ez lesz a menyasszony része. Ez az, amiből össze fog állni – 
mindazok, akik alszanak. És nem látjuk-e teljesen…? 

 (Elromlott a felvevőkészülék.) Most rendben van? Valaki rálépett 
valamire? A túl sok felvevő túl sok nyomást rakott rá. Rendben, csak vegyetek 
egy szalagot és cseréljétek ki azt a szalagot, úgy. Most figyeljük meg a 
következő kérdést. 

  

2. Az evangélisták továbbra is folytassák-e a munkát az evangélium 
mezején? 

52 Ebben az órában, természetesen… Erre gondolnak. Természetesen, 
minden eszközzel. Semmit ne változtassatok. Ha Jézus holnap reggel jön el, 
akkor úgy prédikáljatok ma, mintha 10 év múlva jönne el. De úgy éljetek, 
mintha ebben az órában lenne meg. 
53 Ne kavarodjatok össze. Erre próbállak figyelmeztetni benneteket. Csak 
ne legyetek különcködők, egyediek. Semmit ne változtassatok. De ha valami 
helytelent tesztek, vagy gonoszt; akkor térjetek meg, látjátok. Gyertek vissza 
Istenhez. Folytassátok úgy az evangélizáló szolgálatotokat, mint ahogyan 
mindig is tettétek. 
54 Ha házat építetek most, folytassátok az építkezést. Ha Jézus holnap jön 
el, találtassatok hűnek a kötelességetekben. Ha a gyülekezeteteket építitek, 
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akkor folytassátok, és építsétek fel. Inkább fektetném ebbe a pénzemet, mint 
hogy a zsebemben azzal a pénzzel találtassak akkor. Tehát csak menjetek 
tovább, folytassátok, amint végeztétek. 
55 Mindenki érti ezt most? Folytassátok tovább. Csak menjetek tovább 
vele, úgy, ahogy vagytok. Tehát ne álljatok meg, ne csináljatok semmit. Csak 
menjetek tovább, úgy, ahogyan végeztétek. Folytassátok tovább az Úr 
szolgálatát. 

 Most például, ha egy embernek dolgoznál és tudnád, hogy már csak 15 
perc van hátra a munkaidődből, azt mondanád: - Hát, már csak 15 perc van 
hátra, úgyhogy akár át is mehetek oda és leülhetek… Akkor levonják a béredből 
azt a 15 percet. 
56 Ha búzát vetsz, akkor vesd el a búzádat. Ha krumplit ásol ki, akkor 
folytasd és ásd ki a krumplikat. Azt mondod: - Senki nem fogja megenni… De 
ez nem számít. Akkor is ásd ki őket. Csak folytasd úgy, amint eddig végezted. 
57 Kaptam egy levelet a minap valakitől. Valaki azt mondta nekik, azt 
mondta: - Hát, az idő küszöbön áll. Adjátok el a gazdaságot. Már nem lesz 
szükségetek arra az élelemre amiből a gazdaságban megéltek, mert a 
millennium kezdetét veszi, és már nem lesz rá szükségetek. Úgyhogy csak 
menjetek tovább. És miközben a nyomorúság időszaka zajlik… A gyermekeitek 
nincsenek megmentve, úgyhogy ők hadd… A gyermekek hadd tartsák meg a 
gazdaságot, hogy legyen belőle élelmük. De ti csak adjátok el a gazdaságotokat 
és… Vagy valami ilyet. Óh, nekik… 
58 Azt mondtam: - Óh, óh… Ha tudnám, hogy Ő holnap jön el és én egy 
földműves volnék, akkor ma még elvetném a gabonámat. Ha Ő engem 
földművessé tesz, akkor én a kötelességemnél maradok. Így van. Ha 
műszerésszé tett engem… Azt mondtam: - Kicsoda…? 
59 Valaki azt mondta a minap, azt mondta… Bejött egy ember és azt 
mondta: - Mondd, testvérem, tudod mit? Azt mondta: - Odaadom neked a 
pótkulcsokat. Vettem egy autót… Azt mondta: - Neked adom a pótkulcsokat… 
Ezt mondta a pásztorának. Azt mondta: - Odaadom neked a pótkulcsokat, mert 
megtörténhet az elragadtatás, tudod, és… Azt mondta: - Nem lesz már 
szükségem rájuk. A pásztor majd lemarad róla, látjátok. Ez aztán a felkészülés, 
ugye? Rendben, de így van ez. 
60 Látjátok, nem szabad, hogy így legyünk. Józan, szilárd keresztényeknek 
kell lennünk. És azért helyezett ide, hogy az utolsó percig munkálkodjak. Van 
egy munkám, amit el kell végeznem, és hűségesnek fogok találtatni a 
kötelességemet végezve. Ha ma délelőtt jön el, akkor itt akarok állni a 
szószéknél. 
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48. Sokszor mondtad, hogy a kommunizmust Isten támasztotta, hogy 

az Ő célját szolgálja, akárcsak Nabukodonozor király. Hol illett 
bele a kommunizmus a képbe, hogy… Végül csinál majd? Mi lesz a 
végkifejlete? Sok tudós úgy hiszi, hogy az északi királyságban, 
ahogyan Góg és Magóg van említve az Írásokban, lemegy Izráel 
ellen a… Nem igazán tudom kivenni, hogy mi áll itt. Azt hiszem, 
hogy… Néhány felvett hangszalagon azt mondod, hogy végül 
ledobja… Hogy a kommunizmus végül el fogja pusztítani a 
katolicizmust vagy a Vatikánt egy robbantással. Így van ez? 

 Jel 16:19; Jel 18:8-12 

266 Igen. Jelenések 18, ott megtaláljátok, és a Jelenések 18:8-ban és 12-ben. 
Ha itt van az illető és meg akarja nézni ezt a darab papírt ezzel kapcsolatban, 
meg is nézheti. Igen. “Jaj, jaj, te nagy város… Mert egy óra alatt vége lett.” A 
kereskedők és mindenki más megvette az árúját. Így lesz. Így igaz. És ne… 
267 Csak hagyjátok abba… Csak felejtsétek el a kommunizmust. Mert az 
nem más ebben a világban, mint egy tucat barbár ember, akik istentelenek. Ez 
egy rendszer… Hadd mutassak nektek valamit, csak hogy megmutassam, 
mennyire egyszerű ez. Hiszen egész Oroszországnak csak egy százaléka az, ami 
a kommunizmus. Egy hírnökre van szükségük. Egy százalék. Akkor 99 
százalékuk még mindig a keresztény oldalon áll. Egy százalék: hogyan tud egy 
százalék irányítani 99 százalékot? Ennek elégnek kellene lenni a magyarázathoz 
nektek. Ha nem Isten engedte ezt meg, akkor már rég kiiktatódtak volna, 
látjátok. Természetesen. 

49. Branham testvér, azt mondta, hogy Róma majd átveszi a zsidók 
kormányát a három és fél évben. Ez lesz… A nyomorúság első 
három és fél éve lesz ez, vagy pedig a második három és fél év? Így 
helyes? 

268 A második három és fél év lesz. Így van. Nem az első, mert az már 
elmúlt. Még egy kérdés van ez után. 

50. Kedves testvérem, a Malakiás 4:5 Illése a pusztába fog menni, 
amint az 1Királyok 17 mondja, hogy a másik Illés is úgy tett? 

 Mal 4:5 

269 Hát, nem pontosan úgy mondanám, hogy… Hogy a pusztába fog menni, 
hanem ő ilyen lesz, látjátok: Ő volt… Elizeus és Illés… Megfigyeltétek-e, hogy 
a legtöbb hozzájuk hasonló ember olyan ember, aki távol van. Kerülik az 
embereket. Nagyon különcök. Nem sokat vannak az emberek társaságában. 
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mondtam: - Mit is mondott, hogy hívják az illetőt? Azt mondta: - Branham, azt 
hiszem. Valami ilyesmi: Brown vagy Branham… Azt mondtam: - Hát, az én 
nevem Branham… Azt mondta: - Ön a Hangszalag Misszió elnöke? Azt 
mondtam: - Nem, uram… 
264 Azt mondta: - Hát akkor, hol van a millennium? Azt mondtam: - Nem 
tudom… Azt mondta: - Hiszen maga… Mármint ez az egész itt történik, és nem 
is tud róla? Azt mondtam: - Nem uram, nem tudok róla… Azt mondta: - Hát, 
dicsőség Istennek, van néhány barátom, aki mondta nekem… És azt mondta: - 
Otthagytam a munkát… Még rajta volt a munkásruhája. Azt mondta: - 
Testvérem, nekem a millennium kell… És azt mondtam: - Nos, azt hiszem, egy 
kicsit összezavarodtál, ugye, testvérem? 

 Körülbelül ekkorra egy kocsi hajtott oda, egy taxi. A hölgy azt mondta: 
- Várjon, várjon, várjon! Egy kis asszony jött oda és azt mondta: - Most pedig, 
imádkozni fog a férjemért… Azt mondtam: - Igenis, hölgyem. Mivel 
kapcsolatban? Azt mondta: - Hát, úgy tudom, hogy az embernek egy hónapot is 
várnia kell egy beszélgetésre, hogy imádkozzanak érte… És azt mondtam: - 
Hogyan? És azt mondta: - Igen, uram, de kétségbe vagyok esve. Kell, hogy 
imádkozzon a férjemért… Azt mondtam: - Természetesen, hol van? Hozzák 
ide… Ez az ember pedig ott állt, figyelt és azt mondta: - A betegekért is 
imádkozik? Azt mondtam: - Igen, uram… - Mit is mondott, hogy hívják? 
Branham? És nem tud semmit a millenniumról? Azt mondtam: - Hát, én… Nem 
tudok… Azt mondtam: - Nem értem helyesen a Bibliában… Azt mondta: - 
Nem, az éppen most van. Az emberek mindenhonnan jönnek… Azt mondtam: - 
Hol van ez? Azt mondta: - Jeffersonville-ben, Indiana államban, a híd alatt… - 
Azt mondtam: - Uram, ön győzött… És azt mondtam: - Semmit nem tudok 
erről… Azt mondtam: - Menjünk csak be és üljünk le. Talán átbeszélhetnénk a 
dolgokat… Így is tettünk, látjátok. 

 Ne, ne… Látjátok, barátaim, soha ne vágyakozzatok egy szolgálatra. 
Értitek, mit akarok mondani. Boldogabbak lesztek, ha maradtok, ahol vagytok. 
Csak menjetek szépen tovább. 

47. A menyasszony elragadtatása után mikor kell a nyomorúság 
időszakán keresztülment egyháznak megállnia az ítéletre? (Nem áll 
ítéletre.) Ez a millennium előtt vagy után van? (Óh, elnézést kérek; 
bocsásson meg nekem, bárki is írta ezt.) Mikor fog az egyház… A 
menyasszony elragadtatása után mikor kell a nyomorúság 
időszakán keresztülment egyháznak megállnia az ítéletre? Utána 
vagy előtte? 

265 Utána: a többi meghalt pedig nem él ezer évig, akik nem mentek el a 
menyasszonnyal. Lássuk csak. 
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 Azt mondod: - Branham testvér, ha ma délelőtt jönne el, akkor nem ott 
kint kellene lenned? 

 Nem, uram. Ez az én kötelességem helye. Pontosan itt fogok állni és 
prédikálni, amikor Ő eljön; ugyanazokat a dolgokat mondom, amiket most is. 
Akkor, ha Ő eljön, csak egyből elmegyek Vele. 
61 Ha krumplit kapálok, teljes erőmből fogom kapálni. Amikor Ő eljön, 
csak leteszem a kapát és megyek. Emlékeztek az ünneplési évre? Amikor 
kapával kapáltak, akkor tovább kapáltak. Tudták, hogy az ünneplési év talán 
csak 10 percnyire van, és hogy fel fognak harsanni a kürtök az ünneplési évre. 
Ők pedig szénát rakodtak vagy bármit is csináltak. De amikor a kürtök 
felharsantak, letették a vasvillát és mentek. Erről van szó. Csak rakodd addig a 
szénát, amíg felharsan a kürt. 

3. Rendben. Kérdés: A felnyitás… (Történt valami? Valami zajt csapott 
itt fent.) Kérdés: Az ötödik pecsét felnyitása szerint Mózesnek és 
Illésnek meg kell halniuk. És mi van Énókkal? 

 Jel 11:10 

 Nem tudom. Ha nem tudom, akkor csak azt mondom nektek, hogy nem 
tudom. Nem tudok minden választ, emberek, nem tudom. Ha nem tudom, akkor 
azt mondom nektek, hogy nem tudom. Ha tudom... Nem mondom el nektek 
addig, amíg meg nem tudom. De nem tudom. Erről én magam is gyakran 
töprengtem. 

 1Móz 5:24; Zsid 11:5; Jel 11:10 

 Ott volt Énók… Láttam, hogy Mózes és Illés visszajönnek és hogy 
megölik őket, látjátok, de Énók elváltozott az idő előtt. Én magam is gyakran 
gondolkoztam és töprengtem arról, hogy mi van ezzel. De aztán, itt van… Az 
egyetlen vigasztalás, amit mondhatok, az ez: 
62 Most figyeljétek meg, hogy Mózes csak 40 évig szolgálta Istent, 
látjátok. 120 éves volt, de 20 év… Mármint az első 40 évben, ezt akartam 
mondani, megszerezte a tanultságát. Így van? A második 40 évben Isten kivette 
azt belőle, a harmadik 40 évben pedig ő szolgálta Istent. Rendben. De Énók 500 
évig Isten előtt járt és feddhetetlen volt, látjátok. Tehát Mózes még visszajön 
egy időre szolgálni: ő és Illés. 

 Nem mondom azt, hogy ez így helyes, látjátok. Csak egy gondolatnak 
adtam ezt nektek. De csak hogy megmondjam, melyik rész, azt nem tudom. 
Tényleg nem tudom megmondani nektek, hogy mi történt ott, vagy hogy Isten 
mit fog tenni. 

4. Mi az a név, ami a Jelenések 3:12 emberein lesz? 
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 Jel 19:12 

63 Nem tudom. Azt mondta, hogy egy új nevet ad nekik. Nem tudom, mi 
az, látjátok? Valószínűleg akkor lesz az ismeretes, amikor odaérünk; de nem 
tudom most, hogy mi az, látjátok? Látjátok, Ő ezt meg fogja tenni. Ad nekik egy 
új nevet, amit csak ők ismertek, látjátok? 

5. Most pedig. Branham testvér, van bármilyen igevers, ami 
megengedi a házasságot válás után? Ez nagyon fontos. 

 1Kor 7:27,28,38-40 

64 Azt mondja: “fontos”. Nos, ezért nem tartozott ez ehhez. Amennyire én 
látom, testvérem vagy testvérnőm, bárki is legyen: nincs ilyen, hacsak a 
házastársad nem halott, mert a Biblia azt mondja, hogy mi kötve vagyunk 
hozzájuk, amíg életben vannak. 

 Mt 5:31,32; Róm 7:2,3 

65 Tehát, hogy amennyire van-e igevers, erről szól itt a kérdés: “Van-e 
bármilyen igevers. Van-e igevers?” Nincs, amennyire én találhatnék, látjátok. 
Nem tudok ilyet találni, mert Pál azt mondta, hogy a házaspárnál, ha a házastárs 
meghalt, akkor lehet újra házasságot kötni azzal, akivel akarnak, az Úrban. De 
csak miután… De figyeljetek. Azt veszitek: “Amíg a halál el nem választ.” 
Erről van szó. Erről megesküdtetek, látjátok. Tehát nem gondolom, hogy van 
ilyen. Ha találtok valamit, és az helyesen van, akkor rendben. De én magam nem 
találok egy ilyet sem. 

6. Mit jelent a Jelenések 6:6-ban, hogy: “… meglásd, hogy az olajat és 
a bort ne bántsd”? 

 
Jel 6:6 

66 Ez a Szentlélek. Látjátok, éppen most vettük ezt végig. Valószínűleg 
valaki, tudjátok, egy kicsit későn ért ide az üzenetre, mert a többi szalagokon, 
látjátok. “… az olajat és a bort ne bántsd.” Mit jelent az olaj és a bor? Az olaj, 
amit jelképben vettük, a Szentlelket jelenti, látjátok. 
67 A bor a… És az olaj összekapcsolódnak a Bibliában az imádatban. És a 
bor, amint vettük… Ott vettem a gondolatot, hogy az a felserkentés. A bor 
serkent. És a bor… A természetes mintaképe a kijelentésből való felserkentésre. 
68 Most csak gondoljatok bele. Mi serkenti fel a gyülekezetet? A 
kijelentés, látjátok. Tehát a bor, az új bor lenne… Most figyeljetek. Az olaj és a 
bor együtt mentek az áldozásban, együtt mentek a gyülekezetben az imádatban 
– most figyeljetek -, együttvéve, összekapcsolódva. 
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egy kézírással a falon egy politikai hatalom által, amely egyesítette az egyházat 
és az államot, hogy így kötelezhessen a bálványok csókolására ismét, látjátok, 
ugyanaz a dolog: egy szent ember csókolására, bizony. 

44. Branham testvér, amikor meglesz ez az elragadtatás… Amikor 
megtörténik az elragadtatás, benne lesznek az elragadtatásban 
azok a kisgyermekek is, akik még nem tudják a jót 
megkülönböztetni a rossztól? 

 Ha a nevük benne van a könyvben. Így van. Rendben.  

45. Branham testvér, tegnap este azt mondtad, hogy hétszáz ember 
mentetik meg… Lesz megmentve Illés prédikálása során. Hétezret 
akartál mondani? 

260 Igen, így van. Bocsássatok meg nekem ezért, kérlek. Rendben, így 
mondtam. 

  

46. Branham testvér, elmagyaráznád, miután felnyitod… Branham 
testvér, a korszakasz… Elnézést, a korszaki… Látjátok, nem ti 
teszitek, hanem én vagyok, látjátok… A kegyelem korszaka véget 
ér, miután felnyitod a hét pecsétet? 

261 Remélem, hogy nem. Nem, nem, barátaim, ne vegyetek ilyet az 
elmétekbe. Csak menjetek tovább. Ássátok ki a krumplit és járjatok 
gyülekezetbe, és így tovább. Ha reggel történik meg, akkor éppen abban ér majd 
titeket, amit csinálnotok kell. 
262 Ne kezdjetek el… Amikor így tesztek, akkor kicsavarjátok azt a dolgot, 
ami ennek a célja. Különös kis gondolataitok támadnak, és meglesz a saját 
magatok elgondolása a dolgokról. Ne vegyétek a saját gondolataitokat. Amikor 
egyszerűen csak ültök és ilyen dolgokra hallgattok, akkor mondjátok: - 
Köszönöm, Uram. Csak egy kicsit még közelebb járok Veled… Ne hagyjátok 
abba a munkát és ne mondjátok: - Óh, mindenemet eladom… 

 A minap itt volt egy ember, aki észak-Karolinából szalad ide fel, és azt 
mondta: - Dicsőség Istennek! Meg tudnád nekem mondani, hogy hol van…? 
Valami nagy hírességet keresett. 

 És azt mondtam: - Nem. 
263 - Óh, igen, uram… Azt mondta: - Ez az illető a… Azt mondta: - Ez az 
illető a Hangszalag Misszió elnöke… 

 Azt mondtam: - A minek? Azt mondta: - Hangszalag Misszió… Azt 
mondtam: - Nem értem… Azt mondta: - Óh, ez az ember az elnök… Azt 
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tüzet és kénkövet zúdított rájuk a Mennyből, és felemésztette őket. Két 
különböző ütközetről van szó. 

42. A római katolikus egyház által meggyilkolt 68 millió ember, a 
történelemnek melyik időszakában történt ez, és mennyi ideig 
zajlott ez? 

256 Vegyük Schmucker Dicsőséges reformáció c. könyvét. Úgy tudom, 
hogy itt a tudósok közül néhánynak megvan ez, és ez a gyülekezet történelme. 
Most elfelejtettem, hogy melyik oldalon van rajta, de attól az időtől kezdve... 
Ezt a dolgot az afrikai hippo-i Szent Ágoston hozta létre, illetve adta az 
egyháznak. Ez Kr. u. 354-ben volt, és 1850-ig tartott, az írországi mészárlásig, 
látjátok. Tehát ez Kr. u. 33-tól… Illetve Kr. u. 354-től Kr. u. 1850-ig tartott, és a 
történelem szerint 68 millió protestánst öltek meg a római mártírtörténet szerint 
azért, mert nem egyeztek a római pápával. Ez a történelem. Ha azt akarjátok 
mondani, hogy nem így van, akkor talán George Washington vagy Lincoln sem 
voltak itt. Egyikünk sem élt akkor, hogy lássuk őket, de mégis hiszem, hogy itt 
voltak. Látom a jeleit annak, hogy itt voltak. 

43. Branham testvér, a 19. fejezet… És a 18. vers: “De meghagyok 
Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a 
Baálnak, és minden ajkat, meg nem csókolta azt.” Kérlek, hogy 
magyarázd meg ezt a hétszázzal kapcsolatban. 

 1Kir 19:18 

257 Hétezer volt, látjátok. És ez Baál megcsókolása. Nem tudjátok…? 
Hányan voltatok korábban katolikusok? Bálványokat csókoltatok meg. És 
emlékezzetek rá, hogy Babilonban Nabukodonozor idejében, amikor a pogány 
királyság bejött… Amikor a pogány királyság bejött, az egy ember imádata által 
jött be. 

 Dán 1:17 

258 Nabukodonozor egy ember szobrát készíttette el. És ha szellemi 
elmétek van – most nagyon figyeljetek erre a kijelentésre -, az a szellem, az az 
ember, akiről csinálta a kijelentést… Illetve akiről a kijelentése szerint egy 
képmást csinált, Dániel volt: egy vallásos ember, akit imádtak – értitek? -, mert 
Baltazárnak nevezte el, ami az ő istenének neve volt. És arról az istenről 
készített egy képmást, ami Dániel képmása volt; Dániel pedig megtagadta, hogy 
a saját képmása előtt meghajoljon. És most újra itt van ez, látjátok. 
259 Most figyeljetek. Bejött a pogány királyság Babilon idején 
Nabukodonozor király által, egy pogány király által: egybehozták az egyházat 
és az államot egy szent… Úgy, hogy vették egy szentember képmását és 
kötelezővé tették, hogy imádják azt. A pogány királyság a lábfejben végződik, 
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 Nektek, akiknek van konkordanciátok, nézzétek és lássátok meg az 
egész fonalat, ahol a bor és az olaj találkozik az imádatban. Ha van Cruden-féle 
konkordanciátok, akkor ott benne van ez. 
69 Most figyeljétek meg ezt. De most, látjátok, az olaj mindig a Szentlélek. 
Ezt látjuk Ezékiel könyvében, és ezt találjuk az Ószövetségben, és végig az 
Újszövetségben. Miért kenjük meg a betegeket olajjal? Azért kenjük meg a 
betegeket olajjal, mert ez a Szentlélek rájuk való kitöltetését jelképezi, látjátok? 
Szintén, az okos szüzeknek volt olajuk, a bolondoknak pedig nem volt olajuk. 
Lélek, látjátok? Most tehát, ez az olaj. 

 Jn 1:1,2,14 

70 És aztán a bor… Ha a bor Istent jelképezi, Isten Lélek. Látjátok? Isten 
az Ige. “Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennel volt… Az Ige testté lett…” És ez 
volt Isten. Most tehát, ha az Ige most itt ül egy természetes formában… Most a 
bor a víz, mint ahogyan a kijelentés, amely kijelenti az Ige magyarázatát, ami 
felserkenti a hívőt, látjátok. 
71 Óh, nekik van… “Ezt még soha korábban nem láttam meg! Óh! 
Dicsőség!” Mi ez? A kijelentés felserkentése. Ezt nem tudtam, egészen most 
valamelyik napig, amikor ott ültem, látjátok? Most ez… Mit csinál az olaj és a 
bor…? Ez volt, látjátok, úgy jött fel, mint a fekete lovas, és ez a sötét korszak 
ideje alatt volt, a gyülekezet harmadik korszakában. Figyeljetek. És ott bent, 
csak egy kicsi maradt meg: csak egy kicsi, de azt ne bántsd. És hiszem, hogy ha 
megkapod azt… A harmadik pecsét a szalagon, ott találod, ahol részletesen 
elmagyaráztuk ezt… Részletesebben, inkább. 

7. Branham testvér, a Bárány életkönyve és az élet könyve ugyanaz a 
könyv? 

 Fil 4:3; Jel 3:5; Jel 13:8; Jel 17:8; Jel 21:27; Jel 22:19 

 Természetesen. Mert abba van beleírva az egész megváltás: ebben a 
könyvben, látjátok? A nevük benne van… Azt mondod: - Nos, a nevünk bele 
van írva a Bárány életkönyvébe, Branham testvér. Valamelyik este lett beírva 
oda… Nem, nem akkor íródtál be. Nem akkor. A minap este te csak megtudtad, 
hogy az bele van írva oda, mert az ő nevük a világ teremtése előtt íratott be oda, 
látjátok? Az teljesen ugyanaz a könyv, látjátok? 

8. Most pedig… Branham testvér, igaz, hogy minden zsidó, aki 
Krisztus óta született, megmentetik? És ki a 144000? Ők azok az 
eleve elrendeltek, hogy elpecsételtessenek a Szentlélekkel, és mi az ő 
küldetésük? 
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72 Körülbelül három kérdés van itt egyben. De itt, ez az első: igaz-e, hogy 
minden Krisztus óta született zsidó, aki a világra jött, megmentetik? 

 Jel 17:8 

73 Nem. Semmi sem lesz megmentve, csak azok, akiknek a neve beíratott 
a Bárány életkönyvébe a világ teremtése előtt, zsidó vagy pogány. Ez minden. A 
könyv tartja ezt a titkot, és a könyv csak most bontja ezt ki: nem minden egyes 
személy nevét, hanem hogy mi a könyv titka, miközben hívja azokat a neveket. 
Értitek ezt most? Látjátok? 
74 A könyv nem mondja: - Nos, Lee Vayle-nek meg kell mentetnie ebből a 
gyülekezeti korból… Vagy: - Orman Neville-nek… Vagy bárkinek. Nem, nem 
mondja ezt. Csak megmutatja a titkot, kibontja annak a titkát, hogy mi az a 
dolog. Mi pedig, magunk, hit által hisszük azt. Ezt mondtam valamelyik este. 
75 Valaki azt mondta: - Nos, szükségtelen, hogy megpróbáljam. Branham 
testvér mondta, hogy csak egy ember mentetik meg Jeffersonville-ből… 
Látjátok? Most látjátok, ez egy példázatot mutat. Ez nem… Nem erről van szó. 
Lehet, hogy ezrek mentetnek meg. Nem tudom. Remélem, hogy mindenki 
megmentetik, de nem tudom. De itt van, ahogyan én akarom ezt hinni: hogy én 
vagyok az az egy. Te pedig ugyanezt hidd magadról. Ha nem hiszed, akkor 
valami baj van a hiteddel. Nem vagy bizonyos abban, amit csinálsz. 
76 Hogyan tudsz…? Hogyan tudsz felmenni oda és szembenézni a halállal, 
amikor nem vagy teljesen biztos abban, hogy megmentett vagy-e, vagy sem? 
Hogyan tudsz lemenni ide és azt mondani ennek a nyomorék embernek, aki itt 
fekszik, aki vak és kificamodott: - Így szól az Úr, kelj fel! Jézus Krisztus 
meggyógyított téged!? 
77 Hogyan tudsz megállni amellett az ott fekvő hideg, merev test mellett, 
amely halott, órákon és órákon keresztül halott, és hidegen és mereven ott 
fekszik, és azt mondani: - Így szól az Úr, állj fel a lábaidra!? Jobban teszed… 
Tudnod kell, miről beszélsz, látod. 
78 Nos, azt mondod: - A halál mindent követel. Mindennek vége… Igen, 
de amikor Isten Igéje kijelentést nyer és tudod, hogy Isten az, akkor 
megváltoznak a dolgok. Így van. Nos, igen. Ezek a zsidók… Nem minden zsidó 
mentetik meg. Nem, uram. Nem lesznek megmentve, csak azok, akik… 
79 Amikor Ő beszél a zsidó… A ’zsidó’ csak egy név, amelyet akkor 
kaptak, miután elmentek… Azt hiszem, Nabukodonozor át… Kezdte el 
zsidóknak hívni őket, mert odavitték Júda törzsét és kapták a ’zsidó’ nevet; mert 
Júdeából jöttek le és a ’zsidó’ nevet kapták. De most, Izráel más. Izráel és Zsidó 
az két külön dolog. 
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maradjon szennyes; és aki szent, maradjon szent ezután is.” Olyan már nem lesz 
a gyülekezet elmenetele után. 

38. Branham testvér, megfigyeltem, hogy az első pecsét üzenetben 
utaltál Dániel hetven hetére. Én értem Dánielnél… A 
Dániel-hangszalagon, hogy amikor az evangélium visszatér a 
zsidókhoz, akkor kezdődik el a hetven hét. Egy hét, azaz hét év 
van-e még a zsidóknak, vagy pedig csak egy fél hét… Három és fél 
év van még nekik? 

252 Csak egy fél hét. Jézus prófétált a hét első felében, amint előre 
megmondtatott. Csak egy fél hét van nekik hátra. 

39. Branham testvér, mivel a hét során nem imádkoztál a betegekért, 
megtennéd, hogy…? 

 Ez egy imakérés. 

40. Branham testvér, beszélnél velem az összejövetel után…? 

 Ez egy kérés. 

41. Elmagyaráznád, hogy a Sátán meg van kötve ezer évig és aztán a 
Jelenések 20 és 8 csatájában el van engedve? Milyen kapcsolatban 
van ez az armageddon-i csatával, amint a negyedik pecsétben van 
említés róla? Góg és Magóg az új föld embereiből fog összegyűlni? 

253 Nos, ez egy hosszú kérdés, és csak a csúcspontokat tudom érinteni, 
látjátok. Tehát, az első dolog… Lehet, hogy nem tudom elmagyarázni. De a 
tőlem telhető legjobbat adom. 

 Elmagyaráznád, hogy a Sátán meg van kötve ezer évig és aztán a 
Jelenések 20 és 8 csatájában el van engedve? 

 Jel 20:8 

254 Az nem az armageddon-i csata. Az armageddon-i csata ezen az oldalon 
zajlódik le – rendben -, amikor a nyomorúság időszaka véget ér. 

 Milyen kapcsolatban van ez Góg és Magóg csatájával? 

 Semmilyenben. Az egyik ez az ezer év, a másik az ezer év vége. 

 … amint a negyedik pecsétben van említés róla, Góg és Magóg az új 
föld népeiből gyűlik össze? 

 Jel 20:8 

255 A Sátán kiszabadíttatott a fogságából és elment, hogy összegyűjtse az 
összes embert, a gonoszokat, és hogy elhozza őket erre a helyre. Isten pedig 
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246 Tudjátok, valóban, amikor az ember így jön el, hogy prédikáljon… 
Szeretnék kérdezni valamit, hogy megértsétek. Amikor Illés előtört a vadonból, 
volt egy üzenete. Előjött a vadonból, lejött oda és azt mondta a királynak: “Még 
harmat sem fog hullani az égből, amíg én elő nem szólítom azt.” Ezek voltak a 
szavai, és aztán visszamenetelt egyenesen oda, és semmit nem mondott 
senkinek. 

 Amikor volt egy másik üzenete, akkor előjött és elmondta ezt az 
üzenetet, aztán visszafordult és visszament a vadonba. Látjátok? 
247 Most pedig, ha megfigyelitek, amikor lefektettem az alapkövet a 
Gyülekezeti Ház alatt, Ő azt mondta: “Végezd az evangélista munkáját.” Most 
pedig közeledik az az óra, amikor ez a munka különválik. Valami más történik. 
Akkor én annyira… Látjátok. Idejövök és próbálok evangélista lenni és valami 
más, és látjátok, hol tartotok? Óh, számítok arra, hogy a gyülekezet elég 
szellemi ahhoz, hogy megértse. 

36. Branham testvér, értem azt, hogy Illésnek háromszor kell lennie. 
Azt mondod nekünk, hogy kétszer már volt, és hogy újra eljön. 
Most tehát, az a személy akin Illés lelke lesz rajta, az a személy 
Mózes és Illés tanúk közül az egyik? 

248 Nem, nem. Ő pogány lesz, látjátok, a pogány gyülekezetnek. Isten 
mindig a saját népéhez küld. Ő az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be Őt. Ő 
mindig küldi az Ő… Az óra üzenete… 
249 Amikor Isten a zsidókkal foglalkozott, nem jöttek még pogány próféták. 
Amikor Isten a pogányokkal foglalkozik, nincsenek zsidó próféták. Amikor 
Isten visszafordul a zsidókhoz, akkor nem lesznek pogány próféták. Értitek, mit 
akarok mondani? Rendben.  

37. Miután megtörténik az elragadtatás… 
250 Nos, van egy átnyúlási idő. Természetesen, egyik üzenet áthajlik a 
másikba. Így kell eljönnie, látjátok, amint elmagyaráztam, látjátok: mint 
ahogyan Pál a pogányokhoz és így tovább. Rendben… 

 Miután meglesz… Miután megtörténik az elragadtatás, 
megmentetik-e bármennyi a gyülekezetből a végén azok közül, akik nem 
voltak benne az elragadtatásban? 

 Jel 22:11 

251 Nem. Nem-nem, mert a vér már nincs ott. Látjátok, nem lesz többé 
közbenjárás: a pogány korszak befejeződik. Senki sem mentetik meg az 
elragadtatás után, a gyülekezetből senki, óh. A gyülekezet… “Aki szennyes, 
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 Róm 10:1 

80 Minden zsidó, nem minden zsidó izráelita, látjátok. Nem, csak zsidók. 
De aztán, Izráel… Pál soha nem mondta, hogy minden zsidó megmentetik. Ő 
azt mondta, hogy az egész Izráel megmentetik meg. Miért? Izráel neve. Ez a 
megváltás neve ott régen, látjátok. És az egész Izráel megmentetik, de nem 
mentetik meg az egész júdaizmus, látjátok. 
81 Éppen úgy, mint a pogányok. Lesz… Több ezerszer több ezer ember, 
igen, szó szerint több millió szervezet van, amit kereszténynek neveznek: 
Krisztus Gyülekezete, és mindenféle ilyen nevűek. De ez semmit sem jelent. Ez 
nem jelenti azt, hogy ők megmentetnek. Az emberek azt mondják: - Most tehát 
ehhez vagy ahhoz – egy szervezethez, egy bizonyos szervezethez – kell 
tartoznod. Ha nincs benne a neved a könyvünkben, elvesztél… 

 Róm 9:16; Efé 2:5 

82 Most látjátok, ezek a szekták. Ez a szekta, látjátok. Csakis egyetlen 
módon lehetsz megmentve, és az pedig ez: “Nem az, aki akarja vagy aki fut, 
hanem aki… Ez Isten, aki irgalmat mutat. És Isten, az ő eleve-tudása által eleve 
elrendelte a gyülekezetet az Ő dicsőségére. Ezek azok, akik megmentetnek. 
Helyes. 

 Most pedig, a hitetek annyira odahorgonyozódik… Azt mondod: - Nos, 
a hitem abba horgonyozódik… És tekints vissza, hogy milyen fajta életet élsz. 
Látod, hogy nem is vagy oda való. A horgonyod rossz. Homokban horgonyzol 
egy szikla helyett. Az első kis hullám elsodorja azt. 

 Hadd nyerjen az Ige kijelentést valamiben: - Az én gyülekezetem nem 
tanítja ezt! Pontosan itt mutatkozik meg, hogy nem sziklán horgonyoztál le, 
hanem homokon. Így van. Tehát most, látod… 
83 Most a 144000, ők eleve elrendeltek? Igen, uram! Ez az Izráel, lelki 
Izráel. Csak gondoljatok bele, hogy több millióan lesznek benne. Nem tudom, 
hogy hányan vannak benne most. Szerintem egész csoportok. De nem lesznek 
mind megmentve, mert Júdeában vannak, látjátok. 
84 Van arról elképzelésetek, hogy hányan vannak most? Nem tudom. De 
valószínűleg a következő üldöztetés beállta után, gyorsulni fognak… Tudjátok, 
van egy hangszalagom róluk – magammal viszem most nyugatra az egyik… 
Szövetség Egyházba, amelyik… Az a régi… Óh, elfelejtettem most. Ez kezdte 
el… Ott lent Afrikában is vannak: holland reformátusok. A holland református 
egyház az, a Szövetség. 
85 Ha ül most itt közülük valaki, elmondom nektek, miért. Még mindig 
ahhoz a régi Heidelberg-féle kátéhoz ragaszkodtok, és pontosan ezért van, hogy 
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még mindig… Még mindig a holland reformációban vagytok, látjátok? Lehet, 
hogy kifényezitek egy amerikai névvel, de a mögötte lévő dologról van szó; 
mert még mindig ugyanazt a katekizmust tanítjátok, a régi Heidelberg-félét. 
Kérdezzétek meg a pásztorotoktól, hogy így van-e. 
86 Tehát most figyeljétek meg ezt: 144000: ők eleve elrendeltek, hogy 
elpecsételtessenek a Szentlélektől. Igen, uram, pontosan így van! Rendben, 
bár… Ha van bármi… Ha nem úgy válaszoltam meg, ahogyan nektek kielégítő, 
akkor talán én... Lehet, hogy tévedek. Látjátok, de ez csak a legjobb tudásom 
szerint volt, látjátok. Ez a legjobb tudásom szerint van. 

9. Branham testvér, mivel kifejtetted a kígyó magvát – óh, ezt nem is 
vettem észre, valahogy elsiklottam fölötte -, a kígyó magvát ezen a 
héten, rend szerint való-e, hogy feltegyem ezt a kérdést? A 
barátaim kérték, hogy magyarázzam meg nekik az 1Móz 4:1-et, és 
nem tudom. Segítesz ebben? 

 1Móz 4:1 

 Ez eltér a témánktól, de minden esetre a tőlem telhető legjobban 
próbálom, Isten segítségével. Lássuk csak most. Hadd világítsak rá erre egy 
kicsit. Azt hiszem, itt mondta azt: “Fiút kaptam az Úrtól.” Azt hiszem, ez az. Azt 
hiszem, Éva mondta ezt. Meg akarom nézni, hogy biztos legyek benne, mert 
valamelyik este is hetet mondtam… Hétszázat mondtam hétezer helyett, így… 

 1Móz 4:1 

87 Olyan idegessé tesz engem, látjátok. És figyelni kell, és az ellenség 
minden oldalról ott van, és ennek tudatában vagyunk, látjátok. Igen, ez az. 

 “Ádám pedig ismerte Évát, a feleségét; ő pedig fogant és szülte Káint, 
és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól.” 

 Tehát csak megválaszolok neked egy kérdést, testvérem vagy 
testvérnőm. És most emlékezzünk, hogy ezt nem csak úgy odadobom neked: 
nem. Próbálok segíteni neked, látod. Szeretlek és szeretem azt a személyt, aki 
talán a kritikus volt ezzel kapcsolatban, de szerintem ez a személy nem kritikus. 
Azt írták: - Segíts nekem… Látjátok, mert azok az emberek hiszik ezt. De nem 
támaszkodnak eléggé a Lélekre, hogy tudják, mit kell mondaniuk annak az 
illetőnek, aki ezt megkérdezte tőlük. 

 1Móz 4:1 

88 Tehát azt mondja itt… Mi a kérdés, kétség kívül, amit mondanak: - Éva 
azt mondta, hogy azt a fiúgyermeket az Úrtól kapta… Mit gondoltok, hogyan 
jöhetne az élet egyáltalán, ha nem az Úrtól jönne, akár jó, akár rossz? 

 2Thessz 2:3 
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ajtónálló az ajtónál, hogy ruhát adjon a meghívottra; hogy akár szegény volt, 
vagy bármi is volt, neki legyen… Akár gazdag volt, akár szegény, vagy bármi is 
volt, neki azt a menyegzői ruhát kellett felvennie. 
241 Amikor ott álltak az ajtónál, ráadták ezt a ruhát és ez eltakarta, hogy 
milyen volt a külseje. Meghívott volt. Akár milliomos volt, akár szegény, akár 
földműves, akár parasztember, vagy bármi volt is, vagy munkásember; most ez 
a ruha van rajta, mert ráadják a ruhát az ajtónál, amikor belép az ajtón. 

 Jn 10:7 

242 Most pedig, nézzük a János 10-et, azt hiszem, ez az; Ő azt mondta: “Én 
vagyok az ajtó”, látjátok. “Én vagyok az ajtó, amin bementek.” Most ott áll az 
ajtónál, és itt van egy ember, aki ráadta a ruhát: a Szentlélek. Hogy ráadja az 
igazságosság ruháját, amikor belép. 
243 Most pedig, ez az ember valamilyen szervezetből jött, az ablakon 
keresztül amott, valamilyen résen át, és odajutott az asztalhoz és leült. És aztán, 
amikor a vőlegény odaér és körülnéz, ő… Korábban ezek voltak a 
kakukktojások, most pedig ez az ember a kakukktojás. – Mit keresel itt a 
Szentlélek keresztség és mindezek a dolgok nélkül? Hogyan kerültél be ide? 
244 Nos, ő valahol az ajtó mellett jött be, és a megfelelő meghívás nélkül. 
Látjátok?  Valamilyen iskoláztatási rendszerből jött, látjátok, vagy valami 
ilyesmiből. Bejött, és Ő azt mondta nekik: “Kötözzétek meg a kezeit és a lábait, 
és vessétek ki a külső sötétségbe, ahol lesz sírás és jajgatás és fogcsikorgatás.” 
Bement a nyomorúság időszakába, látjátok. Nem az ajtón át jött be, így… 
Rendben. 

34. A Malakiás 4 Illése ugyanaz, mint a Jelenések 11:3-ban említett 
Illés, és a másik tanúk… A két másik tanú két külön személy? 

 Mal 4:5; Jel 11:3 

245 Igen. A Malakiás 4 Illése nem a Malakiás 3 Illése. Ezt tegnap este 
átvettük. “És a másik tanú más?” Ketten vannak, igen, uram; Mózes és Illés, a 
kijelentésünk szerint. Most pedig, nem akarlak túl sokáig itt tartóztatni 
benneteket. 

35. 1Királyok 19: Branham testvér, azt hiszem, hogy azoknak a száma, 
akik nem hajtottak térdet, hét… 

 1Kir 19:18 

 Igen, így van. Hétszáz a… Köszönöm. Így helyes. Hétszáz volt, hétezer 
helyett… Hétezer, hétszáz helyett. Hát, látjátok? 

 1Kir 17:1 
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237 Látjátok? Mi volt az? Az a mag nem volt eleve elrendelve. Így van. 
Aztán a következő dolog, amit tudunk, hogy volt neki egy prédikátorokból álló 
csoportja, és hogy Ő beszélt a prédikátorokhoz. Azt mondták: - Óh, hmm. 
Nekünk is vissza kellene mennünk, beszállnunk a szervezetbe és újra felvenni a 
papírjainkat, látjátok, mert ez az ember… Hát ki is érthetne meg egy ilyen 
embert? Itt ezt mondja, ott meg amazt… 
238 Óh, a többiek nem így értették azt. Ő némelyeknek megmutatta a 
példázatokat, de a többieknek nem. Ezért elmentek. Aztán megfordult és 
odanézett, ahol a tizenkettő állt és azt mondta: - Ti is menni akartok? 
239 Most figyeljetek. Péter azt mondta: - Tudod mit? Régen állandóan oda 
jártam ott lent. Akkor hová is mennék? Hová mennék? Hová mehetnék? Miután 
itt ettem, nem mehetek vissza abba a szemétbe újra, ahol a világnak mindenféle 
cafatjai vannak. Hová mennék? Képtelen volnék rá… 

 Azt mondta: - Akkor rendben van. Gyertek, kövessetek… Tessék. 
Látjátok, mi volt az akkor? Tizenketten úgy körülbelül két és fél millióból. És a 
világ üdvözítője a milliárdos világból… Alázkodjatok meg, látjátok. Csak 
maradjatok alázatosak. Figyeljetek. 

 Most pedig, mindazokkal a farizeusokkal, és azzal a kis prostituálttal, 
aki odajött és azt mondta: “Mondd csak, Te biztosan egy próféta vagy. Tudjuk, 
hogy eljön a Messiás, és hogy amikor eljön, akkor ezt fogja tenni.” 

 Azt mondta: “Én vagyok az.” 

 Az asszony azt mondta: “Ez az!” És elment. Csak próbálnátok meg 
megállítani őt. Nem tudnátok. 

33. Branham testvér, köszöntelek az Úr Jézus nevében. Kérlek, hogy 
magyarázd el, hogy kicsoda az az ember a Máté 22:11-ben. Az az 
ember, akin nem volt menyezgői ruha… Menyegzői ruha rajta… 
Tudom, hogy ez az ember nem kerülhetne be a Mennybe, ha nincs 
rajta menyegzői ruha. Egy vendég volt, tudom, nem a 
menyasszony. 

 Igen, így igaz. Ő egy… Igen, ő csak úgy besurrant, látjátok. Most 
nézzétek. Egy egész prédikációt beszélhetnék erről, és 10 percem van arra, hogy 
imádkozzak a betegekért és hogy ezt befejezzem, és még csak a felénél járok. 
Úgyhogy biztos, hogy nagyon fogok most már sietni. 

 Mt 22:11 

240 Itt van, hogy mi történt. Ha ismeritek a keleti szokásokat, látjátok… 
Amikor a vőlegény szétküldi a meghívókat az esküvőjére, csak egy bizonyos 
számú meghívót küld szét. És minden kiküldött meghívó után volt neki egy 
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89 Ki küldte Iskáriótes Júdást a világra? Mondjátok meg nekem. A Biblia 
mondja, hogy ő a kárhozat fiának született. Csak kérdezzétek meg tőlük ezt. 
Legyetek olyanok, mint a kukac a citromban, látjátok. Most, látjátok, nem 
tudnak… Ez… 

 1Móz 4:1 

90 Figyeljétek. Ha egy kicsit technikásabban akarjátok megfogni őket, 
akkor figyeljetek. Éva beszélt itt – ha az eredeti nyelvből akarjátok megnézni, itt 
van, amely úgy íratott le, hogy rejtve legyen a bölcsek és büszkék elől – Éva, itt, 
ahogyan tanítják, hogy Isten által fogant ez a fiú; és Ő egy Lélek, és nem tud 
ilyet tenni. Látjátok? Most nézzetek ide, ha meg akarjátok figyelni ezt. “Fiút 
kaptam az Úrtól.” Lehet ebből bármit kihozni… De kell, hogy meglegyen a 
helyes magyarázata, látjátok. Igen, uram. 
91 Nem, uram. Ha az… Akkor a Lélek… És mi mindig követjük a szüleink 
természetét. Ezt tudjátok. Nézzétek meg a kisbabát, a természetét. Tehát akkor, 
Ádám Isten fia volt. Éva Isten lánya volt. Így van. Isten teremtményéről az első 
dolog, hogy nem lehetett semmi gonosz bárhol vele… Nem is ismerték a 
gonoszt. Akkor miért volt Káin egy hazug, gyilkos és minden más? Honnan jött 
az? Csak tegyétek fel magatoknak a kérdést. Az volt a kígyó magva. Nem így 
mondja-e a Biblia? 

 Mt 4:8,9 

92 Figyeljétek meg az ő magvát végig. Abban vált ő… Kihez tartozik a 
világ? Az ördöghöz. Ki irányítja azt most? Az ördög. Pontosan így van. Az 
ördög irányítja a világot. Azt mondta Jézusnak, azt mondta: “Látod, milyen szép 
ez, és mindez a dicsőség. Neked adom, ha imádsz engem”, látjátok. Ő az 
irányítója. Tehát az ő tulajdonában áll. 

 1Móz 4:8 

93 Most figyeljetek. A gyermekei okosak: az ördög gyermekei. Vegyük 
Káin gyermekeit. Ha akarjátok, hozzuk végig a nemzetségi táblázatokon, és 
meglátjuk, hogy okos emberek voltak mindnyájan. De most, amikor megölte 
Ábelt, és Isten visszaadta neki… Séth volt a megváltandó igazak előképe: 
halottnak lenni és újra feltámadni. És onnan… 
94 Most nézzük. Nem a természetes első magjától kezdve, azok meghaltak. 
Nyitva áll az elmétek most? A természet szerinti mag első magja, csak 
mindennapian jó, ez volt a modern gyülekezet előképe: Ábel. Ahhoz, hogy 
megőrizzük azt az utána jövő vonalat, az az egy meghalt, hogy egy másik életre 
kelhessen, látjátok. Tehát ismét az újjászületésnek kell lennie. Fogjátok? 
Rendben, csak hogy értsétek meg, látjátok. 
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95 Tessék, egy tökéletes előkép. Tehát még az Ádámtól, az apjától 
született természetes ember is mutatja azt a természetes irányt. Nem működik. A 
természetes ember nem érti Isten dolgait. Tehát volt egy ember, aki 
természetesen jött el és meghalt, hogy ezt újra helyreállítsa, és Ábel halálában 
volt jelképezve, és hogy őt Séth által helyreállítsa. 
96 És figyeljétek meg, hogy milyen emberek voltak ők, most, az a belőle 
előjött szellem: alázatos, földművesek, juhtenyésztők. Figyeljétek meg, mik 
jöttek elő a világ bölcsességéből itt: okos emberek, építészek és fémművesek, és 
mindenféle okos értelmiség és dolgok. Figyeljétek meg, hova jutottak el. Ott 
voltak lent, és Isten mindnyájukat elpusztította: mindegyiküket, és az 
alázatosokat megmentette. 

 Mt 5:5 

97 Nem mondta-e Jézus a Máté 5-ben: “A szelídek öröklik a földet”? Tehát 
akkor ne aggódjatok. Egy lábbal sem állhatnak meg rajta. Látjátok, nem hiszik, 
hogy ez Káin fia; de nekünk van erről egy hangszalagunk, ha akarjátok hallani, 
akkor azon részletesen el van magyarázva, látjátok. Nem, uram. 
98 És láttam, hogy van egy újságcikk ott arról, hogy a tudomány most be 
fogja bizonyítani, hogy Éva nem is almát evett. Hanem barackot. Megvan 
otthon az az újságom, látjátok. Barack volt: milyen messzire tudnak az 
emberek… Ez a testi gondolkodás. Hogy Mózes valójában nem ment át a vízen; 
hanem ő egy nádason ment át: Izráelt a Holt-tenger felső végén vezette 
keresztül. Ott nagyon sok nád van, egy egész nádtenger, ami… Ahol a víz volt, 
ahol egyszer volt, lement. És Mózes lerövidítette az útját, és ott ment keresztül. 
Az ortodox egyházak pedig elfogadták ezt! Láttátok ezt. Az ortodox egyházak 
elfogadták, hogy ez így volt.  

 Óh, ember, hát nem látod a kígyó magvát: hogy az antikrisztus és az 
egész dolog ott fekszik? Igen, uram. 

10. Branham testvér, kérlek, imádkozz az én kis… Nos, ez egy 
imakérés, látom… Imádkozz a kisunokámért, aki nagyon 
influenzás. A Riverview Hotel-ben van. 

 Úr Jézus, ez a szegény személy nem csak úgy leírta ezt. Ő látott Téged, 
amint akarattal elvetted a reumás lázat attól a kisfiútól a minap este. Tudja, hogy 
Te vagy a Nagy Isten, és mi felajánljuk az imádságainkat azért a kisfiúért. Jézus 
Krisztus nevében gyógyuljon meg ő. Ámen. 

 Amikor valaki ír valamit, az soha nem hiábavaló. Van egy… Nem 
számít, milyen egyszerűen hangzik nekünk, és hogy mennyire… Hogy hogy 
van, de van valami mögötte, látjátok. Az a hölgy… Az a kisfiú… Valami. 
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 - Nézzétek meg, ki az. Tudjátok, hogy ki ő. Az az ember soha… Hiszen 
csak egy halászember. Még az ABC-t sem ismeri. Halat vettem tőle, és még 
csak a számlát sem tudta nekem aláírni. Látjátok, ilyen dolgok… Ilyen emberek 
hallgatnak az ilyesmire. (Hála az Úrnak. Ámen.) Hiszen nem is… Nézzétek 
meg az apját. Az is tudatlan volt, és még csak iskolába sem küldte a fiát… És 
mégis ő az, akit Ő iskoláztatott, és úgy tanította, ahogyan Ő jónak látta. 

 Most nem amellett szólok, hogy ne járjunk iskolába – remélem, értitek 
-, de ez csak egy típus, látjátok: hogy mit találtok benne. Ez az a fajta… Azért 
megy el a fejük mellett… 
235 Tudjátok, mit? Egy sem… Úgy mondanám, hogy az ottani zsidóknak az 
egyharmada sem tudott semmit arról, hogy Ő eljött, és aztán annak az 
egyharmadnak az egyötöde hallgatott is Rá; és aztán annak az egyötödnek az 
egyszázada fogadta is el azt. Akkor tudjátok, hogy hány embere is volt Neki. 
Tizenketten álltak a keresztnél, az egész sokaságból. Hol voltak a többiek? 
Hetvenen elmentek. 

 Tehát miközben csak a betegeket gyógyította és semmit nem mondott a 
tanításáról, amíg csak gyógyított meg minden más, óh, óh: - Isten Lelke van 
Rajta, hiszitek-e? Amikor gyógyította a betegeket, az csodálatos volt! – Rabbi, 
ez nagyszerű. Mondjátok csak testvérek, ugye meg kellene Őt hívnotok a 
gyülekezetetekbe? Ti beszéltek a hatalomról, az a férfi pedig tényleg képes 
meggyógyítani a betegeket. Nektek kellene… Neki megvan a gyógyítás 
ajándéka… 

 Természetesen lesznek ennek utánzói – itt jönnek is -, mert minden 
csoportnak kell, hogy meglegyen a maga embere. Itt jönnek. 

 És aztán a következő dolog, amit tudunk, hogy egy nap Ő leült… 

 - Persze, Rabbi, veled megyünk… 
236 - Jól van, üljetek le. Menjünk… Rendben. És kiküldte hetvenüket és így 
tovább. 

 Aztán egy napon, miután egy nagy csoda történt, leült és elkezdett nekik 
beszélni az Igéről. Amikor pedig elkezd megszólalni a… Rendben. Elkezdett 
beszélni nekik az Igéről, az igazságról… 

 Azt mondták: - Úh, várjunk csak egy percet. Hát ezt nem így tudom… 
Ellentmondott az ő tanításaiknak. Azt mondták: - Hát, tudom, hogy elhagytuk a 
zsinagógát, meg minden ilyesmi, de lehet, hogy tévedtünk, testvérek. Inkább 
menjünk vissza, mert az az ember példázatokban beszél. Elég különc egy alak. 
Nem értem… 
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232 Nézzük meg azt az öreg halászt, aki eljött oda. És ott állt Ő, jeleket és 
csodákat téve, és különféle embereknek megmondta a szívük titkait, és 
kijelentett Önmagát. És, óh, ott álltak a farizeusok és azt mondták: - Ez az ember 
Belzebub… 

 Felelniük kellett a gyülekezetüknek. Mind ott álltak: - Dr. Jones (ejtsd: 

dzsónz), te is elmégy és meghallgatod azt az embert? Úgy látszik, hogy tudja, miről 
beszél. Nem úgy beszél, mint a mindennapi emberek… 

 - Meghallgatom… És lement oda. Isten nem ragadta meg őt. És ő is ott 
lent állt. 
233 Azt mondták: - Nézzetek oda! Nézzetek oda! Ott jön egy ember… Ott 
van az egyik tanítvány. Ott jön egy ember… Úgy hívják azt az embert… Ez 
András. Emlékeztek. Óh, emlékeztek arra az öreg halászemberre itt lent? Ők 
azok. Ott van Simon, a testvére, látjátok, az öreg Jóna gyerekei. Most ott… 
Nézzétek, odahoz valakit Hozzá. Ki az? Igen. Nézzük csak, mit fog most 
csinálni… 

  Jn 1:42 

 Ő a következő ott, oda megy és Ő azt mondja: “Te Simon vagy, Jóna 
fia.” 

 Mt 12:27 

 - Ez az ember Belzebub! Látjátok, valamilyen lélek van rajta. Egy 
furcsa ember. Semmi ilyet ne hallgassatok. Tartsátok távol magatokat onnan. Én 
egyáltalán nem jönnék el több összejövetelre, látjátok. És amint ennek itt vége, 
mindannyian elmegyünk innen. Nem kell újra itt várakoznunk… 
234 Miért? Ő ezt gondolta, pedig neki kellett volna egyiküknek lennie. 
Nézzétek, hogy pontosan azok, akikhez Ő jött; voltak azok, akik megfeszítették 
Őt, látjátok. Viszont ott van a kis parázna nő, akit mindenki kivetett. Most nem a 
paráználkodás mellett szólok – távol legyen tőlem -, csak megmutatom nektek 
azt az eleve elrendelt magot. 

 Nézzük meg itt ezt az embert, ezt az öreg halászt; talán még nem is 
tudott… A Biblia mondja, hogy tanulatlan volt. Így van? Nem csak ennyi, 
hanem tudatlan is volt! Így van, vagy sem? Óh, bárcsak tudatlanokká lehetnénk 
sok olyan dologgal kapcsolatban, amikről azt hisszük, hogy tudjuk őket. 
Rendben. Látjátok, ő mind tudatlan, mind pedig tanulatlan volt. És aztán 
odalépett az Úr Jézus jelenlétébe, Ő pedig megmondta neki, hogy kicsoda ő. És 
ezzel a dolog el is volt rendezve. 

 Most pedig, ez a másik alak meg vitatkozik ez ellen? – Hát, nézzétek, 
elhitte… 
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11. Az az Illés, aki eljön majd prédikálni a zsidóknak, az az igazi 

ember, aki a földön élt, vagy pedig ő Illés lelke lesz egy másik 
emberben? Most ez… Tartok kimondani. Nem tudom. Hadd olvassam 
ezt fel újra… Az az Illés, aki eljön majd prédikálni a zsidóknak – óh, 
igen -, az igazi ember, aki a földön élt, vagy pedig ő Illés lelke lesz 
egy másik emberben? 

99 Ha ezt helyesen meg tudnám válaszolni, akkor Énókról is meg tudnám 
mondani nektek, látjátok. De nem tudom megtenni, látjátok. Az egyetlen dolog, 
amit tudok, csak az, amit az Ige mond, hogy lesz. És most lehet, hogy 
valahogyan hajlok arra… Hadd mondjam el így, és remélem, hogy a szalagok… 
Hogy a testvérek meg fogják ezt érteni a szalagokon. Hajlok azt hinni, hogy 
ezek az ő lelkükkel felkent emberek lesznek; mert, látjátok, ő azt mondja… 
Nem… Elizeuson… Hát nem Illés lelke nyugszik meg Elizeuson? Illés lelke, és 
ő pontosan ugyanazt tette, amit Illés tett, látjátok. De nem mondhatom, hogy ez 
igaz. Nem tudom, látjátok. Őszinte vagyok veletek. Nem tudom. 

12. Branham testvér, kérlek, magyarázd el nekem a keresztséget: a 
Máté 28:19 az Atya, a Fiú és a Szentlelket tanítja; Péter az ApCsel 
2:38-ban pedig az Úr Jézus nevében. Mikor volt… Ez a változás az 
apostolok Cselekedeteiben jött be? Most, én hiszek az Úr Jézusban. 

100 Nos, testvérem vagy testvérnőm, bárki írta is ezt, nem jött be semmilyen 
változás, látjátok. Péter pontosan azt tette, amit Jézus mondott, hogy tegyen. Ha 
valaki jönne, mondjuk, és az Atya, a Fiú és a Szentlélek címeit használná, akkor 
ő olyat tenne, amiről Péter azt mondta, hogy ne tegye, illetve amiről Isten 
mondta, hogy ne tegye, látjátok. Jézus azt mondta, hogy… 

 Csak egy kevés kell hozzá. Mi… Csak szeretnék itt mutatni nektek 
valamit, figyeljétek meg. 
101 Most figyeljétek meg, ha itt vagytok – a személy -, én három darab 
anyagot teszek ide. Most nézzétek: ez az Atya, ez a Fiú és ez a Szentlélek, amint 
a háromsághívő emberek hiszik őket. Hiszik, hogy ők három külön egyén. 
Hiszik ezt, látjátok. 

 Mt 28:16-18; Mk 16:18 

102 Nos akkor, most hadd… És aztán a Máté 28:19-ben Jézus azt mondja: 
“Menjetek széles e világra és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek.” Nem, elnézést, az ApCsel 2-t idézem nektek, azt hiszem. 
Nem, a Lukács 24:49-et. Azt mondta… Hadd olvassam fel, aztán meglesz; mert 
a minap úgy mondtam ezt el, amikor nem… És biztos akarok lenni abban, hogy 
jól mondom ezt el. Ismerem a címet, amiről itt beszélsz, de csak azt akarom 
mondani, amit Ő mondott. Kezdjük el a 29:16-tól. Máté 28:16: 
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 “A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, a helyre, amit Jézus 
jelölt ki nekik. 

 És mikor meglátták Őt, leborultak előtte; némelyek pedig kételkedtek. 

 És hozzájuk menve Jézus, szólt nekik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom Mennyen és földön.” 

 Mt 28:19 

103 Most tehát, hol van Isten hatalma? Hol van Isten? Ha a Mennyből 
minden hatalom és a földről minden hatalom kiadatott, akkor hol van Isten? Ott 
van Ő. Látjátok, ez az, aki hozzád beszél. 

 “Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” 
104 Most tehát a háromsághívők félik ezt. “Megkeresztelek téged az Atya 
nevében, a Fiú nevében és a Szentlélek nevében.” Ez még csak nincs is így 
benne a Szentírásban. Látjátok? Ő azt mondta: “Kereszteljétek meg őket az 
Atya, a Fiú és a… Nevében.” Nem a… Mindegyik elé tettek egy nevet. Egy név. 
Figyeljétek meg itt. Nem azt mondta: “Kereszteljétek meg őket a neveikben…” 
N-é-v, egy név: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
105 Most tehát, kérdezlek titeket. Az Atya egy név? A Fiú egy név? Hány 
apa van itt? Melyikőtöknek az a neve, hogy “Apa”? Hány fiú van itt? Hány 
ember van itt? Hányotóknak az a neve, hogy “Apa”, “Fiú”, vagy “Ember”; 
látjátok? 

 Mint amikor egy asszony azt mondta egyszer, így szólt: - Branham 
testvér, a Szentlélek egy név. Az egy személy… 
106 Azt mondtam: - Igen, uram. Én egy személy vagyok, de a nevem nem 
az, hogy Személy… Egy személy vagyok, látjátok? A nevem William Branham, 
de egy személy vagyok. A Szentlélek egy személy. Ez az, ami Ő. Ez nem egy 
név, egy Isten személyének egy titulusa, látjátok? Ez Isten személyiségéről egy 
titulus, hogy micsoda Ő. 

 Mt 28:19 

107 Most, ha Ő azt mondta: “Menjetek el és tanítsatok minden nemzetet 
megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” – nem az Atya 
nevében, a Fiú nevében és a Szentlélek nevében, vagy nem az Atya, és a Fiú és a 
Szentlélek neveiben; hanem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében… 
108 Ha pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem név, akkor mi van ezzel? 
Mondjuk, ha ez egy név, akkor melyik… Ha egyiket egy névvel akarjuk 
nevezni, akkor melyik név az? Ha a titulust névnek akarod nevezni, akkor 
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32. Ha valaki egy kormány egyesületben vagy szervezetben van és 

szólhat a szíve szerint, vagy az utolsó napok igazságában, akkor ő is 
egyike a paráznáknak? 

226 Ha valaki egy egyesületben, vagy szervezetben van… Nos, látjátok, az 
egyesület, a szervezet… A szervezet, amelynek a kormány ad jogot a szólásra, 
látjátok, annak semmi köze nincs a saját szívéhez, látjátok. Ha ő egy igazi hívő 
és Isten Lelkétől született, akkor előbb vagy utóbb úgyis figyelmeztetve lesz. 
Mert lehetetlen dolog, hogy ez annyira egyszerű, és ő mégsem látná meg. 

 Jn 1:14 

227 Most pedig, szeretném, hogy… Látjátok, arra akartok emlékezni, 
barátaim, hogy Isten… Isten soha nem teszi, vagy soha semmikor nincs neki, 
amennyire én emlékszem, látjátok, csak ami… Nézzétek, Jézus volt mindennek 
a kulcshangja, mert Ő Isten volt, a testet öltött Immánuel. 
228 Most nézzük csak meg ezt az illetőt, Jézust. Tudtátok, hogy amikor Ő 
lejött a földre, akkor körülbelül a világnak csak az egytizede tudta, hogy Ő itt 
van? Tudtátok, hogy amikor az előfutár eljött, amikor minden hegy… És 
mindezek megtörténtek, Izráel lakosságának csak körülbelül az egyszázada 
tudott róla? Hát nem furcsa ez? Hiszen voltak zsidók és más dolgok, és emberek 
szerte a világon. 
229 Most pedig emlékezzünk rá, hogy Jézus tanúnak lenni jött el, a világ 
üdvözítőjeként. Így van? Hiszen emberek emberek után voltak, és emberek után 
és fajok után, és emberek után; akik semmit nem tudtak róla, és ugyanúgy éltek 
tovább, mint ha a világ semmit nem tudott volna róla. De mégis egész idő alatt 
ezek a dolgok zajlottak a világban. Értitek? 
230 Miért nem hozta Ő a tudomásukra? Eljött, és akik eleve elrendeltettek 
az örök életre, azok fogadták el Őt. Nem ért volna semmit bármit is mondani a 
többieknek, mert őket nem válthatta volna meg, mivel nem is voltak 
megválthatóak. Miért van, hogy amikor azok a papok ott álltak, akkor…? El 
kellett mennie arra a helyre, mert az eleve elrendeltek ott voltak elszórva, 
mindenfelé, ezért kellett, hogy úgy prédikáljon nekik, mint egy csoportnak. 
231 És a nagy tudósok, akiknek ismerniük kellett volna Őt, azt mondták: - 
Ez az ember Belzebub. Nem engedjük, hogy uralkodjon rajtunk… És így 
tovább, látjátok. – Nem engedjük… De egy kis parázna nő, azzal az élettel ott 
bent, eleve elrendelve az örök életre – és a neve halhatatlanul bekerült Isten 
Igéjébe itt – odament, és az első alkalommal, hogy világosság érte azt a kis 
magot, azonnal tudta. 

 Mt 12:27; Mk 3:22; Lk 11:15,18,19 
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219 Most pedig, emlékezzünk rá, hogy nála van a pénz. Amikor Jákób 
visszatért – tegnap este láttuk – és Izráellé lett, neki tényleg volt pénze. De a 
pénzével semmit nem érhetett el Ézsaúnál. Ézsaúnak is volt pénze, látjátok: 
mind anti, és… Látjátok? Tökéletesen. 
220 Most pedig, nézzünk ide. Mondtam, hogy talán egyezkedni akarnak 
majd a pénzen, és hogy a római hatalom elveszi majd a zsidók pénzhatalmát, 
ezzel megszegve a szövetséget. Lehet, hogy nem így lesz. Tudom, hogy 
megszegik majd, de nem tudom az okát, mert nincs kijelentve nekem, hogy mit 
tesznek majd. 
221 De nézzük. Most, ha ma… Mi lenne, ha ma csak annyit tehetnénk, 
hogy…? Ha már most azt az adót költjük, ha ez az állítás igazat mond, ha azt a 
pénzt, ha azt az adót, amit negyven év múlva… Látjátok, az aranyunk… Már 
elköltöttük. Tönkrementünk. Nincs semmi pénzünk, és csak a régi hírnevünkből 
élünk. 
222 Ezt csinálja ma a gyülekezet: az egyház, nem a menyasszony. Az 
egyház a múlt hírnevéből él, ami még az oroszlán idejében volt meg neki: - Mi 
vagyunk az egyház, mi vagyunk az anyaegyház, mi indítottuk el… Így van, 
látjátok? Csak a régi hírnévből élnek. 
223 A metodisták a régi hírnevükből élnek. A baptisták a régi hírnevükből 
élnek és a pünkösdiek is a régi hírnevükből élnek. “Dicsőség Istennek! Régen, 
amikor a szentek táncoltak a Lélekben, és milyen volt, hogy az Úr ezt tette meg 
azt tette!” Ez már valami elmúlt dolog. “Most már szép számmal vagyunk, 
testvérem.” Óh, óh! Látjátok? Mind csak a régi hírnév. 
224 Ez a nemzet az alapító atyák régi hírnevéből él, látjátok, és azt 
gondoljuk, hogy ezért mi megmentetünk. Isten soha nem tisztelte azért Izráelt, 
amik ők egykor voltak, hogy mik voltak régen; hanem hogy pontban akkor 
micsodák. 
225 Figyeljük most meg, itt van, amit gondolok. Szerintem ez fog történni. 
Lehet, hogy nem így lesz. Hiszem, hogy eljön az idő, amikor kényszerítve 
leszünk rá, hogy rendezzük ezt a dolgot. És amikor így lesz, akkor ahelyett, 
hogy a pénznemünket megváltoztatnánk… Mit tenne ez a Philip Morris-szal? 
Mit tenne ez a whisky gyárakkal? Mit tenne ez az acéliparral? Mit tenne ez az 
egész kereskedelemmel? Mit tenne…? Tönkretenné őket! Tönkremennének! 
De ha kölcsön tudjuk venni azt a pénzt... Látjátok, milyen ravasz? Akkor a 
nemzet eladja magát az egyháznak és akkor az egyház és az állam ismét 
egyesülnek, és az egyház már ott is van. Erről van szó. 

 Figyeljétek meg. Rendben. Most pedig, ebben… 
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melyik titulus szerint akarsz keresztelni? Az Atya, vagy a Fiú? Egyes számban 
van, látod. 
109 Most pedig, ide lapozunk. És ez Máté utolsó könyve. Amint mindig 
magyaráztam, ha egy szerelmes történetet olvasol, és azt mondja: “János és 
Mária boldogan éltek, amíg meg nem haltak…” Látjátok, mert te soha… Nem 
tudod, hogy kicsoda János és Mária. Menj vissza a történeted elejére. Keresd ki, 
hogy kicsoda János és Mária. Látjátok? 

 Tehát ezt csinálod itt a Máté evangéliumában is. Csak az utolsó részét 
olvasod el. Menj vissza először a Máté elejére és olvasd el, hogy miről szól a 
történet. Ez a Máté utolsó fejezete és az utolsó versek. 
110 Mintha kézbe vennél egy könyvet és azt mondanád: - János és Mária 
boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ez Kovács Jánosról és X.Y. Máriáról szól. 
Nem, ez Kiss Jánosról szól, az pedig X.Y. volt. Ez valamilyen János, és X.Y… 
Még nem tudod, látod? Az egyetlen dolog, hogy biztosak legyünk ebben, az az, 
hogy visszamegyünk a könyvben és elolvassuk. Nem lehet csak felvenni egy 
darabot innen. Az egészet össze kell rakni ahhoz, hogy megkapjuk a képet. 

 Mt 1:18 

111 Most pedig, menjünk vissza a Máté 1. fejezetébe, és az visszamegy és 
végigvezeti a nemzetségi táblázatot, az első fejezetben. Aztán elér a 18. versig, 
és azt mondja: 

 “Ekképpen volt pedig Jézus Krisztus születése…” 

 Mt 1:18 

112 Így van? Szeretnék kérdezni valamit tőletek. Most megint figyeljetek. 
Ti nevezzétek meg. Ki ez? Isten, az… (Gyülekezet felel: - Atya.); Isten a… 
(Gyülekezet felel: - Fiú.); Isten a… (Gyülekezet felel: Szentlélek.) Melyik ez? 
(Gyülekezet felel: - Fiú.) Rendben. Most megfogtuk. Mit is mondtatok, hogy ez 
micsoda? Isten kicsoda? (Gyülekezet felel: - Szentlélek.) Szentlélek, rendben. 
Most tehát, rendben. 

 “Ekképpen volt tehát Jézus Krisztus születése: Mária, az ő anyja, 
eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, várandósnak találtatott egy 
gyermekkel a… (Gyülekezet felel: - Szentlélektől.) 

 Mt 1:19 

113 De hát, mintha azt mondtátok volna, hogy Isten volt az Ő atyja. Akkor 
itt valami baj van. Nem lehet Neki két apja. Ezt tudjátok. Tehát valami baj van. 
Akkor ezek közül a férfiak közül melyik… Ha három személy van, akkor 
melyikük az Ő atyja? A Biblia itt világosan mondja: “… várandósnak találtatott 
egy gyermekkel a Szentlélektől.” Istennek, az Atyának semmi köze nem volt 
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hozzá. És Jézus azt mondta, hogy Isten az Ő atyja, és mi tudjuk, hogy Isten az Ő 
Atyja. Akkor Neki két atyja volt. Akkor aztán bizonyosan törvényen kívüli 
gyermek. Most látjátok, hogy hová jutottatok így el? 

 “József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember volt és nem akarta őt 
gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. 

 Mikor pedig ezeket magában elgondolta…” 

 Mt 1:20 

 Emlékezzünk most arra, hogy ő egy jó ember volt, és hogy az Úr keze 
éppen itt van most. Akik eleve elrendeltettek, azok meg fogják ragadni. 

 “De miközben ezeket gondolta, ímé az Úrnak angyala álomban 
megjelent neki… (Követtek engem a Bibliátokban? Rendben.) Azt mondván: 
József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet; mert ami 
benne fogantatott, az Istentől, az Atyától van.” 
114 Félreolvastam ezt? Bizony félre. Annak, ami benne fogant, semmi köze 
nincs Istenhez, az Atyához: a Szentlélektől van az! És mi most tudjuk, hogy 
Isten volt az Ő Atyja. Így van? Tehát akkor mi ez? A Szentlélek Isten szelleme, 
természetesen. 

 Mt 1:21-23 

115 Tehát most megfogtátok, látjátok. Az Atya Isten és a Szentlélek 
ugyanaz a személy, máskülönben Neki két apukája volt. Akkor milyen személyt 
imádtok ti? Milyen Istenetek van nektek? Látjátok? Isten, a Szentlélek és Isten, 
az Atya, ugyanaz a Lélek. 

 “Szül pedig fiút… (ezt az illetőt itt) És nevezd az Ő nevét… (Micsoda? 
Az Ő nevét. Emlékezzünk erre, az Ő nevét.) JÉZUS-nak, mert Ő menti meg az Ő 
népét a bűneikből. 

 Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a 
próféta által (akihez az Ige jön), aki így szól: 

 Íme a szűz fogan méhében és szül fiút, és annak nevét Immánuelnek 
nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” 
116 Micsoda Isten neve? Mi az Atya, a Fiú és a Szentlélek neve? A Biblia 
mondja, hogy Jézus az Ő neve. 
117 Aztán az az ember itt, aki egyszer itt a Gyülekezeti Házban próbált 
vitázni erről, azt mondta: - Branham testvér mindent kimagyarázott, de ezt nem 
fogja… Azt mondta: - Itt pontosan három személyt mutat meg, tökéletesen: a 
Máté 3. fejezete… 

 Mt 3:13-17 
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214 Az egyik egy szellemi bor – ez az Ige kijelentése, aztán a hívő felserken 
az Ige kijelentése által, a másik pedig Jézus vérének a szimbóluma, amelyet az 
Úr asztalánál veszünk. Most pedig, ez az erről való legjobb értésem szerint van. 

30. Lesz-e bárki a nem eleve elrendeltek közül, aki elfogadja az Urat? 
Ha igen, akkor ők el fognak esni? 

Nem, ha eleve elrendeltettek. Nem tudnának. 

31. Hol van az az igevers, amelyik megmutatja, hogy a katolicizmus 
megtéveszti majd a zsidókat és hogy megkaparintja a vagyonukat? 

215 Most tehát, hogy hol mondja azt, hogy a fenevad a vagyonukért téveszti 
meg őket, ezt nem mondja. De feltételezzük, hogy ez a… A minap este, 
emlékeztek… Nagyon figyeljetek most a hangszalagra. Nem mondtam azt, 
hogy ezt fogják tenni, hanem azt mondtam… Látjátok, a katolikusok a világ 
leggazdagabb csoportja, nincs más olyan, mint ők. És ami nem nekik van meg, 
az az a zsidóknál van. 
216 Itt van az, hogy ennek az országnak a gazdasága most… A Lifeline (ejtsd: 

lájflájn; magyarul: életvonal) szerint e pillanatban az adó pénzből élünk, hogy… Azokból 
az adókból élünk – ez egyenesen Washinton D.C.-ből jön -, amelyeket mától 
számítva negyven év múlva fogunk befizetni. Ez az a pénz, amit most költünk. 
Ennyire magunk mögött vagyunk, hogy azt az adót éljük fel, amit negyven év 
múlva fogunk majd befizetni. A nemzet összeomlott. Így van. 

 1Tim 6:10 

217 Castro-nál az egyetlen értelmes dolog, amit tett, az volt, amikor 
meghamisította a pénznemüket és kifizette a számlákat és a kötvényeket, aztán 
elégette azokat és megváltoztatta a pénznemüket. Nem tehetett mást. És ennek 
az Egyesült Államoknak is csak egyetlen dolog van még hátra. Emlékezzünk rá, 
hogy ez most William Branham, aki beszél. Ez az én elgondolásom. Csak 
feltételezés. Csak a természetes nézőpontból nézem, ami lehet, hogy millió 
mérföldeket téved. Én hiszem, hogy pontosan abban a pénzben – a pénz 
szeretése minden gonoszság gyökere -, és hiszem, hogy ott, abban a dologban 
fog majd megindulni a lavina. 
218 A katolikus egyház abból, hogy régen pénzért misézett és így tovább, 
ma a világ vagyonát tartja a kezében. Emlékeztek rá, hogy a Biblia mondja, 
hogy ő gazdag, és hogy milyen is? És emlékeztek rá, hogy nem csak egy 
nemzeten van rajta, hanem az ég alatt minden nemzeten. Ő terjeszkedik. Nála 
van a pénz. Ami pedig nem náluk van, az a Wall Street-en van, amit a zsidók 
tartanak az irányításuk alatt. 
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pogányoknak, és a zsidókhoz megy át. Nem, nem ugyanaz az ember lesz. Elég 
biztos vagyok ebben. Most emlékezzünk rá, hogy ez csak a legjobb tudásom 
szerint van. 

 Nézzük, hogy ezen mi áll itt. Kérdés… 

28. A bor és a búza… Azt hiszem, azt akarta kérdezni, hogy: mit… Nincs 
benne, hogy “mit”. Csak annyi áll itt: A bor és a búza… Vagy búza és 
bor… Mit jelent a… Jelenések 6:6-ban? Nézzük csak mi ez, amint 
leérek oda. 

 Jel 6:6 

 “És hallottam a négy lelkes állat között egy hangot ezt mondani: A 
búzának mércéje egy dénár és az árpának három mércéje egy dénár; de 
meglásd, hogy a bort és az olajat ne bántsd.” 

 1Kor 11:24 

211 Szerintem ez azt kérdezi, hogy a búza és a bor – az egyik a másikkal 
szemben – ha ez egy jelkép, a bor, amit az 1Korinthus 11:24 úrvacsorai 
asztaláról veszünk. “A bor…?” A bor… Nem. Az egyik egy szellemi jelkép, 
látjátok, a másik pedig ténylegesen az Ige kijelentése. 

29. Lehetséges-e, hogy azért van sok beteg, mert nem különböztettük 
meg az Úr testét? (Helyes!) De most a hatodik pecsét felnyitásával 
kijelentést nyert… (Lássuk csak. Hadd lássam, hogy megértem-e. 
Nem miattad van ez: miattam. Te jól írtad le, csak az én hibám.) 
Lehetséges-e, hogy azért van sok beteg, mert nem különböztetjük 
meg az Úr testét? (Ott van a kérdőjel a végén.) 

 1Kor 11:29,30 

212 Nos, az Ige mondja, hogy sokan vannak betegek és gyengék közöttetek 
az Úr testének megkülönböztetése miatt. Pontosan így van, mert lássuk csak, az 
Úr teste a menyasszony, és sokan közülük eltérnek. Nem hűségesek. Így igaz. 
Látjátok, nem tudják, hogyan kell viselkedniük, és tetszésük szerint élnek, 
veszik az úrvacsorát és így tovább. Ez így nem helyes, látjátok? Amikor olyan 
emberek veszik az úrvacsorát, akik hazudnak, lopnak és isznak, akkor… Az 
borzalmas. Ezt nem volna szabad tennetek, látjátok. 

 “… de most kijelentést nyert a hatodik pecsét felnyitásával – a hatodik 
pecsét felnyitásával.” 
213 Nézzük csak most. Nem. Nem, mert látjuk, hogy a hatodik pecsét 
felnyitása itt a zsidóknak volt, látjátok. A gyülekezet már elment. Ez a 
nyomorúság időszaka. Tehát nem ugyanaz, nem. Nem, nem az. 
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 Itt állt János, prédikált. Itt jön a Fiú, odajárulva, hogy 
megkeresztelkedjen. Bement a vízbe és megkeresztelte Őt János, aztán 
visszament a vízből, és “Íme” – azt mondta, “az egek megnyíltak Neki, és a 
Mennyből lejött a Szentlélek, mint egy leszálló galamb, és egy hang azt mondta 
a Mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben… Három külön személy, pontosan 
egy időben. Óh, óh! 
118 Ez csak azt mutatja meg, hogy a keresztség nélkül való emberek, és akik 
elhívás nélkül vannak egy prédikátori hivatásban, hogy nekik semmi közük 
ahhoz, hogy a szószék mögött álljanak. Így igaz. Én elővehetnék egy ilyen 
embert, és Isten segítségével úgy bele tudnám zavarni ebbe, hogy azt sem tudná, 
hol áll a feje.  

Nem akartam… Ez nem hangzott jól. Bocsássatok meg. Nem ezt 
akartam mondani. Uram, én nem akartam… Éreztem, hogy Ő helyreigazított 
engem ezzel kapcsolatban. Tehát nem így akartam ezt mondani. Sajnálom. 
Hiszem, hogy a Szentlélek ki tudna jelenteni annak az embernek bizonyos 
titkokat. Ez már jobban hangzik. 
119 Akár egy hangszer felhangolása: ha valami rosszat csinálsz, azt 
észreveszed te, mint egy keresztény. Az ember valami rosszat mondott. Nem 
tetszett Neki. Látjátok, ezzel magamat adtam bele. Én egyáltalán nem vagyok a 
képben. Nem is akarok magam lenni, vagy semmi; csak Ő. Ő végezze el a 
munkát. Ő végzi az elhangzást. A trombiták némák: a mögöttük álló hang az, 
amelyik szól. 

 Mt 11:25; Lk 10:21 

120 Most nézzétek, itt. Az ember félreértelmezte az Igét. Látjátok, ez… 
Emlékezzünk rá, hogy ez elrejtetett a bölcsek és büszkék szeme elől; és a 
kisgyermekeknek jelentette ki. Most tehát itt van az az egy személy, Jézus 
Krisztus, aki a földön áll. Most a mennyek… Természetesen ott fent vannak a 
légkörök. 

 Mt 3:16; Mt 28:18 

121 Most figyeljetek. És János lejegyezte… Most annak az embernek… 
Mondjuk, hogy itt van Isten, az Atya; és itt van Isten, a Szentlélek, mint egy 
galamb; és itt van Isten, a Fiú – három személyt alkotva. Ez tévedés. János, aki 
ott állt, tudta, hogy ez volt a Bárány. János azt mondta: “Látom az Isten Lelkét 
leszállni, mint egy Bárányt…” Ott van Isten, a Lélek… Mint egy galambot, azt 
akartam mondani. Ez ugyanolyan dolog, mint amit valamelyik este mondtam, 
látjátok, a hétszáz helyett. Isten Lelke… Ez volt itt a Bárány, és Isten Lelke… A 
galamb volt Isten. Isten Lelke száll le a Mennyből, és egy hang a Mennyből, 
amely azt mondja: “Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, hogy Benne 
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lakozzak.” “Minden hatalom a Mennyen és a földön az én kezembe adatott.” 
Látjátok? Ez Ő. Mi volt tehát az Ő neve? (A gyülekezet felel: - Jézus.) 
Természetesen. 
122 Tehát, a három istenről szóló háromsághívő elmélet nem más, mint 
pogányhitűség! Sehol nem tanít ilyet a Biblia. Soha nem tanított ilyet az 
oroszlán üzenet, de a következőben bevették ezt, ami antikrisztus volt. 
Kérdezzetek csak meg bárkit, bármelyik teológust! Ez nem jött másképp, csakis 
a nikolaiták tanításán keresztül. 
123 Ezért jött ez ki Luther Mártonnál. Ezért folytatódott ez John Wesley-nél 
és öntődött át a pünkösdiekbe. Abban az időben, amikor a pünkösdiek kijöttek, 
volt nekik egy ’Csak Jézus’ csoportjuk. Az szintén tévedés. Hogyan lehetne 
Jézus az Ő saját Atyja? Látjátok? Tehát ez kiüti amazt. 
124 De jönnie kell egy sas-időnek, látjátok. Ez annak az ideje, hogy minden 
rejtély egyenesbe jöjjön. Atya, Fiú és Szentlélek: ezek az Úr Jézus Krisztus 
titulusai. Figyeljétek meg, mindhármukat. 

 Ézs 110:1; Lk 20:24; ApCsel 2:34; Zsid 1:13 

125 Máté azt mondta: Atya, Fiú, Szentlélek. Péter azt mondta: Úr Jézus 
Krisztus. Kicsoda az Atya? “Mondta az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomra.” 
Így van? Atya; Fiú, Jézus; Szentlélek, a logosz, amely Istentől ment ki. Atya, 
Fiú és Szentlélek, ez Isten személyének a háromféle megnyilvánulásának teljes 
mértékben a három titulusa; vagy Istennek három tulajdonsága. 
126 És hogy ezt egyértelművé tegyük valaki számára, aki nem érti meg; ez 
olyan, mint egyazon Istennek a három hivatala. Valójában ez ugyanannak az 
Istennek a három tulajdonsága. Isten, aki szerepel három különböző… Az 
Atyaság alatt, a Fiúság alatt, és a Szentlélek időszaka alatt. Isten a háromban 
tökéletes. Emlékeztek az antikrisztus számra, a négyesre? Látjátok? Isten: Atya, 
Fiú és Szentlélek, ez teljesen Úr Jézus Krisztus.  
127 Ha csak Jézus nevében kereszteltek, az helytelen. Csak Jézus nevében 
keresztelni, az teljes mértékben helytelen. Én sok Jézust ismerek. Hiszen a 
latin-amerikai országok tele vannak velük, Jézusokkal. De ez itt az Úr Jézus 
Krisztus! Pontosan megmondja, hogy kicsoda Ő. Sok Branham van, ha személy 
szerint rólam akartok beszélni. Én vagyok az egyetlen William Marrion 
Branham: ez én vagyok. De van sok másik William Branham, és így tovább, 
mindenfelé. De ez itt megkülönböztetetten egy személyt nevez meg: az Úr Jézus 
Krisztust, a Felkentet. Csakis egyetlen egy ilyen van. 
128 Most tehát, ez így igaz. Ha ezen túlmenően van valami, akkor írjatok 
egy levelet, vagy valamit, vagy majd ha más kérdésekkel fogok foglalkozni. 
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kezében tartotta a könyvet. Ő már elhagyta a közbenjárói kegyelem trónját. 
Látjátok? 
206 Látjátok, hogy a Szentlélek mennyire figyel erre? Mert pontosan, 
ugyanaz a dolog, mint amit a minap este mondtam, amikor Ő beszélt hozzám a 
szobában és én lejöttem ide és prédikáltam nektek, hogy amikor a Bárány 
elhagyta a helyet… Óh, óh! Most pedig, azt hiszem, hogy csak veszünk egy 
részt, látjátok. A Bárány elhagyta a helyét és előrelépett… Amint felértem oda, 
amikor Ő jelen volt – az a világosság, ami Krisztus -, amikor jelen volt… 
Amikor a Bárány elhagyja annak a trónnak az ülését, közbenjáróként, akkor Ő 
lejön ide és a gyülekezet megváltásának ideje lejár. 
207 A következő megváltás, amely nyitva áll, a zsidóké, a 144000-é. Így 
van? Mert Ő megígérte, hogy kivágja a fát, tudjátok. Most pedig, itt… Tehát itt 
jön ki Ő, a Bárány, és akkor lejár a megváltás ideje, és mindaz, ami meg lesz 
váltva, már megváltatott és beleíratott a könyvbe, és Ő itt van kint, miközben 
megnyitja a könyvet. Így van. 

 Óh, köszönöm, Uram. Bocsáss meg a Te ideges szolgádnak, amiért 
megpróbált végigszaladni valamin. 

 Most pedig… “El tudnád mondani azokról a kapott fehér ruhákról a 
Jelenések 6:11-ben…? 
208 Most pedig, lássuk csak: 6:11. Rendben. Hol tartunk most ebben? Fehér 
ruhák… Igen, ezek a megfeszítettek az oltár alatt: a zsidók abban az időben. Ők 
kaptak fehér ruhákat. 

 Jel 7:14 

 “… azokkal, akik megmosták a ruhájukat a Bárány vérében a Jelenések 
7:14 szerint?” 
209 Nem. Most tehát, ez más, bizonyosan. Mert látjátok, látjuk azt, hogy itt 
ők fehér ruhákat kaptak ekkor. Ők maguk fehér ruhákat kaptak kegyelemből, és 
ezek pedig itt megmosták a ruhájukat a Bárány vérében. És itt pedig a 
Jelenésekben ez egy nagy sokaság, akik Isten elé jöttek minden ágazatból, 
nyelvből és nemzetből; és itt ezek pedig egyenesen a mártírokról szól, a 
zsidókról. Most tehát, így van. Most pedig… 

27. Branham testvér, ha minden kegyes ember felvitetik az 
elragadtatásban, akkor honnan fog jönni Illés és Mózes? Ők zsidók 
lesznek, vagy pedig az általunk kapott Illés lesz-e velük? 

210 Nem. A pogány, aki ezzel a lélekkel lesz felkenve, hogy a pogányokat 
hívja ki, elvitetik; mert látjátok, az egész gyülekezet, az egész, felvitetik 
ekkorra. A 11. fejezet két prófétája pedig lejön. A kegyelem ideje pedig lejár a 
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kapcsolatban!) És megváltottál minket Istennek a Te véred által, minden 
ágazatból…” 
201 Így van. Most hát, mit szóltok ehhez? Óh, ha nem a Szentlélek jelenléte 
van itt, akkor mi? Nem engedi… Látjátok, csak a vers első részét olvastam el. 
Látjátok, egyszerűen valami ide van írva és én csak próbáltam végigfutni rajta: 
miközben az órát figyelem. De látjátok, hogy Ő megállított engem ezen? 
Dicsőség! Nem olvastam fel a másik részét. Látjátok, itt van: “és…” Nézzétek, 
itt. “És énekeltek új éneket…” És megálltam, látjátok. De nézzetek ide, az ének, 
amit énekeltek: “… mondván: megváltottál bennünket minden ágazatból, 
nyelvből és nemzetből.” Természetesen, ők azok. Óh, óh, óh! Látjátok? És erről 
jut eszembe, hogy egy másik kérdés is van itt lent. 

26. Lehet-e i-r-á-ny-í-t-a-n-i azokat az adott… Milyen irányítást 
kaptak a fehér ruhákkal a Jelenések 6:11-ben azok, akik 
megmosták a ruháikat a Bárány vérében? 

 Jel 7:14 

202 Most pedig, nézzük csak, Jelenések 6… Nem siethetem ezt el, emberek, 
mint… (Nem kivehető szó a hangszalagon.) Látjátok, mert az… Valamit rosszul 
fogok megválaszolni. Tehát Ő nem akarta, hogy azt tegyem. Ez az igazság. Isten 
engem úgy segéljen, hogy Isten Szentlelke tudja, hogy ez az igazság, látjátok? 
Én egyszerűen… Van valami, ami… Az órát néztem, és 11:30-at mutatott. Azt 
gondoltam magamban: ha most nem sietek, akkor nem fogok tudni imádkozni a 
betegekért… És próbálok odajutni, mert… Az elmém annyira… Nem tudok… 
203 Emlékezzetek rá, hogy ezt egyszerűen meg kell értenetek, hogy én egy 
ember vagyok, látjátok. És hét napja vagyok ott, és ma délutánra is van valami, 
amit Istentől kell megtudnom. De Ő annyira határozott volt abban, hogy ne 
kövessem el azt a hibát, hogy visszahívott engem, hogy olvassam el annak a 
versnek a hátralévő részét is. 
204 Én csak… Úgy éreztem, mintha valami végighengerelt volna engem és 
azt mondta volna: - Menj vissza! Menj vissza! És azt gondoltam magamban: 
menjek vissza mihez? Hagyjam most abba és kezdjek el imádkozni a 
betegekért? Mi ez? Mit csináltam? És amint elkezdtem kinyúlni efelé, valaki azt 
mondta: - Olvasd el azt a verset újra… És újra elolvastam. És ennek a kérdésnek 
a végén ott volt, a Jelenések 6. 
205 Látjátok, elolvastam az elsőt. És tényleg úgy hangzik először: “És 
énekeltek egy új éneket…” De ott lent, látjátok, hogy mi volt? A következő, 
még tovább: “megváltott bennünket”. Hát persze, hogy a menyasszony az, az 
elragadtatott szentek.  “Meg tudnád…” És itt… Természetesen. A Bárány a 
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Próbálok a végére érni ennek, hogy lássam, hogy hozzájutunk ezek közül a 
beteg emberek közül néhányhoz, akik szenvednek, hogy imádkozzunk értük. 

13. Branham testvér, ha ez a kérdés nem illik ide… Ne válaszold meg. 
(Ez kedves. Értékelem.) Milyen gyermekek lesznek benne az 
elragadtatásban, ha lesznek ott kicsinyek? Köszönöm. 

 Jel 17:8 

129 Nem írták alá a nevüket. Nem kell aláírni, nem szükséges. De nézzétek, 
amikor Isten belehelyez egy nevet a Bárány életkönyvébe a világ teremtése 
előtt, akkor a világon semmi sincs, ami azt kitörölhetné onnan, mert az Krisztus 
vérének a tintájával lett beírva oda. Legyen ilyen nagy, olyan nagy, vagy 
amolyan nagy, vagy legyen bármi, ugyanúgy van benne. Minden gyermek, 
minden gyülekezet, és minden, ami van, az… Isten az Ő eleve ismerete által… 
130 Most tehát, nem tudjuk. Azt mondod: - Branham testvér, tudod-e 
bizonyítani, hogy te benne vagy?  

 Nem, uram. Nem tudom bizonyítani. Isten használhatna engem valami 
másnak az eszközeként, és használhatna téged ugyanúgy. De hiszek, és hit által 
meg vagyok mentve. Nem az ismeret által vagyok megmentve; hanem a hit 
által. Így vagy te megmentve. Így vagyunk mindnyájan megmentve. 
131 De emlékezzünk rá, hogy Isten végtelen. Hiszitek ezt? Végtelen. És 
mivel végtelen, ez teszi Őt… És Ő mindentudó. Hiszitek ezt? Hogy 
mindentudó, ez azt jelenti, hogy Ő minden dolgot tud. Ő nem lehet… Nem lehet 
mindentudó anélkül, hogy végtelen lenne. Látjátok, nem volt semmi, csak amit 
Ő tudott. Ő minden kis verebet ismert, ami valaha is lett a földön, és hogy 
hányszor pislog majd és hogy hány fiókát hoz világra, és hogy együtt hányat 
hoznak a világra. Ő minden lélegzetet ismer, amit lélegzel, és hogy az milyen 
mélyre megy be a tüdődben. Ez a végtelenség. 
132 Most tehát, ha Ő végtelen, az teszi Őt mindentudóvá. Így van? Ha pedig 
Ő mindentudó, az teszi Őt mindenütt jelenlévővé, mert Ő pontosan tudja a 
percet, az órát és a másodpercnek az egy ötvenötezred részét is, hogy mikor fog 
valami történni. Értitek? Felfogtátok most? Akkor Ő minden dolgot ismer. És 
ezért van Nála minden hatalom, ezért ismer minden dolgot és ezért tud minden 
dolgot megtenni. 

 Most pedig, nézzük. És minden gyermek, akit Isten… Mindegyik, akit 
Isten, amikor ők… Most emlékezzetek, hogy amikor Jézus… A Biblia 
mondja… 
133 Tudjuk, hogy Jézust kb. Kr. u. 30-ban ölték meg. Így van? Az 
körülbelül az év közepén volt, úgy gondolom. Kr. u. 30. De a Biblia azt mondja, 
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hogy Ő már a világ teremtése előtt megöletett. És a ti nevetek… Amikor a 
Bárány könyve… Amikor a Bárány megöletett, hogy megváltsa ezt a könyvet… 
Amikor a Bárány megöletett, hogy megváltsa ezt a könyvet… Itt van most egy 
nagy dolog. Lehet, hogy létrehozza a felserkenést! Nézzétek! Amikor a 
Bárány… 
134 Most emlékezzünk, a Biblia mondja, hogy a Bárány életkönyve a világ 
teremtése előtt íródott, hogy a ti nevetek bele lett írva… Benne volt abban a 
könyvben, amikor a Bárány megöletett a világ teremtése előtt, hogy megváltson 
minden nevet, amelyek bele voltak írva abba a könyvbe. Értitek most? 
135 Látjátok, semmi sem romlott el. Pontosan ugyanúgy működik, mint 
Isten nagy idő-remeke, látjátok, mint egy körbe járó óra. A nevetek beíratott oda 
a világ teremtése előtt, amikor a Bárány megöletett, hogy megváltsa azt, ami a 
könyvben volt. Most pedig, Ő előrelép és veszi azt a könyvet, hogy követelje az 
Ő megváltását. Nem akarok belekezdeni ebbe. Akkor ma már több kérdést nem 
válaszolnánk meg. Rendben. 

14. A pokol és a tűzzel és kénkővel égő tó  

 ugyanaz a dolog? 

 Jel 20:10 

136 Nem, a pokol, a Biblia szerinti megfelelő, azt hiszem… Tudósok is 
ülnek itt közöttünk. Ezt szeretném tiszteletben tartani. Iverson (ejtsd: ájverszon) 
testvérünk is itt ül, Vayle (ejtsd: véjl) testvér és sokan ezek közül a testvérek közül, 
akik igazi teológusok. Ennek a szónak a megfelelője, a hádész, a sírt jelenti. Így 
van? Ez a sír szó görög megfelelője. De a tűz tava egy másik dolog, mert a 
Jelenések könyvében a Hádész és minden más is belevettetett a tűz tavába. 
Rendben. Most pedig, nézzük. 

15. Ha pedig nem, akkor a tűz tava, a pokol,  

 örök? 
137 Nem, uram. Nem, uram. Semmi sem örök, ami teremtve lett. Nem, 
bármi, ami teremtve lett… Ezért van az, hogy nem létezhet egy örök pokol. Ha 
bárki azt mondja neked, hogy te egy örök pokolban fogsz égni, akkor én 
szeretnék arról egy igeverset. Mert ilyen dolog nincs. 
138 A pokol az ördögnek és az ő angyalainak lett teremtve, az 
antikrisztusnak és az ő embereinek. Ez volt az ördög, a testet öltött ördög. Erre 
lett teremtve, hogy pusztítson. És bármi, ami… Csakis egyetlen dolog van 
mindenből, az egész világból és minden másból: csakis egyetlen örök dolog 
van, az pedig Isten. 
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198 Látjátok, ha az ember nagy ember, rendben van. De ha elég nagy ahhoz, 
hogy egyszerűvé váljon, látjátok, akkor ő meg fogja találni Istent. De ha nem 
válik egyszerűvé, soha nem látja meg Őt. Egyszerűvé kell válnod. 

24. A Jelenések 5:9-ben kik ezek, akiket itt találunk énekelve, amikor a 
Bárány kiveszi a könyvet annak a kezéből… belőle… Ezek az 
elragadtatott szentek? 

199  Nem. Jelenések 6… Illetve 5:9. Ha megfigyelitek, ezek nem a szentek. 
Ő még nem követelte az Ő tulajdonát. Ezek nem a szentek. Ha megfigyelitek, ők 
vének és lelkes állatok, és énekelnek. 

 Jel 5:8,9 

 Olvassuk el, hogy a kérdező… És aztán megpróbálom… Még van egy 
féltucatnyi ott, és szerintem egy pár percen belül át tudjuk őket venni. Nézzük. 
Jelenések 5:9. Most pedig olvassuk egy kicsit előbbről, így… A kérdező 
személy őszinte ezzel kapcsolatban, és tudni akarják… Figyeljetek! 

 “És mikor elvette a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy vén 
leborult a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal 
tele, amik a szentek imádságai. 

 És énekeltek új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és 
megnyisd annak…” 

 Látjátok? Isten megváltott bennünket, és papokká és királyokká tett 
minket: ez a mennyei csoport, még nem a megváltottak. Rendben van, most… 

25. Branham testvér, ha mind a… (Csak egy pillanat. Azt hiszem… 
Elnézést.) Branham testvér, ha minden Isten-félő ember felvitetik 
az elragadtatásban, akkor honnan fog jönni Illés és Mózes? 

 Jel 6:7,8 

200 Valami nincs rendben. Valami nincs rendben, ez minden. Valami 
történt, látjátok. Valami hiba lett valahol. Mindenki jól érzi magát? (A 
gyülekezet felel: Ámen!) Nincs valami betegség, vagy valami? (Egy testvér azt 
mondja a gyülekezetből: Olvasd el újra a 9. verset a Jelenések 5-ben.) Lássuk 
csak, Jelenések… Hol volt ez, testvér? (Testvér: 5.) 5. (Testvér: 5.) Óh, a 
kérdés! Óh! A kérdés, amire válaszoltunk. Most tehát, nézzük csak. 

 “És mikor felnyitotta a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy vén 
leborult a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal 
tele, amik a szentek imádságai. 

 És énekeltek új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és 
megnyisd annak pecsétjeit: mert megölettél… (Ez az! Ez az! Tévedtem ezzel 
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lenni. De ti itt ültetek az összejövetelen és láttátok, mi történt. Menjetek és 
mondjátok el neki.” 

 Lk 7:24,25 

193 Tehát aztán a tanítvány azt mondta: “Jól van, Mester”. És mentek át a 
hegyen. Jézus pedig ott ült ezen a sziklán és figyelte őket, amint átkeltek és 
átmentek a hegyen. Odafordult a gyülekezethez és azt mondta: “Kit látni 
mentetek ki János idejében?” Azt mondta: “Mit látni mentetek ki? Azért 
mentetek ki, hogy egy olyan embert lássátok, akinek ki van fordítva a gallérja, 
és puha ruhában jár és nagyon jól öltözött és kitanult? Ilyen embert mentetek ki 
látni?” 
194 Nem. Tudjátok, milyen fajták ők? Megcsókolják a csecsemőket, 
tudjátok, és királyi palotákban dolgoznak. De János nem ez a típus volt. Nos, azt 
mondta: “Akkor miért mentetek ki?” Hogy egy olyan embert lássatok, aki 
kapott egy szolgálatot és azt rögtön beleakasztja egy szervezetbe, vagy valami 
ilyesmibe?” Megrázva mindent… Ha az egyisten-hívőknek nem kell, akkor 
megy majd a háromság-hívőkhöz, ha a háromságosoknak sem kell, akkor megy 
az Isten Gyülekezete felekezethez, vagy valami más helyre. “Ilyen embert látni 
mentetek ki, aki minden széltől sodortatik?” 

 Lk 7:26 

195 Óh, nem! Nem János. Azt mondta: “Akkor mit látni mentetek ki? Egy 
prófétát?” Azt mondta: “És mondom nektek, hogy így van, de mondok nektek 
valamit, amit nem tudtok. Ő több volt, mint próféta. Ő több…” 

 Mal 3:-; Lk 7:27 

196 “Ha el tudjátok fogadni, ez az, akiről megíratott a Bibliában, ott hátul 
abban az igeversben: Elküldöm az én hírnökömet az én orcám előtt (Malakiás 
3), és ő utat készít nekem.” Nem értették meg. Még a tanítványok sem értették 
meg, látjátok. Így van. Óh, óh! Egyszerűség: légy alázatos. Menj le. Amikor 
Isten valami nagyot ígér, az az Ő szemében nagy. 
197 Most pedig, ha ezt mindig észben akarjátok tartani… Akarom, hogy… 
Tartsátok ezt észben, hogy mikor megtörténik, akkor tudjátok megváltoztatni. 
Lenyúltok és felvesztek egy ilyen kis tavaszi virágot, ami az évnek ebben a 
szakában bújik elő, vagy csak egy egyszerű fűszálat, és a kezetekben tartjátok és 
azt mondjátok: A kezemben tartom ezt és meg fogom látni, hogy valami nagyon 
egyszerű alkotta ezt. És én látni akarom azt az elmét, amelyik fel tud küldeni 
egy rakétát a holdra, amint egy ilyen kis fűszálat létrehoz… Azt ti mind 
kereshetitek. Ebben bizonyos lehetsz: azt ti mind kereshetitek. Abban a 
fűszálban élet van, látod. Ez annyira egyszerű és annyira alázatos. 
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139 Mielőtt egy atom lett volna, vagy elektronok, vagy mielőtt lett volna 
kozmikus fény, elektronok, vagy bármi; Ő Isten volt. Ő a Teremtő. És csakis 
úgy lehetsz örök, hogy veszed az örök életet. Az a görög szó ott, azt hiszem, a 
zóé. Nem így van? Zóé? Zóé. Akkor Isten részesít téged abban az életben, amint 
az apukád részesít téged az ő életében az anyukáddal kötött házassági eskün 
keresztül. És ő, ezáltal, részesíti… A részesítés  öröme – velem vagytok? -, 
amikor életben részesíted egy fiúgyermekért. Így csinálja Isten: öröme van 
abban, hogy az életében részesít egy fiúgyermeket. Értitek? 

 1Kor 6:14; 2Kor 4:14 

140 Aztán az Ő része leszel, ami a zóé: Isten saját élete. “Örök életet adok 
nekik, és feltámasztom őket az utolsó napokban.” Ez az egyetlen dolog, ami… 
Van örök életed. És az az örök élet megmutatja a testét, és annak elő kell jönnie. 
Az nem tud… Lehetetlen számára, hogy csak ott feküdjön. Amint Krisztus 
Lelke költötte ki a testet – Isten Lelke Krisztus fölött azon a nagy napon-, tudta, 
hogy fel fog támadni. És így vannak a szentek is az ő testükben. 
141 Most emlékezzünk rá, hogy Jézus, amikor meghalt, Ő a pokolba ment, 
mert oda kellett mennie: Ő volt a bűn elhordozója. És prédikált azoknak a 
lelkeknek (soul), akik a pokolban voltak, akik nem tértek meg Nóé napjainak a 
hosszútűrésében. Így van? Ő a pokolba ment és prédikált a lelkeknek (soul), az 
Istentől elválasztott lelkeknek (soul). A halál az elválasztást jelenti. És ők 
elválasztódtak Istentől, és többé nem térhetnek vissza. Jézus pedig elment és 
bizonyságot tett arról, hogy Ő volt az, akiről szóltak: az asszony magva. 
142 A kígyó magva… Látjátok, mit tett a kígyó magva? Az antikrisztus a 
halálban fog kikötni: elválasztódás, a vörös ló. Az asszony magva, az élet, a 
fehér lovon fog kikötni: Jézus Krisztus. Értitek? Mi ez? Egyik a másikkal 
szemben: a kígyó magva az asszony magvával szemben. Értitek ezt most? Óh, 
még egy kis ideig maradhatnánk ennél – hát nem volna jó? -, de maradjunk csak 
ezzel. 

16. Branham testvér, az első lovas, az első pecsét, a beteljesülése a 
2Thesszalonikának, a bűn emberének? 

143 Igen. Így van. Betölti. Ez a bűn embere. Ez ugyanaz az ember, csak 
megy tovább a maga szintjein, miközben tovább lovagol, addig, amíg a fakó 
lóra nem kerül, amelynek Halál a neve. Krisztus is lejön, megigazulással, 
megszentelődéssel, a fehér lóval, és ez… Életet kaptok, látjátok. 

17. Mi történik azokkal az újjászületet hívőkkel, akik különféle 
felekezetekben vannak, de nem a Krisztus menyasszonyában? Mi 
történik velük? 
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144 Nos, azt hiszem, hogy korábban már elmagyaráztuk, látjátok. Ők 
belemennek a nyomorúságba. Mártírhalált halnak a nyomorúságban, és 
feljönnek az utolsó… A millennium után az ítéletükre, látjátok, mert a Biblia 
mondja, hogy az élők közül a többi… A halottak közül a többi nem élt, amíg az 
ezer év el nem telt. Aztán van egy feltámadás és aztán jön elő... Mind az igazak, 
mind a hamisak, és megítéli őket Krisztus és a menyasszony. Ő eljön a földre az 
Ő tízezerszer tízezer szentjével. Így van? Az Ő menyasszonyával. 
145 Az ítélet előkészült, a könyvek megnyittattak… A könyvek 
megnyittattak, és egy másik könyv is megnyílt, ami az élet könyve volt. Ő 
különválasztotta a kecskéket a juhoktól. Így van? Ennek semmi köze nincs a 
menyasszonyhoz. Ő ott állt ítélve az ő… A királyné és a Király együtt. Ő eljött a 
szentjeivel: tízezerszer tízezren szolgáltak Neki: az Ő felesége. Aztán 
elhangzott az ítélet, és a juhok különválasztódtak a kecskéktől. Emlékeztek a 
minap estére, amikor felhoztam azt a kis verset, hogy megértsétek? Annak a 
lovas marhapásztornak az elgondolását? Látjátok? Tessék. 
146 A gyülekezet, a felekezetekben lévő emberek, akik tiszta keresztények, 
akik elfogadták az üzenetet… És soha nem fogják megérteni azt, soha nem 
fogják hirdetni ezt nekik. 
147 És azok egy kevert sokaságban – akiknek hirdetik ezt -, el fog menni a 
fejük fölött, hacsak a nevük be nem íratott a Bárány életkönyvébe. De ők jó 
emberek lesznek, és fel fognak támadni és lesz egy ítéletük, és ugyanaz a 
csoport fogja megítélni őket, amelyik prédikált nekik. Hát nem tudjátok, hogy a 
szentek fogják megítélni a földet? Prédikálni fognak nekik, látjátok? Ugyanazok 
az emberek fognak nekik prédikálni, akik bizonyságot tettek nekik az üzenetről, 
hogy jöjjenek ki a felekezetből. Remélem, ez elég magyarázat. Olyan sok 
kérdés van itt. 

18. Branham testvér, a hetedik angyal Illés Lelkével, ő ugyanaz az 
ember, mint az az Illés, aki elküldetik a zsidókhoz a három és fél év 
során az elragadtatás után? Néhányunk összezavarodott ezzel 
kapcsolatban. 

148 Nem, nem ugyanaz, látjátok. Két külön emberről van szó. Elizeus, aki 
eljött Illés formájában, nem Illés volt. És Illés lelke, amely lejött egy emberre, 
akit Keresztelő Jánosnak hívtak, nem Illés volt. És a hetedik angyali hírnök a 
laodicea-i kor végén nem a szó szerinti Illés lesz. Ő egy pogány lesz az ő 
népéhez. 
149 Illés fog… Illés lelke akkor, amely bejön a… A néphez ott, ő egy zsidó 
lesz, látjátok, mert ők a saját népükhöz küldetnek el. Ez az én kijelentésem. 
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fogja emezt égetni. Alaposan megtisztogatja a szérűjét, és szórólapátja a 
kezében van!” De mi volt Ő? Egy kis… 
188 Most mindnyájan felsorakoztak – óh, óh -; Neki olyan lelke lesz, amely 
egy mérföldre is elér. Megáll itt hátul Palesztinában, megállt ott az egyik ilyen 
fehér felhőn, felveszi mindezeket a rómaiakat, így, és a pokolba veti őket: 
mindaddig teszi ezt, amíg a végére nem ér az egésszel. Hiszen ők mind így 
értelmezték ezt. És mi volt az: egy kis bárány, aki közülük mozdulva jött ki, 
szelíd és tiszta, akit innen is és onnan is taszigáltak. 

 Mt 11:3; Lk 7:19 

189 Még János is azt mondta – most nézzük Jánost, a prófétát -, azt mondta: 
“Menjetek és kérdezzétek meg Tőle, hogy Ő ez az?” Olyan alázatos, hogy még a 
próféta sem vette észre. Azt mondta: “Ő az, vagy valaki mást keressünk?” 

 Mt 11:- 

190 Most pedig, Ő nem adott semmilyen könyvet a tanítványoknak a Máté 
11-ben, akik jöttek és kérdezték Őt… Amikor János tanítványai… János 
börtönben volt, így ő annyira összekavarodott, hogy… Azt hiszem, Pemberton 
mondta: “Az ő sasszemei elhomályosodtak itt lent”, látjátok. Ő most már 
leszállt a földre; a levegőben volt, de amikor végére ért a próféciájának, újra 
visszaesett a földre, látjátok, mert börtönbe zárták őt, látjátok. Többé nem kellett 
használnia azokat a nagy szárnyakat, úgyhogy csak letette őket. De magasabbra 
repült, mint bárki a többiek közül. Hadd mutassak nektek valamit. Isten 
használta őt. 
191 És Jézus tudta, látjátok, mert az volt a… Az volt ott a testet öltött Isten. 
Ezért azt mondta ott… Most tehát, soha nem adott neki egy könyvet arról, hogy 
hogyan kell viselkednie a börtönben. Azt mondta: - Na, várjatok egy percet. Írok 
egy kis esszét itt, és azt visszaviszitek és elmondjátok Jánosnak, hogy hogyan 
viselkedjen, amikor az én nevemért van börtönben… Nem, soha nem mondott 
ilyet. 

 Nem mondta, hogy: - Menjetek és mondjátok meg Jánosnak, hogy meg 
kellene szereznie a doktori címet, mielőtt kijön… Ha így tett volna, akkor ő is a 
többiekkel lett volna: egy elutasító lett volna. János őszinte volt és feltett egy 
kérdést. 

 Lk 7:22,23 

192 És Ő azt mondta: “Csak várjátok meg az összejövetel végét aztán 
menjetek és mutassátok meg Jánosnak, mi történt. Akkor tudni fogja. Ha 
elmondjátok neki, hogy mi történik, akkor tudni fogja.” Látjátok? “Csak 
menjetek és tudassátok… Mondjátok el neki… Börtönben van és nem tudna itt 
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gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzbe vettetik! Íme, én vízzel keresztellek 
benneteket a megtérésre, de én utánam jön Ő. A hold vérré válik, és… (Óh, óh!) 
Ő alaposan megtisztogatja a szérűjét. Veszi a polyvát és olthatatlan tűzzel 
megégeti, a búzát pedig a csűrbe gyűjti. Különválasztja a gyomokat és a búzát.” 
Óh, óh, micsoda üzenet! 

 Azt mondták: - Ez az ember? Hha! Mit mondott? Melyik idő ez? Óh, 
tudatlanság. Ott van fent a mi emberünk, Jones (ejtsd: dzsónz) testvér. Ha van valaki, 
aki elvégzi ezt ebben az időben, hát ő az. X. Y. püspök fogja megcsinálni, és 
X.Y. szentatya… Óh, óh! Látjátok? Isten egyszerűségben, egyszerűségben 
munkálkodva. 
185 Aztán az első dolog, amit észrevesztek, hogy ő ott áll és azt mondta: 
“Igen, Ő ott áll közöttetek!” Annyira biztos volt abban, hogy ő az előfutár. 
Tudta, hogy ő az. Ezért tudta a bőrt is lehúzni róluk. Azt mondta: “Nem, ne 
remegjetek meg, csak menjetek tovább és folytassátok. Ti katonák, 
engedelmeskedjetek a tisztjeiteknek, és ha bármi gonoszt tettetek, vegyétek 
azt…” 

 - Mi tegyünk? Hagyjuk abba ezt? Álljunk le azzal? 

 Ő azt mondta: “Menjetek tovább, amint vagytok. Folytassátok tovább. 
Folytassátok tovább, menjetek előre. Ha krumplit termeltek, termeljétek azt. Ti 
katonák, ne bántsátok embereket, és tegyétek ezt. És bármit is tesztek, csak 
folytassátok úgy, amint vagytok. Engedelmeskedjetek a gazdáitoknak”, és így 
tovább. 

 - Rabbi, mit tegyünk? 

 Jn 1:26 

 “Csak folytassátok úgy, amint vagytok. De van közöttetek egy, akit nem 
ismertek.” Tudta, hogy ez az óra üzenete, és tudta, hogy neki kell bemutatnia azt 
a Személyt. Tudta, hogy Ő ott van. “Egy közületek, de nem látjátok Őt. A 
dolgok zajlanak, ti pedig semmit nem tudtok róluk.” És így aztán… “Valami 
történni fog”, mondta, látjátok, “és Ő itt lesz és én ismerni fogom Őt.” 

 Jn 1:29; Jn 3:30 

186 És végül egy napon azt mondta: “Íme, ott van. Ott van az Isten Báránya, 
aki elveszi a világ bűnét!” Azt mondta: “Az időm lejárt. Bemutattalak 
benneteket Neki. Most alább kell szállnom. Le kell mennem a színről. Innentől 
Ő veszi át. Mindjárt itt a millennium. Itt az idő.” 

 Mt 3:12; Lk 3:17 

187 Aztán amikor eljön, amikor Ő volt… János azt mondta: “Ő fog… Óh, a 
bőrötöket is lenyúzza majd. Külön fogja választani a búzát a polyvától, és el 
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150 Én azért… Tommy Osborn, amikor beszéltünk egyszer – Tommy és én 
-, én nem tudtam. Csak a betegekért imádkoztam, és odaértem. És ott volt egy 
hölgy, aki a Fort Wayne Evangéliumi Gyülekezetből jött, egy külföldi 
misszionárius. Ilyen nagyok voltak a mellei: teljesen felemésztette őket a rák. És 
ott volt abban a kis házban, ahol régebben laktunk, fönt az úton. És imádkoztam 
a drága testvérnőért, ő pedig meggyógyult és visszatért a harcmezőre. 
151 És amikor… Jött Afrikából, és ott hagyott egy kis könyvet a misszióval 
kapcsolatban. Azt gondoltam: - Hát, a misszionáriusok jók… Soha nem 
gondoltam sokat a misszionáriusokról. Óh, azt gondoltam: “Hát, ott kint is van 
Istennek egy hivatala, úgyhogy ez az én helyem itt, a Nyolcadik utca és a Penn 
utca sarkán.” Úgyhogy folytattam a tőlem telhető legjobban. 
152 De egy napon, miközben a dolgozószobámban ültem, a kezembe vettem 
azt a könyvet, és a néger emberről volt ott egy kép, egy idősebb, öreg apóról. És 
egy ilyen kis fehér haj-keretje volt neki éppen, és alatta pedig ez állt: “Fehér 
ember, fehér ember, hol volt a te apád? Most már öreg vagyok és tompa az 
eszem, lassú a felfogásom. Ha ismertem volna Jézust fiatal koromban, akkor 
elvittem volna Őt a népemhez.” 

 Nos, elolvastam, és valami egyre csak azt mondta: “Olvasd el újra. 
Olvasd el újra.” Csak olvastam… Volt már nektek is ilyen. Ez… Újra és újra. 
Van valami benne. 
153 Mint azon a napon Green’s Mill-ben (ejtsd: grínz mill, magy: zöld malom), amikor 
kijöttem a barlangból… Nem tudtam megérteni, hogy hogyan tudnak az 
emberek nyelveken szólni és kiabálni a tiszta Szentlélek által, és közben mégis 
antikrisztusok lenni. Nyelveken szólni, a tiszta Szentlélektől való nyelvekkel 
szólni, és mégis ördögnek lenni. Így van! Bizonyítani tudom nektek. Igen, 
valóban! 

 Mt 7:22,23 

154 Aztán, figyeljétek meg, hogy amikor ezt tették… Tehát a nyelvek nem a 
Szentlélek bizonyítéka. Az a Szentlélek ajándékainak egyike. És az ördög képes 
mindent utánozni, amije van: az isteni gyógyítást és minden mást. Azt mondta: 
“Sokan jönnek majd hozzám ama napon és azt mondják: Uram, nem űztem-e ki 
ördögöket; nem (ez az evangélium hirdetése)… Nem tettem-e hatalmas 
dolgokat a Te nevedben, és mindezeket a dolgokat itt? Én azt mondom: 
Távozzatok tőlem, ti gonoszság munkásai. Nem is ismertelek benneteket.” 

 Mt 5:45 

155 A Biblia mondja, hogy az eső ugyanúgy esik az igazra és a hamisra. És 
ugyanaz a konkoly áll ott a búzamezőn, ugyanolyan boldog lehet és ugyanazzal 
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a vízzel kiabálhat, ami őrá hullott, amint mindkét… Az esőn keresztül. De a 
gyümölcseikből ismeritek meg őket! 
156 Az a kis konkoly felállhat ott éppen olyan boldogan és kiabálóan, 
amennyire csak bír; éppen úgy eltelve ugyanazzal az esővel, mint a búza. 
Tessék. Tehát ők kiabálhatnak, szólhatnak nyelveken és utánozhatnak mindent, 
amit csak akarnak: azon a napon pedig “haszontalan munkások”-nak fognak 
neveztetni. 
157 Amint mondtam korábban – figyeljetek arra, amit mondok; nagyon 
figyeljetek -, nézzetek vissza le és vizsgáljátok meg magatokat az Igével és 
lássátok meg, hogyan vagytok. Ti asszonyok, akiknek rövid hajatok van, 
növesszétek meg a hajatokat! Ha rövidnadrágot hordtok, vegyétek le! 
Viselkedjetek hölgyként! 
158 Ti férfiak, ha még mindig dohányoztok és billiárdszalonba jártok, 
hagyjátok azt abba! Nem érdekel, hogy minek mondjátok magatokat. Ha még 
mindig ragaszkodtok ahhoz a szervezethez és azt mondjátok: - Ez az… És: - Az 
az… Akkor jobban teszitek, ha megálltok. Nézzetek vissza le és vizsgáljátok 
meg azt az Igével. Egyenesen kikerülünk… Nekünk a rövid haj és mindezek a 
dolgok fölött kellene élnünk ebben a korban most. Visszatértünk valami 
olyasmibe most, hogy Isten kijelenti azokat az elrejtett titkokat, amik a világ 
teremtése előtt írattak be ebbe a Könyvbe. 
159 És azok, akik engedelmeskedtek ezekben a kis apró dolgokban, meg 
fogják ezt ragadni ezekben a további dolgokban. Ha nem, akkor az olyan 
messze fog elmenni a fejük mellett, amilyen messze van kelettől nyugat. Az 
egyszerűen… 

 Bír 7:2-8 

160 Amint Gedeon különválasztotta az embereit: ezrek és ezrek voltak. 
Isten azt mondta: “Ez túl sok. Újra válaszd őket szét.” Adott nekik egy másik 
próbát, és újra elválasztotta őket, újra elválasztotta őket, és így tovább, amíg 
csak egy kis maroknyi embere maradt. Azt mondta: “Ez az a csoport, akivel el 
akarom végezni a munkát.” Pontosan ez történt. 

 Pünkösdi asszonyok, ide-oda menve, ott ülve, hallgatva és tudva az 
Igéből, hogy az helytelen; azt hiszitek, hogy megtartják majd azt? Nem, uram! 
Minden évben, amikor elmegyek mellettük, még több vágott hajú van, mint 
amikor valaha is elkezdtem ezt. Azt mondják: - Mi köze van… Neked kellene… 
161 Valaki azt mondta: - Nos, Branham testvér, az emberek prófétának 
tartanak téged… Én nem mondom, hogy próféta vagyok. Senki sem hallja 
tőlem, hogy ezt mondom. De azt mondom, hogy ha tényleg úgy tennétek, hogy 
úgy tekintenétek… Azt mondta: - Miért nem tanítod az embereket arra, hogy 
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És aztán amint elmegy, ők visszamennek és véget is ér a szolgálata. Aztán 
megint bekurblizzák, és leteszik ide a papnevelde mellé, és azt mondja: - Jól 
van, szerelmes fiam, menj le és mondd meg nekik… 
180 Óh, óh! Nézzétek. Amikor eljön, mi történik? Itt jön egy ember, aki 
egyetlen iskolájukat sem ismerte, akinek még tagsági kártyája sem volt, akinek 
nem volt bizonyítványa. Soha senki nem tudott róla, hogy akár csak egy napot is 
járt volna iskolába egész életében. Még a beszédjéből sem lehetett erre 
következtetni. Ő nem is egyházi fogalmakban beszélt. Kígyókról, baltákról, 
vadonról beszélt, és ezekhez hasonlókról, látjátok, fákról. Nem az akkori, 
mostani, vagy bármi máskori egyházi fogalmak szerint beszélt. 
181 “Keményfa” - ként jött el, amint itt Indiana államban mondjuk. Kijött 
valahol a bokrok közül. Még csak borotvája sem volt, csak úgy burjánzott ki a 
haj a fején. Úgy képzelem, hogy kéthavonta vagy háromhavonta fürdött meg. 
Így van. Nem vett fel pizsamát éjszakára. Nem vezetett autót. Soha nem mosott 
fogat. Természetesen nem. 

 Mt 3:3 

182 Itt jön, végigmenetelve a vadonon át, így, és azt mondja: “Én vagyok a 
kiáltó szó a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek az Ő ösvényét!” 

 A tanítók közül némelyek ott álltak és azt mondták: - Hú! Mondd csak, 
ember, van neked… Nem tudunk együttműködni veled ebben a kampányban. 
Itt, ezt nem tehetjük. Hát hol van a kártyád vagy az igazolványod? 

 Egyszerűen csak tudomást sem vett róluk. Volt egy üzenete, úgyhogy 
csak ment vele tovább, ugyanúgy prédikálva. Azt mondták: - Óh, várjál. Hát, ha 
lemegyünk oda, akkor levisszük ma oda a püspököt és meglátjuk, hogy mit szól 
hozzá. Lemegyünk oda. Tudjuk, hogy ezek az egyház fejei, és tudjuk, hogy el 
kell majd ismerniük ezt. Ha Istentől van, akkor elismeri majd a püspökeinket…  

 Mt 3:7,9 

183 Szépen sorban leállította őket oda, kiállította őket, a méltóságokat. Azt 
mondta: “Ti viperák nemzedéke. Ti fűben lapuló kígyók! (Kifordított gallérok, 
szentatyák és így tovább.) Kicsoda figyelmeztetett benneteket, hogy 
meneküljetek az eljövendő veszély elől? Tudjátok, hogy már közel a ti órátok.  
Ne gondoljátok és ne mondjátok magatokban: Hát, mi ehhez, ahhoz vagy 
amahhoz tartozunk. Mondom nektek, hogy az Isten, akit én szolgálok, ezekből a 
kövekből is képes fiakat támasztani Ábrahámnak.” Óh, óh! 

 Mal 3:1; Mt 3:10-12 

184 Most pedig hozzákezd az ő visszavágó egyházi szónoklatához: 
“Mondom, hogy a fejsze a fa gyökerére vettetett! Ezért minden fa, amelyik jó 
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Természetesen, ő apostolokból, prófétákból, tanítókból, evangélistákból és 
pásztorokból áll. Így van? Ez a Krisztus menyasszonya. Bizony, hogy van neki 
szolgálata, egy nagy szolgálata: az óra szolgálata. Ez annyira alázatos lesz… 
176 Most pedig, emlékezzünk. Hányan voltatok itt a legelsőn, amikor… 
Múlt vasárnap? Emlékeztek rá, hogy miről prédikáltam? Az alázatosságról. Óh, 
ne felejtsétek azt el. Megállok egy percre, hogy újra figyelmeztesselek erről. 
Emlékezzünk, hogy amikor Isten előre megmondja, hogy valami nagy dolog fog 
történni, akkor az emberek olyan messzire néznek a saját bölcsességük által, 
hogy végül lemaradnak arról, ami történik. Amikor Isten bármire azt mondja, 
hogy nagy, a világ nevet rajta: - Óh, az a tucatnyi tudatlan… Így van. De amikor 
a nagy világ és a nagy, magas egyház azt mondja, hogy: - Óh, ez aztán 
dicsőséges! Akkor Isten azt mondja: - Egy tucatnyi tudatlan… Tehát, látjátok, 
figyelnetek kell… Nem úgy értem, hogy talán úgy van, hogy pontosan úgy van, 
de ez úgy van. 
177 Nézzétek! Itt volt egy nagy, szent, ortodox egyház. – Mi ismerjük az 
Igét, vannak iskoláink, vannak teológiai iskoláink. Annyira kitaníttatjuk az 
embereinket! Hiszen századokon keresztül hűek voltunk Jehovához. Mi 
vagyunk az egyház. Mi vagyunk a Főtanács. Miénk az egyházak tanácsa, mind a 
farizeusok és a szaddúceusok, és minden felekezet itt gyűlik egybe… Mint 
amerre haladunk. Mindnyájan egyben vagyunk: az egyház tanácsa. Mi vagyunk 
itt a nagy durranás. Tudjuk, hogy ez van az Ige szerint. Mit akar az a kis tudatlan 
ember ott a folyónál mondani nekünk, akinek szakáll csüng le az arcáról és egy 
darab gyapjú a ruhája? 

 Ézs 40:3; Mal 3:1 

178 Természetesen nem hallgattak rá. De a Biblia azt mondja a Malakiás 3. 
fejezetében: “Elküldöm arcom előtt a hírnökömet, hogy utat készítsen nekem.” 
712 évvel ez előtt ott állt a nagy Ézsaiás próféta és azt mondta: “Kiáltó hang szól 
a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját és egyengessétek az Ő ösvényeit!” Így 
van. 

 Ézs 40:4 

179 És azt mondta… Óh, sokan azt mondták: “Minden magas hely 
leromboltatik. Óh…” Azt mondták: - Lesz egy… Amikor eljön ez az ember, 
csak kinyújtja az ujját és hegyeket mozgat meg. Óh, és minden mély hely, 
minden gödör feltöltődik. Aztán minden egyenetlen hely kiegyenesíttetik. 
Testvérem, akkor itt minden mezőre kukoricát ültetünk. És óh, nagy dolgokat 
teszünk majd, amikor eljön ez az ember… Látjátok? 

 Arra számítottak, hogy Isten majd fogja azt a kurblit és beindítja, és 
lehozza a folyosót, mondván: - Jöjj le, az én Messiásomnak te nagy előfutára… 
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vegyék a Szentlelket, és hogy hogyan kapják meg ezt és hogyan kapják meg a 
lelki ajándékokat és hogy hogyan segítsék a gyülekezetet?  

 Hogyan taníthatnék nekik algebrát, amikor még az ábécéjükre sem 
figyelnek? Így van. Csináljátok meg ezeket a kicsi dolgokat. Gyertek le ide az 
aljára, tisztítsátok meg és kezdjétek el helyesen. Ámen. Dicsőség! 
162 Miről is beszéltem? Nem akartam eltérni a témától. Bocsássatok meg 
nekem, látjátok. Rendben. “Néhányan összezavarodtunk ezzel kapcsolatban. 
Ugyanaz az Illés…” Igen, óh, így van. Nem: ez az Illés, aki a pogányokhoz jön 
el, egy pogány lesz, aki azzal a lélekkel van felkenve. Mert Isten ugyanazt a 
lelket használta minden alkalommal ahhoz, hogy kihozza a népét a zűrzavarból. 
És ez jól megfelelt a céljának, ezért Ő eljön… Mert ha most Ő egy kiöltözöttet, 
egy kiműveltet használna, akkor ezt a fajtát is ragadná meg. 
163 Ő egy olyan embert hoz, aki még az ábécét is alig ismeri és aki hibásan 
ejti ki a szavakat, és minden ehhez hasonló dolog; egy öreg erdei valakit, 
valahol ott kint. És behozza azt és rálapátolja az egyszerű emberekre, és 
megértik azt, így. Ha olyan csillogásban jönne el… 

 1Kor 2:4 

164 Amint Pál mondta: “Nem egy tanultság csillogásával jöttem hozzátok, 
hanem a feltámadás erejével jövök.” Istennek három és fél évbe telt Arábiában 
az, hogy kiverje belőle a tanultságát. Negyven év kellett Neki pedig ahhoz, hogy 
Mózesből kiverje. Látjátok? Úgyhogy itt vagyunk. Ez… Nem mondom, hogy 
Isten nem… Most nem az írástudatlanságot támogatom, hanem azt próbálom 
elmondani nektek, hogy nem a tanultságon múlik, nem… 
165 Ennek a világnak a műveltsége ellentétes. A tanultság a legnagyobb 
akadály, ami valaha is az evangélium útjába került. Ha nem volna tanultságunk, 
akkor nem lennének nekünk ezek a nagy teológiai iskoláink és mindezek a 
dolgok, amik most vannak. Az emberek egyszerű gondolkodásúak volnának, 
akik hallgatnának az Igére. De ők annyira ki vannak okosítva és annyira össze 
vannak zavarodva, és annyira bele vannak bonyolódva azokba a szervezetekbe, 
hogy meg is fognak ezzel maradni, és ez minden. Ezt a szellemet öltözik fel. 

 2Kor 6:17 

166 Láttatok már olyat, hogy egy jó asszony egy lecsúszott emberhez megy 
hozzá? Vagy a lecsúszott emberből lesz egy jó ember, mint amilyen az asszony; 
vagy az asszony válik olyan lecsúszottá, mint amilyen az ember. Látjátok? Így 
van. Ezért mondta Ő azt: “Jöjj ki közülük!” – az elragadtatásra való készüléskor. 
Kell, hogy legyen valamilyen hited, ami elvigyen téged innen. 

19. Mikor lett a Dániel 9:27 szövetsége egy héten át megerősítve?  
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 Dán 9:27 

167 Ennek, a szövetségnek az egyik fele akkor volt megerősítve, amikor 
Jézus Krisztus a földön volt és prédikált a zsidóknak. Ő egyáltalán nem ment a 
pogányokhoz. És azt mondta a tanítványainak: “Ne menjetek a pogányokhoz.” 
Az csakis a zsidóknak szólt. És Ő három és fél évig prédikált – ez a hetvenedik 
hét fele, most, és Dániel mondta, hogy Ő így fogja csinálni. 

 5Móz 13:1-3 

168 Most emlékezzünk, hogy Ő szilárdan igazolt volt a zsidók számára, de a 
zsidók szemei megvakíttattak, hogy ebben az időben bejöhessenek a pogányok. 
Nem látjátok az egész programot? Látjátok? És Ő bizonyította Magáról, hogy 
próféta, pontosan azt tette, amit a próféta tesz, bemutatta nekik a próféta jelét – 
ami, a saját Igétek mondja: “Ha egy ember azt mondja magáról, hogy ő lelki 
ember vagy próféta, csak figyeljétek, hogy mit mond. És ha az megtörténik (ha 
sorban megtörténik, amit mondott, folyamatosan)…” 

 Mt 7:7; Lk 11:9 

169 Mint, nézzétek, és a Biblia azt mondja: “Zörgessetek, és megnyittatik 
néktek; keressetek… találtok; kérjetek… adatik.” Most pedig, ha megfigyelitek: 
“zörgessetek” – egyszerűen állandóan zörgetni, ott maradni, mint a hamis 
bírónál, aki nem akart felelni az asszonynak. Az asszony pedig csak zörgetett az 
ajtaján, azt mondta: “Nem hagylak békén” 

 Nem úgy, hogy keresed és azt mondod: - Uram, én ezt szeretném. 
Ámen… Nem erről van szó. Hanem maradj ott, amíg megkapod. Tudod, hogy el 
fog jönni. Tehát Ő megígérte azt, úgyhogy csak maradj ott, amíg meg nem 
kapod azt. Látjátok? Most pedig, most, az utolsó részben, a hetvenedik hétben, 
ennek az utolsó része a nyomorúság ideje alatt lesz, a gyülekezet elragadtatása 
után. Aztán itt van három és fél év, ami ismét megerősítést nyer számukra a 
próféták által, látjátok: Mózes és Illés, Jelenések 11. 

 Most pedig, hadd lássam, mi ez. 

20. Ha te egyike vagy az Ő választottjainak, akkor te is felmész a 
menyasszonnyal? 

 Igen. Igen, uram. Ez könnyű volt. 

21. Branham testvér, úgy akartad mondani, hogy hétezren voltak, akik 
nem hajtották meg a térdüket a Baál előtt, vagy pedig hétszázan? 

 Mt 3:16 

170 Hétezren, ezt akartam mondani. Bocsássatok meg nekem ezért, látjátok. 
Ez csak egy… Ez csak a beszéd miatt van. Én csak… Mint ahogy korábban azt 
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mondtam… Észrevettétek, amikor azt mondtam, hogy: ők bizonyságot tesznek 
arról, hogy látják a Bárányt, látjátok? A Bárány a földön volt… Bizonyságot tett 
arról, hogy látta Isten Lelkét leszállni a Bárányra. 

 Mt 13:17 

171 Nos, ott bent azt mondja: “Ez az én szerelmes Fiam, akiben 
gyönyörködöm.” Látjátok? Ez a görög szórend szerint van írva, vagyis az ige 
kerül a határozó elé. De figyeljétek meg, hogy ez valójában úgy hangozna… 
Csak vegyétek az Igét, nézzétek… A Biblia azt mondja, a Jakab-fordításban: 
“Ez az én szeretett Fiam, akiben lakozom örömmel.” De valójában, ha ezt 
mondanánk, akkor ma ezt így mondanánk: “Ez az én szerelmes fiam, akiben 
örömmel lakozom.” Megfordítjuk, látjátok. “Ez az én szerelmes Fiam, akiben 
lakozom örömmel.” Most pedig, ma ezt úgy mondanánk: “Ez az én szerelmes 
Fiam, akiben örömmel lakozom.” Ugyanaz a szó, csak megfordítjuk. 
172 Most, igen, azt akartam… Bocsássatok meg nekem, kérlek. És 
testvérek, ti ott a hangszalagoknál ott kint, és barátaim, figyeljetek: nem úgy 
akartam mondani. Az evangélium szolgálója vagyok. Ahányszor csak 
prédikáltam ezt, mindig tudtam, hogy hétezerről van szó. Csak véletlenül 
mondtam, hogy hétszáz. Nem akartam hétszázat mondani. Azt akartam… Nem 
az Igéből olvastam fel. Csak eszembe jutott, miközben beszéltem, és egyszerűen 
csak hétszázat mondtam hétezer helyett. Én mindig elkövetek ilyen hibákat. 
Tényleg butácska vagyok, így hát bocsássatok meg nekem. Nem azt akartam 
mondani. 

22. Krisztus menyasszonya és Krisztus teste ugyanaz? 

 1Móz 2:23 

172 Igen, uram! Látjátok, most itt… Most nézzétek, nem akarok belemenni 
ebbe, mert erről egy teljes prédikációt tudnék elmondani. De nem teszem, csak 
meg akarom mutatni nektek. Amikor Isten odaadta Ádámnak a menyasszonyát 
az oldalából, azt mondta: “Ő test a testemből és csont a csontomból.” Így van? 
174 Amikor Isten odaadta Krisztusnak a menyasszonyát, a Lélek adta a 
testet, a menyasszonyt; Őt megdöfték az oldalán a szíve alatt; és víz, vér és lélek 
jött elő. Ez vált testté az Ő testéből és csonttá az Ő csontjából. Mi vagyunk a test 
és a csont – a menyasszony lesz az -, Krisztus teste és csontjai. Pontosan. Ők… 
Ez az Ő menyasszonya. 

23. Lesz-e Krisztus menyasszonyának… Lesz-e Krisztus 
menyasszonyának szolgálata az elragadtatás előtt? 

175 Természetesen. Ez az, ami most történik, látjátok. Krisztus 
menyasszonya, természetesen! Ez az óra üzenete: Krisztus menyasszonya. 


