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Ma teljesedett be ez az Írás 
(This Day This Scripture Is Fulfilled) 

1965. február 19. Jeffersonville, IN. USA 

 

 

1   Maradjunk állva az imádkozásra, mialatt meghajtjuk a fejünket.  

2   Drága Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk ezért az újabb lehetőségért ma este, hogy 

jöhetünk, és bemutathatjuk Jézus Krisztusnak ezt a dicsőséges, csodálatos Evangéliumát. 

Köszönjük Neked, mert Ő még mindig ugyanaz marad tegnap, ma és mindörökké. 

Köszönjük Neked ezeket az embereket, akik összegyűltek itt kint ebben a hideg időben, és 

nagy nyugodtsággal várnak, figyelnek, hiszik, hogy valami rendkívülit fog adni nekünk az 

Isten. Ezzel a reménnyel jövünk, Uram, minden összejövetelre. Köszönetet mondunk 

Neked a szolgálatokért tegnap előtt este a gyülekezetben; köszönet Neked a tegnapi 

szolgálatért itt és a mai szolgálatért a gyülekezetben. Sóvárogva várjuk most, mit adsz 

nekünk ma este.  

3   Atyám, mi tudjuk, hogy bárki, aki képes mozgatni a kezeit, forgathatja a Biblia lapjait, 

de csak Egy van, Aki élővé teheti Azt és valósággá, és az Te vagy. És Atyám, mi Rád 

tekintünk, hogy tedd ezt ma este. Áldj meg minket minden módon. A szívünk annyira 

telve van örömmel, amint látjuk az időt közelegni, amikor megyünk találkozni Veled 

szemtől szembe, az Egyel, Akit szeretünk és éltünk mindezen években.  

4   Uram, sok újonnan megtért volt. Megértette azt egy nagy sokaság, negyvenen vagy 

ötvenen, hogy legyenek megkeresztelve a Te Nevedben reggel, a tegnap esti szolgálat 

alapján. Ó, Istenem, kérlek, folytasd, imádkozunk, amíg Istennek minden eleve elrendelt 

Magja meglátja az Evangélium világosságát, és bejön a nyájba.  

5   Kérünk Téged, hogy rejts el minket ma este az Ige alatt; vakíts el minket a világ 

dolgaitól, és engedd, hogy Jézust lássuk. Legyen egy Megdicsőülés hegyi tapasztalat 

közöttünk ma este, hogy egyetlen embert se lássunk, csak Jézust. Kérjük ezt az Ő 

Nevében, és az Ő dicsőségére, és az Ő Evangéliumának igazolására. Ámen.  

       Leülhettek.  

6   Csak ehhez a mikrofonhoz fordulok vagy ehhez a szószékhez, csak kicsit oldalról, ha ez 

rendben van, hogy láthassam a hallgatóság mindkét oldalát. Gondolom, hogy ezek a 

mikrofonok körbe itt jók. Rendben, csak egy pillanat.  

7   Köszöntjük ma este itt a fő előadóteremből a mi barátainkat Arizonában, 

Kaliforniában, Texasban, és az Egyesül Államokon át, a telefonon keresztül. Ez a szolgálat 
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ma este országszerte megy a telefon által, ezért bízunk benne, hogy Isten meg fog áldani 

bennünket.  

8   Hallotok ott hátul az előadóterem bal oldalán? Rendben, most ellenőrizni fogják a 

telefon rendszert, hogy jól működik-e.  

9   Mindenki boldog ma este? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Mondják, hogy 

jó! Ezen az oldalon? [„Ámen.”] Ámen. Annyira örülök, hogy látom, hogy mindannyian 

kényelmesen ültök.  

10   És holnap este, ha a tömeg folyamatosan növekszik, ők is telefonon fognak lenni. Ott 

van ma este. Azt gondolom, hogy néhányan azokból ott lent vannak a gyülekezeti házban.  

11   És holnap reggel a szolgálatok nem lehetnek a gyülekezeti házban, mert a… ott lesz 

egy virágkötő, aki holnap délután egy esküvőre díszíti a gyülekezetet. És átvitték a 

szolgálatokat reggelre a Ruddell testvér gyülekezetébe, egyike a mi társunknak, és felfele 

itt a 62-es országúton. Be volt jelentve? [Neville testvér mondja, „Igen.”-Szerk.] Ez be volt 

jelentve. És ha ott fent megtelnek, a többieket átküldjük egy másik szolgálóhoz, le Junior 

Jackson testvérhez, Clarksville-be. Ennek oka, hogy Ruddell testvér itt van közel, és mi 

tudjuk… és azt gondoljuk, hogy könnyebben megtaláljátok. És valamilyen módon 

gondoskodunk arról. És biztosan kereszteljük mindazokat holnap, és remélem, hogy lesz 

még hozzájuk száz vagy kétszáz a holnapi kereszteléshez. És holnap este…  

12   Soha nem szeretek bejelenteni bármit előtte, amiről beszélek, de egyik esti 

szolgálatban vagy egyik napon, a következő témáról szeretnék beszélni: Ki ez a 

Melkisédek? Mert ez egy olyan téma, amint én gondolom, mi abban az időben élünk, 

amikor ezek a kinyilatkoztatások, melyek kérdés volt lefelé a koron keresztül, „Ki ez az 

Ember?” És én hiszem, hogy Istennek van válasza, Ki volt Ő. Néhányan azt mondták, „egy 

papság,” néhányan azt mondták, „egy király,” néhányan… De van ott…  

13   Mindaddig, amíg van egy kérdés, kell legyen ott egy válasz arra a kérdésre, ami 

helyes. Nem lehet egy kérdés, anélkül, hogy először lenne egy válasz.  

14   Most bízunk abban, hogy Isten ma este áldást fog adni nekünk az Ő Igéjéből, amint 

olvassuk Azt.  

15   És voltatok… Billy mondta nekem, hogy mondjam el nektek, hogy biztos jó 

együttműködésetek volt az emberekkel, akik itt voltak a parkolási rendszerben, a 

rendőrökkel és mindennel. Csak így tovább; ez nagyon, nagyon jó.  

16   Reméljük, hogy meglátjuk az időt, talán a közeljövőben, amikor talán elhozhatnánk a 

sátort ide a városba, és felállíthatnánk itt a baseball pályán, ahol hosszabb ideig 

maradhatnánk, talán három vagy négy hétig ébredésre folyamatosan. És itt csak alig 

ismerkedünk meg egymással, es aztán elbúcsúzunk, és újra megyünk. De én szeretnék 
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jönni és maradni egy kiterjedt útra egy alkalommal, ahol lehet maradni, így nem kell zárni 

egy vagy két estében, hanem csak maradhatunk és taníthatunk éjjel-nappal, éjjel-nappal, 

tovább és tovább. Talán valaki hazamegy és megeteti a csirkéket, megfeji a teheneket, és 

visszajön a következő héten, és folytatja tovább a szolgálattal. Én szeretem ezt. Így az Úr 

legyen veletek.  

17   Most, mielőtt elmegyek, talán vasárnap reggel vagy vasárnap este, vagy valamikor, 

egyik ezekből a szolgálatokból, tudom, hogy mindannyian várjátok, hogy halljátok az 

Üzenetet az Igazságról, a házasságról és válásról, ami a nap egyik legnagyobb problémája. 

És annyira biztos vagyok benne, mint ahogy itt állok, én hiszem, hogy a helyes válasz az 

Isten Igéjében van, és hiszem, hogy ez, amit ígértem, hogy visszajövök miatta.  

18   És tudomásom szerint, amennyire én tudom, akarok egy másik szolgálatot itt 

Jeffersonvillében, húsvét vasárnapján, és mi fogunk… napkelte szolgálatra, és aztán 

húsvét vasárnap. Így mi előre bejelentjük azt, és megpróbáljuk megkapni az 

előadótermet, ha lehetséges vagy valahol, vasárnapra, talán szombatra jövünk és 

vasárnapra. Muszáj repülőn érkezni és vissza, mert közel van az idő… Meg kell néznem 

először a menetrenddel, hogy van-e, és egy útvonal nekem Kaliforniába. És aztán, rögtön 

azután, nekem menni kell le Afrikába. Tehát maradjunk kapcsolatban és imádkozzatok 

értünk.  

19   Most, ma este, fel akarom hívni a figyelmeteket Isten Igéjének egy részére, amelyet 

Szent Lukács 4. fejezetében találunk. A 4. fejezet 16. versel akarom azt kezdeni, Jézus 

beszél.  

       …Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.  

20   Most, mi akarunk levonni abból egy következtetést, hogy milyen dinamikus az Isten 

Igéje! Nos, mindannyian kigondolhatjuk a mechanikát, de a Dinamika veszi azt, hogy 

működjön.  

21   Mi kitalálhatjuk mi a mechanika egy gépnél, autónál, de aztán a dinamika veszi, hogy 

működésbe hozza a kerekeket és mozogjon.  

22   Most, Jézus visszatért Názáretbe, ahol felnőtt. A Szentírásban itt azt találjuk, hogy ők 

azt mondták, „Hallottuk, hogy ilyet és olyat tettél Kapernaumban. Most hadd lássuk, hogy 

megteszed itt a saját hazádban.”  

23   Jézus azt mondta, „Egy próféta sincs megbecsülés nélkül, kivéve a saját hazájában.” 

És természetesen az, ahol felnőttél, és ahol az emberek ismernek téged. És Neki egy rossz 

neve volt, kezdjük azzal, hogy Ő egy földi apa nélkül született. „Egy házasságon kívüli 

gyermeknek” hívták Őt, hogy Mária valóban terhes volt, mielőtt hivatalosan 

megházasodott volna Józseffel. De ez nem így van, mi tudjuk, hogy nem így van.  
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24   És erre a Szentírásra, mi okozta, hogy a szemeim erre figyeljenek, történt valami a 

közelmúltban, Phoenixben, Arizonában. Ez volt a szolgálatomnak az utolsó napja, amikor 

beszéltem a teljes Evangéliumi üzletemberek nemzetközi gyülekezetében.  

25   És ebben a gyülekezetben ott volt egy látogató velünk, egy katolikus püspök, a 

katolikus gyülekezetnek a babiloni apostoli rítusától; a legmagasabb tiszteletes. John S. 

Stanley, O. S. D.” Ő volt „az Egyesült Államok metropolita érseke,” a katolikus 

gyülekezetben. Ez történt, hogy ez az ő névjegye és címe.  

26   És ő egy látogató volt a Keresztény üzletembereknél, és láttam őt ott egy nappal 

előtte. És amikor szombat este beszéltem, azt hiszem az volt, vagy szombat reggel a 

reggelinél, és én… Amint beszéltem, ő figyelt engem. Azt gondoltam, „Hogy ez az ember 

biztosan nem ért egyet mindennel, amit mondok.” És tudjátok, ti csak nem láthatjátok őt; 

ő fel és le tartja a fejét, de nem tudtam pontosan mi volt vele.  

27   Szóval vasárnap délután, amikor felálltam beszélni, venni akartam a szövegemet a 

szülési fájdalmakról, ahol Jézus azt mondta, hogy, „Mint egy asszony, vajúdásban egy 

gyermekkel,” ő szülési vajúdásban van. Így beszélni akartam onnan, mint szülési 

fájdalmak témáról, elmondani, hogy a világ szülési fájdalmakban van most. A réginek el 

kell múlnia, így az új megszülethet; éppen, mint egy magnak el kell rothadnia, hogy új 

életet nyerjen.  

28   És hogy fájdalmak, szülési fájdalmak csaptak le a világra! Az első világháborúban neki 

rettenetes fájdalma volt, mert nekik volt mérges gáz és így tovább, hogy majdnem 

elpusztíthatták a világot. És a második világháborúban újabb csapás; erősebb fájdalom; 

voltak légi bombák és egy atombomba is. Ő nem bír ki még egy szülési fájdalmat. Ezekkel 

a rakétákkal és dolgokkal ma, még egy háború ki fogja vetni őt a semmibe, mert ő most 

meg fog szabadulni. És lesz ott egy új föld. A Biblia mondja, hogy lesz.  

29   Minden próféta Üzenete alatt Izrael szülési fájdalmat szenvedett, mert ezek a 

próféták jönnének a helyszínre, miután a teológusok és a papok az egész gyülekezetet 

szervezési formába vitték. És amikor ezek a próféták a helyszínre jöttek az ÍGY SZÓL AZ 

ÚRRAL, ők felrázták azokat a gyülekezeteket, és neki egy szülési fájdalma volt. Végül neki 

szülési fájdalmai voltak egészen tovább fel, amíg ő megszülte az Evangéliumnak egy Fiát, 

aki Maga az Ige volt testben.  

30   Így a gyülekezet valóban szülési fájdalmakban van ma este újra, azért hogy Fiúnak 

szülessen, Isten Fiának jönni újra. Az összes teológusunk, az összes rendszerünk, az összes 

felekezetünk, egyenesen kirothasztott minket alóla (alulról). Tehát mi szülési fájdalomban 

vagyunk, és egy Üzenet Istentől mindig erősebb fájdalmat hoz a gyülekezetre, de egy idő 

után ő egy Menyasszonynak fog születni. Ez fogja előidézni (szülni, teremni) Jézus 

Krisztust az Ő Menyasszonyába.  
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31   És akkor azt gondoltam, hogy ez az ember annyira nem ért egyet velem. Amikor 

felálltam beszélni ezt az Üzenetet, lapoztam a Bibliámban, hogy megtaláljam az oldalt.  

32   És a feleségem éppen adott nekem egy új Bibliát karácsonyra. A régi Bibliám 

körülbelül tizenöt éves, és a dolog csak darabokra tört. Minden alkalommal, amikor 

kinyitottam a lapok kiestek belőle. És, de tudtam pontosan, hol találok minden Szentírást, 

ezért tanulmányozom sűrűn abban a Bibliában. És én csak felvettem egy újat, mert a 

másik olyan szakadozottnak látszott, hogy gyülekezetbe menjek vele.  

33   És amikor elkezdtem keresni Szent Jánosban, ahol található volt a Szentírás, 

elkezdtem olvasni a 16 fejezetet, és a vers, amit kerestem nem volt ott. Így azt 

gondoltam, „Különös!” Visszalapoztam újra; még mindig nem volt ott.  

34   És Jack Moore testvér Shreverport-ból, Louisianából, egy jó barátom, ott ült. Azt 

mondtam, „Jack testvér, nem található ez Szent János 16-ban?”  

       Ő azt mondta, „Igen.”  

35   És ez a katolikus pap felállt a székéből, a körülbelül száz lelkészből, akik ültek az 

emelvényen; odajött közel hozzám az ő összes öltözetével és papi talárjával és 

keresztjével, és így tovább, és egyenesen közel jött hozzám. És azt mondta, „Fiam, légy 

állhatatos. Isten megerősít a haladásba.”  

       Azt gondoltam, „Egy katolikus püspök mondja ezt nekem?” 

       Azt mondta, „Olvasd fel az én Könyvemből.”  

36   És felolvastam a Szentírást az ő Könyvéből, és vettem az én szövegemet és folytattam 

prédikálni a prédikációmat.  

37   Miután végeztem, felállt, miután indultam, és azt mondta, „Egy dolognak kell 

történni. Azután a gyülekezetnek ki kell jutnia a zűrzavarból, amiben van, vagy nekünk ki 

kell jutnunk a zűrzavarból, ami a gyülekezetbe van.” Szóval az egyik vagy a másik.  

38   És én úton voltam haza, vissza Tucsonba azon az estén. A gyerekek szendvicsért 

sírtak, és megálltam, hogy kapjak egy szendvicset egy kis helyen. És a feleségem azt 

mondta, „Bill, soha nem voltam annyira ideges egész életemben, amikor láttalak ott fent 

állni, keresgélni azt a Biblián át.” Kérdezte, „Nem voltál ideges?”  

39   Azt mondtam, „Nem.” Azt mondtam, „Tudtam, hogy ott van valahol. Csak nem tették 

be az oldalba. Ez egy hibás nyomtatás.” 

40   És ő azt mondta, „Azt gondoltam, hogy tőlem kaptad a Bibliát! Úgy nézett ki, mintha 

minden szem egyenesen rám nézne.”  

41   És azt mondtam, „Nos, nem te tehettél róla. Ebben a Bibliában hibásan volt 

nyomtatva.” Azt mondtam, „Csak soha nem tették be az oldalba.”  
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42   Nos, vettem, és újra megnéztem abban, egészen tökéletes amint lehet; de a 16 

fejezet vége, része, annak a része csak körülbelül hét és fél centiméterre van az aljától, a 

másik oldalon a 17 fejezetben csinálják ugyanazt a dolgot. És mivel egy új Biblia volt, ez a 

két oldal tökéletesen összeragadt, és a 17 fejezetben olvastam a 16. helyett. „Nos,” 

mondtam, „ez mind rendben van. Ennek valami oka van.” 

43   És éppen olyan tisztán, amint ti bármilyen hangot hallhattok, egy Hang jött hozzám, 

és azt mondta, „Ő bement Názáretbe, ahol felnőtt; és a zsinagógába ment, ahogy az Ő 

szokása volt. És a pap átadta Neki a Szentírásokat olvasni, és Ő olvasta Ézsaiás 61. És 

amikor felolvasta a Szentírásokat, Ő leült; visszaadta a Bibliát a papnak, a Könyvet, és 

leült. És a gyülekezetből minden szem Rajta volt. És értékes Szavak jöttek az Ő szájából. 

És azt mondta, ’Ma beteljesedett ez a Szentírás.’”  

       „Ma beteljesedett ez az Írás.”  

44   Mennyire pontos a Szentírás! Ha megfigyelitek ezt Ézsaiás 61:1-2-ben, ez az, ahol a 

mi Urunk olvasott, Ézsaiás 61:1-2. De Ézsaiás 61 2. versének közepén megállt. Ahol azt 

mondta, „Az Úrnak Szelleme van Rajtam; hogy hirdessem a kellemes esztendőt,” akkor Ő 

megállt. Miért? A második része ítéletet hozni, nem vonatkozik az Ő első eljövetelére, 

hanem a második eljövetelére. Látjátok, az nem alkalmazható ott. Mennyire a Szentírások 

soha nem tesznek egy hibát! Mindig tökéletesek. Jézus ott állt meg, ahol a Szentírás 

megállt, mert pontosan az volt, ami igazolva volt az Ő napjában, most, abban az első 

eljövetelben. A második eljövetelével Ő ítéletet hoz a földre; de nem akkor. Ő „prédikált 

kellemes esztendőt.”  

45   Figyeljétek meg, a Messiás az emelvényen áll, hogy azonosítsa Magát a korra szóló 

megígért Igével. Mennyire különös, a Messiás állva a gyülekezet előtt! És nézzétek ezeket 

a drága Igéket, amint Ő mondja itt, „Hogy prédikáljam a kellemes esztendőt.”  

46   „A kellemes esztendő,” ahogy mindannyiam tudjuk, mint Biblia olvasók, „az a 

jubileum éve volt.” Ez, amikor minden rabszolgát és minden foglyokat, amint voltak, 

fogságba (börtönbe) vitték; és oda kellett adni egy fiút, hogy fizessen egy adósságot; vagy 

egy lányt, hogy fizessen egy adósságot, [Üres hely a szalagon-Szerk.] és ők rabságban 

voltak. Nem számít, hogy mennyi ideig voltak rabságban, vagy mennyi ideig kellett ott 

maradniuk; amikor a jubileumnak éve jött, amikor a trombita megszólalt, minden ember 

szabadon elmehetett, ha akart szabadon elmenni. [Üres hely a szalagon-Szerk.] Ti 

szabadok vagytok. nem vagytok többet rabszolga.  

47   De ha te rabszolga kívántál maradni, akkor le kellett vinni a templomhoz, a templom 

ajtófélhez állítani, és vettek egy árt és egy lyukat fúrtak a füledbe, és aztán neked 

szolgálni kellett rabszolgaként a te uradat a többi napjaidban.  
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48   Milyen egy tökéletes példa ez Jézus Krisztus Evangéliumáról! Amikor ezt prédikálták, 

a kellemes időt és a Jubileumnak idejét; bárki, nem számít kik vagytok, milyen színűek 

vagytok, milyen felekezethez tartoztok, mennyire messze lealacsonyodtatok a bűnbe, 

vagy mi a baj veletek; megszabadulhattok, ha halljátok az Evangélium trombitájának a 

hangját. Szabadok vagytok!  

49   De ha hátat fordíttok az Üzenetre és megtagadjátok hallgatni Azt, vegyétek 

tudomásul, hogy kifúrták a fületeket egy árral. Ez azt jelenti, hogy mondhatjuk, hogy 

átléptétek a határt a kegyelem és az ítélet között, soha nem fogjátok hallani az 

Evangéliumot újra. Soha nem fogtok tovább menni. Muszáj, hogy rabszolgái legyetek a 

rendszernek, amiben vagytok a többi napokban, ha elutasítjátok meghallani a kellemes 

esztendőt.  

50   Nos, a másik része annak, amint mondtam, nem kellett megválaszolni, mert ez az 

eljövendő Messiás, egy idő most, amikor Ő ítélet fog hozni.  

51   Nos, hogyan lehetett, hogy azok az emberek mindig elmulasztották meglátni Ki volt 

Ő? Hogyan ők mindig elhibázták azt? Hogyan lehetett, amikor az olyan világosan 

(egyszerűen, nyíltan, félreérthetetlenül) ismerté lett téve és bemutatva. Hogyan lehetett 

mindig elhibázni meglátni? Amikor Ő… 

52   Milyen egy Ige! Gondoljatok bele, „Ma ez a Szentírás beteljesedett a szemeitek 

előtt.” Ki mondta ezt? Isten Maga, Aki az Ő Saját Igéjének a magyarázója. „Ma ez a 

Szentírás beteljesedett.” A Messiás Maga állt a gyülekezet jelenlétében, és felolvasott a 

Bibliából egy Magára vonatkozó Igét, és aztán azt mondta, „Ma ez a Szentírás teljesült,” 

és ők mégis elmulasztották meglátni Azt.  

53   Milyen egy tragédia, de ez történt. Ez sokszor megtörtént. Hogyan történhetett ez 

meg? Természetesen, ahogy máskor is, az Igének emberei értelmezés általi hite. Ez, ami 

azt okozta. Azok a hívők azokban a napokban, úgynevezett hívők vették az értelmezést, 

amit a pap mondott a Szentírásról. Ezért Jézus nem tartozott bármelyik társadalmi 

ranghoz, Ő ki volt rekesztve a társaságukból.  

54   És ezért ők nem tudták azonosítani Őt velük (magukkal), mert Ő különbözött tőlük. 

Jézus Krisztus Személye annyira egyedülálló volt, hogy senki sem hibázhatta volna el 

meglátni azt, hogy Ő volt az Isten Fia, mert Ő tökéletesen azonosítva volt a Szentírásból, 

ami Róla volt írva.  

55   Ezen a módon van minden keresztény megismertetve, amikor az ő élete azonosítja 

ugyanazokat a dolgokat, amiket a kereszténynek tenni kell.  

56   Hogyan állhatott ott mondva, „Ma beteljesedett az Írás egyenesen a szemetek előtt!” 

Milyen szembetűnő, mennyire egyértelmű (félreérthetetlen), és mégis azok az emberek 
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félreértették. Miért? Azért, mert némely papok rendjének az értelmezését vették, akikre 

hallgattak.  

57   És a történelem mindig megismétli magát. És a Szentírásnak egy összetett jelentése 

van Arra, és egy összetett kinyilatkoztatás.  

58   Mert például, ahogy a Bibliában mondva van, hogy, „Egyiptomból hívtam ki a 

fiamat,” Jézusra utal. Fussatok át a széljegyzeten és megtudjátok, hogy Jákobra is utal 

ugyanaz a Szentírás. Jézus volt az Ő nagyobb Fia. Jákób az Ő fia volt, akit kihívott 

Egyiptomból, amit a Scofield utalás és minden más utalás ad annak, mert ez a Szentírás 

arra utal. Tehát kettős válasza volt; volt egy válasz Jákobot kihívni, és Jézus kihívni.  

59   És így van ez ma is! Mert olyan zűrzavarban vagyunk, mint mi vagyunk, és az emberek 

elmulasztják meglátni Istennek Igazságát, mert túl sok ember készítette értelmezés van 

Isten Igéjéről. Istennek nincs szüksége senkire, hogy értelmezze az Ő Igéjét. Ő az Ő Saját 

magyarázója (értelmezője).  

60   Isten azt mondta a kezdetben, „Legyen világosság,” és világosság lett. Ez nem igényel 

értelmezést.  

61   Azt mondta, „Egy szűz foganni fog,” és ő fogant. Ez nem igényel semmi értelmezést.  

62   Amikor… Isten értelmezi az Ő Igéjét, amikor igazolja és bizonyítja Azt, hogy úgy van. 

Ez az Ő értelmezése, az által, hogy megtörténik. Ez az, ahol Isten értelmezése van, amikor 

Ő teszi az Ő Igéjét megtörténté. Ő értelmezi Azt nektek.  

63   Mintha soha nem volt világosság, és Ő azt mondta, „Legyen világosság,” és ott volt, 

amit senkinek nem kellett értelmezni.  

64   De mi ember készítette rendszereket keverünk Abba, és amikor azt teszitek, 

kikerültök a vonalból. Mindig így volt.  

65   De még mindig azt gondolom, hogy meglepőnek kellet volna lenni. Gondoljatok bele, 

a Messiás! Miért mulasztották el meglátni Őt? Mert az ő vezetőiknek, akiknek fel kellett 

volna ismerni Őt, akiknek járatosnak kellet volna lenni a Szentírásban, akiknek 

egyetértésben (megértésben) kellett volna lenni a Szentírásokkal, ők becsmérelték ezt az 

Embert és azt mondták, „Ő egy házasságon kívül született gyermek, kezdjük azzal. Mi 

nem hihetnénk Azt.”  

66   Évekkel később nem hisszük azt. Mi meghalnánk ezért a célért, hogy azt mondjuk, 

hogy Ő egy szűztől született Fiú.  

67   És egy napon el fog jönni, hogy a valódi dolgok, amit látunk, hogy Jehova tesz ma, 

emberek az eljövendő korban, ha van, meg fognak halni ezért a dologért, amiről mi ma 

beszélünk. Ezt akkor kell megtennetek, amikor a fenevad bélyege bejön, akkor nem 

engedik ezen a módon prédikálni az Evangéliumot. Amikor egybejön az egyházak nagy 
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egyesülete, ami jogrendben van most a világi egyházaknál, akkor be kell pecsételnetek a 

bizonyságotokat a saját életetekkel Ehhez.  

68   Most kell Azt hinnetek. Ha azok a papok feltámadhatnának, akik elítélték Őt, nem 

ítélhetnék el Őt. „De,” azt mondjátok, „ha én ott lettem volna, így és így tettem volna.” 

Nos, az nem a te korod. De, ez a ti korotok, ez a ti időtök.  

       Azt mondjátok, „Nos, ha Ő itt van!”  

69   A Biblia azt mondta, „Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké,” az ugyanaz, tehát Ő itt 

van. De Ő itt van. Amint a világ civilizáltsága nagyobb lesz és jobban művelt; Ő itt van 

Szellem formában, amit nem tudnak megölni vagy halálra vetni. Ő egyszer meghalt; Ő 

nem halhat meg újra. Neki emberi testben kellett lenni ahhoz, hogy Istennek meg 

lehessen halni testben a bűnért. De ezúttal Ő soha nem halhat meg; Ez a Szent Szellem.  

70   Most, hogyan gondolták, hogy azokban a dolgokban ellene voltak! Egy másik dolog, 

hogy Ő nem akar csatlakozni semmilyen rendjükhöz. Aztán látjátok, hogy még egy rossz 

személlyé is tették Őt. Ő nem akar csatlakozni az ő szervezeteikhez, nem akar csatlakozni 

a papsághoz, és Neki nem volt semmi köze azzal. És aztán, mindezeken túl, Ő 

megpróbálta lerombolni, amit ők felépítettek.  

71   Ő bement a templomba. Mi egy szelíd Embernek hívjuk Őt; Ő az volt, de sokszor 

félreértjük, hogy mi a szelídség.  

72   Ő a könyörület Embere volt, de még mi sokszor elmulasztjuk megérteni mi a 

könyörület. Nem emberi együttérzés, nem könyörület. De könyörület az, hogy „tegyük 

Isten akaratát.”  

73   Ő áthaladt a Bethesdai tónál a kapun. Emberek sokasága feküdt ott. Tömegek, nem 

bizonyos szám. De tömegek feküdtek ott; sánták, vakok, bénák, sorvadtak. És Ő 

szánakozott mindig a népen. És Ő ment egy személyhez, aki nem volt sánta, vak, béna, 

sem sorvadt; talán prosztata baja volt, talán volt valami kis fogyatékossága, ami értelmi 

fogyatékosság volt. Ő harmincnyolc éve volt ott. Az nem akarta zavarni őt, nem akarta 

megölni őt. Egy szalmaágyon feküdt. És Ő azt mondta, „Akarsz meggyógyulni?”  

74   És a férfi azt mondta, „Nincs senki, hogy engem a vízbe tegyen, de amíg én megyek, 

nos, valaki belép előttem.” Látjátok, ő tudott járni, tudott látni, tudott járni-kelni, de csak 

gyenge volt.  

75   És Jézus azt mondta neki, „Kelj fel. Vedd fel az ágyadat és menj haza.” És Jézust 

megkérdőjelezték (kétségbe vonták) arról, mert emlékeztek, a Szentírás ezt mondta.  

76   Nem csoda! Ha ma este Jeffersonvillébe jönne és csinálna egy cselekedetet, mint az, 

ők még mindig beszélnének Róla.  
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77   De emlékezzetek, Ő egy dolgot jött tenni, az volt Isten akarata. Nos, amint Szent 

János 4:19-ben találjuk, megkapjátok a választ. Ő azt mondta, „Bizony, bizony mondom 

nektek, a Fiú semmit sem tehet Magában; de amit lát, hogy az Atya tesz, azt teszi a Fiú.”  

78   Nos, nekik tudniuk kellett volna, hogy ez volt Mózes próféciájának valódi igazolása, 

„Mert prófétát támasz az Úr a te Istened, hasonlót hozzám.”  

79   Figyeljétek meg. amikor Ő látta az embert, azt mondta… Jézus tudta, hogy sok éve 

ebben az állapotban van. Látjátok, egy próféta volt, látta az embert abban a helyzetben 

és odament, és intett az Ő útján át azoknak az embereknek körülötte, átverekedte magát 

a tömegen, amíg meg nem találta ezt az embert.  

80   Elhaladt a sánta, a béna, a vak és a sorvadt mellett, mégis olyan Ember volt, Aki teljes 

könyörületet mutatott. De a könyörület az, „tenni Isten akaratát.”  

81   Nos, mi megtaláljuk Őt, mivel nem akar csatlakozik hozzájuk, nincs semmi köze az ő 

soraikhoz, akkor Ő egy kiközösített volt. Ő nem akar semmit…  

82   Azonkívül Ő egy nap bement a templomba. Egy Ember bement oda, és úgy találta, 

hogy az Isten háza beszennyezett, mint ma. Vásároltak, eladtak, pénz váltottak. És Ő 

felfordította a pénzváltók asztalait; köteleket vett és összefonta, és kiverte a pénzváltókat 

a templomból. És haraggal nézett rájuk és azt mondta, „Ez van írva,” halleluja, „Atyám 

háza imádságnak háza, és ti rablók barlangjává tettétek. És a ti hagyományaitokkal 

hatástalanná tettétek az Isten parancsolatait.”  

83   Ó, tudott egy olyan csoport, mint az valaha is hinni Benne? Nem uram. Ők a 

társaságnak olyan disznó-fetrengésben voltak a trágyában és a napnak mocskában, amíg 

ők úgy odafagytak az egyházhoz (papsághoz), amíg nem tudták érzékelni a Mindenható 

Isten Erejének vibrálásait. Nem csoda, hogy az a kis asszony megérinthette az Ő ruháját 

és meggyógyulhatott az által; és egy részeg katona köphetett az Ő arcába és nem érezte 

az erényt! Attól függ, hogyan közelíted meg. Attól függ mit kerestek. Amikor a 

gyülekezetbe jöttök, attól függ, hogy mit kerestek.  

84   Nos, látjuk Őt ott állni. Nem kétséges, de amint már az embereket figyelmeztették 

Rá, figyelmeztették… a pap figyelmeztette az embereket, „Nos, ha Ő idejön a következő 

szombaton, amikor ezt teszi, ne hallgassatok Rá. Nos, ti mehettek és ülhettek itt, de ne 

fordítsatok figyelmet arra, amit mond, mert Ő nem tartozik a mi csoportunkhoz. Ő egy 

kiközösített. Neki nincs közösségi kártyája. Neki nincs még egy szervez-… papírja egy 

szervezettől. Neki nincs semmi olyasmi.”  

       „Mi Ő?”  
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85   „Valami hitehagyott fiú, aki itt lent született házasságon kívül az asztalos házban, 

akinek az anyja terhes lett Vele, mielőtt összeházasodtak, és ők próbálják eltitkolni a 

dolgokat valami természetfeletti dolgokkal.”  

86   „Mi tudjuk, hogy amikor a Messiás jön, Ő a Mennynek folyosóin fog lejönni, és a mi 

főpapunkhoz megy, és azt mondja, ’Itt vagyok, Kajafás.’” Mi megállapítjuk, hogy nem így 

tette, mert az Igében nem így íródott. Ez egy ember készítette hagyomány volt, ami 

okozta, hogy ezt higgyék.  

87   Az Ige azt mondta, hogy pontosan úgy jönne, ahogy Ő jött. És ott állt, olvasta az Igét, 

és azt mondta nekik, „Ma beteljesedett ez az Írás a szemeitek előtt.” És még mindig 

elmulasztották meglátni Őt vagy felismerni Őt, mint ahogy ők tettek minden más korban.  

88   Noé ugyanazt mondhatta volna, amikor bement a bárkába és bezárta az ajtót. Mózes 

felemelhette az ablakot a bárka tetején, kinézhetett a gyülekezetre… Emlékezzetek, Isten 

csukta be az ajtót. És mondhatta volna, „Ma beteljesedett ez az Írás a szemeitek előtt,” 

de az akkor már túl késő volt azoknak. Ő százhúsz évig prédikált, hogy próbálja őket 

behozni a bárkába, amit ő épített, azt mondta nekik, hogy a Szentírás azt mondta, „ÍGY 

SZÓL AZ ÚR, esni fog,” de ők túl sokáig vártak. De Noé könnyen mondhatta ezt, „Ma, ezen 

a napon beteljesedett a Szentírás.”  

89   Mózes, ugyanazon a napon, amikor a Tűzoszlop leszállt a Sinai-hegyre, és bizonyságot 

tett az ő bizonyságáról, Mózes mondhatta volna, „Ma ez a Szentírás beteljesedett.”  

90   Tudjátok, Mózes Istentől elhívott ember volt, egy próféta. És miközben ő hívva volt 

egy prófétának lenni, neki kapnia kellett egy természetfeletti tapasztalatot. Annak 

érdekében, hogy egy próféta legyen, neki találkozni kellett Istennel szemtől szembe és 

beszélni kellett Vele. És még egy dolog, amit el kellett mondania, vagy senki nem hitt 

volna neki.  

91   Így senkinek nincs joga magát így hívni, amíg nem beszélt Istennel szemtől szembe, 

valahol egy sivatag hátuljánál, ahol ő találkozott maga Istennel. És a világ összes ateistái 

nem tudták őt elmagyarázni attól; ő ott volt, tudta, hogy megtörtént. Miden 

kereszténynek kellene, hogy legyen ez a megtapasztalása, mielőtt bármit mondana arról, 

hogy egy keresztény. A saját megtapasztalásotok!  

92   Nemrégen beszéltem az unokaöcsémmel, egy kis katolikus fiúval, aki azt mondta, 

„Bill bácsi, én oszloptól póznáig futkostam, mindenhová mentem, próbáltam találni 

valamit.” Este, este után, mielőtt ez az összejövetel elkezdődött, ő sírt. És éjjel álmot 

álmodott, hogy bejött, az oltárhoz futott, ahol prédikáltak és egy vallomást tett, hogy 

rossz volt.  

93   Azt mondtam, „Melvin, nem számít hová próbálsz menni, hány gyülekezethez 

csatlakozol, hogy hány ’Üdvözlégy Máriát’ mondasz, vagy hányszor kapsz áldást az 
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emberektől, újjá kell születned Isten Szellemétől. Ez az egyetlen dolog, ami kielégíti az 

emberi szívet.” Tudom, hogy helyettesítőt vettek ma az újjászületés helyett, csak kezet 

fognak a prédikátorral és nevüket a könyvbe teszik. De barátaim, ez egy dogma. Ez nem 

egy Bibliai Igazság. Ha így lenne, az Apostolok cselekedetei 2. fejezetben így kellene 

olvasnunk, „Amikor a Pünkösd napja teljesen eljött, a pásztor kiment, és kezet fogott a 

néppel.” 

95   De azt mondta, „Amikor a Pünkösd napja teljesen eljött,” a Gyülekezet 

megnyitásakor, „egy hang jött a Mennyből, mint egy hatalmas előtörő szél, és betöltötte 

az egész házat, ahol ültek.” Így jött először a Szent Szellem. Így jön minden alkalommal 

azóta. Ő Isten és nem változik. Nos, ezen megbotlanak az emberek.  

       Azt mondják, „Az egy másik napra volt.”  

96   Nos, Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Minden alkalommal, amikor a Gyülekezet 

valaha megkapta a Szent Szellemet, mindig úgy jött el, mint először, ugyanabban az 

előírásban, Apostolok cselekedetei 2:38 soha nem változott, soha nem fog megváltozni.  

97   Mint egy orvos receptje egy betegségre. Ő kiír egy receptet egy betegségre, a doktor 

teszi. És viszed azt egy kis kuruzsló gyógyszerészhez, és ő túl sok ellenszert tesz bele, az 

annyira gyenge, hogy nem tesz semmi jót neked; ha túl sok mérget tesz bele, az meg fog 

ölni. Azt pontosan az orvos írása szerint kell venni.  

98   És az orvos receptje arról, hogyan vegyük a Szent Szellemet, adva volt doktor Simon 

Péter által Pünkösd napján. „Adok nektek egy receptet. Térjetek meg mindnyájan, és 

keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus Nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a 

Szent Szellem ajándékát, mert ez az előírás azoknak szól, akik messze vannak, sőt ahányat 

az Úr, a mi Istenünk hívni fog.” Ez az Örökkévaló recept!  

99   Mózesnek volt ez a megtapasztalása. Ő lement az országba és elkezdte elmondani az 

embereknek, „Én találkoztam egy Tűzoszloppal. Az egy égő bokorban volt. És Ő azt 

mondta nekem, ’ÉN VAGYOK AZ, AKI VAGYOK. Menj le; Én leszek veled. Vedd fel a botot a 

kezedbe és tartsd fel Egyiptom fölé; bármit is kérsz, meglesz.’”  

       Nos, valószínű néhány pap azt mondta, „Ostobaság!”  

100   De amikor látták ezeket a valódi tényeket megtörténni, nem tudták tovább tartani. 

Tudták, hogy Istentől volt küldve.  

101   Azután, ha Mózes azt mondta, hogy ezt látta és tanúsította, hogy ez az Igazság, 

akkor Isten kötelezve van, ha ez az Igazság, azonosítani és igazolni, hogy ennek az 

embernek a szava az Igazság. Ez igaz.  

102   Ha Jézus Krisztus ott állt és olvasta azon a napon, „Ma beteljesedett ez az Írás 

előttetek,” Isten kötelezve volt megtörténté tenni azt az Igét.  
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103   Mi itt állunk ma este és azt mondjuk, „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és 

mindörökké.” Isten köteles bizonyítani, hogy így van, mert ez az Ő Igéje. Most, mit tesztek 

azzal? Vegyétek hittel, higgyetek Abban. Vegyétek hittel, higgyetek az Ő Igéjében, hogy 

Az az Igazság.  

104   Figyeljétek meg, mi történt, amikor Mózes kihozta Izrael gyermekeit, és mindazokat, 

akik követték őt. Azok, akik nem követték Egyiptomban maradtak. De azok, akik követték 

Mózest, amikor kijöttek a Vörös-tengerből és kimentek a pusztába, Isten lejött a Sinai-

hegyre. A Tűzoszlop lángba borította az egész hegyet, és egy Hang szólt ki onnan, és Isten 

adta a tíz parancsolatot.  

105   Mózes a nép elé mehetett volna és mondhatta, „Ma a Szentírás, amit mondtam 

nektek, mint az Ő prófétája, ma megtörtént. Én mondtam nektek, hogy Isten találkozott 

velem, és ott fent egy bokorban égett, egy Tűzoszlopban, és Ő ezt mondta, ’Én fogok… Ez 

egy jel lesz. Visszahozod őket ide erre a helyre újra.’ És ott van Isten, ugyanabban a 

Tűzoszlopban, én mondtam nektek, Ő volt abban, pontosan ott függött a hegyen. Ma ez a 

prófécia beteljesedett. Ő itt van, hogy igazolja a dolgokat, amit én mondtam, hogy az 

Igazság.”  

106   Isten adjon nekünk még több olyan embert, aki igaz és őszinte, és elmondja az 

Igazságot, hogy a Mindenható Isten igazolhatná, hogy az Ő Igéje még mindig az Igazság! Ő 

ugyanaz marad tegnap és örökké. Miért ne tenné ezt? Ő megígérte, hogy ezt teszi.  

107   Józsué mondhatta volna ugyanazt azon a napon, amikor visszatért Kádes-barneába, 

ahonnan olyan messzire utaztak a pusztába. Ők kétségbe vonták a földet, hogy olyan fajta 

föld, amit Isten mondott, hogy lenne. De Isten azt mondta nekik, hogy az egy jó föld, 

tejjel és mézzel folyó. És Józsué és Káleb csak ketten voltak, akik hinni tudták azt, a másik 

tízből, akik elmentek. Amikor visszajöttek, volt bizonyítékuk; volt egy fürt szőlő, amit két 

erős férfi tudott csak vinni.  

108   Józsué és Káleb ott állhattak és mondhatták, „Ma ez a Szentírás beteljesedett. Itt 

van a bizonyíték arra, hogy az egy jó föld.” Miért? Ott van a bizonyíték, hogy az egy jó 

föld. Honnak kaphattok valaha olyan dolgokat Egyiptomban? Ott nincs olyan hely. De ma 

ez a Szentírás beteljesedett.” 

109   Ő ugyanazt mondhatta volna, amikor megjövendölte és azt mondta, hogy Jerikó 

falai leesnek, miután hétszer körbe kerülték hét napig, a hetedik nap hétszer. És mikor 

utoljára körbe kerülték, a falak leestek. Józsué felállhatott volna és mondhatta, „Az Úr 

seregének Főkapitánya, aki hetekkel ezelőtt mondta nekem, hogy ez fog történni, ma ez a 

Szentírás beteljesedett.” A falak a földre estek. „Gyerünk, vegyük be azt. Ez hozzánk 

tartozik. Ma ez a Szentírás beteljesedett.”  

110   Milyen csodálatos, Istennek emberei az igaz dolgokért álltak!  
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111   Izrael a folyónál, amikor elfoglalták a földet, átmentek. Hogyan fogják megtenni? Ez 

az április hónapja volt. Az áradás lejön, mert a hó olvad fent Júdeában. Ó, milyen szegény 

tábornoknak tűnt Isten, hogy odahozta az Ő népét április hónapban, amikor a Jordán 

magasabban volt, mint valaha. Néha…  

112   Lehet, megállnék itt, ha lenne idő, hogy csak egy kis tanácsot adjak nektek. Néha ott 

ültök rákkal vagy egy betegséggel; azt gondoljátok, „Egy keresztény vagyok, miért van ez 

így? Miért ülök így, ha én egy keresztény vagyok?” Néha Isten megengedi, hogy a dolgok 

olyan sötétek legyenek, hogy nem tudtok felnézni, körbe, vagy bárhova máshova, és 

akkor Ő jön és készít egy utat át azon nektek, hogy mondhassátok, „Ma ez a Szentírás 

beteljesedett, amit megígért, hogy tesz.”  

113   Ő engedte a Zsidó gyerekeket egyenesen a tüzes kemencébe menni. Ők mondták, 

„A mi Istenünk képes megszabadítani minket ebből a tüzes kemencéből. De mégis, nem 

fogunk meghajolni a képedre.” Amikor kijöttek onnan, a kemence szaga rajtuk… nem volt 

a kemence szaga rajtuk, inkább; ők mondhatták volna, „Ma ez a Szentírás beteljesedett.”  

114   Amikor Dániel kijött az oroszlánok barlangjából, ugyanezt mondhatta volna.  

115   Keresztelő János. Négyszáz év egyházi tanítás után, nem csoda, hogy a gyülekezet 

összevisszaságban volt abban az időben! Amikor ő megjelent a pusztában, a Jordánnál, 

állhatott volna egyenesen a folyóparton, amint tette, és mondja, „Ma ez a Szentírás, 

Ézsaiás 40 beteljesedett.”  

116   Hogyan tudtam itt állni és elmondani nektek, amit az az öreg pap mondott nekem! 

Azt mondta, „Fiam, te soha nem fejezted be ezt az Üzenetet.”  

       Azt mondtam, „Maradj nyugodtan.” 

Azt mondta, „Úgy érted, azok a pünkösdiek nem látják azt?” 

       Azt mondtam, „Nem.”  

117   Azt mondta, „Én látom azt.” És ráadásul egy katolikus pap! Hát bizony. Azt mondta, 

„Miért nem mentél tovább?”  

       Azt mondtam, „Maradj nyugodtan.”  

       Azt mondta, „Dicsőség Istennek! Én látom azt.”  

118   És abban az időben a Szent Szellem esett az ő leánytestvérére, ott ült kint az 

összejövetelen. És felállt és ismeretlen nyelven szólalt meg és adta a magyarázatot a 

valódi dolognak, amiről a pap és én beszéltünk az emelvényen. Az egész gyülekezet, az 

egész hely egy kiáltásban tört ki. Átvitte tovább Oral Roberts gyülekezetébe a múlt héten. 

Hogy miként ez a pap… Helyet foglalva a Szent Szellem alatt, kinyilatkoztatva egy 

asszonyon keresztül, az ő lány testvére, azt hiszem az volt, amit beszéltünk azon a helyen, 

az emelvényen, és kijelentette azt a dolgot, amit mi elrejtettünk.  
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119   Az óra, amiben mi élünk, ma ez az Írás beteljesedett. Ma az esti Világosságok jöttek, 

és mi elmulasztjuk meglátni Azt. Figyeljétek meg.  

120   János azt mondta, „Ma én ’egy kiáltó hang vagyok a pusztában,’ ahogy Ézsaiás 

próféta mondta. Előkészíteni az Úrnak útját!”  

121   Ők nem értették azt. Mondták, „Ó, te vagy Jézus… te vagy Krisztus,” inkább.  

122   Azt mondta, „Nem én vagyok a Krisztus.” Azt mondta, „Nem vagyok méltó 

megoldani az Ő saruját. De,” mondta, „Ő közöttetek áll valahol,” mert biztos volt benne, 

hogy Ő ott lesz. Az ő napjában lenne, mert Isten mondta neki, hogy ő fogja bemutatni a 

Messiást.  

123   Egy nap egy fiatalember lesétált oda, és ő látta, amint egy Világosság befedi Őt, egy 

jelként. És ő kikiáltotta, „Íme az Isten Báránya! Ma ez a Szentírás beteljesedett előttetek.” 

Biztosan.  

124   Pünkösd napján hogyan állt fel Péter és idézte az ő Szentírásukat, Joel 2:38-ból. 

Amikor mindannyian nevettek azok az emberek. Ők nem tudtak beszélni a saját 

nyelvükön. Nekik volt valami más hadarásuk. A Biblia azt mondta, „Hasított nyelvek.” 

Hasított az egy „részekre osztott” nyelv, nem mond semmit, csak egy hadarás. 

Futkároztak körbe, mint egy csomó részeg ember!  

125   Mindannyian azt mondták, „Nos, ezek az emberek részegek. Nézzetek rájuk, 

nézzétek meg, hogyan viselkednek azok az asszonyok és férfiak. Ők rendetlenek,” mondta 

az a vallásos csoport azon a napon.  

126   Péter felállt közöttük és így szólt, „Férfiak és testvéreim, akik Jeruzsálemben 

tartózkodtok és Júdeában, legyen ismerté nektek, hogy nem részegek ezek, ahogy ti 

gondoljátok, mivel ez a napnak harmadik órája. De ez az, amit Joel próféta mondott, ’Az 

utolsó napokban fog megtörténni. Kiöntöm az Én Szellememet minden testre.’ Ma ez a 

Szentírás beteljesedett.” Biztosan.  

127   Luther a megfelelő időben volt. Wesley a megfelelő időben volt. Pünkösd a 

megfelelő időben volt. Semmi sincs kint a sorrendből.  

128   Most kérlek, hogy fontoljátok meg a kort és időt, amiben mi most élünk, és az 

Igének az ígéretét mára. Ha régen a másik korokban az emberek mondhatták, „ma ez a 

Szentírás,” „ma ez a Szentírás,” akkor mi a Szentírás erre a napra? Micsoda ígéret van 

erre a napra? Hol állunk mi? Milyen órában élünk; amikor az óra üt, a tudomány órája, 

három perccel éjfél előtt? A világ idegességben van. A gyülekezet romlottságban fekszik. 

Senki sem tudja, hol állnak. Milyen ideje van ennek a napnak? Mi a Szentírás erre a 

napra? A gyülekezet állapota, vagy az állapota a gyülekezetnek ma!  
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129   A világban a politika, a mi világrendszerünk olyan rothadt, amilyen csak lehet. Én 

nem vagyok egy politikus. Egy keresztény vagyok. De nincs semmi dolgom beszélni a 

politikáról, de csak azt akarom mondani, hogy mindkét oldal rothadt.  

130   Egyszer választottam, ez Krisztus volt; győzelmet kaptam. Az ördög ellenem 

szavazott, és Krisztus rám szavazott; attól függ, melyik irányt választom. Örülök, hogy Ő 

felé irányít; a világ hadd mondja, amit akar. Én még mindig hiszem, hogy Ő ugyanaz 

tegnap, ma és mindörökké. Ő bizonyítani fogja azt. Ő biztosan fogja. Biztosan.  

       A bűnözés fokozódik, a fiatalkorú bűnözés.  

131   Nézzetek a nemzetünkre, hajdan virágzott a földnek. A mi nagy demokráciánk 

megalakult ott régen… a függetlenségi nyilatkozatkor. És aláírták a függetlenségi 

nyilatkozatot és nekünk volt egy demokráciánk. És a mi nagy őseink és a dolgok, amit ők 

tettek; nekünk egy nagy nemzetünk volt.  

132   De ő most rothadt és omladozó, és rázkódik, és tovább adja. És próbálja adóztatni a 

népet, hogy pénzt kapjon, hogy átküldje oda, hogy megvásárolja a barátságot az 

ellenségeivel; ők visszadobják azt az arcunkba. Az első világháború, a második 

világháború, és még halad tovább egy harmadik felé. Biztosan. A politika rothadt és 

romlott, alapjaiban rothadt. Csak pontosan amint Máté 24 mondta, hogy az lesz, 

„Nemzet nemzet ellen lesz, királyság királyság ellen.” Mindezek a dolgok megtörténnek. 

Vegyétek figyelembe ezt most. Rendben.  

133   Figyeljetek meg egy másikat, a tudományos kutatás növekedését. Most, egyszer 

csak egy… A nagyapám ökröskocsin ment nagyanyámhoz. Most egy sugárhajtású 

repülőgépen repülnek, vagy akár egy űrpályán a levegőben, a világűrben. Ez nagyszerű… 

Hogy ki mondta ezt? Dániel 12:4 mondta, „A tudás növekedni fog az utolsó napokban.” 

Mi látjuk az órát, amiben élünk. Figyeljétek meg most a világ állapotát, a tudomány 

állapotát.  

134   És figyeljétek meg ma újra az oktatási rendszerünkben. Most ne próbáljátok tagadni 

ezt. Nekem van egy újságkivonat, tanítják a szexet a gyül-… az iskoláinkban, a fiatal 

diákoknak, hogy szexuális viszonyt folytassanak egymással, hogy megismerhessék a 

párjukat a világban. Igen uram.  

135   Mi a helyzet a papságunkban? Ma este kivettem egy darabot az újságból. Los 

Angelesben, Kaliforniában, ahol egy csomó lelkész, baptisták és reformátusok, szolgálók, 

egy csomó homoszexuálist rávettek és gyakorolták a homoszexualitást, mondván, ők 

megpróbálták megnyerni őket Istennek. Amikor ez egy átka az órának, egy szodomita! És 

még a törvény is letartóztatta őket.  

136   Hol vagyunk most? Az egész rendszerünk kirothad alólunk. Láttam a 

homoszexualitás növekedését az Egyesült Államokban, húsz-harminc százalékkal 
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növekedett a tavalyi évhez képest. Gondoljátok meg, férfi férfivel él, éppen úgy, mint 

Sodomában.  

137   A bűnözés fokozódik, a fiatalkori bűnözés! Milyen órában élünk? Ma ez a prófétai 

Szó beteljesedett.  

138   A vallásos világ, maga a gyülekezet, a gyülekezet, a kihívott gyülekezet, ahogy mi 

nevezzük a kihívott gyülekezet, az utolsó gyülekezeti kor, a pünkösdi gyülekezeti kor, hol 

van az? Laodiceában van, ahogy a Szentírás mondta.  

139   Ma ők leengedték a korlátokat. Az ő asszonyaik félig öltözöttek. A férfiak vannak… 

Ez egy szörnyű dolog. Néhányan háromszor-négyszer házasodtak, tovább diakónusok és 

minden más. Leereszkedtek és romlottságot okoztak, mert tanácstestületben ülnek és 

helyet foglaltak a világgal.  

140   És ma jobb épületeket vesznek, mint valaha. Néhány hely, egyik azokból ötvenmillió 

dolláros előadóterem, ötvenmillió dollár. Pünkösdi! Huszonöt évvel ezelőtt lent voltak a 

sarkon, ütöttek egy csörgődobot. Azt mondták, „Mi…”  

141   Mert a Szentírás mondta Jelenések 3-ban, hogy ’”Gazdag vagy,’ azt mondod, 

’Gazdag vagyok. Ülök, mint egy királynő. Semmire sincs szükségem.’ És nem tudod, hogy 

nyomorult vagy, nyavalyás, szegény, mezítelen, vak, és nem tudod azt!”  

142   Ma ez a Szentírás beteljesedett a szemeitek előtt. Ámen! Ámen azt jelenti, „Úgy 

van.” Nem vonatkoztatom magamra, de hiszem, hogy ez az Igazság. Ma ez a Szentírás 

beteljesedett.  

143   A pünkösdi gyülekezet Laodiceai állapotban van. Ó, ők még ugrálnak és kiabálnak és 

folytatják, amint a zene üteme van. Amikor a zene üteme megáll, vagy valami hippi zenét 

játszanak nekik, és ezt kereszténységnek hívják, és amikor ez megáll, minden dicsőségük 

eltűnt. Igen.  

144   Ha az egy valódi dicsőítése Istennek, nincs elég sípszó és elég erő a világon, hogy 

megállítsa azt. Amikor az valóban Istentől származik, az nem veszi a zenét, hogy legyen 

felhajtás. Az veszi Istennek Szellemét, hogy lejöjjön arra. Ez, amit az tesz.  

145   És ők régen elfelejtették azt, mert a Szent Szellem ajándékát besorolták 

(osztályozták), „a nyelveken szólást kezdeti bizonyítéknak.” És én hallottam, hogy az 

ördögök és boszorkányok nyelveken beszélnek.  

146   A Szent Szellem Istennek Igéje bennetek, amely azonosítja Magát az által, hogy 

elfogadja az Igét. Ezen kívül az nem lehet a Szent Szellem. Ha az mondja, hogy ez a Szent 

Szellem, és megtagad egy Igét ebből a Bibliából, az nem lehet a Szent Szellem. Ez a 

bizonyíték, akár hiszed akár nem.  
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147   Figyeljetek meg egy másik nagy jelet. A Zsidók a hazájukban vannak; saját 

nemzetük, saját pénzük van, az ENSZ-nek tagja. Van saját hadseregük. Nekik minden van. 

Az ő hazájukban vannak; amit Jézus mondott, „Tanuljatok egy példázatot a fügefáról.” Ők 

ott vannak pontosan a nemzetükben. Ma ez a Szentírás beteljesedett, a Zsidók a 

hazájukban vannak.  

148   Ma ez a Szentírás beteljesedett, a Laodiceai gyülekezeti kor.  

149   Ma ez a Szentírás, Máté 24, beteljesedett. A világ romlottságban van, az egész 

dolog; nemzet nemzet ellen, földrengések különböző helyeken, nagy forgószelek jönnek 

le, a nemzetek reszketnek, és így tovább, nagy katasztrófák mindenütt. Ma ez a Szentírás 

beteljesedett.  

150Most mi megállapítottuk a világ állapotát. Mi látjuk, ahol a természetszerű 

gyülekezet, szabályos (közönséges)… Szervezet, felekezet, mi látjuk, hol vannak. Mi látjuk, 

hol vannak a nemzetek. És mi látjuk, hogy ma ezek az ígéretek beteljesedtek.  

151   Nos, de ezen a napon el kell jönnie egy szuper, Ábrahám Királyi Magjának. Pontosan 

ez lenne a Királyi Menyasszony, ígéret a Királyi Fiúnak. Amint tegnap este beszéltem, az 

nem egy természetes mag, egy szellemi Mag lesz. Felemelkedik ott egy szellemi 

Menyasszony, amely Királyi Mag lesz Ábrahám királyi Hitének Királyi Fia. Ö (nőnem) az 

utolsó napokban jelenik meg (színre lép), és az idő és a hely egy ígéret, amit Neki 

(nőnem) adtak.  

152   Összhangban van Malakiás 4-el, egy Szentírás, felemelkedik egy Üzenet, ami 

egyenesen vissza fogja rázni az emberek szívét az apostoli atyákhoz újra. Felemelkedik 

egy jelenet Illés erejében, felemelkedik a jelenetbe; egy vadonban élő ember, aki ki fog 

jönni és lesz egy Üzenete, ami egyenesen visszamegy az Igéhez újra. Ez az az óra, amiben 

mi élünk.  

153   Akkor, fontoljátok meg most, kérlek titeket ebben az órában, ti itt emberek 

Jeffersonvillében. 1933-ban a természetfeletti Világosság, ami lejött ott a folyónál, azon a 

napon, amikor ötszáz embert kereszteltem Jézus Krisztus Nevében, mint egy húszéves fiú. 

Mit mondott Az, Jeffersonville? Mi volt az a tavasz utca alsó részénél, amikor a hírvivő 

újság, azt hiszem, hogy a Louisville hírnök volt, betette Azt a cikkébe. Az elment az 

Associated Press-en keresztül egész Kanadába. Dr. Lee Vayle kivágta azt az újságból 1933-

ban úton fent Kanadában.  

154   Amikor a tizenhetedik személyt kereszteltem e tanúk előtt; és ti tudjátok a történet 

többi részét. És amikor ott álltam, megkereszteltem a tizenhetedik személyt, a Világosság 

lejött a Mennyből, leragyogott ott felül, mint egy Csillag, ami lehull az Égből. Egy Hang azt 

mondta, „Amint Keresztelő János volt küldve, hogy megelőzze Krisztus első eljövetelét, a 
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te Üzeneted fogja megelőzni az Ő második eljövetelét az egész világba.” Ma ez a Szentírás 

beteljesedett.  

155   [A gyülekezet örvendezik-Szerk.] Ezen a napon! [A gyülekezet nagy örvendezéssel 

dicséri Istent.] Isten megígérte azt. Mi történt? Ezen a napon Ez ment körbe a világon.  

156   És amikor Isten lejött oda és azt mondta, amikor én egy kisfiú voltam, egy égő 

bokorban vagy egy bokorban ott fent, tűzben, egy Tűzoszlopból, ott fent Wathen helynél 

az Utica Pike-nél; vizet hordtam vissza attól a pajtától, egy fekete pálinkafőző lepárlóhoz, 

ti tudjátok az igazságot arról. Ő azt mondta, „Soha ne dohányozz, vagy igyál, vagy ne 

szennyezd be a testedet, mert van egy munka számodra tenni, ha idősebb leszel.” 

Tanúskodom, hogy ez az Igazság, amit láttam. És Isten, amint Mózessel tette, beszélt ott 

lent a gyülekezet előtt, és azt mondta, „Ez az Igazság.”  

       Ma ez a Szentírás beteljesedett közöttünk.  

157   Figyeljétek, amit Ő mondott a megkülönböztetésről, hogyan lenne az; kezeim rájuk 

helyezésétől, hogyan ismerem a szív titkát. Ma beteljesedett az Írás valóban a szemeink 

előtt.  

158   Ezek az ígéretek, amik téve voltak, figyeljétek meg, mindezek az ígéretek 

beigazolódtak és teljesültek Isten ígéretei által. Nézzétek, ma este Washington DC-ben 

ott függ a kép az Úr Angyaláról!  

159   Ahogy George J. Lacy, az FBI ujjlenyomat vezetője, és dokumentuma az Egyesült 

Államok kormányának, megvizsgálta Azt Houston Texasból, és azt mondta, „Ez az 

egyetlen természetfeletti Lény, amit valaha lefényképeztek az egész világon.” Neki tudni 

kellett; ő a legjobb a világon arra.  

160   Figyeljétek meg, ott függ, mint az Igazság, az ugyanaz a Tűzoszlop, amely Izraelt 

vezette ott régen a pusztában. Ez vezet ma, ugyanaz a fajta Üzenet, „Gyertek ki 

Egyiptomból!” …?... Ma ez a Szentírás beteljesedett. Ti tudjátok az Üzenetet, amit Ő 

mondott.  

161   Nézzetek a három évvel ezelőtti látomásra Tucsonban, amikor felálltam ott a 

pályán. Amikor öt évvel ezelőtt Ő azt mondta, „Azon a napon, amikor a városvezetés 

cöveket ver le a kapud előtt, fordulj nyugat felé.” Az én imaházam emberei, akik itt 

vannak, alá tudják támasztani azt… az időt. Ez igaz.  

162   És azon a napon Mr. Goynes és azok ott voltak, és levezették azt a póznát, azt 

mondtam a feleségemnek, „Van ott valami erről.”  

       Ő azt mondta, „Mi ez?”  

       És bementem és belenéztem a kis könyvembe. Ott volt az.  
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163   És másnap délelőtt tíz órakor ott ültem a szobámban, körülbelül tíz órakor az Úrnak 

Angyala lejött. Azt mondta, „Menj Tucsonba. Tucsontól északkeletre leszel, és fog jönni 

hét Angyal egy csoportban, akik meg fogják rázni az egész földet körülötted.” És azt 

mondta, „Az lesz elmondva ott neked.”  

164   Hányan emlékeztek erre itt, mielőtt az megtörtént. [A gyülekezet azt mondja, 

„Ámen.”-Szerk.] Ülnek itt emberek ebben az épületben ma este, akik ott álltak, amikor az 

megtörtént.  

165   És azt mondta, „A Hét Pecsétnek elrejtett titkai teljesen megnyílnak a Bibliából, és 

teljesítik a Jelenések 10-et, hogy a hetedik Angyal Üzenetében ezeknek a dolgoknak meg 

kell történniük.” Ma ez a Szentírás beteljesedett a szemeink előtt. Ma ez a Szentírás 

beteljesedett.  

166   Tavaly ugyanazon a helyen álltam, Mr. Wood itt és én, felmentünk a hegyre egy 

búslakodásban arról, hogy a felesége beteg. A Szent Szellem azt mondta, „Vegyél fel egy 

követ, ami ott fekszik. Dobd fel a levegőbe. Amikor leesik, mondd, ’ÍGY SZÓL AZ ÚR, ítélet 

fog lecsapni a földre.’ Mond meg neki, hogy látni fogja az Isten kezét a következő néhány 

órában.”  

167   Elmondtam Mr. Woodnak; jelen van ma este. És azt hiszem nyolc vagy tíz ember, 

vagy tizenöt, akik ott voltak abban az időben, amikor az történt; másnap reggel, amikor 

az Úr lejött egy forgószélben és felhasította a hegyet körülöttünk, és levágta a fák tetejét, 

és csinált három robbanást, és azt mondta, „Ítélet ment a nyugati part felé.”  

168   Két nap múlva Alaszka majdnem elsüllyedt a föld alá. És azóta fel és le a 

tengerparton, és okádja Isten ítéletét a szellemi (egyházi, vallási) képernyő (ködfüggöny) 

ellen. Van egy vasfüggöny, van egy bambuszfüggöny, és van egy bűnfüggöny.  

169   A civilizáció a nappal utazott, szintén az Evangélium is. Keletről jöttek és nyugatra 

mentek, amint a nap halad. És most a nyugati parton van. Nem mehet tovább; ha tovább 

megy, ismét keleten lesz.  

170   A próféta azt mondta, „Fog jönni egy nap, nem lehet éjszakának vagy nappalnak 

hívni,” egy komor (lehangoló, gyászos) nap, egy csomó eső és köd, csak elég, hogy tudd, 

hogy csatlakozz egy gyülekezethez, vagy tegyék a nevedet egy könyvbe. „De Világosság 

lesz az estének idején.” Ma ez a Szentírás beteljesedett.  

171   Az ugyanaz-ugyanaz a n-a-p, amely keleten feljön, az ugyanaz a n-a-p, amely 

nyugaton lenyugszik. És az ugyanaz az Istennek F-i-a, aki keleten jött, és igazolta Magát, 

mint Isten szemmel láthatóan testben, ugyanaz az Istennek F-i-a itt van a nyugati 

féltekén, hogy azonosítsa Magát közöttünk ma este a gyülekezetben, ugyanaz tegnap, ma 

és mindörökké. A Fiúnak az esti Világossága megjött. Ma ez a Szentírás beteljesedett 

előttünk.  
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172   Hol vagyunk mi ebben az Ábrahámi korszakban? Hol vagyunk ebben a nagy időben, 

amikor állunk a nagy órában, amelyben élünk? Az összes látomások beteljesedtek.  

173   Mi van, amikor egy kis szolgáló barátunk itt a társ gyülekezetünkből, Junior Jackson, 

feljött hozzánk egy este, le oda. Azt mondta, „Volt egy álmom, Branham testvér, ami 

zavar engem. Láttam, hogy az összes testvérek összegyűltek egy hegyen.” És azt mondta, 

„Ezen a hegyen te tanítottál minket betűkből, amik ki voltak írva, úgy nézett ki, mint 

valami betűk, amit az idő faragott ki a sziklába. Amikor befejezted, minden be volt 

fejezve, azt mondtad nekünk, ’Gyertek közelebb,’ és mindannyian felhúzódtunk.”  

174   Azt mondta, „Elértél valahonnan, és úgy nézett ki, mint egy feszítővas (pajszer), és 

beszegve ennek a kis piramisnak a tetejét kinyitottad. És amikor ezt tetted,” mondta, „a 

gránit sziklán nem volt írva rajta. És te azt mondtad nekünk, hogy ’nézzük be erre.’ És ti 

mind… Mi mindannyian elkezdtük nézni.” Azt mondta, „Elfordítottam a fejem és 

észrevettem, hogy te nyugat felé távozol, éppen olyan keményen amint tudtál, a 

napnyugtának irányába.” Hányan emlékeztek rá? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-

Szerk.]  

175   És ott álltam egy kicsit, amíg a Szent Szellem kinyilatkoztatta azt. Azt mondtam, „Az 

egész Biblia, ugyanúgy, amint ki volt nyilatkoztatva az embernek, a megigazuláson, 

megszentelődésen, Szent Szellem keresztségen át, a Jézus Nevében való keresztség és 

mindezek a dolgok ki voltak nyilatkoztatva; de vannak ott elrejtett titkok abban, mert a 

Biblia hét pecséttel van lezárva. Nekem muszáj oda mennem, hogy megtaláljam azt.”  

176   Azon a reggelen, amikor az a hét Angyal leszállt, és robbanás rázta meg a földet, és a 

sziklák minden irányba repültek, hét Angyal áll ott és azt mondta, „Térj vissza 

Jeffersonvillébe, ahonnan jöttél, mert a Hét Pecsétnek a hét titkai meg lesznek nyitva.”  

177   Itt vagyunk ma, megérteni a kígyó magját. Néhány napon belül, ha Isten akarja, mi 

meg fogjuk érteni a házasság és elválás helyességét. És mindazokat a dolgokat, amit Isten 

kinyitott, minden Pecsét titkait a világ megalapítása óta. És mi örültünk az Ő Jelenlétének 

áldásaiban! Ez igaz. Ez a nap, ez a Szentírás!  

178   A Life (Élet) magazin egy cikkben hozta, „Titokzatos Fénykör (Fénygyűrű) 

felemelkedik a levegőbe Tucson és Phoenix felett,” ugyanúgy, ahogy mondtam nektek 

majdnem egy évvel azelőtt, mielőtt történt, hogyan lenne, mint egy háromszög. A kép ott 

függ lent a gyülekezetben. Ti a magazinból vettétek azt. Csak pontosan ott volt az. Azt 

mondták, „Negyvenhárom kilométer magas és negyvennyolc kilométer széles.” Ők nem 

értik még, hogy mi történt. Titokzatosan jelent meg és titokzatos módon távozott.  

179   Fred Sothmann testvér, Gene Norman testvér és én ott álltunk. Három tanú. Ahogy 

Ő felvitte Pétert, Jakabot és Jánost a hegy tetejére, hogy tanúbizonyságot adjon. Ott 

álltunk és néztük, amint megtörtént, és láttuk azt megtörténni.  
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180   Ott volt Az, függött az égen, olyan nagy távolságban, ahol nincs nedvesség, nincs 

páratartalom vagy semmi, hogy ködöt hozzon létre. Hogyan jöhettek oda? Az Istennek 

Angyalai voltak, visszatértek az ő Üzenetük után. Ezen a napon prófécia teljesült 

közöttünk. Ma ez a Szentírás beteljesedett.  

181   Figyeljetek, a Hét Pecsét megnyílt. A forgószél a nyugati parton van. Most nehogy 

elhibázzátok ezt, amint ők tették ott régen.  

182   Most, a figyelmünket hozzuk közelebb egy kicsit napjainkhoz. Mit mond a Szentírás 

a mai napról és az időről, amiben élünk? Jézus beszél… Nincs időm mindegyiket vennem, 

de venni akarom ezt az egyet, mielőtt zárunk.  

183   Jézus mondta a Szent Lukács 17. fejezet 30. versében. Jézus Krisztus, Maga az Ige! 

Hiszitek ezt? [A gyülekezet az mondja, „Ámen.”-Szerk.] Jézus Krisztus, Maga az Ige testé 

lett, beszélt és elmondta, hogy melyik Ige lesz a végső időben, és mi lesz a jele a világ 

végének. Azt mondta nekik, nemzet nemzet ellen fog felemelkedni, de azt mondta, 

„Amint volt Sodoma napjaiban, olyan lesz azon a napon, amikor az Embernekfia 

megmutatkozik.”  

184   Nos, amikor Jézus a földre jött Ő három Fiúi elnevezésben jött. Embernek fia, ami 

egy próféta; Istennek Fia; és Dávidnak Fia.  

185   Nos, Ő itt élt a földön. Soha nem mondta, hogy Ő volt az Istennek Fia. Azt mondta, 

„Én vagyok az Embernekfia.” Maga Jehova Ezékielt és a prófétákat hívta, „Embernekfia.” 

Mert Neki jönnie kellett, hogy beteljesítse a Szentírást, mint egy próféta. Mózes azt 

mondta, „Az Úr a te Istened egy prófétát fog felemelni hasonlót hozzám.” Ez az oka 

annak, hogy nem lehetett Istennek Fia ott, mert Ő volt az Embernekfia. Ő… „Az Ige a 

prófétákhoz jött.” És Ő volt az Ige az Ő teljességében. Embernekfia, a fő próféta… Nem a 

fő próféta, hanem Isten-Próféta, „Az Istenség teljessége testileg Benne volt.” Azért Ő volt 

az Embernekfia.  

186   Most kétezer évre Ő ismerve volt számunkra, mint Isten Fia, Szellem.  

187   És a Millenniumban Dávid Fia lesz a Trónon. Mindannyian tudjuk, akik hisszük a 

Szentírást.  

188   Most Jézus azt mondta, éppen ennek a gyülekezeti kornak a végén, amiben élünk, 

hogy „Az Embernekfia ki lesz jelentve újra ugyanolyan módon, amint az Sodománál volt.”  

189   Figyeljétek, hogyan Ő történelmileg megadta azt. Azt mondta, „Amint abban a 

napokban volt,” először, „Noénak, hogyan ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek.” 

Azután Ő hozta következőnek az utolsót, hogy az Embernekfia Sodomában. Mert ott Ő 

foglalkozott a Zsidókkal; itt Sodomában Ő foglalkozik a pogányokkal. Ott Ő 

megfullasztotta mindazokat víz által ítéletben; itt a pogányoknál elégette mindazokat 
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Sodoma napján. Ez igaz. A pogány világ égett ott, „és így lesz, amikor az Embernekfia 

megmutatkozik.” Ez nem lesz többet víz, de ezúttal tűz lesz. Jézus ugyanabból a Mózes 

első könyve 23-ból olvasta, amiből mi olvassuk, amikor Ő Sodomáról olvasta. 

190   Most mi elismerjük az állapotok, amelyekről beszéltünk, a világ Sodomának 

állapotában, Sodomiták, Sodoma állapotú. Mi mindannyian fogjuk mondani, „ámen,” 

hogy az. Mi ezt hisszük. Rendben.  

191   És Laodiceának szellemi állapota, a természetes gyülekezetnek, mi fogunk mondani 

arra „áment,” és elfogadjuk az ő jeleit. Mi tudjuk, hogy minden jel ott van. A gyülekezet 

Laodiceában van. Mi tudjuk ezt. [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

192   Mi tudjuk, hogy a világ egy Sodomai állapotban van. Igaz ez? [A gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.”-Szerk.] Mi el fogjuk fogadni ezt.  

193   De mi van az Ábrahám jelével, aki várja a megígért fiút? Az egy másik volt.  

194   Emlékezzetek, nekik volt ott régen Sodoma; volt az ő hírnökük. És Ábrahámnak volt 

egy Hírnök, hozzá.  

195   Ábrahám napról napra várt, mert majdnem egy lehetetlen dolog volt, hogy 

megtörténjen. „Sára kilencven és ő száz éves.” Istennek ígérete szerint ő még mindig várt. 

Az összes kritikák közt ő várt arra a fiúra.  

196   Így az igazi hívő még vár arra a megígért Fiúra, hogy visszatérjen! Figyeljétek meg, 

éppen mielőtt a fiú megérkezett egy jel volt adva neki. Nem az eljövendő Fiúnak a jele, 

hogy ki legyen jelentve az Ábrahám királyi Magjának, aki vár a Királyi Fiúra, ugyanúgy, 

mint Ábrahám atya a természetes fiúra? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Igaz 

ez? [„Ámen.”] Jézus mondta így itt Szent Lukács 17:30-ban, „Mielőtt ez az idő jön, hogy az 

Embernekfia ki lenne jelentve, amint Ő Sodoma napjaiban volt, Sodoma megsemmisülése 

előtt.” Most mi figyelünk egy jelre.  

197   Most vegyük az időnek az állapotát, amint Sodomában volt. Figyeljétek meg, 

mindannyian kimentek szodomitába, a világba. 

198   Azt hiszem az egyik filmrendező nem régen készített egy filmet, és én láttam azt, 

hogy volt Sodomában. Ha valamikor megnézitek azt, semmi másért csak, hogy 

tekintsetek arra. Ez biztosan egy jó képet mutat az Egyesült Államokról ma, Hollywoodról, 

csak pontosan; ugyanolyan ruhákról és minden más, amit ők tettek pontosan akkor; nagy 

ivászati mulatságok és minden más, egy vallási kultusz az embereknek, az úgy-nevezett 

Istenfélők. 

199   Figyeljétek meg, és Sodomában volt egy tanú, és annak az embernek a neve Lót 

volt, aki csak unokaöccse volt Ábrahámnak. 
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200   Nos, Ábrahám nem ment le Sodomába, ő és az ő csoportja. Neki volt egy nagy 

csoport vele, elegendő, hogy harcoljon egy tucat királlyal és az ő seregükkel. Szóval egy 

nagy csoport volt vele. És ő kint ült ott egy tölgyfa alatt az egyik nap, amikor minden 

rosszra fordult számára; senkinek nem volt semmi köze hozzá, de ő még mindig tartotta 

azt az ígéretet.  

       Figyeljük most közelebbről, mielőtt zárunk.  

201   Mialatt ott ült három férfi jött le, hozzá mentek. Kettő közülük lement Sodomába és 

prédikálták az Evangéliumot nekik, Lótnak, hogy kijöjjön. Igaz ez? [A gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.”-Szerk.] De Egy Ábrahámnál maradt. Figyeljétek meg, az Egy, aki 

Ábrahámnál maradt Maga Isten volt. A másik kettő Angyal hírnök volt.  

202   Nos, lent Sodomában ők nem tettek csodákat, csak megverték azokat vaksággal. És 

az Evangélium hirdetése mindig vaksággal veri meg őket.  

203   Most figyeljetek annak a napnak helyzetére. Ott van egy természetes gyülekezet. 

Mindig hármasban, amint tegnap este mondtam, Isten van ábrázolva (képviselve, 

bemutatva). Ott voltak a Sodomiták; a Lótok; és az Ábrahámok. Ma este ugyanebben az 

állapotban van, a világ helyzete pontosan ez.  

204   Hadd kérdezzek valamit tőletek. Nézzetek erre a helyzetre most. Ábrahám ezt az 

Embert „Elohimnak” hívta, aki vele beszélt. A héber Elohim szó azt jelenti, „a mindenre 

elegendő Egy, az Egy, aki az Örökkévaló Egy,” Elohim, Isten Maga!  

205   Kezdetben, első Mózes 1-ben azt mondta, „Kezdetben Isten…” Vegyük a héber szót 

ott, vagy a görög szót, inkább, „Kezdetben Elohim teremtette az egeket és a földet.”  

206   Itt Ő Genezisben körülbelül 22-szer mondja újra, vagy 20-szor Ő mondja, és ő hívta 

ennek a Férfinek a nevét „Elohimnak.” Miért tette ő ezt? Isten bemutatkozott egy emberi 

testben, az leült Ábrahámnál, és borjú szendvicset evet, és ivott egy kis tejet, és evett egy 

kis kenyeret. Isten Maga, és egyenesen eltűnt Ábrahám elől.  

207   De Ő adott neki egy jelet. Figyeljétek meg. És az volt a jel, hogy Ő hátat fordított a 

sátornak.  

208   És emlékezzetek, Ábrahám, az ő neve Ábrám volt néhány nappal azelőtt, és Sára 

Szárai volt azelőtt; Sz-á-r-a-i, aztán S-á-r-a, és Á-b-r-á-m-nak Á-b-r-a-h-á-m. Ábrahám 

jelentése „nemzetek atyja.”  

209   Most figyeljetek valóban alaposan ide, és látni fogjuk az órának a helyzetét, amiben 

most élünk, amint Jézus mondta nekünk, hogy figyeljünk erre a helyzetre. Mi láttuk mind 

a többit pontosan abból; most nézzük, hogy a királyi Magnak, milyen helyzetet kellene 

látni.  

210   Most ez az Ember azt mondta, „Ábrahám, hol van a feleséged, Sára?”  
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       Ábrahám azt mondta, „Ő a sátorban van, mögötted.”  

211   Nos, Ő soha nem látta Sárát. Honnan tudta, hogy az ő neve Ábrahám volt? Honnan 

tudta, hogy az ő neve S-á-r-a volt? „Ábrahám, hol van a feleséged, Sára?”  

       Azt mondta, „Ő a sátorban van, mögötted.”  

212   Ő azt mondta, „Én…” „Én,” egy személyes névmás. „Én meg foglak látogatni az 

ígéretem szerint. A feleségednek lesz az a baba. Te bíztál Bennem, most Én meg fogom 

tenni, hogy az megtörténik.”  

213   És Sára a sátorban mögötte hallgatózott, vagy fülelt, valaha minek hívjátok azt, 

hallgatta a sátoron keresztül, felnevetett magában és azt mondta, „Nos, én egy 

öregasszony vagyok, legyen gyönyörűségem az én urammal; és ő is öreg, ott kint száz 

éves? Miközben ez nem történt meg sok, sok éve.”  

214   És az a Férfi ott ült evett, emberi testben, evett és ivott, mint egy közönséges 

ember; porral a ruháján, és poros lábbal, és Ábrahám lemosta róla. Isten Maga 

körülnézett és azt mondta, „Miért nevetett Sára mögöttem a sátorban, ezt mondva?” Ő 

fel tudta ismerni Sára gondolatait mögötte a sátorban. Igaz ez? [A gyülekezet azt mondja, 

„Ámen.”-Szerk.]  

215   Most, amikor Ábrahám Királyi Magja a földre jött, milyen jelet mutatott be, 

Embernekfia. Simon feljött Hozzá egy nap; András hozta el őt. Jézus azt mondta, „A te 

neved Simon. Jónás fia vagy,” mondta. Látjátok, ez egy hívőt csinált belőle.  

216   Fülöp átment és elhozta Nátánáelt; visszatérve, azt mondta, „Jöjj, és nézz meg egy 

Embert, Akit találtunk; Jézus, Názáretből, József fia.”  

217   Ő azt mondta, „Most várj egy percet. Jöhet bármi jó ki ebből a fanatizmusból?” 

       Ő azt mondta, „Gyere és nézd meg.”  

218   Így, amikor Fülöp feljött Jézus Jelenlétébe Nátánáelel, Jézus ránézett és így szólt, 

„Íme, egy Izraelita, akiben nincs gonoszság.”  

       Ő azt mondta, „Rabbi, mióta (honnan) ismersz engem?” 

219   Azt mondta, „Mielőtt Fülöp hívott, amikor a fa alatt voltán, Én láttalak téged.”  

220   Ő azt mondta, „Rabbi, Te vagy az Isten Fia. Te vagy Izrael Királya!”  

221   Amikor az a kis asszony a kútnál, erkölcstelen állapotban, feljött, egy kis 

panorámaszerű, valami ilyesmi, hogy egy kis vizet húzzon. Jézus elküldte tanítványait, 

hogy élelmet vegyenek. Amikor ő feljött, hogy vizet húzzon, Ő azt mondta, „Hozz Nekem 

inni, asszony.”  
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222   Ő azt mondta, „Az nem megszokott, amit Te mondtál. Mi el vagyunk különülve itt. 

Nos, nektek zsidóknak semmi közötök nincs hozzánk szamaritánusokhoz; nekünk semmi 

közünk hozzátok.”  

223   Jézus azt mondta, „De asszony, ha tudnád, Ki beszél hozzád, te kérnél Engem egy 

italért. Én adnék neked vizet, hogy nem jönnél ide meríteni.”  

224   Ő megtalálta, ahol az ő állapota volt, mi volt az. Azt mondta, „Menj, hozd a te 

férjedet és gyere ide.”  

       Az asszony azt mondta, „Nincs férjem.”  

225   Jézus azt mondta, „Az igazat mondtad. Neked öt volt, és akivel most élsz nem a 

tiéd.”  

226   Az asszony azt mondta, „Uram, felismerem, hogy Te egy próféta vagy. Mi tudjuk, 

amikor a Messiás jön, Ő fogja mutatni nekünk ezeket a dolgokat.”  

       Jézus azt mondta, „Én vagyok Ő.”  

227   Erre ő befutott a városba és azt mondta, „Gyertek, nézzetek egy Ember, Aki 

elmondta nekem a dolgokat, amiket tettem. Nem ez maga a Messiás?”  

228   Figyeljetek, Ő megtette ezt a zsidók és a szamaritánusok előtt, de soha nem a 

pogányok előtt. A pogányok, mi népek, pogányok voltunk azokban a napokban, a többi 

nemzetek egy csomó furkósbotunkkal régen bálványokat imádtunk. Mi nem kerestük a 

Messiást.  

229   Ő csak azoknak jelenik meg, akik keresik Őt, és nekünk keresnünk kellene Őt.  

230   De azok, aki állították, hogy keresik Őt, maga a gyülekezet, amikor látták azt tenni, 

azt mondták, „Ő egy ördög. Ő egy jövendőmondó, egy Belzebub!”  

231   És Jézus azt mondta, „Ez a bűn meg lenne bocsájtva nekik,” mert Ő még nem halt 

meg. „De,” mondta, „egy napon a Szent Szellem el fog jönni, és ugyanezt teszitek, és egy 

szót szóltok ellene, soha nem fog megbocsáttatni.” Ez az a nap, ahol minden Igének 

összhangban kell lenni. „Egy szót mondasz ellene; az soha nem lesz megbocsájtva ezen a 

világon vagy az eljövendő világon.”  

232   Ez volt Ábrahám Királyi Magja. És itt az Ábrahám Királyi Magja, amely jött, mert 

annak az Embernek azonosítása, aki ott ült Ábrahámmal, jött bizonyítani, hogy ugyanaz 

az Isten volt, ígéret ezen a napon, „Amint az Sodoma napjaiban volt, úgy lesz az 

Emberfiának eljövetelében, amikor Ő kijelenti Magát, mint Embernekfia.” Ámen. Ez a nap 

van erre a Szentírás beteljesedésére.  

233   Nézzetek a mi helyzetünkre a mai napon. Nézzetek a gyülekezetre, ahol az Istennek 

Fia… Nézzetek a komor napra. Nézzetek az összes próféciákra. Most egy különös dolog, a 
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mi látogatóink pontosan akkor vannak, ha a helyzetnek olyannak kell lennie, mint 

Sodomában.  

234   Hárman jöttek oda, három kiemelkedő (kiváló, kimagasló) férfi elküldve a 

Mennyből. Mi el fogjuk ismerni ezt. A három közül; Egyik Ábrahámmal maradt. 

Mindhárman ott kezdtek, de Egy Ábrahámmal maradt. A többiek lementek Sodomába. 

Igaz ez? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] És Ábrahámnak meg volt változtatva a 

neve, Ábrámból Ábrahámnak. Igaz? [„Ámen.”]  

235   Egyszer sem volt a történelemben a gyülekezetnek a világon valaha egy evangélista, 

hogy a neve h-a-m-ra végződik, eddig a napig, Billy G-r-a-h-a-m. Igaz ez? [A gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.”-Szerk.] G-r-a-h-a-m, hat betű. Á-b-r-a-h-á-m, hét betű. De G-r-a-h-a-m, 

hat betű, amely a világ, az ember. Látjátok?  

236   Nézzétek, mi ment ott ki ma, ők hírnökök a Mennyből.  

237   Van-e olyan férfi a földön, aki a bűnbánatot úgy prédikálta, olyan világosan, mint 

Billy Graham? Van-e olyan ember, aki olyan hatással volt az emberekre, mint Billy 

Graham? Soha nem volt nemzetközileg egy olyan ember. Ó, Billy Sunday, és így tovább, 

itt volt az Egyesült Államokban, de Billy Graham ismeretes világszerte. Látjátok, hol ő hív? 

Ki Sodomából.  

238   És ott van az ő kísérőpartnere a pünkösdi gyülekezettel, egy Oral Roberts.  

239   De mi van a Választott csoporttal? Milyen jelet kellene látniuk? Mit kellene kapniuk? 

Halleluja! Világosság fog lenni az esti időben.” Ma ez a Szentírás beteljesedett. [A 

gyülekezet örvendezik-Szerk.] Ma Istennek ígérete teljesült. Mi tudjuk, hogy ez az Igazság. 

Ő itt van ma este, amint Ő akkor volt.  

240   Most, hogy prédikáljam azt, amit nemrég mondtam, ha prédikáltok valamit, és az az 

Evangélium Igazsága, akkor Isten köteles igazolni azt. Igaz ez? [A gyülekezet azt mondja, 

„Ámen.”-Szerk.] Most, ha ez így van, hagyjuk, hogy Isten, Aki írta az Igét, Aki tette a 

próféciát, hagyjuk, hogy Isten, Aki az Igének Istene, jöjjön elő és bizonyítsa, hogy Ő még 

mindig Isten.  

241   Mint Illés felment a hegyre; figyeljétek, Elizeus ment figyelte Illést, azt mondta, „Én 

kétszeres részt akarok.” És Illés palástja Elizeusra esett. Lement és összehajtotta a takarót 

és megütötte a folyót, és azt mondta, „Hol van Illés Istene?” És ugyanaz a dolog, ami 

megtörtént Illésnek, megtörtént Elizeusnak.  

242   És ugyanaz az Evangélium, ugyanaz az erő, ugyanaz az Embernekfia, Aki tegnap volt, 

van ma, és örökké lesz. Zsidó 13:8. Hiszitek Ezt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-

Szerk.] Akkor kérdezlek titeket. Én nem lehetek Ő, de Ő itt van. [„Ámen.”] Mi csak egy 

hírvivő (csatorna) vagyunk.  
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243   Néhányan ti emberek ott kint, akik betegek és lesújtottak, tudjátok, hogy nem 

ismerlek titeket, engedje most Isten… ha eléggé meg tudom alázni magam. Imádkozzatok 

és kérjétek Istent.  

244   Nem hiszem… Nincs egy imakártya az épületben, ugye? Nem, én nem… Soha nem 

adunk ki bármi imakártyákat. Imádkozni fogunk az összejövetelen… vagy a betegek 

gyógyulásáért a gyülekezetben. De ti imádkozzatok.  

245   És ti tudjátok, hogy én teljesen idegen vagyok nektek. Látjátok, ti ismertek engem, 

Jeffersonville-iek! Nem akarok embereket Jeffersonville-ből, hogy azt tegyék. Én akarok 

embereket innen távolról valahonnan. Nézzük meg, hogy Isten még mindig kijelenti! 

Nézzük meg, hogy Ő még mindig ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!  

246   Tegyetek úgy, mint a kis asszony tett. Jézus áthaladt és az asszony azt mondta, „Én 

hiszek ennek az Embernek.” Neki vérfolyása volt, és azt mondta, „Ha megérintem a 

ruhája szegélyét, hiszem, hogy meg fogok gyógyulni.” Igaz ez?  

247   Mivel hitt, azon a napon a Szentírás beteljesedett. „Ő bekötözte a megtört 

szívűeknek szívét, meggyógyította a beteget és a nyomorékot.”  

248   Amikor az asszony megérintette az Ő ruháját, és kiment és leült, Ő megfordult és azt 

mondta, „Ki érintett Engem?” Honnan tudta valaha abban nagy ember tömegben, 

valószínűleg harmincszor több mint itt ma este, több ezren? Honnan tudta azt? Azt 

mondta, „Ki érintett Engem?” Ő nem mondta azt csak, hogy beszéljen; Ő mondta azt, 

mert az volt az igazság. És azt mondta, „Ki érintett Engem?” És egyenesen körülnézett és 

meglátta azt a kis asszonyt, ahol állt vagy ült, bármilyen helyzetben volt, mondta neki, 

hogy a vérfolyása elmúlt.  

249   Ez volt Jézus tegnap. Ez Ő ma. Hiszitek? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

250   Én nem ismerlek téged; Isten ismer. De neked fájdalmad van az oldaladban, ez 

zaklat téged. Ez igaz. Te ott ülsz és imádkozol a miatt. Én idegen vagyok neked, és mi 

idegenek vagyunk egymáshoz? Állj fel, ha igen. Én nem ismerlek téged. Itt van ez a férfi a 

sarokban, ez a fiatalember. Neked rossz torkod is van. Ez igaz. Te imádkozol ezért. Te 

mindig ideges vagy valamitől. Neked el kellett hagyni az összejövetelt, mert te egy 

szolgáló vagy, kaptál valami elkötelezettségeket, amikről gondoskodnod kell. Ez igaz. Hát 

bizony. Hiszed, hogy Isten tudja ki vagy te? Mr. Smith tiszteletes, most mehetsz és legyél 

meggyógyulva. Jézus Krisztus meggyógyított téged. Menj a te összejöveteledre, a torkod 

nem fog zavarni.  

       Kit érintett ő meg?  

251   Ott van egy ember, itt ül hátul, ő szenved. Egy daganata van a bal tüdejében. Nem… 

Nem innen van. Te egy bányász voltál. Ez igaz. Teljesen idegen vagyok neked. Ha ez igaz, 
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integess a kezeddel. A daganat a bal tüdődben van, és egyenesen egy műtétre készülsz. 

Igaz ez? Nem innen vagy. Te a városon kívülről vagy. Virginiából vagy. Ez igaz. Hiszed, 

hogy Isten tudja ki vagy? Mr. Mitchell, rendben van, menj haza és legyél meggyógyulva. 

Jézus Krisztus egészségessé tesz. Kérdezzétek meg a férfit! Soha nem láttam őt az 

életemben. Ő ott ült és imádkozott.  

       Ma ez a Szentírás! 

252   [Branham testvér hátat fordít a gyülekezetnek-Szerk.] Itt van egy hölgy, itt ül hátul 

jobbra, mögöttem, mint Sára volt a sátorban. Ő imádkozik egy lányáért. Állj fel. A lánya 

nincs itt; ő távol van, a lánya. És te ugyanúgy vagy, mint az asszony volt, amikor Jézushoz 

jött, akinek volt egy asszonya, aki különböző módon bántva volt az ördögtől. Az asszony 

van… a lány démon birtokában van. Ő nincs itt. Ő van… Te Észak-Karolinából vagy. Hiszed 

ezt? És ez az igazság, nem? Mrs. Orders, hazamehetsz. Ha teljes szíveddel hinni fogsz, 

megtalálod a lányodat, mint Jézus Krisztus napjaiban ment, megtalálta, az által, hogy 

mondva volt, hogy meggyógyult.  

253   Ma ez a Szentírás; Sodomának a jele, a jel a szuper Magnak, a jel a természetes 

gyülekezetnek! Ma ez a Szentírás beteljesedett közöttünk. Hiszitek ezt? [A gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.” – Szerk.]  

254   Most elfogadjátok Őt, mint a ti Megváltótokat és gyógyítótokat? Álljatok fel a 

lábatokra, és mindenki mondja, „Elfogadom a gyógyulásomat. Elfogadom Őt, mint az én 

Megváltómat. Elfogadom Őt, mint az én Királyomat.” Mindenki álljon a lábára.  

       Ezen a napon! Figyeljetek, barátaim.  

255   „Ő olvasta a Szentírást, visszaadta a Bibliát a papnak, és,” mondta, „az egész nép 

szemei rászegeződtek. Ő rájuk nézett és azt mondta, ’Ma ez a Szentírás beteljesedett.’”  

256   Én olvastam a Szentírást, egy tucatnyi vagy több a bizonyíték, hogy mi az utolsó 

napokban élünk, a nemzedék, amely látni fogja Jézus Krisztust visszatérni a földre. És ma 

este újra mondom nektek, ma ez a Szentírás beteljesedett a szemetek láttára. 

257   Ti Tucsonban, Kaliforniában, New Yorkban ezen a telefon kapcsolaton át, ma ez a 

Szentírás beteljesedett a szemetek láttára.  

258   Hadd örüljünk és legyünk boldogok, mert a Bárány Házasságkötése közel van és Ő 

Menyasszony… az Ő Menyasszonya elkészítette Magát.  

259   Emeljük fel a kezeinket és adjunk dicsőséget Neki, ti mindannyian. Isten áldjon 

titeket. [A gyülekezet folytatja az örvendezést és Isten dicsőítését-Szerk.]  

 

 

*** 


