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Méltó-e az életed az Evangéliumra? 

(Is Your Life Worthy Of The Gospel?) 

1963. június 30. este, Jeffersonville, IN 

 

 

1   Maradjunk állva, csak egy pillanatra, amint meghajtjuk a mi fejünket most, és az Úrra 

tekintünk. Ha van bármi kérés, amit tudatni akartok Istennel, akkor éppen most ebben a 

pillanatban emeljétek fel a kezeteket Hozzá, és tartsátok a szívetekben, amit szeretnétek.  

2   Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk egy újabb napért. És most ezt elkezdjük feljegyezni; 

ez eg  tö té ele  lesz. A a délelőtti szolgálatok á  el últak. Az elha gzott Igék már 

az éte e  le egő e  a ak, és a ha gszalago , és i találkoz i fogu k Azzal eg  
napon. Legyen az jó vagy rossz. És mi hisszük, hogy az igaz, mert ez a Te Igéd.  

3   Most imádkozunk, hogy add meg nekünk ma este azokat a kéréseket, amiket kérünk. 

A kezünket felemeltük, a kéréseinkkel. Te tudod, hogy mire van szükségünk, és mi ezeket 

kérjük. Imádkozunk, hogy válaszoljál nekünk, Urunk, és add meg a mi szívünk vágyait, 

hogy az, ha mi tudjuk azt a Te tisztességedre használni. Add meg ezt, Urunk.  

4   Gyóg ítsd eg a etegséget közöttü k. Vedd el az összes ű t, és hitetle séget. Adj 
ekü k a Te… eg  adagot a Te áldásaid ól új a a este, U a , amint elmélkedünk az 

Igéde , és az idő , a el e  i élü k. Mi összeg űltü k, At á , e  ás élé t, i t 
hogy próbáljuk megtanulni, hogyan éljünk jobban, és hogyan éljünk közelebb Hozzád. 

Mert látjuk, hogy közeleg az a nap, és ekü k uszáj g ak a  összeg űl ü k, és eg ük a 
Te utasításaidat. Add meg ezt, Atyám, a Jézus Nevében. Ámen.  

       Köszönöm. Leülhettek.  

5   Tudom, hogy szörnyen meleg van, és teljesen zsúfolt ez a helység. És sajnáljuk azt, 

hog  i se … se i légko di io álásu k. És é … Talá  lesz… Két dolog van, amit 

szeretnék tenni a gyülekezetnek, amint rövidesen vissza tudok jönni az utamról, 

szeretném, ha visszajövök, rendesen összejöhessünk. Én szeretnék nagyon egy zongorát, 

amelyik így fog állni, hogy a zongorista a gyülekezet felé nézzen. Szeretnék egy orgonát 

ezen az oldalon; és egy légkondicionálót. Akkor úgy érzem, hogy ez elég lenne. És így 

vagyu k… Bízu k az Ú a , és tudjuk, hog  Ő ezt eg fogja ekü k ad i.  

6   Azt hiszem, azt mondták, hogy Hickerson testvér vette ezt ki az újságból. Visszatette az 

asztalomra. Ez az Angyaloknak az összeállása (konstellációja, csillagzat, csillagkép, 

csillagok eg áshoz iszo ított hel zete , a i az újság a  olt, a i ől eszélt. Látjátok 
a piramis alakot? Nézzétek meg ezt az Egyet ezen az oldalon, a hegyes szárnyat, jön ki az 
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Ő ellkasától, az é  jo oldala o . A it eszélte  ug a e ől a szószék ől, 
hónapokkal, és hó apokkal, és hó apokkal ezelőtt, látjátok, ott a  Az. És látjátok a 
maga-… Vag  a Life élet  agazi a  a  Az, a ájusi szá , ájus -én, azt hiszem. Így 

van? A május 17-ki szá á a . Woods test é ő o dta eke  a, hog  soka  hí ták őt, 
és megkérdezték. Ez a májusi számban, május 17-én.  

   Ez eg  titokzatos felhő. A felhő eg e két kilo éte  agas, és eg e ol  
kilométer széles. Ez az, a i ől itt eszéltü k. Ez az, ahol az Ú ak A g ala lejött, és 

eg e gette a hel et. És az egész… Az ha gosa  olt…  

8   Tudom, hogy itt van egy ember, ha… Azt hisze  Soth a  test é , látta  őt eg  pá  
pe el ezelőtt, alahol. Itt a . Ő áll… Ige . Itt hátul jo a. Ő a közel e  állt, a iko  az 

egtö té t. Azt hisze , hog  e  olta  tőle túl essze. Me t látta  őt, p ó álta  
integetni neki. Nálam volt a távcsöve. Hog  az állatok, a ik e i adásztu k,… Ne  eze  
a heg e  oltak. Át e tek a ásik heg e. É  egtalálta  őket az előző ap, és 
elmondtam nekik, hogy merre menjenek. Át e te  ide, ahol, ha ők jönnek ezen az úton, 

é  sak lő i fogok a le egő e, és isszaijeszte  őket a a, hog  elkaphassák az ő 
állatukat. Tehát vaddisznók voltak azok.  

   Tehát átjötte  e e az oldal a, és ők e  oltak. Ők e  oltak eg ik oldalo  se . 
Látta  F ed test é  előjö i, és ők e  oltak ott. Ő issza e t, és Norman testvér 

átment a hegyre. És megfordultam, és lementem egy kis szakadékba és feljöttem, csak 

egyedül, és körülbelül másfél mérföldön keresztül valami igazán kemény terepen. És 

leültem és körülnéztem. Az volt a napfelkelte.  

       És szedtem azokat, amit mi úgy hívunk ott, hogy kecske-rágó (kecske fejlécek). Ez 

valami olyasmi, mint egy bogáncs. Szedtem azokat a nadrágom száráról, pontosan 

ugyanazt a fajtát, amit láttam magam a látomásban tenni, mikor itt voltam, elmondtam 

ektek ezt hat hó appal ezelőtt, hog  egtö té t. Azt o dta , „Ez furcsa. Nézzük, 

hogy mennyire tökéletesen északra vagyok Tucso tól, északkelet e. Csi álja…  

       „Tucson,” emlékszem, azt mondtam, „kicsit délnyugatra van.”  

       És azt mondtam, „Ez furcsa.” Íg  ézte  a ogá sot, és szedte  azokat az é … 
sokat azokból az én nadrágom száráról. Ha soha nem voltatok még arra, az egy sivatagos 

vidék. Az egyáltalán nem ilyen. Körülbelül hússzor világosabb; és ott nincsenek fák, és 

dolgok, mint itt. Az csak kaktusz és homok.  

10   Tehát, csak néztem arra a bogáncsra. Éppen felemeltem a szemeimet. És úgy 

mondanám, hogy körülbelül egy fél é föld i e tőle , látta  eg  egész so dát ko dát  
vaddisznóból. A végén jöttek ki, ahol ettek valami levélkaktuszt. És azt gondoltam, „Most, 

ha csak tudnám odavinni Fred testvért, és Norman testvért, pontosan arra a helyre.  



3 
 

   És az előtte aló este a Szentszellem annyira hatalmas volt a táborban, hog  Ő 
elmondott nekem olyan dolgokat, amik történtek és bekövetkeznek. Fel kellett kelnem és 

el kellett menni a táborból.  

       És aztán másnap reggel fel e te  oda. És elkezdte … azt o dta , „Most, ha 

tudnék szólni Fred testvérnek, én irányítanám ehhez a hegyhez,” ami körülbelül egy 

mérföldnyire volt onnan. Nekem körülbelül két mérföldet kell mennem, vagy többet, 

hog  segítse  őt, talá  há o  é földet. Vissza ezen az úton, le ezen, amit úgy hívunk, 

hogy meredek hegygerinc, feljön ez, fent ezek a csipkézett csúcsok, szaggatott hegyek, és 

futni le ezen az úton, átvágni, és átjönni, és lemenni ebbe az irányba, és elkaphassa  őt. 
Aztán neki menni le a hegy lábához, hogy elkapja Norman testvért, ami valószí ű, hog  
négy, vagy öt mérföld volt, aztán visszatérni. És aztán én megyek és veszek egy kis 

zse ke dőt, a it felakasztok eg  es uito fára ott, azért, hogy tudjam majd magamat 

ráirányítani (betájolni), hogy melyik hegygerincen kell majd visszajönnöm.  

12   Aztán átmentem egy kis hegygerincen, ahol rengeteg rögös szikla van, és volt ott egy 

szarvascsapás is, amely lefelé ment a másik oldalon, körülbelül, ó, negyven, ötven 

méterrel a szírt alatt. Az körülbelül, ó, reggel úgy nyolc vagy kilenc órakor lehetett. Igaz 

Fred testvér, talán kilenc óra, vagy ilyesmi. Gyorsan leszaladtam ezen az oldalon, nehogy 

a addisz ók eg lássa ak e ge . Tudjátok ők addisz ók, eléggé félel etesek.  

13   Tehát, átmentem a hegyen ezen az úton, és elkezdtem felszaladni a hegyen. És csak 

futottam tovább egy kis, amit mi kutya csapásnak hívunk. És aztán hirtelen az egész vidék 

robbant. Én soha nem hallottam még ilyen óriási robbanást! Minden megremegett, és a 

sziklák gurultak. Úgy éreztem mintha másfél méterre felemelkedtem volna a föld ől, úgy 

tű t. Nag o -nagyon megijedtem. Azt gondoltam, „ó, Istenem!” Azt hitte  lelőttek. Hog  
alaki… Eg  fekete kalap olt ajta . Azt go dolta , ők eg  heg e felfelé szaladó 

addisz ó ak éztek, alaki lelőtt e ge . A i a ha gos olt az é  fülemben. Aztán 

egyszerre Valami azt mondta, „Nézz fel.” Az ott olt. Akko  Ő azt o dta eke , „Ez a 

Hét Pecsétnek a megnyitása. Menjél haza.” Szóval ide jöttem.  

14   Találkozta  F ed test é el és No a  test é el kö ül elül eg  ó á al késő , 
amikor megtalálta  őket. Ők is izgatottak oltak, és e ől eszélgettek. Ott a  az. És a 
tudomány azt mondja, hogy lehetetlen, hogy bármi féle egy pára (köd), vagy bármi, pára, 

gőz, elé je ezt a agasságot. Látjátok? Az halad sak po tosa … é  e  tudo . É -é …  

15   Amikor átmegyünk a tengeren túlra, mi kilencezer láb (2740 méter), magasan 

utazunk. (Megjegyzés a fordítótól: kb. 10 K  agasa  já ak az utasszállító epülők.  Ez a 

viharok fölött van. Ez (a viharok) körülbelül négy mérföld (6,4 Km). És mondjuk, talán 

tizenöt mérföld (24 Km), amíg nincs több pára. De ez huszonhat mérföld volt (42 Km), és 

Ő ő e ű  egész ap ott függött. Látjátok? Ők e  tudják, hog  i Az. De köszö ö  az 
Úrnak, mi tudjuk.   
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       Köszönöm Hickerson testvér. Én ott fogom tartani az én asztalomon. És amikor írjuk a 

könyvet, akkor tudjuk felhasználni ezt.  

16   Van egy kis jegyzet, amit adtak nekem. Azt hiszem, hogy gyarapodtunk itt, mióta 

legutoljá a itt olta . Azt hisze  az ő e e… legalá  is az apukája e e, Dávid West. És 

itt van egy kis pajtás, akit az Úrnak akarnak szentelni. Így van? Ma este, vagy szerda este? 

Ne  tudo . Ma este? Re d e  a . Nos, i a hel zet… Te ag  Dá id, ug e? 
Gondoltam. Rendben. Felhozzátok a kis pajtást?  

       Kérem, hogy a test é ő jöjjö  ide a zo go ához, és adja nekünk a hangját a Hozzátok 

e őket é ek ek. Ké e  a pászto t, ha egteszi, hog  jöjjö  ide, és akko  odaajá ljuk az 
Úrnak ezt a kisfiút. Most próbáljuk ezt Ige szerint tenni.  

   Ez a te u okád West test é . Ne  tűnik lehetségesnek, ugye? West test é ő, te it 
go dolsz e ől? Ne … Tudjátok, hog  ost i e go dolok? Tudjátok, é  is ag papa 
lettem.  

       Esze e jut De os Shaka ia  test é . Ott állt eg  hatal as e e tö eg előtt. 
Tudjátok, hog  ő is i de t összekever, mint én. Ott állt. Azt mondta, „Tudjátok,” azt 

mondta, „Mondtam Rose-nak, én érzem,” az ő felesége, o dta, „Sokkal időse ek 
érzem magamat mióta nagymama lettem.” Ő o dta, „Ne , é  é te  ag papa…” 

Tudjátok, é … 

18   Nem vagy egyedül West testvér. Sokan vannak itt ilyen helyzetben. És ez rendben 

a . Azt hisze , i ag o  é tékeljük a i u okái kat. Ez e … Re éle , ez e  
ha gzik osszul. De úg  tű ik, i tha az u okái k a tö  idő k le e, i t a saját 
g e ekei k e olt. Meg is ké dezte  e ől a minap a feleségemet. Azt mondta, „Persze. 

Te sze eted őket eg  ki sit, aztá  iszed őket issza az a ukájukhoz, és ész to á .”  

19   Nos, nekem is van egy kis unokám ott hátul. Azt mondja, „Papa prédikál, papa 

prédikál!” A múlt vasárnap este összeszedték a felajánlásokat, és lerakták azt az asztalra. 

És odahozták a kisfiút hozzá , és ő hallott e ge  a ik ofo o  ke esztül. Ő o dta, 
„Papa prédikál, papa prédikál!”  

       És Billy mondta, „Igen ott fent.”  

       A kisfiú mondta, „Nem.” Ás a felajánlás me t i de felé a padló . Ő aka t jö i ki 
ide, tudjátok. És tudjátok, mindig azt kiabálja nekem, bármikor meglát engem a 

g ülekezet e . Ő kiáltja, „Papa, prédikál.” Kiáltja igazán hangosan. Szerintem nagyon 

aranyosak.  

19a   Mondd, vajon kölcsönözhetnék valamennyit a hajadból? Neked úgysem kell most, 

eke  eg kelle e. Mi az ő e e? [West test é ő o dja, „Dávid Jonathan.” - Szerk.] 

Dávid Jonathan. Ne  eg  g ö ö ű é ? Nos, e éle , hog  az élete aló a  ol a  lesz, 
i t akik ől el e ezték őt. Dá id, a király, Dávid; akinek a trónján Krisztus ül; és Jonathan 
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is, a sze etett a át. Mo do  ektek, ked es kis pajtások ők. Mi ag o  sok a é tékeljük 
őket. É … ő é edezik. És ő fog „áment” kiabálni, olyan jól, mint a többiek, tudjátok, ez 

bennünket nem fog za a i. Mi odaajá ljuk őt az Ú ak.  

       Azt hisze  ez ag o  a a os, itt a  eg  fiatal pá , Iste  az ő go doskodásuk a 
hel ezte ez a kis pajtást, és ők idejöttek, hog  az Ú ak adják őt. És a iko  ezt teszitek, az 

eg utatja, hog  ti e  ag tok… hog  ti visszaadjátok Istennek, azt, amit Isten nektek 

adott. Iste  áldja eg őt.  

   Most, ké e , hog  ta tsd őt, azt hisze , talá  az a ukája eg  ki sit jo a  tudja 
fogni, mint én. Mi van, ha csak a kezünket tesszük rá? Mit szóltok ehhez? Attól félek, 

hogy elejteném a kicsit, vagy nem elejteném, hanem összetörném, vagy valami mást, 

tudjátok. Mi dig attól félek, hog  összetö ö  őket, tudjátok. Az é …  

       Méda azt o dta, ott hátul… Azt hisze  ez az eg etle  u ka a szószék él, a ié t ő 
irigyel engem, tudjátok. Ő sze eti fog i a…  

       Nos, ézz ide, ő é á  éz. Ő eg  ag sze ű pajtás. Igen, uram. Talán meg tudnám 

ta ta i. Kí á si ag ok. Ó, test é ő, e … e éle , e  ejte  el. Hát e  a a os? 
Aranyos? Hogy csinálod? Nagyon édes.  

19c   Hajtsuk meg a fejünket.  

       Ú  Jézus, sok é el ezelőtt, a iko  a Ke eszté ség egszületett egy Ember 

fo ájá a , Akit K isztus ak e ezü k, a felke t Messiás a , Jézus olt az Ő Ne e. Az 
e e ek a kisg e ekeiket Hozzá itték, hog  ájuk esse az Ő kezeit, és egáldja őket. 
És Ő azt o dta, „E gedjétek a kisg e ekeket Hozzá  jö i, és e tiltsátok el őket, 
mert ilyeneké a Mennyek Királysága.” Ez a ked es kis pá , az ő ag szüleik, és ők valóban 

az Igé ek a kö etői.  

       Úr Jézus, én Hozzád hozom és tartom ma este a pásztorral együtt ezt a drága, aranyos 

kis Dá id Jo atha  Westet. Átado  őt Neked az a ukájától és apukájától. Be utato  
őt Neked, U a , egészségé t, e őé t, és eg  hosszú szolgálati életé t a Mi de ható Iste  
tisztességé e, Aki őt e e a ilág a behozta. Isten áldásai nyugodjanak meg rajta. A 

Szentszellem nyugodjon meg ezen a kisgyermeken. Ha van egy holnap, vigye az 

E a géliu ot, a it az ő szülei, és az ő ag szülei a i a ápol ak a. Add eg ezt 
Urunk. Most Jézus Krisztus Nevében átadom Neked ezt a gyermeket egy felajánlott 

életre. Ámen.  

d   Azt hisze , aka ak eg  képet készíte i a kisfiú ól. [Eg  fé képezőgép katta -

Szerk.] Én is ugrottam.  

       Iste  áldjo  eg titeket, test é ő. Szerethetitek és ápolhatjátokmindig az Úr Jézust, 

és ezt a kis gyermeket neveljétek fel Isten félelmében, és egy csodálatos kisfiúval 

rendelkeztek. Biztos vagyok benne. Isten legyen veletek.  
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       Azt hiszem eldobta a kis cumiját? Fel tudjátok venni? Ó, Istenem!  

       Most énekeljük el ezt a kis éneket, hog  hozzátok e őket. Mi de ki eg ütt a kis 
e e ek. Re d e , test é ő.  

 Hozzátok e őket, hozzátok e őket,  

 Hozzátok a kicsiket Jézushoz.  

20   É  e  tud ék jo  kezeket, aho á hel ezhet é k őket. Ti tudtok? Az Ú  Jézus 
kezeibe!  

21   Tudom, hogy meleg van odakint. Azt szeretném mondani a gondnoknak, az én 

testvéremnek, Docnak, vagy a többieknek, go doskodja ak a ól. Néhá  test é ő 
tö k eteszi az ő szok áját a székeke  lé ő zsí  iatt. Há a  ettek ész e ala it? 
Tudom, ott van a feleségem, és a két lányom, és a kis Betty Colli s, és Beele  test é ő, 
és néhányan mások. Ez valami zsír a székeken. Ha megnéznétek, Doc, amikor tudjátok. 

Azt hisze  ez, ahol ők… ez zsí , ag  festék, ag  ala i, ahol ők dolgoztak fel és le az 
üléseken. Nem? [Branham Edgar testvér „Doc” azt mondja, „Nincsenek zsírok rajtuk, 

levettük róluk.” - Sze k.] Nos, é  e  tudo  i az akko . Vala i é  sak… Mege lítették 
nekem, és mondtam, hogy én megemlítem Docnak. Rendben. 

       Most szerda este ima összejövetel. Van bármi más? Neked van bejelenteni valód? Te 

megtetted a te bejelentésedet Neville testvér? Minden bejelentés rendben.  

22   Tehát, ha az Ú  aka ja, akko  jö ő asá ap délelőtt a kö etkező té á ól sze et ék 
beszélni, ez a nemzedék vádlása Krisztus megfeszítéséért. Azt mondjátok, „Ez a 

nemzedék nem tehette azt.” Mi meg fogjuk tud i, ajo  ők tették-e, vagy sem, az Ige 

sze i t. Most, jö ő asá ap délelőtt, ha az Ú  aka ja. Ha sak e  tö té ik ala i…  

23   Ezen a héten Houstonban kell lennem egy összejövetelen, és az vasárnapig el fog 

tartani, tehát nem tudom biztosra, hogy itt leszek-e majd vagy sem. De még mindig van 

néhány vasárnapunk, a i ől go dolkozhatu k. Aztá  Chi agó a eg ü k összejö etel e, 
vagy találkozóra Chicagóban, ennek a hónapnak az utolsó hetében. És aztán visszaviszem 

a saládot A izo á a, az ő aká iójuk ak ége, és a g e ekek ek issza kell e i az 
iskolába.  

24   Nos, hányan élveztétek az Ige olvasását és az Úr áldásait? [A gyülekezet azt mondja, 

„Ámen.” - Szerk.] Mindannyian nagyon élvezzük azt.  

25   Most nagyon meleg van, és tudom, hogy sokan ma este hazamentek. Tudom, hogy 

Rodney testvér és Charlie, és a többiek, nekik még hosszú utat kell vezetniük. Várjunk egy 

percet, ti vakáción vagytok, nem? Nos, azt hallottam, hogy horgászni jártok.  

       „Az Ú  e  szá ítja fel a ho gászással töltött időt. Az e e  ol a ko  eg sze űe  
nem öregszik, amikor horgászik.” Tehát, a lányok mennek velük. Látjátok? És én is le 
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fogok menni, és csatlakozom hozzátok, ha tudok. És tudjátok, „a mi jó Urunk,” azt 

mondják, hogy „Ő e  szá ítja az időt fel az e e ek, a iko  ho gászik.” Amikor sok 

mindent tesztek, ha tényleg úgy érzitek, hogy össze vagytok kavarodva. Ez a legjobb 

dolog a pihenésre, amit valaha találtam az életemben, hogy elmegyek horgászni.  

26   Egyszer kaptam egy kis névjegykártyát Troutman úrtól. Valaki emlékszik Troutman 

úrra, New Albany-ban a jég vállalattól? Volt egy kis névjegykártyája ott, az állt rajta, 

„Elmentem horgászni.” És tovább ment, azt mondva, „Eg  e e , aki… i de  e e  az 
ő test é ei, el e t ho gász i. Eg  segítő kézzel el e te  ho gász i.” Volt neki vagy 

nyolc-tíz külö öző áltozata e e, hog  ő hog a  e t el ho gász i. Aztán a végén már 

azt mondta, „Az ember közelebb van Istenhez, amikor elmegy horgászni.” Szóval, én 

gondolom, hogy nagyjából ez így is van. „A gazdagok, és szegények mind ugyanúgy 

tudnak horgászni.” Látjátok? „Eg  segítő kéz i dig köl sö  ad, sak éppe  el e t 
horgászni.” Nála minden csak arról szólt, hogy „elment horgászni.”  

27   Nos, mondom nektek, hogy van egy másikfajta horgászás is, amit én csináltam az 

elmúlt harminchárom éven keresztül, az emberi lelkeket horgásztam. Az Úr segítsen 

nekünk abban, hogy mindenkit megnyerjünk, akit csak meg tudunk találni.  

28   Most ma estét hangszalagra vesszük. Most a délelőtt, ha Ji  itt a , ag  e dezi a 
hangszalagokat) azt hiszem ez is a hangszalagon lesz, és valaki felhívta rá a figyelmemet, 

hogy véletlenül azt mondtam, hogy „a második kivonulás.” Én nem gondoltam a 

másodikat. Ez a „harmadik kivonulás.”  

       A Sze tszelle  a Tűzoszlop fo ájá a , a iko  Iste  lejött e e  a 
eg il á ulás a , előidézte az első ki o ulást, és isszahozta Iz aelt Eg ipto ól.  

       A második kivonulás Krisztus volt, amely kihozta a Gyülekezetet a Judaizmusból.  

       És a ha adik ki o ulás az, a iko  ug a ez a Tűzoszlop kihozza a Me asszo t a 
g ülekezet ől. Látjátok? Ki a testi ől; ki a szelle i ől; és a Szelle it ki a szelle i ől. Ez a 
há o , látjátok, a Szelle it ki a g ülekezet ől, i ká . És egkapjuk a há at, a há o  
korát.  

29   Most ma este egy újabb hangszalagot akartam csinálni, és ennek a címe: Méltó-e az 

életed az Evangéliumra? Talán nem lesz túl hosszú. Nos, van itt néhány Szentírás hely és 

jeg zete , de előszö  aka juk ol as i Iste  Igéjét. Mielőtt ezt tesszük, hajtsuk eg a i 
szí ei ket Ő előtte sak eg  pilla at a.  

30   Úr Jézus, bárki ember test szerint, vagy asszony, vagy gyermek képes arra, hogy 

fizikálisan forgassa ennek a Bibliának oldalait, de ezt senki más nem tudja kijelenteni, 

csakis kizárólag Te. Imádkozom, Uram, hogy amint ezt a szövegrészt vesszük, amit a 

szívemre helyeztél, és ezt kiküldjük a e zeteke  át az e e ek ek, hog  ők e ől 
megtudják azt, hog  il e  fajta életet kell él iük, hog  i a  tőlük egkö etel e 
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ahhoz, hog  ezt éljék. Me t ol a  soka  egké dezték tőle , „A Keresztény Élet egy 

gyülekezetnek a szolgálati élete? Segíteni a szegényeknek és rászorulóknak? Vagy az, 

hogy egy állandó tagok ag u k? Vag  az, hog  hűségesek ag u k a g ülekezethez?” És 

ilyen kérdéseket tettek fel. Atyám, add, hogy a helyes válasz jöhessen át ma este ezeken 

a szavakon keresztül, amint mi törekszünk elhozni azokat az emberekhez. Jézus Krisztus 

Nevében kérjük ezt. Ámen.  

31   Most lapozzatok a Bibliátokban Lukács Evangéliumához, és kezdjük a 14. fejezetben a 

. e stől ol as i éhá  Sze tí ást, eg  alap ak, eg  hátté ek, és p ó álu k ha i , 
vagy negyven percet eltölteni ezzel. Most a Szent Lukács 14. fejezet ől a . e s.  

Akkor Ő azt o dta eki, Egy izo yos e er agy va sorát készített, és sokakat 
meghívott: 

És elküldte az Ő szolgálóit a va sora idejé , hogy el o dják a eghívottak ak, 
Gyertek; mert most már minden elkészült.  

És ők i d egyakarattal elkezdtek ki úvókat o da i. Az első azt o dta eki, é  
vettem egy darab földet, és muszáj odamennem és megnéznem azt: kérlek, hogy 

nézd el ezt nekem.  

És egy másik azt mondta, öt iga ökröt vettem, és megyek, hogy kipróbáljam azokat: 

kérlek, hogy nézd el ezt nekem.  

…Egy ásik azt o dta, én egy feleséget vettem, ezért nem tudok eljönni.  

Így jött a szolga, és i dezeket a dolgokat az ő Ura elé tárta. Akkor a ház Mestere 

dühöse  azt o dta az ő szolgájá ak…  

       Figyeljétek meg, nem szolgák, „Szolga.”  

…Gyorsa  e j ki az ut ákra, és az ösvé yekhez, és a városokhoz, és hozd e ide a 
szegényeket, és a csonkákat (bénákat), és a sántákat, és a vakokat.  

És a szolga azt mondta, Uram, megtettem, amit parancsoltál, és mégis van hely.  

…Az Úr azt o dta a szolgá ak, e j ki az utakra, és a sövé yekhez kerítésekhez , 
és ké yszerítsd őket, hogy jöjje ek e, hogy megteljen az Én házam.  

Mert mondom neked, hogy azok közül az emberek közül, akiket meghívtam egy 

sem fogja ízlelni az Én vacsorámat.  

32    Most észrevettétek-e azt, hogy három húzás, vagy három forduló volt ebben? 

A iko  előszö  ki e tek, és hí ták azokat, akik eghí ottak oltak, hog  jöjje ek, és ők 
nem jöttek el. Aztán kiment egy gyógyító kampánnyal, kiment, hogy megnyerje a vakokat 

és sántákat. És még mindig volt hely, ezért kiment és kényszerítette a jót és rosszat, és a 

közömböst; hogy jöjjenek be.  

33   Most olvashattok e ől eg  ásik példázatot is eg  kissé ás so e d e  a Máté 
22:1-10- e , ha ezt késő  el sze et étek ol as i. De é  i e  ette  ezt a té át: 
Méltó-e az életed az Evangéliumra? 
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34   Most Jézus itt azt o dja… Az e e  i dig p ó ál kifogásokat keresni, hogy miért 

nem fogadja el Isten Igéjének a meghívását. Igaz, hogy szilárdan bizonyítva lett neki, hogy 

ez az Ő a so ája, és az Ő eghí ása, de az ember folyamatosan csak kifogásokat keres. 

És ha elolvassátok a Máté 22-öt, akkor megtaláljátok, hogy ott is kifogásokat kerestek. És 

ők p ó ál ak…  

35   Ez visszatér minden korban. Visszatér minden korban, és mondja, egy ember 

eghí ta őket, és eki olt eg  szőlőske tje. És megtaláljuk ezt a példázatot. És hogyan 

küldte ki a szolgáit, hog  tudja ezt eg űjte i a szőlőske tjé ől. Jött az első szolga, és it 
si áltak? Elza a ták őt. És jött a kö etkező szolga, őt egkö ezték. És ők elza a ták 

szolgát szolga utá ; a keg etle  e e ek. Utoljá a a ki ál  elküldte az ő saját fiát. És 
mikor a fia eljött, mi látjuk, hogy „ők azt o dták, ’Ez az örökös. Öljük meg, és akkor 

miénk lesz minden.’” És akkor Jézus azt mondta nekik, „A király kiküldött, és megölte 

azokat a g ilkosokat, és felégette az ő á osaikat.”  

36   Most látjuk, amikor Isten az embernek egy meghívást ad, hogy tegyen valamit, vagy, 

hog  elfogadja a eghí ást, a it Ő adott eki, és ha ő azt isszautasítja, akko  ott se i 
sem marad miután a kegyelmet elutasította, csak az ítélet. Ha te átléped a kegyelem 

határait, akkor csak egyetlen dolog marad, és ez az ítélet. És mi látjuk, hogy az ember 

minden korban ezt tette. Ez minden korban így történt a Bibliában.  

37   Amikor Isten elküldte Noét, az Ő szolgáját, és adott eg  e ekülési utat az összes 
embernek, akik akarták, hogy meg legyenek mentve. De az emberek csak nevettek és 

megvetették, kigúnyolták Noét. De Isten adott nekik egy utat, de ők i ká  kifogást 

ke estek. Az e  olt összha g a  az ő ode  go dolkodásukkal. Az e … Az e  
azo  a ódo  olt, ahog a  ők aka ták, így Noé napjaiban is kifogásokat tettek.  

38   Mózes napjaiban is kifogásokat tettek. Illés napjaiban is kifogásokat tettek. Krisztus 

napjaiban is kifogásokat tettek. És ma is kifogásokat csinálnak.  

   Most Ő itt köz etle ül Iz aelhez szólt, azokhoz, akik el voltak hívva az ünnepre, de én 

ezt alkalmaznám ma az emberekre, a gyülekezetre, aki meg van hívva, hogy eljöjjön a 

lakomára, és mégsem jönnek el, az Ú  szelle i lako ájá a. És ők e  jö ek el. Ne  
akarják megtenni. Nekik más dolgaik vannak. Ők kifogásokat találnak.  

   Most, ha Iz ael kéteze  é el ezelőtt elfogadta ol a a eghí ást, a it kaptak, akko  
ost e  úg  le é ek, ahog a  a a ak. Kéteze  é el ezelőtt Iz ael isszautasította 

a eghí ást, hog  eljöjjö  a e egzői a so á a, és a iko  ők ezt isszautasították, 

e tek az ítélet e. De, a i t Jézus o dta, ők egkö ezték és egg ilkolták azokat a 
p ófétákat, akik hozzájuk elküldettek, az által kifogásokat si áltak, ost, ők i de  ap 
kifogásokat csináltak.  

41   Mi látjuk ezt Jézus idejé e  is, hog  Ő e  satlakozott eg ikőjükhöz se . Azt 
mondták, „Ho a  szedte ez az E e  az Ő ta ultságát? Mil e  iskolá ól jött Ő? Ne  Ő 
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az á s fia? Ne  Má iá ak hí ják az a ját? Az Ő test é ei József és Jaka , és íg  to á ? 
És e  az Ő húgai is elü k a ak? Akko  ho a  sze ezte ez az E e  ezt a hatal at, 
hogy ezt tegye?” Látjátok? Más sza akkal, Ő e  satlakozott hozzájuk. Ezé t azt 
mondták, „Ő Belze u . Ő eg  Sza a itá us. Az ö dög a  e e és ő ült. Ő eg  ol a  
Ember, aki e  go osz szelle  a , a allás ak a o alá , és ő ültség e ezette Őt. És ez 
az, a i. Ő ott a  ki t, i t eg  ade e . Ne fig eljetek Rá eg általá .” És mi tudjuk, 

hogy mi történt Izraellel. Ők kiáltoztak. Ők a i a iztosak oltak a a , hog  ez az 

E e  té es, a íg, ó, ők elítélték Őt. Azt o dták, „Az Ő Vé e leg e  ajtu k és a i 
gyermekeinken.” És Ez azóta is ott van.  

   Jézus egp ó álta el o da i ekik, hog  az ő kifogásaik azok, a ik egölték a 
prófétákat, és amik megölték az igaz embereket, akik eljöttek. Ők elfogadták az ő 
hitvallásaikat, amiket az emberek adtak nekik, ahelyett, hogy Isten Igéjét fogadták volna 

el. És mivel így tettek, teljes mértékben hatástalanították Istennek Igéjét. 

43   Most ezt ki kell mondanod, hogy ebben van Isten akarata, és ez Isten vágya, vagy 

pedig valami más, amit te kitalálsz magadnak, és az jobb, mint Ez. Most neked venned 

kell vagy az egyiket, vagy a másikat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És azt 

kell mondanod, „Ez az Igazság,” vagy „Ez az Igazság része,” vagy „Ez nem mind az 

Igazság,” vagy „Ez nem jól van így összerakva,” vagy „Ez nincs jól értelmezve.”  

       És a Biblia azt mondja, hogy „Isten Igéjének nincsen egyéni (saját) értelmezése.” 

Senkinek nem kéne semmilyen értelmezést hozzáraknia, mert az teljes mértékben úgy 

van megírva, ahogy azt Isten Értelmezni akarja. Ezért azt mondja, hogy ennek így kell 

lennie. Úgyhogy csak úgy vegyétek azt, ahogyan mondva van, úgy, ahogyan az le van írva 

Ide.  

   Most az e e ek az ő hit allásaikat fogadják el. És Isten ígéreteit hatástalanítják a 

saját aguk szá á a. Eg sze űe  sak el e ek ellette. Ők el fogják ellőz i Azt.  

45   Most ha O oszo szág elfogadta ol a a pü kösdi áldást het e öt é el ezelőtt, 
amikor a Szentszellem leesett Oroszországra, akko  ők a e  ol á ak ko u isták. 
Most het e öt é el ezelőtt olt eg  ag  é edés O oszo szág a . Iste  lejött közéjük, 
és olt eg  ag  é edési hullá  Szi é iá a . És it tettek ők? Elutasították. És a az 
ország elment, és a gyülekezetek nem lehetnek g ülekezetek, sak e gedéll el. És ők 
pusztulás a a ak ítél e. Ők ele e tek e e a ad ko u iz us a; kiszolgáltat a az 
ördögnek.  

   Öt e  é el ezelőtt a Sze tszelle  leesett A gliá a . Miutá  Geo ge Jeff e s és F.F. 
Bosworth és Charles Price, Smith Wigglesworth, és ezek a hatalmas hit harcosok, ötven 

é el ezelőtt felajá lották A gliá ak a Sze tszelle  egújulását. De mit csináltak vele? 

Ki e ették őket, ö tö e etették őket, ő ült ek o dták őket, azt go dolták, hog  
elvesztették az eszüket. A gyülekezetek megtagadták ezeket az embereket, és nem 
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hallgattak ájuk. Pedig ők g óg ították a etegeket, és kiűzték az ö dögöket, és hatal as 
cselekedeteket vittek véghez. És mivel Anglia, mint egy nemzet elutasította az 

E a géliu ot, az ő ő e ű  ű ei az egész világon ismerté lett. Aligha van egy jobban 

hitehagyott nemzet az egész világon, beleértve még Rómát és Francia országot is, mint 

A glia. Ő a hitehag ás a ja. Éppe  ott, ahol Fi e , és sok ag  e e  p édikáltak a 

piacon, Charles G. Finney és Wesle , és a tö iek, és ő ő e ű, A glia, i t o szág  
elfordult Attól.  

   És ost, éppe  az el últ héte , ag  kéthete az újságok a  látjuk azt, hog  az ő 
nagy embereik annyira gyengék, hogy asszonyi nemi kihíváson keresztül kémek jöttek be 

közéjük. És az ő ezető e e eik ott oltak azokkal. És a agazi ok kitálalták ezt. Az ő 
ű ük ot á á ól, köz etle ül az ő ko á uk a , elhi t e az ő szég e teljes e üket 

az egész ilágo  át. Mié t? Ő ő e ű  elutasította az Igazságot. Volt eki kifogása, és 
neki ége. A glia el a  tö öl e Iste  előtt á  ége . Ha…  

48   A e ika tize öt é el ezelőtt, a iko  a ag  g óg ulási é edés fol tatódott a 
Pü kösdtől kezd e, kitö t a e zet e , és ott olt eg  é edés a fő á os a , Washi gto  
DC.-ben. Az elnökök, az alelnökök, a nagy emberek, a kormányzók; nagy dolgok 

tö té tek, ko á zók és e e ek egg óg ultak. Upsha  ko g esszusi kép iselő, aki 
hat a hat é e  át olt o o ék, és e  tudták elfo díta i az ő a ukat, és azt o da i, 
hogy ez nem így volt. Az egyenese  előttük olt, de ők elfo dultak Attól.  

   És a este ez az oka a ak, hog  e ek a e zet ek ége. Ő ő e ű  el a  ítél e. 
Eg általá  i s e é e. Ö ő e ű  át e t az ítélet és a kegyelem közötti vonalon. És 

ő eg álasztotta, a i e  itt a , hog  i á ítsa a e zetet. És ő a elejéig agjáig  
romlott. A politikája romlott. Ennek a nemzetnek az erkölcse alacsonyabban van, mint 

bármi, amire gondolhatnék. És a vallási rendszere még romlottabb, mint az erkölcse. És 

e e , a i e  ost ő a  a e zet ek mind ezek a gyülekezetei csatlakozik a 

gyülekezetek szövetségébe, és felvették a fenevad bélyegét. Micsoda dolog! Miért? 

K isztus egadta ekik azt a lehetőséget, „Gyertek el az Én lakomámra,” a Pünkösdi 

Lakomára (Ünnepre), ami azt jelenti, hogy „ötven.”  

   A iko  a Sze tszelle  kiö lött O oszo szág a, ők eg oltak hí a a Pü kösdi 
Lakomára, szelle i lako á a, de ők elfo dultak Attól. A glia, a Sze tszelle  ki olt ájuk 
tölt e, és ők elfo dultak Attól. A e ika, a Sze tszelle  ki olt ájuk tölt e, és ők 
elfordultak Attól.  

   Ő há o  alkalo al hí ta őket. Ő há o  alkalo al küldött ki, és ők égse  
hallgattak a eghí ás a, a lako á a. És Ő is ét kiküldött, és azt o dta, „Menj és 

kényszerítsd azokat az embereket, hogy jöjjenek. Az asztalnál el kell foglalni a helyeket. 

Az asztal kész van. Még mindig van hely.” És é  azt hisze , talá , talá  a kö etkező 
néhány hónapban, vagy valami, vagy évben, vagy bármi is legyen, Isten fog még egy 
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megrázást küldeni az egész országra, mert még mindig van valaki ott kint valahol, aki egy 

eleve elrendelt Mag, akire ennek a Világosságnak rá kell esnie valahol, valahol a világban. 

De magának a nemzetnem vége van.  

52   Belenéztem az e heti Life (élet) magazinba; lent ott Little Rock-ban a minap, vagy 

inkább Hot Springs-ben. És ott láttam azt hiszem a New York állam kormányzója volt, 

valami féle szt iptíz e  ői etkőzés e köl stele  szó akoztatásé t , Honoluluban, 

táncolt vele. És itt ez alatt volt egy másik híres ember. Ó, milyen szégyen! Nézzük meg a 

nemzetünket ma. Nézzük meg a mi nemzetünk állapotát. Nézzük meg, hogy hová jutott, 

hogy milyen mélyre süllyedt.  

53   Nézzük meg a mi vallásos rendszerünket ma. Hogyan lehet az, hogy a gyülekezetek 

alaha is il e  állapot a ke ültek, a i t ost a ak? Me t ők elutasították, és 
megtagadták Istennek az Üzenetét, a meghívást, hogy eljöjjenek a lakomára. Hívhatnátok 

egy ilyen életet, hogy méltó az Evangéliumra? Tudnátok-e hívni egy ilyen életet, amely ül 

és e gedi az ő e e ei ek ezeket a dolgokat, hog  iga ettázza ak?  

54   A minap ott lent egy bizonyos gyülekezetben egy kis liga csapat játszottak lent itt a 

pa k a , és a sógo o ak a fia is, ő olt ez eg ik sapatjátékosuk. És ott voltak lent, és 

ott a gyülekezeti csapat játszott. És ott volt a pásztor ezekkel a kisfiúkkal, kint ott a pályán 

játszottak. És a pásztor cigarettát cigaretta után szívta, egy igazi szomszéd gyülekezet itt 

nekünk. El tudjátok képzelni egy embe … És az e e ek ott ültek a közö ség e , ég ők 
is felfigyeltek erre. De ez odajut, hogy egyre kevésbé figyelnek rá.  

   Eg  izo os ag  g ülekezet, eg  Baptista g ülekezet, a el ől tudok, hog  
kihagynak a vasárnapi iskolából tizenöt extra percet, úgyhogy a pásztor és mindenki kint 

állhat ak és dohá ozhat ak, ielőtt isszajö ek a szolgálat a, hog  tiszteletet adja ak 
az Úrnak. John Smith, annak a gyülekezetnek az alapítója olyan keményen imádkozott, 

hogy Isten küldjön egy ébredést, hogy a szemei csukottra dagadtak éjszaka, és a felesége 

ezette őt az asztalhoz, és eg  ka állal etette. Ha… Ez az e e  ost fo og a a sí já a , 
ha tud á azt, hog  az a g ülekezet il e  állapot a ke ült. Mi ez? Ők eg oltak hí a, és 
elutasították azt. Ez az egyetlen dolog. És emlékeztek, Jézus azt mondta itt, hogy „Azok, 

akik eg a ak hí a, és akik elutasítják azt, ők e  is kóstolják eg az Ő a so áját.”  

56   A iko  Iste  elküldi a Sze tszelle et és kopogtat eg  e e  ajtajá , és ő azt 
tudatosan (szándékosan) elutasítja, valamikor utoljára fogja Azt elutasítani, és akkor te 

nem leszel egy kiváltságos karakter. Ülhetsz egy gyülekezetben és hallgathatod az 

Evangéliumot, és egyetérthetsz az Evangéliummal. Sőt ég azt is o dhatod, „Tudom, 

hogy ez így van,” de soha nem lesz Hozzá közöd, hogy Az segítsen rajtad. Látjátok? Te 

csak hallgatod azt, mert azt mondod, „Hiszem, hogy ez így van.” Ez csak az, hogy együtt 

érzel (szimpatizálsz) Azzal.  
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       Én mondhatnám azt, „Én hiszem, hogy ez tízezer dollár.” Az nem jelenti azt, hogy az 

az enyém. Látjátok? Mondhatom, „Ez jó hideg víz,” de visszautasítom meginni azt. Értitek, 

hogy mit akarok mondani?  

       És ez az Örökkévaló Élet. És ha valaki megtagadja, hogy azt megtegye, akkor egy nap 

át fogsz menni az ítélet és a kegyelem közti vonalon, és akkor többé nem lesz kiváltságod 

arra, hogy jöjj és fogadd Azt.  

57   Nektek e e ek, akik ide jöttök. É  e  ag ok felelős azoké t, akik… ag  ás 
szolgálók mit beszélnek. De hogyha ez így van, akkor te az életeddel tartozol Ennek 

életedet köszö heted E ek . Mi tö et tud ál Ettől talál i, i ől lehet e ag o  
javad, mint abból, hogy tudhatod, hogy Örökkévaló Életed van?  

   Mi le e, ha é  ol a  kapszulákat ad ék ki, a i ől tudományosan bizonyították, 

tudományosan bizonyították, hogy ez a kapszula ezer évig fog téged éltetni? Nos, nekem 

egy hadsereg kellene ide, és azokat a tö egeket tá ol ta ta i a hel től. Ne  kelle e 
oltá hoz hí ást si ál i. Ha e  el kelle e e i őket attól, hogy ezer évig élhessenek.  

       És mégis tudományosan bizonyítva van, hogy az Örökkévaló Isten az Ő 
feltámadásának (többesszám) minden hatalmával megígérte nektek az Örökkévaló Életet, 

és Sátá  kihel ezte az ő légióit oda, és távol akar titeket ta ta i Attól. Látjátok? Sőt ég, 
ti láthatjátok, mert elég eszetek van ahhoz, hogy Annak az arcába nézzetek, és látjátok, 

hogy Ez igaz, de elfordultok Attól. Látjátok?  

59   Van egy valamiféle kifogás. „Túl meleg van. Túl fáradt vagyok. Holnap fogom.” Csak 

egy valamiféle kifogás, ez minden, amit tesznek. Elutasítják a látogatásnak napját, ez 

el álaszt titeket Iste től.  

60   Most figyeljük meg. Az Ószövetségben volt nekik, amit jubileumi évnek hívtak. Akkor 

volt, amikor az egész nép, akik rabszolgák voltak szabadon elmehettek, amikor 

felhangzott a jubileum. És akkor, ha egy ember nem ment ki, ha volt valami kifogása, amit 

ő adhatott, hog  ő e  aka  isszaté i az ő földjé e, akko  őt eg kellett jelöl i a 
fülében egy árral a templom ajtófélfájánál. És akkor nem számít, hogy hány jubileum jött, 

az az e e  el lett ad a. Ő soha tö é e  jöhetett issza Iz aeli álla polgá ké t tö é. 
Mit si ált ő? Elutasította az ő eghí ását. Neki se it e  kellett fizet ie. A a szolgai 
adóssága véget ért. A családja szabad olt. Ő issza ehetett az ő hazájá a, és vehette az 

ő saját i tokát. De ha ő egtagadta, hog  egteg e, akko  tö é e  szá ították Iz ael 
közé, és a tulajdonát másnak adták.  

61   Most ugyanaz a dolog a természeti vonatkozik a szellemire. Hogyha mi, bár van az 

Örökkévaló Élet öröksége, és mi halljuk az Evangéliumot, és tudjuk, hogy ez igazság, és 

elutasítjuk Azt, és megtagadjuk, hogy azt tegyük, vagy hallgassunk Rá, akkor mi vesszük a 

fenevad bélyegét.  
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62   Most valaki azt mondta, „Lesz a fenevadnak egy bélyege, és az majd valamikor fog 

eljönni.” Hadd mondjam el azt nektek. Az már eljött. Látjátok? Amint a Szentszellem 

elkezdett lehullani, azonnal elkezdett megtörténni (venni a helyét) a fenevad bélyege is. 

Látjátok?  

63   Nektek csak két dolog van. Az egyikük az, hogy elfogadod Azt, és veszed az Isten 

Pecsétjét. Ha elutasítod Azt, akkor veszed a fenevad bélyegét. Ha elutasítod az Isten 

Pecsétjét, veszed a fenevad bélyegét. Mindenki érti? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-

Szerk.] Isten Pecsétjének az elutasítása az, hogy veszed a fenevad bélyegét. Mert a Biblia 

azt mondta, „Mindaz, aki nem volt elpecsételve az Isten Pecsétjével, vette a fenevad 

bélyegét.”  

64   Amikor a trombita megszólalt, és ők i d sza ado  ehettek, akik aka tak. Azok, 

akik nem voltak megjelölve.  

       Most látjátok, a fe e ad él ege, ha i eszélü k a ól a jö ő e , a iko  ez jö , 
hogy megnyilvánuljon, amikor felismeritek azt, ami nektek már van cselekedve. Látjátok? 

És így van a Szentszellem is, Az meg fog nyilvánulni. Amikor mi meglátjuk az Úr Jézust 

eljönni dicsőség e , és é ezzük az át áltoztató e őt, és látjuk a halottakat kijö i a sí ól, 
és tudjuk, hogy egy másodperc alatt elváltoztunk, és lesz egy testünk, mint az Övé 

egdi sőült test . Az akko  fog eg il á ul i. Aztá  látjuk, hogy azok, akik Ezt 

elutasították, lent fognak maradni, kint.  

65   Nem azt mondta-e Jézus, hogy a szüzek kimentek, hogy találkozzanak Krisztussal? 

Néhá a  közülük elaludtak az első ő áltásko , a ásodik, ha adik, eg edik, ötödik, 
hatodik, és hetedik ő áltásko . De a hetedik ő áltás a , akkor kijött egy hang, „Íme; a 

Vőlegé  jő. G e tek ki, hog  találkozzatok Vele.” És azok, akik aludtak, felébredtek. Az 

összes kor vissza a Pünkösdig, felébredtek. Látjátok? A hetedik kortól, a hetedik 

gyülekezeti kortól, egészen vissza a korokon át, felébredtek. És ezek, akik ebben a 

g ülekezeti ko a  éltek, ők el áltoztak. És ők e e tek.  

       A a  az idő e , a iko  ők e e tek, jött az al ó szűz, és azt o dta, „Mi akarunk 

vásárolni a ti Olajotokból.”  

   De ők azt o dták, „Nekü k sak agu k ak a  elég előle. Me jetek azokhoz, 
akik Azt árulják.”  

       „És iköz e  ők p ó álták egkap i ezt az Olajat, eljött a Vőlegé .” Soha nem volt 

ol a  idő a ilág tö té el é e , hog  az Episzkopálisok Pü kösdiek), a Baptisták, a 

Metodisták, a Refo átusok… Az újságok tele a ak ele. A allásos újságok di sőítik 
Istent azért, hogy az alvó szüzek most próbálják megkapni a Pünkösdöt, próbálják 

megkapni a Szentszellemet. És nem ismerik fel az emberek, hogy ez nem fog 

megtörténni, Isten Igéje szerint? „Miköz e  ők p ó ál ak isszajö i, a Vőlegé  jött, és 
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el ette a Me asszo t. És ők ettetek a külső sötétség e, az ítélet e,” mert elutasították 

a meghívásukat.  

67   Minden ember meg volt hívva, hogy jöjjön. Iste  i de  ko szak a  kiküldte az Ő 
Világosságát, és Az el volt utasítva.  

68   És most, a mai nap sem különbözik semmi más naptól, elutasítják a meglátogatás 

napját. Amikor Isten tesz egy látogatást a Gyülekezetbe, és a népe felé, akkor fogadjátok 

Azt el. Ne hallogassátok azt a jö ő é ig, ag  a kö etkező é edésig. Ez az az ó a, „Ma van 

a megváltás napja.”  

69   És emlékezzetek, hogy Isten soha nem küldött egy Üzenetet bármely napban, csak 

a iko  Ő igazolta Azt a te észetfölötti el. Jézus Maga o dta, „Ha Én nem cselekszem 

az Én Atyám cselekedeteit, akkor ne higgyetek Nekem. De ha Én cselekszem a 

cselekedeteket, akkor higgyetek a cselekedeteknek, ha Nekem nem tudtok hinni,” és 

amikor ezt annyira tisztán látjátok megnyilvánulni.  

   Most eljött az idő, a iko  ő ő e ű  elutasítja Azt, akko  az ő füle át a  fú a az 
á al, aztá  ő soha tö é e  fogja eghalla i Azt. Most ő ő e ű  iszi e agát az 
egyházak szövetségébe, és megy be egyenesen felvenni a fenevad bélyegét.  

71   „Az egyik nagy céljuk,” valaki adott eke  e ől eg  újságot ost, ez az új pápa azt 
mondta, „hogy össze kell egyesíteni a gyülekezeteket.” És ők ezt ol a  iztosa  eg 
fogják tenni, mint ahogy én itt állok. És a Protestánsok elbuknak amiatt. Látjátok? Mert a 

g ülekezet… A Bi lia azt mondta, Pál az Úr prófétája azt mondta, „Az a nap nem fog 

eljö i addig, a íg előszö  az elesés eg e  tö té ik, és aztá  a… ielőtt a ű  
e e e egjele ik lelepleződik . Ő, aki ül az Iste  te plo á a , sze eállítja ö agát 

és fölé emeli mindennek, a i Iste ; ő, i t Iste ,” eg o sájta i a ű öket a földö , és 
így tovább. Hogyan, hogy ez a dolog megtörtént! De ez nem történhet meg, amíg az 

elesés, a íg a g ülekezet előszö  eltávolodik a szellemi lakomától, visszahúzza magát, és 

megszervezi magát. És aztán a kijelentés nem tud a gyülekezettel maradni.  

   E lékezzetek, hog  Iz ael éjjel és appal a Tűzoszloppal já t. A iko  a Tűzoszlop 
ozdult, ők Vele ozdultak. És e lékezzetek, hogy Az eg  Tűz olt éjszaka, és eg  Felhő 

volt nappal. Tehát, Az jöhetett nappal vagy éjjel, bármikor. De bárhol is volt Az, ott volt 

egy megváltás (kiengesztelés) készítve, hog  ők e  tudták el ulaszta i, hog  lássák Azt. 
Az éjszaka egy Fény volt, nappal pedig eg  Felhő olt, és ők kö ették Azt. Ige , u a . Az 
ugyanaz a dolog!  

   Luthe  Má to  látta Azt. Mit si ált? Kijött a katoli iz us ól. De it si áltak ők? 
Építettek egy kis kerítést és azt mondták, „Mi Lutheránusok vagyunk. Ez az.”  
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74   Aztán Wesley látta Azt ozdul i to á  o a . Ő e t. Mit si áltak ők? Építettek 
egy kis kerítést aköré és azt mondták, „Ez az.” Mit csinált a Világosság? Újra tovább 

mozdult.  

75   Pünkösd látta Azt. Mit csináltak? Kijöttek a Wesley mozgalomból, és a 

Nazarénusoktól, és így tovább. Mit csináltak? Építettek kis kerítést köré, és hívták, „Mi 

egység vagyunk,” és „Háromság vagyunk,” és „Mi az egyesültek vagyunk,” és mind ez. Mit 

si ált Ő? Iste  eg e ese  ki ozdult a ól. Látjátok?  

76   Mi nem tehetjük ezt. Nekünk minden nap, a nap minden órájában, az út minden 

lépésében követnünk kell. Kell, hogy bennünket az Úr Jézus Krisztus vezessen. Ha nem 

tesszük, mi felveszünk egy szervezeti életet. És egy élet, amely nem követi Krisztust 

naponként, az nem méltó.  

77   Egy ember, aki Keresztény vasárnap és jár gyülekezetbe, ül ott, és azt gondolja, hogy 

övé a gyülekezet, e t ő ezt teszi, azt, ag  a azt, és hétfő  lop és hazudik. És az 
asszonyok, akik kimennek a nyilvános strandokra, és kimennek az utcákra erkölcstelen 

ruhákba!  

78   Az elnökünk felesége jutott az eszembe, hogy smink nélkül ment el a pápához; és 

isszajött eg  ízfejű f izu á al, zülleszt e az asszo okat a e zet e . És i d ezek a 
uhák, a iko  ő á a dós olt, i de  asszo  az o szág a  ol a  fajta kis a a uhákat 

akar hordani most. Íg  a . Ezek példák. És ők tudják, hog  az e e ek kö et i fogják 
őket. Ők fel eszik a ilág szelle ét. És az e  ta tozik az élő Iste  G ülekezeté e.  

79   Az asszonyoknak Jézus Krisztusra kellene nézniük. Nektek Sárára kellene néznetek, és 

azok a az Ószö etség ől.  

   Most ők úg  ették, hog … E ől p édikálta  a i ap este alahol, az asszo ok ól, 
hog  ekik e gedel esked i kell az ő fé jük ek. E gedelmeskedni? Igen. Ez régen kiment 

a házassági sze ta tás ól. De ők ezt e  fogják egte i. Ne , u a . Ők A e iká a  
él ek, és ők íg  tudatják is eled. Ők e  fog ak e gedel esked i. De i daddig, a íg 
nem teszed meg, soha ne próbáld magadat egy Kereszténynek nevezni, mert nem vagy 

az. Nem érdekel, hogy mennyit táncolsz és beszélsz nyelveken, ha te nem 

engedelmeskedsz a te férjednek, te kívül vagy Isten akaratából.  

81   Egy asszony, aki rövidnadrágot hord, és ezeket a dolgokat teszi az utcán, ne hívja 

magát egy Kereszténynek. Szereted a világot, és még megtartod a bizonyságodat. Ezt 

nem teheted meg az Isten Jelenlétében, mert te jobban tudod, hogy mit kell tenned.  

82   Figyeljétek meg, „át van fúrva a fülük,” eg a ak él egez e, ők soha e  fogják 
hallani. Emlékezzetek, hogy ez a jel bezárja a füleket. Te nem fogod Azt többé meghallani. 

Nem fogsz rá figyelni. Soha többé nem leszel képes újra megtenni.  
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83   Ó! „Ő ő e ű  e  hiszi Azt.” Ó, Istenem! „Ne  o dhatod eki. Ő ő e  hiszi 
azt.” Nem. „Ő eg o dja eked eg e ese …” Ő ő e  e  tudja Azt. Hog a  tud a 
eg  hölg … Csak ké dezlek titeket, hog a  tud a eg  hölg …  

       Ahog  eszélte  asá ap, últ asá ap este, eg  héttel ezelőtt este, „egy felvillanó 

pi os jelzőlá pa,” beszéltem arról, hogy az asszonyok egyre csinosabbak, mint valaha. 

Most az se i az asszo  elle , de sak a ól, hog  ő ő e  i á ítja ezt. Látjátok? A… 
Ő ő e  íg  a , kiteszi agát eg  kísé tés e, i t É a olt a fa előtt.  

   Mi de  e e , i de  fiú, aki Iste hez jö , át kell e iük az ő p ó ájuk idejé . Ez 
az asszonyok kora, ez a nemzetség, ahol az asszonyoknak át kell menni azon a 

egp ó áltatáso . Ha ő eg  szép si os asszo , és úg  iselkedik, i t eg  test é ő, az 

Ú  áldása ajta. De, a iko  ő ol a  hel zet e iszi agát, hog  ezt tudja, és utogatja 
agát, az feltétle ül eg utatja, hog  eg  ossz szelle  a  ajta. Ő e  go dolja, hog  

így van, én nem hiszem, sokan közülük nem. De nem ismerik fel ezt.  

85   Ki mondaná azt nekem, hogy egy tisztességes gondolkodó asszony, képes felvenni 

magára ezeket a kis ruhákat, hogy viselje ott kint az utcán?  

   Két fiatal lá o  a , itt ül ek. Ne  tudo , hog  i lesz ezek ől a g e ekek ől. 
Csak imádkozom értük. Gyerekek ma, é  e … Ti e  tudjátok eg o da i. É  e  
tudo . Ők e  i u isak erre. Nekik is a saját lábukon kell megállniuk Jézus Krisztus 

előtt, és eg  álaszt kell ad iuk. Ők e  tud ak e e i azzal… a it é  hiszek, és a it 
az anyukájuk hisz. Nem tudom, hogy mit fognak csinálni. De hiszem, hogy ebben az 

órában, hogyha ezek a lányok kimennek az utcára olyan ruhákban, és egy férfi sértegetné 

őket a uhájuk iatt, e  hisze , ha lehetősége  ol a, e  tud á  elítél i a fé fit. Íg  
van. A lányokat ítélném el. Nekik nincs dolguk azt tenni.  

   Fig eljetek. Ha az e e  go dolkodik, és ők azt ta ítják, „Az ember nem más, mint 

eg  állat. Ő az állatfaj ól szá azik.” És ézzétek, aztá  kiteszitek őt eg  il e ek…  

88   Ha eszitek a kut át, hog  a kis ősté  izo os idő e  a ke ítése  át, és i de  
áso  át, e t a kis ősté  e e  az állapot a  a ; a disz ók, a tehe ek, és i de  

más állat. És ha mi állati élet vagyunk; ami mi vagyunk, a fizikai rész. És akkor, amikor egy 

asszony így mutogatja magát, akkor azt bizonyítja, hog  ő ug a az a dolog, i t a 
kiskut a, ag  po tosa  ug a az, e t ő e  te é azt. Ő tudja. A te észet egta ítja 

eki, hog  a fé fiak ol a ko  éz i fogják őt. És a Bi lia azt o dja, „Ha valaki kívánsággal 

tekint egy asszonyra, már házasságtörést kö etett el ele az ő szí é e .”  

   Ez eg  egp ó álási teszt  idő. És az ö dög si osítja azokat az asszo okat, és 
le etkőzteti őket, és kiteszi őket oda, hog  adjo  ektek eg  p ó át. Fé fiak, fo dítsátok 
el a fejeteket. Legyetek Isten fiai. Asszonyok, ti öltözködjetek úgy, mint Isten leányai. Ne 

keljen házasságtörésért felelnetek azon a napon.  
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90   Ha az az asszo , e  szá ít, hog  e i e á tatla … Lehet, hog  soha se i 
rosszat nem tett, soha nem volt az elméjében hogy rosszat tegyen. De, amikor az a 

ű ös, aki áteki t a ke ses ői fo ád a, tud a azt, hog  ő eg  fé fi; és a ak ői e i 
i ig ek az eg ik e , a fé fi a ásik a ; és a ű ös ek felel ie kell azé t az Ítélet Napjá , 

ki tette, ki a ű ös? Ne  a fé fi. Te. Ott te ag  e köl stelen.  

91   Nézzétek ezt a e zetet. Úg  olt, hog  oltak a té dig é ő uhák, a it az asszo ok 
viseltek, Párizsból hozatták be ezeket. Ma Párizs küld ide, hogy megkapják ezeket. 

Annyira mocskos, hogy Párizs nem tud lépést tartani vele. Így van. Az egész… Mié t? 
Elutasították az Evangéliumot. Miért?  

       Párizsnak nem volt meg Az. Az száz százalékig katolicizmus. A Protestánsok nem 

tudnak bejutni oda. Nézzük meg Billy Grahamot. Azt hiszem, hogy csak hatszáz 

Keresztény van egész Párizsban a milliókból, hatszáz Keresztény, Protestáns. Az nem 

Szentszellemmel-töltött. Az csak teljesen Protestánsok, hatszázan vannak a milliók és 

illiók közül. Nekik e  olt lehetőségük, hog  elutasítsák Azt.  

92   De ezeknek az embereknek van az Evangélium. És amiko  ők eltá olodtak az 
Üze ettől, és az E a géliu tól, a it láttak e utat a de o st ál a , kigúnyolták, mert 

éhá  ö eg p ostituált ta ítás szö i őket kö ül; és éhá  pászto  áll a szószéken, többet 

gondolva egy dollá ól és eg  étkezési jeg ől, mint az e e ek lelké ől, akik ek ő 
prédikált, így van, emiatt történt ez. Most az asszony vezeti a világot.  

93   Emlékezzetek, hogy nemrégiben, ebben a gyülekezeti házban. Prédikáltam egy 

té á ól, úg  húsz é el ezelőtt, „Meg utato  ektek A e ika iste őjét,” és itt volt a 

kis se dülő lá , hel et foglalt ott azzal. Ez az, a i a . Most ők ég eg is kapják. 
Megkapják, a it ké ek. Ők eg fogják kap i azt. Ez i de .  

   Ne . Ők e  fogják elhi i. Ne , u a . Tudatják veled, hogy Amerikai 

állampolgárok, és joguk a  a a, hog  űködje ek á i ódo , ahog  ők aka ak. É  
sak sze et ék…  

95   Hadd mondjam el nektek. Most megmondom. Nem, uram, a politika soha nem fog 

űköd i. Ne , u a , a de ok á ia soha e  fog űköd i. A de ok á ia elejéig 
romlott. Ha azt a Ke eszté ek között lehet e űködtet i, az jó lenne. De amikor azt 

kivisszük a világba, az irányíthatatlanná válik, összes vitorla horgony nélkül. Pontosan így 

van.  

   Nézzetek ide a. Bá i egtö té het, ők sak lesz ek… Bármit meghúznak egy kis 

politikával, és elintézik gyilkossággal.  

97   Amikor ott prédikáltam lent azon az estén, hogy próbáljam megmenteni két fiú 

életét. Ők ol a  ű ösök oltak, a il e ek sak lehettek. Még az ügyvéd is fölállt 

mögöttem és azt mondta, „Igazad van.” Azt mondta, „Én sem hiszek abban, hogy 
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emberek életét elvegyük.” Azt mondta, „Ha eg ézzük a ű üg i il á ta tásokat, kik 
azok, akiket megölnek az elektromos székekben, és más módokon? Nem a gazdagokat. 

Me t ők képesek fizet i eg  üg édet, és néhány húzással, néhány mocskos trükkökkel, 

és néhány kerék itt, és néhány itt, és megvesztegetni a dolgokat.” Azt mondta, „A 

szegény gyerekek, mint ezek, nincsen elég pénzük, hogy egy rendes ételt vegyenek, ez a 

fajta kapja meg azt. Ezeket végzik ki elektromos székben, ezeket, akiket tudatlanoknak 

hí ak, az ő e ük ke ül fel a halálbüntetési listára.”  

98   Azt mondtam, „Az első g ilkosság, a it alaha elkö ettek a ilágo , az olt, a iko  
eg ik test é  egölte a ásikat, és Iste  e  ette el az ő életét. Ő tett eg  él eget á, 

hog  se ki se  eheti el az életét. Igaz. Ő a Legfelső  Bí ó.”  

       Tudo , hog  fel e tették őket az ítélet alól. Most ők eg  úja  tá g aláso  esz ek 
részt. Persze, most már az életük megmarad, de tizenegy évet fognak kapni, és talán 

feltételes sza adlá a hel ezés. Ők ű ösök. Pe sze. Ők ű ösök. Őket kelle e külde i 
ja ítói tézet e ö tö e  egész életük e, de e  el e i az ő életüket. Se ki e e ek 
nincs joga elvenni egy másik ember életét. Nem, uram. Én nem hiszek abban. Valóban 

nem.  

99   Ó, azt o dják… Ők e  hiszik azt, hog  az Ú  aka atá  kí ül a ak, e t ez 
i de , a it tud ak a ól, i de , a i ől halla i aka ak. Az ő fülüket az Igazság elle  

fordítják ott.  

100   Egyiptom sem akart tudni azok ól a so ó sze t he pe gő ől, akik ott voltak lent az 

Ú  aka atá ól. Ők aka ták tud i, hogy bizonyos ő ült e e  jött oda a pusztából lelógó 

szakállal, és azt mondta, „Fáraó, én az Úr Nevében jövök. Engedd el a gyermekeket.”  

       A fáraó azt mondta, „Ki, én? Do játok ki őt.” Látjátok? „Én?”  

       „Ha nem teszed ezt, az Úr Isten lesújt erre a nemzetre.” 

101   „Az vén bogaras, vigyétek ki valahova. Hagyjátok elmenni. Biztosan napszúrást 

kapott.” Látjátok? De ítéletet hozott, mert az az ember egy próféta volt, és nála volt az 

ÍGY SZÓL AZ ÚR. Po tosa  íg  a . Ők e  aka ták elhi i azt.  

       Róma sem akarta elhinni, de mégis ugyanúgy történt.  

102   Iz ael e  aka ta elhi i, hog  Ő olt a Messiás. „Hog a  lehet ek ők, eg  sopo t 
Galileából?” Azt mondták, „Hát ezek nem mind Galileaiak? Honnan jöttek? Milyen 

csoporthoz tartozik? A legszegé e ek, akikkel eg ütt lehet, ez a tö eg, akikkel Ő 
eg ütt a . Ezek, akik jö ek, hog  hallgassák Őt, a szegény emberek, azok az emberek, 

akik e  tud ak se it. Ők i se ek ki álaszt a. Ők e  ol a  é tel iségi típusok, 
mint mi. Ők eg  sopo t szegé .” Halljátok ezt o da i e ől a ai é edés ől is. 
„Mil e  fajta közösség hallgatja őket? Mil e  fajta e e ek e ek az összejö etelek e? 
Milyen emberek ezek?”  
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   Hallotta  eg  e e t e égi e … Nos, ő olt… Ő olt Hope ostoha apja. És 

eszélte  eki a Sze tszelle  ke esztség ől. Azt mondta, „Nos, ki hinne valami ilyesmit, 

valami kis csoport, ami neked van ott fent? Azt mondta, „Csak engedd, hogy x. y., egy 

üzlete e ől eszélt it a á os a, aki ol a  go osz olt, hog  sak a, csak engedd, hogy 

ő egkapja a Sze tszelle et, akko  ajd elhiszek azt.”  

104   Azt mondtam, „Ne aggódj. Ő soha e  fogja azt o da i. Az e e  azo al 
meghal Isten nélkül. Látjátok?  

       Légy óvatos abban, hogy mit csinálsz. Légy óvatos abban, hogy mit mondasz. Mert te 

azt akarod, hogy az életed méltó legyen az Evangéliumra. Igazán.  

105   Izrael nem hitt annak az embercsoportnak. „A ak az ő ült e e ek, Názá et ől, 
Aki Jézus Névvel született,” ők azt go dolták, hog  „törvénytelen módon született.” És az 

emberek elhitték azt. Mert azt mondták, „Ez e  Ő. Hisze  az ő apja József, és Mária 

á a dós olt, ielőtt ég… Hisze  tö é e  kí ül született. Mi Ő? Csak eg  ő ült 
e e . Eg  azok ól a fu sa e e ek ől. Ne e jetek Őt hallgat i.” Mit csináltak? Az ő 
lelküket a pokolba küldték. Ők ették…  

106   Jézus azt mondta, „Hag játok őket aguk a. Ha a ak ezeti a akot, e  
mindketten a gödörbe esnek?” Íg  a . Ők e  tudták azt. Ők e  hihették Azt. Ők e  
tudták.  

107   Ők e  láthatták, hog  eg sze ű e e ek, eg  eg sze ű Üze ettel, hog ha 
elutasítják, hogy az okozhatja egy nagy nemzetnek az összeomlását. Most figyeljetek. Ők 

e  é thették ezt: eg  eg sze ű, hétköz api, közö séges e e sopo t ól. Tudjátok, a 
Biblia azt mondja, hogy „A köznép boldogan hallgatta Jézust.”  

108   Volt egy kis dolog, ami itt Mexikóban nemrégiben történt. Ott volt Valdena 

tá o ok, Iste  álasztottja, a Világosság á ilágított az ő útjá a eg sze , az eg ik 
alkal o . Ő eg  ag  Katolikus ha os, Me ikó eg ik leg agasa  tá o oka, és ő 
alázattal odajött az oltárhoz, és megkapta a Szentszellem keresztségét. Visszament le 

Mexikóba. Állandóan hívott engem, hogy menjek le oda. Végül elhatároztam, hogy 

elmegyek. Az Úr vezetett engem; egy látomásban. Elmondtam a feleségemnek. 

Lementem oda.  

       És a iko  ő megtette, hog  ott oltak a fő tá o okok, ég sillagos tá o ok, 
el e t a főpa a s oksághoz, a ko á hoz. Hát tudjátok, hog  ott ag o  elle zik a 
P otestá sokat. És ők tudták, hog  ez eg  ag sze ű alkalo  lesz, ezé t le e tek oda és 

kato ai ő séget sze eztek. És a iko  ezt egtették, megkapták a nagy arénát. És oda 

akartak elvinni engem. A kormány vitt be engem oda.  
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       És amikor ez megtörtént, ott volt a püspök, az egyik nagy Katolikus püspök, aki 

odament hozzá, és azt mondta, „Uram, úgy értesültem, hogy egy nem Katolikust hoznak 

be ide.”  

       Azt mondta, „Igen. Na és?” 

„Miért,” mondta, „ilyen embert nem hozhatnak ide. Mert ez a kormány soha nem tudott 

arról, hogy ilyen valaha is történt volna.” 

109   „De,” mondta, „mi most megtettük.” Azt mondta, „Mié t, hisze  ez eg  jó hí e ű 
e e . És tudo  azt, hog  tö  ez e  aka ják őt hallgat i. Valdena tábornok az én 

kebelbarátom.” Azt o dta… És olt… Maga az el ök is eg  P otestá s e e , tudjátok, 
Metodista. Íg  ő azt o dta, „Ez eg  jó hí e ű e e , a e i e é  tudo .” Azt 

mondta, „Itt a  Valde a tá o ok, ő is egté t e ek az e e ek a szolgálata alatt.” 

Azt mondta, „A e i e é  tudo , eg  jó hí e ű e e ől a  szó.” Azt mondta, „Ezrek 

készül ek a a, hog  eljöjje ek és eghallgassák őt.”  

       És ez a püspök azt mondta, „Mil e  e e ek ől is a  szó, u a ? Csak a 
tudatlanokról. Azok mennek csak el, hogy ilyen embert hallgassanak.”  

110   Az elnök azt mondta, „U a , ti ötszáz é ig eszéltetek hozzájuk, itől ol a  
tudatlanok?” Ez elég volt neki. Ezzel el volt rendezve. Ó, Istenem! Ettől ag o  
lelombozódtak. Igen, uram. Igen.  

111   Aztán, amikor az a kisbaba feltámadt a halálból, akkor én elküldtem egy futárt, 

ahhoz a férfihoz. A hölgy azt mondta Spanyolul, „A baba meghalt reggel kilenc órakor.” És 

leszakadt az eső. És kö ül elül tízez e  té tek eg K isztushoz, i de  este.  

       Az előző este eg  ak e e  issza e te a látását ott a szószék él. Ó, az a hel  
három, vagy négyszer akkora, mint ez a gyülekezeti ház, és agasa  égi ke dők és 
kalapok lete ít e. És é  sak…  

   Ők kötéle  e esztettek le az a é á a, hog  ejussak. Csak odamentem, és 

elkezdtem hit által prédikálni.  

       Billy odajött és azt mondta, „Apa, kell tenned valamit azzal az asszonnyal.” Azt 

mondta, „Ott a  há o száz e dfe ta tó. Ők e  tudják egállíta i azt a kis asszo t, 
aki talán negyvenöt kiló.” És a si os kis hölg , aki kö ül elül il e  agas, ó, talá  az első 
babája volt. Talán huszonhárom, vagy huszonöt éves lehetett.  

113   És ott állt, és az ő haja lelógott, és fogta a kis a áját. És ő elő etö t az i aso a . 
Visszataszította az e e eket. Ő át ászott az e e ek fölött a a á al a sípőjé , 

á il e  ódo , át e t az ő lá uk közt, ag  á i. Ők fel i ék oda, és el kell 
tá olíta i a szószéktől.  
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114   És nem tudtak imakártyát adni neki. Azt mondta Billy, „Apa, ha ezt a hölgyet ide 

engedem azzal a halott kis a á al, úg , hog  i se  i aká t ája, és… Mo dta, „Azok a 

tö iek áll ak ott, két ag  há o  apot áll ak ott eső e  és ap a . És ha hag o  őt 
elő e ke ül i,” mondta, „az eg  zű za a t fog okoz i ott le t.”  

115   Azt mondtam, „Minden rendben.” Ott olt Moo e test é , ő is ol a  kopaszodó fejű, 
mint én. Azt mondtam, „A hölgy úgysem tudja melyikünk az, annyi sok ember van itt.” Azt 

mondtam, „Elküld…” És volt néhány testvér, egyikük innen a gyülekezeti házból, az a 

test é  á  a Di sősség e  a  ost. Ne  is jut esze e a e e. De ő háttal áll ott. Íg  
azt mondtam, „Moore testvér, menj csak le, i ádkozz a a áé t. Ő soha e  fogja tud i 
ki, ajo , ez é  ag  te ag . Csak e j le. És ő e  tud A golul se.”  

       Moore testvér azt mondta, „Rendben, Branham testvér.”  

116   Elindult lefelé. Azt mondtam, „A i t ezt ki o dta …” És láttam egy kisbabát, kis 

Me ikói a át előtte , sak e etett. Azt o dta , „Várj egy percet.” És azt mondtam, 

„Engedjétek ide azt a kis hölgyet.”  

       Billy azt mondta, „Apu, azt e  tehete . Ő…”  

Azt mondtam, „Billy, láttam egy látomást.”  

       Azt mondta, „Ó, az más.”  

   Íg  utat itottak eki a tö eg között és odahozták őt. Itt jött té d e es e, 
szorongatta a rózsafüzérét. Azt mondtam, „Kelj föl.”  

       Aztán azt mondtam, „Mennyei Atyám, nem tudom, mit akarsz most cselekedni. Csak 

azt akarod, hogy ennek az asszonynak tegyek eleget azzal, hogy imádkozom a babáért, 

vagy mit.” Azt mondtam, „Én az Úr Jézus Nevében a kezeimet teszem erre a kisbabára.” 

Ugyanazt tettem, mint Wayne testvérrel, amikor ott feküdt halottan a minap. És a takarót 

megrúgta, és a kisbaba elkezdett sírni. És élet e kelt. A iko …  

118   Én elküldtem egy futárt, Espinoza testvért, hogy menjen el az asszony orvosához, és 

hozzon egy hivatalos tanúvallomást az orvostól, hogy „a baba meghalt.” Ez aznap este tíz 

órakor volt. „Az ap eggel kile  ó ako  eghalt az ő e delőjé e , tüdőg ulladásban.” Ő 
hozott is az orvostól egy hivatalos nyilatkozatot.  

       Az újságok nem tudták ezt tová  taka gat i, tudjátok, ekik is el kellett jö iük. Ők 
i te jút készítettek ele . És ők azt o dták eke , „Gondolod azt te, hogy a szentek is 

képesek ilyet tenni?”  

       Azt mondtam, „Persze, ha élnek.”  

       „Ó,” azt mondta, „te nem lehetsz szent, csak ha meghalsz.” Na, tessék. Látjátok? És az 

e e ek…  
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119   Látjátok, a minap volt ez az apáca, akit annyira felmagasztaltak az újságok? Szóval 

eg  új halott sze t, ó, száz é el ezelőtt, ag  ala i il es i, és ők si áltak eg … 
ka o izálták őt ost, eg  sze té a atták. És ők azt o dták, hog  ő isszajött a halál ól, 
és imádkozott valami beteg emberért, aki leukémiás volt. Igaz? Ez benne volt az egyik 

magazinban. Csak gondoljátok meg, hogy mennyire próbálják ezt felmagasztalni, amikor 

száz és száz igazi eset a  itt az e e ek o a előtt. Mi ez a dolog? Me t eg  dolgot 
játszanak a Protestáns gyülekezetnek egyenesen abban, látjátok, azt csinálják, hogy 

gondolkodjon valamin.  

       És ott vannak az Úrnak az igazi cselekedetei, amik tökéletes módon igazolva vannak, 

bizonyítva vannak, ők e  e ik egé i te i az újságok a  azt. Tessék. Ők is kaptak eg  
meghívást, és elutasították azt. Igen, uram.  

   Ne  tudják egé te i, hog  eg  eg sze ű Üze et, eg  eg sze ű e e ek, hog  
elutasítanak egy ilyen dolgot, hogy az okozná, hogy teljes káoszba mennek.  

121    Egy asszony azt mondta nekem, Oregon államban, Grant Pass- a , izo os idő el 
ezelőtt, eg  Katolikus lá  kijött oda, hog  elítélje  és í jo  óla . Ő eg  újságí ó olt, 
cigarettás dobozzal a kezében. És azt mondta, „Beszélni akarok veled.”  

       Azt mondtam, „Mit akarsz mondani?”  

       Azt mondta, „Szeretnék néhány kérdést feltenni a te vallásodról.  

       És azt mondtam, „Mit akarsz kérdezni?”  

       És ő azt o dta, „Milyen hatalommal cselekszitek ezt?”  

122   Azt mondtam, „Jézus Krisztus Nevében, egy Isteni elhívással.” És aztá  ő to á  
okoskodott ott nekem. Azt mondtam, „Csak egy perc.”  

       Azt mondta, „Ha én is ilyen tudatlan emberek közzé járnék állandóan,” azt mondta, 

„akkor nem is lennék Keresztény.” Azt mondta, „És ha ők… Ők ég ezek ek az 
embereknek mondják, hogy egy napon uralni fogják a földet.” Azt mondta, „Remélem, 

hogy én nem leszek ott.”  

       Azt mondtam, „Ne aggódj. Nem fogsz ott lenni.” Azt mondtam, „Neked… e  kell 
aggódnod e ől.”  

       Azt mondta, „Miért, mindaz, amit ott folytattok, kiabálást!”  

       Azt mondtam, „És azt állítod magadról, hogy egy Katolikus vagy?” 

       Azt mondta, „Én az vagyok.”  
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123   Azt mondtam, „Tudtad, hog  az áldott szűz Má ia egkapta a Szentszellemet, és 

eszélt el eke , és tá olt a Szelle e , ug a úg , i t ezek az e e ek, Iste  előtt, 
iko  egkap á őt? Ti őt hí játok Iste  a já ak.”  

       Azt mondta, „Ez ostobaság.”  

Azt mondtam, „Csak eg  pe . É …” 

       (A lány mondta) „Nekem nem kell a Bibliában néznem.”  

124   Azt mondtam, „Akkor honnan tudja azt, hogy ez az Igazság, vagy sem?” 

       Azt mondta, „Én a gyülekezetem szavát veszem.”  

125   Azt mondtam, „Ez Isten Szava. Itt Az igazság van. Én kihívlak téged, hogy nézd meg 

Azt. És Má ia elük olt a felső szo á a , és egkapta a Sze tszelle  ke esztséget, i t 
a tö iek. És te Iste  a já ak hí od őt.” Azt mondtam, „Akkor ezt hívjátok, ’egy csomó 

szemét embernek; sodrásnak?’” Azt mondtam, „Ne aggódj. Nem fogsz ott lenni. Nem kell 

ezen aggódnod, ha ez minden, amin aggódsz. Jo , ha aggód ál a te saját ű ös lelked 
miatt, kislány.” És ele gedte  őt.  

126   Most go dolju k i d ezek e, eg  eg sze űség e . Iste  teszi ezt il e  eg sze ű é.  

       Hogyan tudott Akháb, hogyan tudott Jézabel, hogyan tudtak azok az emberek, akik 

azt gondolták, hogy Illés egy boszorkány, az gondolták, hogy egy spiritiszta? Még Akháb is 

azt mondta, „Itt van valaki, aki egész Izraelre csak bajt hozott.”  

       Ő eg azt mondta, „Te vagy az, aki bajt hoztál Izraelre.”  

127   Egy ilyen nemzet, hogyan gondolhatja azt, hogy elutasítja egy ilyen torzonborz arcú 

ember üzenetét, akinek nincsen semmi papi ruhája, és így tovább, hogy ezért el lennének 

ítélve? 

       Hogyan tudott Eg ipto , a ilág u a, a fá aók, és az ő éltóságos osztál a? A ilág 
soha nem jött el arra a helyre újra, a tudományban, és így tovább. Hogyan tudtak volna 

ők a a elego dol i, hogy azért, mert elutasítanak egy öreg nyolcvan éves prófétát, 

lelógó szakállal, ősz hajjal, kit appol o a  eg  szöke é ? És jö  ki eg  üze ettel, „Vagy 

ele geded őket, ag  Iste  el fogja pusztíta i a e zetet.” Hogyan tudhat a fáraó? „Te 

engedelmeskedni fogsz nekem, fáraó.”  

128   A fáraó azt mondta, „Engedelmeskedni?” Ó, ő a fá aó! És eg  öregember, „Valami 

öreg bogaras,” ők azt go dolták, „elfo dul ak eg  e e től és megsemmisül egy 

nemzet?” De az megtette. Ó, Istenem!  

       Álljunk csak meg egy pár percig, és imádkozzunk és gondolkodjunk. Milyen napon 

élünk mi? Hol tartunk? Egy másik modern, tudományos korban. Jobb, ha gondolkodunk. 
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Talán megálltok, az emberek megállnak, és amíg imádkoznak egy kicsit, és gondolkodnak 

egy kicsit, jobban éreznétek magatokat, miután ezt megteszitek. Így van.  

129   A Keresztény nem egy eszköz, vagy valamiféle mechanikus csavarkulcs egy nagy 

hatalmas vallási rendszerben. Így van. A Keresztény nem valamiféle eszköz, amely 

megtartja egy vallásos szervezet mozgását. Az a Keresztény, az nem egy Keresztény. Egy 

Kereszténynek olyannak kell lenni, mint Krisztus (Krisztus-hasonmása). És egy Keresztény 

nem lehet Keresztény, amíg Krisztus be nem jön abba az emberbe, az Krisztus Élete 

benne. Akkor az megtermi (bemutatja) azt az Életet, amit Krisztus élt, és te teszed azokat 

a dolgokat, amiket Krisztus tett.  

130   Mi ől eszélek? Sze él es kap solat K isztussal. Mi ez? Méltó-e az életed az 

Evangéliumra?  

       Most én próbálok egy hátteret adni ahhoz, hogy megmutassam nektek, férfiak és 

asszonyok, akik híres asszonyok és férfiak voltak.  

131   A Biblia mondja. Megfigyeltétek? Múlt vasárnap este, valamit, amit elfelejtettem 

akkor elmondani, az 1. Mózes 6 rész, és a 4. vers. „Azok a férfiak, akik vették azokat az 

asszonyokat feleségnek, öreg emberek voltak, híresek.” Híres emberek, meg van 

jövendölve, hogy újra eljönnek. „Amint Noé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának 

Eljövetelében is.” „Híres emberek veszik az asszonyokat,” nem feleségeket, „asszonyokat; 

idegen hús után mentek.”  

132   Nézzük A gliá a , éhá  héttel ezelőtt. Nézzük eg az Eg esült Államokban. 

Nézzük meg bárhol, tele van prostitúcióval. Nagy emberek, nagy, magas hivatalban 

(tisztségben), szégyent hoznak a nemzetre, asszonyok után futnak. Az a nagy ember ott 

Angliában, valami hadvezérféle, észrevettétek, hogy egy csinos felesége volt. Ott olt az ő 
fényképe végig. És nézzétek azt az Orosz örömlányt, de ott volt mind azokban a szexis 

uhák a , és iszálta, do álta agát, hog  utogassa az ő ői húsát. És az az e e  
elesett miatta.  

133   Amire ma nekünk szükségünk van Istennek fiai. Nekünk a kormányzásban 

(irányításban, vezetésben) szükségünk van férfiakra, akik Istennek fiai. Ez igaz. Ezért egy 

jó Iste félő ki ál  egállíta á i dezt az é tel etle séget. Akkor nem lennének ilyen 

dolgok. Mi t ahog a  Dá id tette, ő is egállította azt. Bizo  egtette, e t ő olt a 
ki ál . És sak olt…  

134   Az igazi út az, hogy Isten a Király, és Isten küld egy prófétát. Sámuel nem 

eg o dta ekik, ielőtt eg  ki ál uk lett ol a? Azt o dta, „Isten a ti Királyotok. 

Mondtam-e én bármit az Úr Nevében, ami ne történt volna meg?”  

Ők azt o dták, „Nem. Ez igaz.”  

„Meggátoltalak-e titeket valaha is a ti megélhetésetekben?”  
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       „Nem. Soha nem gátoltad a mi megélhetésünket.”  

       „Soha e  o dta  se it, sak a i az Ú  előtt igaz olt.” Mondta, „Isten a ti 

Királyotok.”  

135   „Ó, mi felismerjük ezt. És mi tudjuk, hogy te egy jó ember vagy, Sámuel. Mi hisszük, 

hogy az Úr Igéje tehozzád jön, de mi akarunk egy királyt, mindenképpen.” Látjátok? Ez, 

a it ők kaptak.  

136   A Pünkösd mindenképpen egy szervezetet akart. Megkapta. Ez igaz. Olyan akart 

le i, i t a tö i g ülekezet. Te ol a  ag . Me jetek elő e, az az, csak amit vesznek. 

De Isten a mi Királyunk. Isten a mi Királyunk. Igen, uram.  

137   Mi ez? Azért, mert az emberek úgy tesznek, mint ahogy Krisztus napjaiban tették, és 

i de  ko a , ők talál ak eg  kifogást. Meg a  az ő saját hit allásuk. Lehet, hogy nem 

azt akarod mondani, hogy „É  ette  eg  tehe et, és el kell e e  eg éz i, ajo  ő 
dolgozik-e vagy sem, vagy ad-e tejet, vagy milyen fajta ő.” Lehet, hogy nem ilyen a 

kifogásod.  

       Hanem itt van az a fajta kifogás, amit az emberek mondhatnak. „Én egy Református 

vagyok. Mi nem hiszünk Abban. Én Baptista vagyok. Mi nem hiszünk olyan dolgokban, 

mint Az. Nos, én egy Lutheránus (Evangélikus) vagyok.” Nos, ennek semmi köze Ahhoz. Ez 

nem jelenti azt, hogy te egy Keresztény vagy. Ez azt jelenti, hogy te egy szervezet ember 

csoporthoz tartozol. És te tartozol a Lutheránus páholyhoz, a Baptista páholyhoz, a 

Pünkösdi páholyhoz. De nincs egy olyan dolog, mint Pünkösdi Gyülekezet. Nincs egy olyan 

dolog, mint Baptista Gyülekezet. Ez Baptista páholy, Pünkösdi páholy, Református páholy.  

       De csak egyetlen Gyülekezet van. És csak egyetlen módon tudsz bejutni Abba, és az 

Születés által a . Te eleszületsz Jézus K isztus G ülekezeté e, az Ő Testének egy 

tagjaké t, szelle i kiküldetés a Me ől. Akko  a jelek, hog  K isztus eled a , él 

rajtad keresztül.  

138   Keresztények, ó, személyes kapcsolatban kell lennetek Istennel. Ahhoz, hogy te 

Isten fia lehess, muszáj kapcsolatba lenned Istennel. Muszáj, hog  Ő leg e  a te At ád, 
hogy te legyél egy fia. És sak az Ő fiai és leá ai a ak eg e t e, e  eg  
gyülekezetnek a tagjai, hanem, fiai és leányai. Csak egyetlen dolog fogja ezt megteremni, 

az az Újjászületés. Az Újjászületés az egyetlen dolog, ami meg fogja teremni az Istennel 

való kapcsolatot. Igaz ez? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.” - Szerk.] Fiai és leányai. Aztán, 

a iko  ez egtö té ik, akko  az e e …  

139   Itt a kérdés, amit akarok megértetni veletek. Az ember azt mondja, „Mi történik, 

miután újjászületünk?” Ol a  soka  ké dezik tőle  ezt. „Mit kellene tennem akkor 

Branham testvér?” Ha te újjászülettél, a te egész természeted megváltozott. Halott vagy 

azoknak a dolgoknak, amit egyszer gondoltál.  
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140   „Nos,” azt mondod, „Branham testvér, amikor a gyülekezethez csatlakoztam, 

megkaptam ezt.”  

       Nos, akkor, amikor Isten azt mondta, „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és 

i dö ökké. Ő ég i dig egg óg ítja a etegeket. Ő ég i dig utat láto ást.”  

       „De, Branham testvér, az én gyülekezetem!” Nos, te nem születtél újjá. Látjátok? Te 

e  lehetsz; e t, ha aga Iste , ha az Ő Élete e ed a , i t a te életed e e a  
apukádba. És ha maga Isten Élete benned van, maga a Szellem, ami Krisztusban volt, 

benned van, hogyan lehet, hogy az a Szellem, amely Jézus Krisztusban élt, és írta Ezt, és 

aztán te jössz és megtagadod Ezt? Látjátok? Nem tudod ezt megtenni. Az kihangsúlyoz 

minden Szót, hogy úgy legyen.  

141   Aztán, ha azt mondod, „Nos, én egy jó gyülekezeti tag vagyok.” Ennek semmi köze 

nincs Ahhoz.  

       É  is e ek pogá okat. Le t Af iká a , az é  fekete ő ű test é ei  között azt 
találom, hogy azoknak az embereknek az erkölcse magasabb szinten áll, mint Amerika 

emberek kilencven százalékának. Néhány törzsben, ha egy fiatal lány nem megy férjhez 

eg  izo os ko áig, ag  a iko  eg  izo os é etű e ő, és ha se ki e  ette ég 
el, ők tudják, hog  ala i i s e d e  ele. Ők kiközösítik őt. Ő le eszi a tö zsi festéket, 
és elmegy a városba, aztá  ő eg  hitehag ott lesz. És a iko  fé jhez eg , eg izsgálják 
az ő szüzességét. Ha a kis szűzhá t a á  fel a  szakad a, akko  eg kell o da ia, 
hog  ki tette azt. És i dkettőjüket megölik, együtt. Nem lenne-e sok gyilkolás 

Amerikában, ha ezt alkalmaznánk? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.” - Szerk.] Látjátok? 

És ti hí játok őket pogá ok ak? Ó, Iste e ! Ők jöhetnének tanítani az embereket, akik 

gyülekezeti tagoknak nevezik magukat, hogy hogyan éljenek tisztán. Ez igaz.  

142   Soha nem találtam egész Dél-Afrikai utazásom alatt egyetlen nemi esetet. Nincs 

ilyen dolog. Tessék. Látjátok? Ez csak a mi saját mocskos, szennyes útjaink, mint fehér 

e e ek. Ez igaz. Eltá olodtu k Iste től.  

143   Amikor ez megtörténik, azt fogod tenni, hogy rájössz arra, hogy az a Szellem benned 

van, az Újjászületéstől, és te hinni fogsz, és cselekedni fogsz mindent, amit Isten mond az 

Ő Igéjé e , hog  te teg él. És i de , a it a Bi lia idéz szá od a, te „ámennel” fogsz 

kihangsúlyozni. És nem fogod abbahagyni éjjel és nappal, amíg meg nem kapod azt. Ez 

igaz. És i deze  idő alatt, i de ek fölött iztosa  eg fogod te e i a Szellem 

gyümölcsét.  

144   Azt mondod, „Nyelveken fogok szólni?” Lehet, hogy fogsz, lehet, hogy nem. 

„Kiabálni fogok?” Lehet, hogy fogsz. Lehet, hogy nem.  

De egy dolgot biztosan tenni fogsz. Teremni fogod a Szellem gyümölcsét. A Szellem 

gyümölcse a szeretet, öröm, ékesség, hit, hosszútű és, szelídség, g e gédség, tü ele . 
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A te temperamentumod nem lesz olyan, hogy ”Oooh!” Csak emlékezzél rá, hogy, amikor 

il e  a  e ed, az el é gezi a Sze tszelle et tőled. látjátok? Amikor eljutsz arra a 

pontra, hogy mindenkivel csak kötekedni akarsz, aki az utadba kerül, akkor valami nincs 

e d e . A iko  eljutsz a a a hel e, a iko  a… eg  p édikáto  ol as ala it a Bi liá ól, 
hog  az hel tele , ha te azt teszed, és te fogsz… Csak e lékezz, hog  se i 
Kereszténység nincsen abban. Ez most az, „Az ő g ü öl seik ől fogjátok őket 
megismerni.” Ezt mondta Jézus. Látjátok?  

145   Ha ez az Ige, és Iste  íg  o dta, akko  a e ed lé ő Szelle  i de  alkalo al 
eg ütt fog é te i ezzel az Igé el. Me t a alódi Sze tszelle  eg ütt űködik az Igével, 

mert az Ige Szellem és Élet. Jézus azt mondta, „Az Én Szavaim Élet.” És ha neked van 

Örökkévaló Életed, és Ő az Ige, hog a  tud á az Ige egtagad i az Igét? Látjátok? Mil e  
fajta sze él t si ál átok akko  Iste ől? Az eg etle  dolog tud i, hog  te Ke eszté  
vagy, amikor te teljes mértékben egyetértesz Istennek minden Szavával.  

146   És te az ellenségeddel is szeretetben találod magadat. Valaki azt mondta, „Nos, ő 
nem más, mint egy szent-he pe gő.” És te elkezded e i… Lég  ó atos. Lég  ó atos. 
De, a iko  aló a  egtalálod agadat, hog  sze eted őt! Függetle ül attól, a it ők 
tesz ek, égis sze eted őket. Látjátok?  

147   Akkor kezded el megtalálni, és a türelmed olyan hosszú lesz, amíg csak nincs is vége. 

Bárki bármit mond rólad, „Nos, nem érdekel, mit mondasz!” Ne engedd, hogy ez 

felka a jo . Ha ezek felka a ak téged, jo , ha előszö  ész i ádkoz i, ielőtt új a 
beszélsz velük. Igen. Igen.  

Ne jöjj indulatba. Ne szeressél kötekedésbe (veszekedésbe) részt venni; ha te szeretsz 

látni felállni valakit a gyülekezetben, és azt mondani, „Tudod mit? Mondom neked, ez 

meg ez, ezt meg azt tette.” 

       Mond azt, „Nos, testvér, szégyelld magad.”  

148   Ha te azt mondod, „Ó, ez így van?” Meghallgattad azt a pletykát? Vigyázz.  

       A Szentszellem nem egy pöcegödör. Látjátok? Nem, nem. Nem, nem. A szív a 

Szentszellem által elfoglalva, telve van szentséggel és tisztasággal. „Nem gondol gonoszt, 

nem cselekszik gonoszt; mindent hisz; elszenved, hosszú-tű ő.” látjátok?  

149   Ne veszekedjetek. Amikor a családban veszekedés van, ne veszekedjetek velük. 

Amikor anyukád azt mondja, „Nem engedem, hogy felmenj abba az öreg gyülekezetbe 

többé. Nos, minden gondolatod arról van, hogy a hajadat megnövesszed. Úgy nézel ki, 

mint valami öreg nagymama.” Ne veszekedj vele.  

       Mond azt, „Jól van, anya. Rendben van. Én szeretlek, ugyanúgy. És én fogok 

imádkozni érted, amíg élek.” látjátok.  
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   Nos, e eszekedjetek. Látjátok? Az i dulat i dulatot szül. Az első dolog, a it 
észreveszel, hogy elszomorítod a Szentszellemet magadtól, és visszamész a 

veszekedésbe. Akkor a Szentszellem elrepül. Az indulat indulatot szül.  

       És a szeretet szeretetet szül. Legyetek telve szeretettel. Jézus azt mondta, „Ezt 

minden ember tudni fogja, hogy ti az Én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” 

Ez a Szentszellem gyümölcse, a szeretet.  

151   És tudtátok-e, hogy ti magatok is kis tere tők ag tok? Tudtátok ezt? Biztosa . 
Észrevettétek, hogy vannak azok az emberek, akik körül csak szerettek lenni. Nem 

tudjátok, hogy miért. Csak, hog  sze ető típusú e e . Láttatok á  il et? [A gyülekezet 

azt mondja, „Ámen.” - Sze k.] Ol a  ked esek, sze etsz kö ülöttük le i. Ez… Ők 
teremtenek egy légkört az életük által, amit élnek, ahogyan beszélnek a 

beszélgetésükben.  

Aztá  látjátok azokat, akiket i dig elke ültök. Ők i de  alkalo al ala i ossz ól 
akarnak beszélni, és alaki ől eszél i. Azt o dják, „Ó, Iste e ! Ott jö ek. Ők k itizál i 
fog ak alakit. Ő itt a  ost, eszél i fog e ől az e e ől. Szeretnek mindenféle 

sze es i eket esél i, ag  ala it a ők ől, ag  ala i il es i ől.” És csak utáltok 

körülöttük le i. Látjátok? Ők te e te ek. Látszólag ag o  ked es e e ek, de ők 
teremtik azt a légkört.  

       És a dolgok, a ik ől go dolkodol, a dolgok, a i selekszel, a viselkedésed, a dolgok, 

a ik ől eszélsz, te e te ek eg  légkö t.  

152   Bementem egy ember irodájába, itt ebben a városban. És az ember egy gondnok 

volt, vagy egy diakónus, egy remek gyülekezetben. Bementem oda az emberhez valami 

üzleti ügyben. És ott olt eg  ádió, a i ől ö ölt a o k-and-roll, vagy twist, vagy 

bármi is volt az, olyan hangosan, ahogy lehetett. És azt hiszem volt ott az irodájában vagy 

eg e  kitűzött képe eztele  ők ől. Most, o dhatod eke , hog  ő il e  ag  
diakónus, vagy sokkal több. Hadd nézzem meg, hogy mit nézel, és mit olvasol, és milyen 

zenét hallgatsz, vagy milyen társaságba jársz, akkor én megmondom neked, hogy milyen 

szellem van benned. Látjátok? Igen.  

153   Amikor hallod, hogy egy fickó azt mondja, „É  tette  ezt eg ezt? A tá saság…” 

Csak e lékezz, e  é dekel, hog  ő it o d. Az ő sza ai ha gosa a  eszél ek. Az ő 
tettei ha gosa a  eszél ek, i t á i, a it o dhat. Ő izo ságot tehet, 
mondhatja, hogy egy Keresztény, persze, és bármit tehet. De csak figyeld meg milyen 

fajta életet él ő. Az el o dja, i ő.  

154   Most el tudjátok képzelni, hogy egy ember, akinek ilyen élete van, hog  ő azt 
mondja, „Iste i g óg ulás a  hi i, az ala i a ada ak ak. Az é ekkel ezelőtt olt. Ma 
nincs ilyen dolog”? Egy ilyen élet méltó az Evangéliumra, amiért, „Krisztus 
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egse esíttetett a i ű ei ké t, és az Ő se ei e  meggyógyultunk?” Azt mondod, „”De 

én egy diakónus vagyok.” Nem érdekel. Lehetsz püspök is.  

155   A iko  é  Shee  püspököt hallotta  két é el ezelőtt, jö  le, soha e  fo dul eg 
újra. Amikor azt mondta, „Egy ember, aki hinne, és próbál a Biblia szerint élni, az olyan, 

mint amikor valaki mocsáron próbál járni.” Sheen püspök, aztán megfordult és azt 

mondta, „Tudod mit, amikor a Mennybe jutok? Amikor találkozom Jézussal, azt fogom 

Neki mondani, hogy ’Én vagyok Sheen püspök,’ és Ő azt o dja, ’Ó, igen, hallottam, hogy 

anyukám is beszélt rólad.’” Pogányság, emberek, akik káromolják az Igét. Isten legyen 

irgalmas. Nem én vagyok a bíró. Látjátok?  

       Ez az Ige az Igazság. Íg  a . És Iste ek a Szelle e felis e i az Ő Saját Írását. Ő 
azo osult az Ő Í ásá al. Az Ő óla eszél. És te azo osít a ag , ha hiszed Azt, és Az 
megadja a te azonosításodnak a felhatalmazást (megbízólevelet).  

156   Ne veszekedjetek másokkal. És ne veszekedjetek ezen a családdal, amint mondtam. 

A szeretet szeretetet szül. És az indulat indulatot szül.  

157   Most figyeljetek. Nézzük meg csak Jézust egy percre. Ő olt a ti példátok. Remélem, 

hogy nem vagytok túl fáradtak. Nézzétek. Nézzük sak eg Jézust eg  pe e. Ő olt a i 
példá k. Ő o dta íg , „Mert egy példát adtam nektek, hogy ti úgy cselekedjetek 

másokkal, ahogyan Én cselekszem veletek.”  

   Most fig eljetek. A iko  Ő eljött a ilág a, amikor ott sokkal több hitetlenség volt a 

ilág a , i t alaha is, az eg általá  e  lassította Őt eg. Ő e t eg e esen 

p édikál i sak ug a úg , és g óg ított ug a úg . Soha e  za a ta Őt. Voltak ott 

k itikusok. Az E e  olt k itizál a az Ő születésétől kezd e az Ő haláláig a ke eszte . 
Megállította ez Őt? Ne , u a . Mi olt az Ő élja? „Mindig azt cselekedni, amit az Atya 

megírt. Mindig azt tenni, ami Neki tetszik.”  

159   Nézzétek Jézust. Arról beszélünk, hogy megalázzuk magunkat? Amikor Isten Maga 

eg  kis a a lett, és ahel ett, hog  eg  öl ső e jött ol a alahol eg  tisztességes 
otthonban, egy trágyadombon született meg eg  istálló a , a őgő o juk között. Ők eg  
rongyba csavarták bele, amit egy igás ökörnek a nyakáról vettek le. A legszegényebbek 

legszegényebbje, és égis az egek és föld Te e tője.  

   Eg  hideg esős éjszaká , ők azt o dták, „Mester, hazamegyünk Veled.”  

   Ő azt o dta, „A rókáknak üregeik vannak, a madaraknak vannak fészkeik, de 

Nekem még nincs egy hely az Én fejemnek lehelyezni.”  

       Isten, Jehova, egalázta Magát, és eg  E e é lett; ű ös test e  kép isel e, hog  
eg áltso  téged és e ge . Akko  kik ag u k i? Ő olt a i példá k. Ki vagyok én? 

Semmi.  



31 
 

162   Mondtam ezt valakinek ma délután egy kis összejövetelen. Azt mondtam, „Minden 

fiú ak, aki Iste től született, előszö  eg kell p ó áltat ia, hog  eg e elődjö  
(megszelídüljön).” Emlékszem arra, amikor az enyém volt, vagy az én legnagyobb órámra. 

Amikor egy ember újjászületik, van ott egy kis pont, mérete, mint a körme hegye, amit 

Isten befecskendez belé, a e dsze é e sze ezeté e , és az elesik az ő szí é e és ott 
horgonyt vet. Aztán Sátán azt teszi, hogy bizonyítja azt. És ha az nincs ott, akkor véged 

(elmentél, elveszett vagy).  

163   Emlékszem ott a kórházban, huszonkét éves, vagy talán huszonhárom éves voltam, 

egy fiatalember. Az én édesapám ott haldoklott a karjaimban, én pedig arról beszéltem, 

hog  Iste  eg  g óg ító. És az é  saját édesapá  szí i fa ktussal odahajtotta az ő fejét a 
karjaimra, és én imádkoztam érte; és láttam, ahogy kifordulnak a szemei, ahogy rám néz, 

és elment, hogy találkozzon Istennel. Átvittem és eltemettem a testvérem sírja mellé, 

akinek a sírján a virágok még frissek voltak, és én egy olyan Istent prédikálok, Aki 

meggyógyítja a betegeket. A közszolgálati vállalatnál óránként húsz centért dolgoztam, a 

feleségem pedig az inggyárban dolgozott, hogy segítsen, hogy lehessen megélhetésünk, a 

tizennyolc hónapos kisfiunknak, Billy Pálnak, és a nyolchónapos kislányunknak.  

       Látta , hog  Wilso  test é ő óli tott. Ő e lékszik erre. Roy Slaughter, és 

éhá a  a égi idők ől.  

164   Mit tettem én? Egy szendviccsel a kezemben az utcát jártam, lejöttem a 

illa oszlop ól, és e te  izo ságot te i i de ki ek Jézus K isztus sze eteté ől. 
El e te  az ő űhel ük e, és egké dezte  őket, hogy beszélhetnék-e a sze előkkel. 

Bementem oda és azt mondtam, „Emberek, meg vagytok már mentve? Én találtam 

valamit a szívemben.” Éjjel bementem az élelmiszerboltba. Hazamentem hajnali két vagy 

három óra körül, egész éjjel a betegekhez hívtak. Nem tudta … Csak leülte , átöltözte  
a munkaruhámba, ott ültem a székbe egy kicsit pihentem napkeltéig, és mentem. És 

ol a  éko  olta , a öjtöléstől, és i ádságtól, a íg i ádkozta , hog  so t és ő é 
voltam fogyva, olyan voltam, mint egy bot. Prédikáltam, és prédikáltam, „Isten nagy, 

Isten irgalmas, Isten a szeretet,” az emberekhez.  

       És az apám itt haldoklott a karjaimban. A testvérem meghalt, elütötték, miközben a 

szószéknél álltam, lent itt egy kis színes Pünkösdi gyülekezetben. Jött valaki és mondta 

nekem, hogy „Az öcséd meghalt fönt az országúton. Egy autó elütötte és meghalt.” A 

testvéremnek a vére ott volt annak az embernek az ingjén, a iko  fele elte őt az 
országúton. Miután eltemettem, az apukám meghalt. Aztán ott feküdt a feleségem.  

165   És el e te  e e a g ülekezeti ház a. Ettől, ahol ez a szószék állt, el o dta  az 
e e ek ek hat hó appal a egtö té ése előtt, „Jönni fog egy árvíz. És láttam egy 

Angyalt vesz egy botot, és megméri, ’huszonkét láb (6,7 méter) magasan a Spring 

utcában.’”  
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       Sandy Davis és azok itt ültek és kinevettek, azt mondták, „1884-ben is csak nyolc 

, ag  tíz  hü el k i olt, fiú. Mi ől eszélsz te?”  

166   Azt mondtam, „Ez lesz. Mert én láttam az egyik látomásban, és Az mondta nekem 

így. És az ott lesz.” És ma van ott egy jel a Spring utcánál arról, hogy huszonkét lábnyi (6,7 

méter) volt a víz. Azt mondtam, „Én utazom a gyülekezeti ház fölött csónakkal.” Én 

megtettem.  

167   A a  az idő e  a felesége  eteg lett. I ádkozta  é te. És jöttem a gyülekezeti 

házba, az emberek vártak rá. Azt mondtam, „Ő haldoklik.”  

       „Ó, éppen a te feleséged, hogy.”  

168   Azt mondtam, „Ő haldoklik.”  

       Átmentem oda, és imádkoztam, és imádkoztam, és imádkoztam. Kinyújtottam a 

keze et. Ő egfogta, „Billy, azon a reggelen találkozunk Odaát.” Azt mondta, „Hozd a 

gyerekeket, és találkozzunk a Kapunál.”  

169   Azt mondtam, „Csak kezd kiáltani, ’Bill.’ Én ott leszek.” Látjátok? És ő el e t. 
Lefektette  őt ott a hullaház a.  

       Hazamentem, hogy lefeküdjek. És a iko  azt tette … A kis Bill  Paul B o  asszo ál 
maradt, és a többiekkel olyan betegen. Az orvos arra számított, hogy bármikor 

meghalhat. Imádkoztam Billyért. És idejött Frank testvér és elkapott. Azt mondta, „A 

babád haldoklik, a kislányod.”  

170   Elmentem a kórházba. Adair doktor nem engedte, hogy bemenjek, azt mondta, „Ő 
agyhártyagyulladást kapott. Te átviheted azt Billy Paulnak.” A ő é  adott eke  
valamiféle piros dolgot, hogy vegyem be, valami nyugtatófélét, valamit, hogy 

lenyugtasson engem. És amikor elmentek a szobából, kidobtam az ablakon a nyugtatót. 

Kiosontam a hátsó ajtón, és lementem az alagsorba.  

       Ott hel ezték el a a át a kó ház előtt, az elszigetelt osztál o , i de  leg ek az ő 
szemeiben. Vettem az öreg szúnyoghálót, elhessegette  azokat o a , és átölelte  őt. 
Letérdeltem és azt mondtam, „Istenem, az apám és a testvérem ott fekszenek a sírban, 

és a virágok frissek a sírjukon. És ott van Hope, amott fekszik. És itt van az én babám, 

haldoklik. Ne edd el őt, U a .  

   Ő sak lehúzta a függönyt, mintha azt mondaná, „Fogd be. Nem akarlak hallani 

téged egyáltalán.” Ő ég sak e  is eszélt ele .  

   Akko , ha Ő e  eszél hozzá , az olt a Sátá  ideje. Azt o dta, „Azt gondoltam, 

te azt o dtad, hog  Ő eg  jó Iste . Mi ez az egész, a i ől kia áltál? Te sak eg  fiú 
(szolga, inas) vagy. Nézz körül a városban. Minden lány és minden fiú, aki valaha társad 

volt azt hiszi, hogy elvesztetted az eszedet. És el is vesztetted.” Most ő e  o dhatta 
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nekem, hogy nincs Isten, mert én á  látta  Őt. De azt o dta, hog  Ő e  tö ődik 
velem.  

173   Ott ültem egész éjjel, egész nap. Azt mondtam Istennek, „Mit tettem? Mutasd meg, 

Uram. Ne engedd, hogy ártatlanok szenvedjenek miattam, ha én tettem rosszat.” Nem 

tudta , hog  Ő p ó ál e ge . De minden fiú, aki Istenhez jön, meg kell próbáltatnia. Azt 

mondtam, „Mond el nekem, mit tettem. Én rendbe fogom tenni. Mit tettem, csupán 

prédikáltam egész nap és egész éjjel, és csak odaadtam az én életemet Neki, állandóan? 

Mit tettem?”  

       Sátán azt mondta, „Így van. Látod, most, amikor rólad van szó, és te mindenkinek 

el o dtad, hog  Ő eg  ag  g óg ító, és ott fekszik a te a ád, haldoklik. Ő égis 
visszautasít, hogy meghallgasson. A feleséged eghalt tu e kulózis tüdőg ulladásban. Te 

o dod, hog  Ő eg tudja g óg íta i a ákot, és ott a  Ő. Most, te eszélsz a ól, hog  
Ő jó, és, hog  il e  jó az e e ekhez. Mi a  eled?”  

174   Akkor elkezdtem hallgatni rá. Ez az érvelés. Azt gondoltam, „Ez igaz.”  

       Azt mondta, „Ő szólhat a. Ő e  eszéli az Igét. Csak á éz e a a ád a, és ő 
élhetne.”  

       Azt mondtam, „Ez igaz.”  

       „És amennyit te tettél Neki, és égis ez az, a it Ő tesz eked.”  

175   Azt mondtam, „Ez igaz.” Elkezdtem gondolkodni. „Nos, mi van?” Látjátok? Minden 

elkezd összeomlani, amikor az érveléshez jössz. De amikor eljutsz Ahhoz, Azon függsz. Az 

ottmaradt. Már készen álltam kimondani, „Akkor abbahagyom.”  

       De amikor lejutsz addig, a íg i de  é elési e ő összetö t, akko  eljuttok az 
Örökkévaló Élethez, az Újjászületéshez. Mi lett volna, ha az nem lett volna ott? Mi lenne, 

ha nem lenne? Mi nem ismernék egymást úgy, ahogyan most tesszük. Ez a gyülekezet, 

akkor nem lenne itt így, azok az ezrek és milliók szerte a világon. De hála Istennek, Az ott 

volt.  

176   Akkor azt gondoltam, „Mi? Ki vagyon én, különben is? Ki vagyok én, hogy 

egké dőjelezze  az Ő Méltóságát? Ki ag ok é , hog  egké dőjelezze  a Te e tőt, 
Aki az én élete  adta eke  itt a földö ? Ho a  ette  é  azt a a át? Ki adta őt 
nekem? Ne  az e é , külö e  is. Ő sak köl sö adta eke  eg  idő e.”  

       Azt mondtam, „Sátá , tá ozz tőle . Át e te , keze et átette  a a á a.” Azt 

mondtam, „Isten áldjon, édesem. Egy perc múlva apa elvisz le, anya karjaiba. Az Angyalok 

elviszik a te kis lelkedet. És én találkozni fogok veled azon a reggelen.”  
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       Azt mondtam, „U a , te adtad őt eke . Te eszed őt el. Még ha egölsz is e ge , 
ahogyan Jób mondta, mégis én szeretlek Téged, és hiszek Neked. Ha a pokolba küldesz 

engem, szeretni foglak, mindenképpen. Nem tudok elszabadulni attól.” Na, tessék.  

      Csak egy értelmiségi mindent összetör. De személyes kapcsolatot kell szerezned. Újjá 

kell születned.  

177   Ez az oka, hogy a szolgálók eltávoznak a nagy vádaktól, és dolgoktól. Azt mondják, 

„Nincs olyan dolog, mint Isteni gyógyítás. Nincs olyan dolog, mint ezek a dolgok.” Ők soha 
e  oltak azo  a sze t földö , a i ől a eggel eszélte . Ők se it e  tud ak 

Arról. Hog a  o dhatják, hog  ők Iste  g e ekei, és megtagadják Istennek Igéjét? 

Hogyan teheted ezt, hogy megtagadod a valódi Szentszellemet, amely megvásárolt 

téged?  

178   Ó, sak e lékezz, hog  Jézus a halálig alázta eg agát é ted. Ő e  olt 
kötekedő. A iko  az a á a köptek, Ő e  köpött issza. A iko  a szakállát tépdesték, Ő 

e  tépdeste az ö ékét. A iko  a ul ütötték Őt, odata totta a ásik oldalát is, Ő soha 
e  pofozta fel őket. Ő i ádkozott é tük, és alázatosa  já t. Ő olt az alázat példaképe.  

17    Ő tele olt hittel. Mié t? Ő tudta, hog  az Ő Sza ai e  tud ak kuda ot alla i. Ő 
a i a élt az Igé el, a íg Ő lett az Ige.  

       Ó, Iste e ! Hadd ta tsa  é  fel i dkét keze et Iste ek ez előtt a hallgatóság 
előtt. Hadd éljek é  is íg . Ez az Ige hadd legyen annyira én, hogy ez az Ige és én 

ugyanazzá legyünk. Az é  sza ai  hadd leg e ek az Ő Igéje; hadd leg e  az é  szí e ek 
go dolata. Hadd leg e  Ő az é  szí e e , az é  el é e . Add, hog  az Ő 
parancsolatai legyenek az én értelmem oszlopaihoz kötve. Kösd azokat az én szívemnek 

oszlopaihoz. Hadd lássa  é  sak Őt. A iko  jö  a kísé tés, hadd lássa  K isztust. 
A iko  a dolgok ossz a fo dul ak, hadd lássa  sak Őt. A iko  elkészülök, és az 
ellenség próbál engem felmérgelni, hadd lássam Jézust. Hog  Ő it te e?  

   Ő a i a az Igé e  olt, a íg Ő és az Ige ug a azo  dologgá lett. Fig eljétek.  

   Neki e  kellett eszeked ie. Ő tudta, hog  Ő és az Ige ug a az. Ő tudta, hog  Ő az 
Isten Igéje megnyilvánulva, és végül Isten parancsára le fogja g őz i a ilágot. Ő tudta, 
hog  Ő az Ige. Neki hite olt. Ő tudta, hog  hol állt. Neki e  kellett azt egtá g al ia, és 
mondani, „Gyertek át ide.”  

182   Az ördög azt mondta, „Most nézd, Te tudsz csodákat bemutatni. Tudod, hogy nagy 

hited van. Te tudsz csodákat tenni. Én építhetek neked egy épületet, ami kétszer akkora, 

mint Oral Roberts-é. Me t az e e ek i d… Az eg etle  dolog, a it te ed kell, 
utasd eg ekik. Csak ugo j le e ől az épület ől, sak e jél le, e t eg a  í a, 

látjátok, ’Az Angyalok hordoznak Téged, nehogy egüsd a lá adat eg  kő e .’” Látjátok?  
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       Ő tudta, hog  Neki hatal a a . Ő tudta, hog  Ő eg is tud á te i. Ő tudta, hog  az 
Ő e e a , de e  aka ta addig hasz ál i, a íg Iste  e  o dta Neki. Látjátok? Ő 
azt akarta, hogy Isten legyen Benne, az Ige legyen mindenben. És Ő tudta, hog  a ikor 

bármit szól, az Istennek az Igéje volt; és bár az egek és föld elmúlnak, az Ige egy nap 

g őz i fog.  

   Ő e  olt kötekedő és izgatott. Ő sak szólta Iste  Sza ait. Mi de  Szó, a i a 
szájából kijött, Isten felkent Igéje volt.  

       Nem lenne csodálatos, ha ezt mi is elmondhatnánk magunkról, hogy „Az Én szavam 

és Isten Szava ugyanaz. Amit É  o dok, Ő azt tiszteli, mert Én nem teszek semmit, amíg 

Ő e  o dja Neke  előszö ”? Ó, ott van a te példád. Ott van egy élet, amely méltó az 

Evangéliumra.  

184   Nem azok a papok, akik annyira képzettek és csiszoltak, és mind ezek a nagy 

méltóságok, és állnak és hosszan imádkoznak, és felemésztik az özvegyek házait, és 

ág ják a agas hel eket a g ülekezet e , és i dezeket a dolgokat. Ők oltak… Az e  
egy méltó élet az Evangéliumra.  

       De Ő olt éltó az E a géliu a, a i a, hog  Iste  azt o dta, „Ez az Én szeretett 

Fiam, Akiben Én gyönyörködöm (megelégedetten Vagyok). Őt hallgassátok. Az É  Igé  Ő. 
Ő az É  Igé . Ő és É  ug a az ag u k.”  

185    Tudjátok, fig eljétek ezt ost. Ő tudta, hog  az Ő Igéje égül le fogja g őz i a 
ilágot. Ő tudta, hog  az Ő Igéje ho a  jött. Ő tudta, hog  Az soha e  all kuda ot, 

ezért mondta azt, hogy „Az egek és a föld elmúlnak, de az Én Igém soha el nem múlik.” 

Látjátok? Ő o dhatta ezt. Ő eg  E e  olt, Aki Ő és Iste  Igéje ug a azzá lett. Ő azt 
o dta ekik…  

       „Nektek ezt, és azt kellene tennetek.”  

   Ő azt o dta, „Ki tud a E ge  ű el elítél i? Ki tud a E ge  ádol i?” A ű , 
„hitetlenség.” „Ha Én Iste  ujjá al űzö  ki az ö dögöket, akko  a ti fiaitok ki által űzik ki 
azokat?” Látjátok? Ha nem az volt, akkor valami másnak kellett lennie. Látjátok? „Ha 

É …”  

       Ők azt o dták, „Nos, i ö dögöket űzü k.”  

   Ő azt o dta, „Ha Én Isten ujjával teszem ezt, Istennek egy igazolt Igéje által, akkor 

a ti fiaitok ki által űzik ki azokat? Ítéljétek eg agatok.”  

188   Az Ő apjai ak e e ei, és az e e ek kigú olták Őt, ki eszélték Őt. De Ő, ők 
egalázták Őt i de  ódo , ahog  tudták. Mi de  fajta go osz dolgot mondtak 

elle e, de Ő sak e t to á .  

       Most egy percben szeretném befejezni, ezt mondván.  
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   A ai e e ek eg  so ó ideg eteg. A ai e e ek eg  so ó ideg eteg. Ők 
félnek, hogy vegyék Istennek ígéreteit. Gyülekezeti emberek, gyülekezeti szervezetek, 

g ülekezeti sze ezetek fél ek, hog  eg ék Iste  Igéjé ek a ai ap a szóló kihí ását. Ők 
felismerik. Ők felis e ik, hog  az ő ode  állapotuk, és az ő szo iális tá sasági  
e a géliu uk, a it ők hi det ek, hog  az e  fog egfelel i az óra kihívásának, nem 

jo a , i t ahog a  Sá so  eg tud a felel i az ő állapotá a . Iste  kellett hozzá.  

       És itt van a program, ami megígérte azt. Egy perc múlva eljutok ahhoz.  

190   Egy pillanatig ennél akarok maradni. Bár Keresztényeknek nevezik agukat, ők 
elfogadják a hitvallásokat, az ember-készítette hitvallásokat, és ezekkel helyettesítik Isten 

Igéjét. Tehát ők tudják e i a hit allást, e t az e e ek készítették azt. De ők fél ek, 
hogy a hitüket Istenbe helyezzék, és azt állítják, hogy sze etik Őt. Ez igaz. És azt 

o djátok, hog  ez az élet éltó az E a géliu a? Ne  lehet, á  ők g ülekezeti tagok. 
De ez nem méltó az Evangéliumra. Valóban nem.  

191   Az Evangélium! Jézus azt mondta, „Menjetek az egész világra, és hirdessétek az 

Evangéliumot minden teremtménynek. Ezek a jelek kö etik a hí őket.”  

       És amikor te megtagadod azt, hogy ez követi a hí őket, hog a  lehet e az életed? 
Nem számít, talán soha nem mondasz egy csúnya szót, lehet, hogy megtartod mind a tíz 

parancsolatot, de ennek semmi köze nincs ahhoz. Az még mindig nem méltó az 

Evangéliumra. Látjátok? Nem lehet az.  

       Azok a papok egta tották azt, és égse  oltak éltók. Ő azt o dta, „Ti 

at átoktól az ö dögtől ag tok.” Ki tehette volna egy ujját egyre is azokból az 

emberek ől? Eg  ű ös jel és i galo  élkül egkö ezték őket. Szent emberek! És Jézus 

azt mondta, „Ti a ti at átoktól az ö dögtől ag tok,” amikor az Evangélium bejött. 

   Ha á  Ke eszté ek e ezik agukat, ők sze etik ta ta i a hit allásokat, az ő 
hitvallásaikat. Ó! A hitvallások létrehozzák és kielégítik a mai napi modern embereknek a 

gondolkodását. És egy olyan ember, aki ma sikeres akar lenni, a modern gondolkodásmód 

szerint kell járnia. Hadd mondja el ezt tisztán és világosan. Látjátok? Egy ember, ha 

sike es aka  le i, a ai idő go dolkodás ódjá al kell halad ia. Ez… Ők kö e e ek, 
és azt mondják, „Ó, ő e  eg  ked es e e ? Ne  sodálatos ő? Csak ott marad olyan 

egyenesen, és soha nem tart minket túl tizenöt perccel. És a mi pásztorunk nem kiabál 

fol to  á k ezek ől a dolgok ól.”  

       Szégyellje magát az a pásztor. Bármely ember, aki a szószékhez állhat, és elnézi ennek 

a ap ak ű ét, és e  kiált elle e, azzal az e e el ala i aj a . Ő e  éltó az 
E a géliu a, a i ől azt állítja, hog  hi deti. Ez igaz. Tehát így tesznek, csinálnak 

maguknak kifogásokat, mondván, „Most, nézzétek az én gyülekezetem!”  
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   Ne ég eg  e e  idejött eg  izo os ag  g ülekezet ől, és ő í t eg  
szakdolgozatot. És azt mondta, „Én írok az Isteni gyógyításról.” Azt mondta, „Branham 

testvér, mi szeretünk téged a mi felekezetünkben.” Az egyik legnagyobb felekezet, az 

egyik legnagyobb a nemzetben, vagy a világon. És azt mondta, „Mi szeretünk téged 

ebben a felekezetben.” Ő itt olt Jeffe so  Villa-ban. De azt mondta, „Jöttem 

egtudakol i e ől az Iste i g óg ítás ól.” Azt mondta, „Csak egy hiba van, amit az én 

gyülekezetem valójában talált.” Látjátok? Azt mondta, „Túlságosan sokat vagy a 

Pünkösdiek körül.”  

       Azt mondtam, „Nos, tudod ez így van.” Azt mondtam, „Ez igaz. Tudod, én mindig is 

sze ette  ol a eg  lehetőséget, hog  elsza aduljak tőlük.” Azt mondtam, „Mondok 

neked valamit. Elmegyek a ti városotokba, te ráveszed a gyülekezetedet, hogy 

támogasson engem.”  

       „Ó,” azt mondta, „ők e  fogják.”  

       Azt mondtam, „Ez az, amit gondoltam. Ez az, amit gondoltam.”  

194   Azt mondta, „Látod, az én felekezetem nem áll ki ezért.” Ez ugyanolyan kifogás, 

mint, „Feleséget vettem,” vagy „vettem egy igás ökröt.” Nem érdekel, hogy hány doktori 

címed van, és mennyire néz fel rád a te felekezeted. Ez a fajta szolgálat nem méltó az 

E a géliu a, a i ől e e  a Kö e  í a a . Igaz.  

195   Bárki gyülekezeti tag, aki ilyen dolgok oldalára fog állni, és Kereszténynek nevezik 

agukat! És ki eg  ide és él… És az asszo ok ágják a hajukat, és olyan ruhákat 

isel ek, a i ől a Bi lia azt o dja ekik, hog  e teg ék. A férfiak úgy viselkednek most, 

„egy formája van a kegyességnek,” isznak, cigarettáznak, és többször házasodnak, és 

diakónusok lesznek a gyülekezetben, és még pásztorok is, és így tovább. És az emberek 

ilyen dolgokkal együtt haladnak, az ilyen fajta élet nem méltó az Evangéliumra.  

196   Egy asszony, aki meg és veszi a telefont, és pletykálkodik, és elkezd veszekedni a 

gyülekezetben, és ilyen dolgokat tesz, az nem egy olyan élet, ami méltó az Evangéliumra, 

amit mi próbálunk képviselni. Bármely ember, aki darabokra tör egy gyülekezetet, és 

elkezd viszályt (ellenségeskedést) az emberek között, és ilyen dolgokat tesz, nem méltó 

az Evangéliumra, amit mi prédikálunk. Pontosan. „Ez egy formája a kegyességnek, de 

megtagadja annak az erejét,” az Iste ek hatal át, a i egő iz az il es itől.  

   Most fig eljetek, ők e  teszik azt. Ők sak e  fogják egte i. Meg a  a 
kifogásuk, hog  az ő g ülekezetük e  hisz A a . Ők…  

       Nos, de Jézus azt o da á eg  e e ek a este, eszél az ő szí éhez és azt 
mondja, „Én azt akarom, hogy menj, és hirdesd a teljes Evangéliumot.” 

       „Az én gyülekezetem nem áll ki Azért, Uram. Bocsáss meg nekem, ha akarsz. Ez egy 

nyomós indok é  kapta  eg  kitű ő díjat . Tudod, é  ag ok a pászto  a leg ag o  
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gyülekezetben, ebben a városban, Uram. Ó, mi dicsérjük a Te Nevedet ott! Igen, uram. Mi 

biztosan. Én nem tudom megtenni azt.” Az ug a az a kifogás, ug a az a dolog. Íg  ők 
nem jönnek el a szelle i lako á a, a i az Ő ígé ete, az igazolt Ige.  

198   Nem mondta Jézus, „Ahol a tetem van, oda fog ak g űl i a sasok?” Most, „Sasok,” 

e  öl ek. Sasok! Ahol a oslék a , és a othadt, akko  az öl ek odag űl ek. De ahol 
a friss, tiszta Hús van, a sasok fog ak odag űl i. Látjátok? Biztosa . Ahol az Ige, a sas 
Eledel, ők oda fog ak g űl i.  

   Tehát ők e  jö ek el a szelle i lako á a, a i e eg a ak hí a. Hiszitek, hogy 

Isten meghívást adott Amerikának, az elmúlt tizenöt évben egy nagy ébredésre, egy 

szellemi lakomához? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.” - Szerk.] Eljöttek? Nem, uram. 

Nem, uram. Aztán, elutasítani, hogy eljöjjenek, az az élet méltó-e az Evangéliumra, bár 

annak nevezik magukat?  

200   Amikor nem régen egy ember jött hozzám, leült az asztalhoz és azt mondta, 

„Branham testvér, kérlek, nyúlj át az asztalon,” egy nagy ember volt, „szeretnék kezet 

fogni veled. Szeretlek.” É  olta  eg  g ülekezet e  és hallotta  őt p édikál i. Azt 
mondta, „Szeretlek. Én hiszem, hogy Isten szolgája vagy.”  

       Azt mondtam, „Köszönöm, doktor. Én is szeretlek, szintén.”  

       Azt mondta, „Én el akarom mondani, hogy mennyire szeretlek téged, mint egy 

testvért.” Azt mondta, „Látod az én kis királynémet itt ülni, az én feleségemet? Emlékszel 

rá?”  

       Azt mondtam, „Igen.”  

       Azt mondta, „Az orvos csak két hetet adott neki, hogy éljen szarkómás rákkal. És te 

jöttél a városba és imádkoztál érte. És felnéztél és volt egy látomásod. Visszanéztél és 

mondtad nekem, ’ÍGY SZÓL AZ ÚR, ő eg fog g óg ulni.’ Ott volt a nagy folt a hátán, 

eltű t, ol a ak látszott, i t eg  hatal as… i t eg  észe egy asszony mellének, 

a el  efelé húzódott az ő hátá a, eg e ese  az ő ge i é e. Ott i s ég eg  folt se  
abból ma.” Azt mondta, „Ott ül az én királyném, él ma.” Azt mondta, „Hogyan tehetnék 

bármint, csak, hogy szeretlek téged, mert imádkoztad a hit imádságát? Hogyan is 

tehetném, hogy ne higgyem, hogy te Isten szolgája vagy, amikor láttál engem, és 

pontosan megmondtad, hogy mi fog történni?” Azt mondta, „Most nekem van valami a 

számodra, Branham testvér.” Azt mondta, „Én a legnagyobb Pünkösdi egyesülethez 

tartozom.”  

       Azt mondtam, „Igen, uram. Tudom ezt.”  

       Azt mondta, „Nemrég beszéltem a testvérekkel, és azt mondták nekem, hogy lépjek 

kap solat a eled, és o dja  el azt, hog  az eg  szég e , hog  te az Iste től kapott 
szolgálatot egy csoport távoli emberhez a folyónál, és körbe viszed.”  
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       Azt mondtam, „Ez igaz?”  

       Azt mondta, „Igen.” Azt mondta, „Isten ezt a szolgálatot azért küldte, hogy a magas 

po tokat, a ezető hel eket, a magabiztos helyeket elérje.” 

201   Akkor láttam, hogy egyenesen az ördög beszél. Azt gondoltam, „Igen, ’Ugo j le e ől 
a heg ől, és utasd eg, tudjátok, e ől az épület ől.’” Látjátok? Látjátok?  

       Azt gondoltam, „Csak engedem, hogy picit tovább menjen.” Az én öreg anyukám azt 

mondta, „Adj a tehé ek elég kötelet, és ő felakasztja agát.” 

       Azt mondtam, „Ez igaz?”  

       „Igen.” Azt mondta, „Ez egy szégyen, amit csinálsz.” Azt mondta, „Mi vagy te? Ma 

már alig tudsz magadnak egy ételt venni.” És azt mondta, „Nézd meg Oral Roberts-t, és 

azokat, kitö t, és a te szolgálatod eg  százada a ak. Nézd, i e e ek ők.”  

       Azt mondtam, „Igaz. Így van.” Látjátok?  

       És azt mondta, „Az én csoportom magához vesz téged. Beveszünk téged, mint egyik 

testvérünket. Mi mindannyian adjuk neked a közösség jobbját, és bérelni fogunk egy 

epülőgépet, és egadjuk a te é edet, hetente ötszáz dollárt, vagy többet, ha akarod. És 

elküldünk téged az ország minden nagyobb városába.” Ez itt történt Phoenix-ben, 

A izo á a , az asztal túl oldalá . És ő azt o dta, „És i fizetjük a te…” Azt mondta, 

„Akko  hag  a ilágot, a külső ilágot, hagyd a méltóságokat, a nagy embereket, a fel és 

fel…” Azt mondta, „Te mindig azokról beszélsz lent és kint. Mi veszünk fel és ki.” Azt 

mondta, „Hadd lássák azok az Úr kezét. Aztán én hozom a feleségemet oda, és mások is, 

tudják bizonyítani, hogy azok a dolgok, amiket mondtál megtörténnek.”  

202   Azt mondtam, „Ige , u a . Ez ag sze ű le e.”  

       Most látjátok, az ember, aki egy pozícióban, egy D.L, LL.D, könyveket ír, látjátok, 

i odalo ak a dokto a, kitű ő í ó, kitű ő e e . Látjátok? Ő e  is e i a Szentírást.  

       Tudtátok, hogy az Angyal, aki ilyen cselekedeteket végzett, soha nem ment 

Szodo á a? Ő ott a adt a kihí ott sopo ttal, Á ahá al.  

       Ez az e e  e  tudott e ől. É  sak hag ta  őt agá a, sak üljö  ott eg  ki sit. 
Csak látni akartam, mi a fogása. Azt mondtam, „Nos, mit kellene tennem?”  

Azt mondta, „B a ha  test é , sak eg  dolgot o dtak ők… Mi eg eszéltü k eg  
néhány dolgot, kis apró dolgok, amiket te tanítasz, csak tedd félre azokat.”  

       Azt mondtam, „Például, mit testvér?”  

       „Ó,” mondta, „a te keresztségedet, tudod. Tudod, úgy keresztelsz, mint az egység 

hí ők, és il es i.” Azt mondta, „Ilyen apró dolgok.”  
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       Azt mondtam, „”Ó?” Mentem tovább.  

       És azt mondta, „A kezdeti bizonyíték; és asszony prédikátorok, és csak néhány 

apróság.”  

203   Azt mondtam, „Hát bizony?” Azt mondtam, „Tudod, meglepett, hogy Istennek egyik 

szolgája megkérné Istennek egy másik szolgáját, miután ilyen tiszteletet adsz nekem, 

hogy engem egy prófétának hívsz, és tudod, hogy az Úr Igéje, vagy az Igének a 

kinyilatkoztatása a prófétához jön. És megfordulsz, doktor pápa, (az nem beszél a te jó 

é tel ed ől , és megkérnéd Istennek egy szolgáját, megkéred Istennek egy másik 

szolgáját, hogy megalkudjon a ól a dolog ól, a i… ? …a i tö et jele t eki, i t a saját 
élete.” Azt mondtam, „Nem, uram, pápa testvér. Semmi esetre sem tenném ezt. Nem, 

uram.”  

       Mi ez? Ott van egy magja az Örökkévaló Életnek; élet vagy halál, akár nagy ember 

vagy, akár nem vagy nagy ember.  

   A i ap elhaladta  ellette… Ne  tiszteletle ség a két fé fi felé. Látta  ott eg  
ag sze ű képet, Tulsa-ban, Oklahomában; Oral Roberts új helyre jön, egy szeminárium, 

szolgálók képzésére. Ez sokba fog kerülni. És tudom Demos Shakarian, és Carl Williams 

test é től, és azoktól, akik ag o kezelők a testület e . Öt e  illió dollá , három millió 

dolláros épület; egy Pünkösdi fiúnak, ez egy nagy összeg, amit Isten adott neki.  

205   Azt gondoltam, „Neke  eg  sze i á iu ? A kezdettől ellene vagyok.”  

206   És azt mondta, „O al Ro e ts ag  sze i á iu á ak jö ő eli ottho a.” Lementem 

az úton, ott volt egy nagy modern dolog. És Oral Roberts egy kis rongyos sátorban jött el 

hozzám összejövetelre Kansas City-be, Kansasban.  

       Azt mondta, „To  Os o  jö ő eli ottho a,” ó, ember, körülbelül három-négy 

millió dollárt költöttek az ilyen helyekre.  

       És ott Tommy Osborn az egyik leg e eke  Ke eszté  e e . Ő eg  igazi fé fi, eg  
igazi Iste től küldött e e . Ott állt az ut a túloldalá , kis ideges fiú, kisfiú és lány egy 

autó a ; kö e szaladt, és azt o dta… ? … „Branham testvér, ott voltam, és láttam, 

amikor az a megszállott (elmebajos) ember kifutott. És láttam, hogy te odamutatsz az 

ujjaddal az ő a á a és azt o dod, ’Jézus Krisztus Ne é e  jöjj ki előle.’ Látta  őt 
leesni a lábaid elé; iutá  ő egfogal azta a jóslatát, o d a, ’Ma este hatezer-ötszáz 

ember szeme láttára ütlek ki téged.’” És azt mondta, „Láttalak téged ott állni, soha nem 

emelted fel a hangodat, és azt mondtad, ’Az Úr Nevében, mert te kihívtad az Isten 

Szellemét, ma este a lábaim elé fogsz esni.’ Ő azt o dta, ’Majd én megmutatom neked, 

kinek a lábai elé fogok esni.’”  

207   És azt mondtam, „Jöjj ki előle Sátá .” Ő sak hát aesett és odatapadt egyenesen a 

lábamhoz a padlón. 
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       Azt mondta Tommy, „Isten az Isten, Branham testvér. Ez minden.” Azt mondta, „Én is 

odaszögeztem magamat egy házba két vagy három napig is.” Ő e  tü tőztette agát. Ő 
el o dta ezt. Ő e  szég ellte ezt. Azt o dta, „Te gondolod, hogy nekem megvan a 

gyógyítás ajándéka?”  

208   Azt mondtam, „Felejtsd el Tommy. Te el voltál küldve, hogy prédikáld az 

Evangéliumot. Menj, prédikáld Azt. Menjél Bosworth testvérrel ott.”  

   És ézte  és látta . É  kezdte  ielőtt azok kette  elkezdték.  

       Azt gondoltam, „Ott van Oral Roberts ötszáz géppel, még csak egyetlen emberi kéz 

sem érinti meg a leveleket; négy millió dollár van a posta fiókjában az elmúlt évben.” 

Négymillió; az összes pénz egynegyede, amit az egész Kereszténység kapott az egész 

világon; a pénz egynegyede az egész Kereszténységben, egy emberhez jött be. Milyen egy 

hely! Kimentem oda, hogy lássam azt.  

210   És most Oral az én testvérem. Az e é ! É  sze ete  őt. Ő eg  igazi ajtá s, igazi 
fé fi, és sze ete  őt. És ő ag a ta t e ge , és é  is sok a ta to  őt. Csak mi nem 

értünk egyet a Szentírásról.  

       És To  Os o , ő se  jo . És sok a é tékele  őt. Ő az eg ik legremekebb 

ember, akivel találkoztam, Tommy Osborn.  

       „És ezek az emberek,” azt gondoltam, „a iko  e e te  az ő i odájuk a, és látta  
mire jutottak, azt hiszem szégyellném, hog  ők jöjje ek, és lássák az e é et; eg  kis 
írógép, és próbáljuk a leveleket gépelni. És micsoda dolog! Én csak ennyire vittem (Ülök 

eg  lakóko si égé e, e e  az idő e .” Azt gondoltam, „Milyen lenne az?”  

       Aztán kimentem. Azt gondoltam, „Nos, ’O al Ro e ts jö ő eli ottho a.’ ’Tommy 

Os o  jö ő eli ottho a.’ Egyikük sem beszél a másikkal.”  

       Tehát, mentem le az úton. Azt gondoltam, „De mi van velem?”  

211   És Valami azt mondta, „Nézz fel.”  

212   Azt gondoltam, „Igen, Uram, hadd rakjam az én kincseimet a Mennybe, mert ott van 

az én szívem.” Most én ezt nem önsajnálatból mondom. Csak azért mondom, mert ez 

történt, és Isten tudja, hogy ez igaz. Látjátok?  

213   Hol vannak a te kincseid? Szeretnél egy nagy valaki lenni? Ha igen, akkor senki vagy. 

Amíg eljutsz egy olyan helyre, hogy nem akarsz egy nagy valaki lenni. Te szeretnél Krisztus 

egy kis alázatos szolgája lenni. Ez a kiút. Ez minden.  

214   Boze testvér, és a többiek egy gyülekezetet alapítottak Chicagóban. Ők sak 
otthag ták feladták  a Filadelfiai g ülekezetet ezé t a felekezeté t. Most ők eszéltek eg  
e e ől, aki ek kifo dított ka átja a , ala i DD. Azt mondtam, „Kifelé megy az 
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utatok. Ha ti akartok találni egy igazi pásztort a gyülekezeteteknek, akkor egy kis alázatos 

ö ege e t eg etek, aki ég a e ét is alig tudja elol as i, aki ek a szí e tűz e  ég 
Istenért. Csak vegyétek ezt az embert. Ez az, aki nektek kell, valaki, aki nem ismeri ezeket 

a dolgokat, valaki, aki nem fog diktálni és vezetni, és nem fog mindenféle adósságokba, és 

minden másba vinni, és csak táplál titeket Isten Igéjével. Ezt a fajta személyt kell venni.” 

       Íg  ők e  jöttek a szelle i lako á a. Be kell fejez e . Most ag o  túl e te  az 
idő . Kö ül elül hat pe  úl a ele gede  a g ülekezetet, ha az Ú  úg  aka ja.  

215   Hallom, hogy néhányan azt mondják, „De Branham testvér, azért alá kellene 

támasztanod azt a kijelentésedet, (hogy az emberek ma idegbetegek).” Mondják, „Az 

e e ek e  ideg etegek. Ezek az e e ek e  ideg etegek. Ők sak ű eltek.” Ők 
ű elt ideg etegek akko . Ez igaz. Ige . „Ők e  ideg etegek. Ők ű eltek.”  

       Akkor szeretnék feltenni egy kérdést. Látjátok? Ti megértitek. Szeretnék feltenni egy 

ké dést akko . Ké e , ag a ázza el alaki az ő selekedeteiket, a it a tesz ek, ha ők 
e  ideg etegek. Mo djátok eg, hog  ié t seleksze ek ők úg , ha ők e  

idegbetegek; látjátok, minden ember az ő kapzsi ohó  felekezete felé o zódik. Jézus 
e  il e  olt. Ő e  sü getett se it. Látjátok? Ő e  olt kapzsi. Ő olt a i példá k.  

216   Bű té ek a e zet e , a e zet ek tö  ű té e a , i t alaha olt. Mi a 
baj? Tizenévesek, g ülekezeti tagok, g ilkol ak, fé fiak feleségük e lő ek, és saládjuk a, 
és felg újtják a g e ekeiket. Nézzétek a ű özési hullá ot. És ők e  ideg etegek? 
Akkor mi a baj? Mi az ő iselkedésük?  

       Hatalom-ő ült e zetek, i de ki i de t aka  el e i… tö iek, és létrehozni egy 

zászlót eg  e zet e , hog  az ő zászlójuk leg e , és az ő e zetük. Hatalo -ő ültek!  

   Az e köl stele ség, ié t, a ilág e köl stele e , i t alaha olt. Meztele  ők 
vannak az utcákon, meztelen asszonyok, és azt mondjátok, hog  ők az eszük él a ak? 
Nem lehetnek.  

   Fig eljetek. A Bi liá a  olt eg  e e , aki le ette a uháit, ez olt Légió. Ő e  
olt az eszé él. A iko  Jézus egtalálta őt, és eszéhez té ítette őt, ő felöltözött. Igaz.  

       Miért veszitek ti le a ruhákat? Az ördög. Ez igaz. Azt mondják, hogy nem idegbetegek? 

Induljatok itt el az utcán, és vezessetek négy, vagy öt háztömbnyit anélkül, hogy meztelen 

őt lássatok, és g e tek issza, és o djátok el eke . Re d e . De ítsétek ki. Já jatok 
utána.) 

219   Azt mondjátok, hogy nem idegbetegek? Akkor mi a baj? Nem lehetnek a józan 

eszük él. Eg  józa  eszű asszo  e  te é ezt; eki tö  é tel e a . Ő tudja azt, hog  
minek teszi ki magát. Egy csomó vágyakozó ördögnek ott kint, csak mocskos, szennyes, 

piszkos, iszákos e e ek, g ilkosok, és i de  ás. Ti azt o djátok…  
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   A ilág ost tö  alkoholt iszik. Ők tö  pé zt költe ek alkohol a az Eg esült 
Álla ok a , i t élel isze e. Sze i te  ez… elfelejtette , hog  hányszor több az 

alkohol adósság költsége évente a nemzetben, mint amennyi korábban volt. És mit csinál 

az alkoholizmus? Elküld téged az ő ültek házá a.  

221   Rák. Amikor az orvosok a világ minden tájáról írnak a magazinokban, és elmondják 

nektek, hogy „Rákot a cigaretta lerakódása okozza.” Kipróbálták a patkányokon, 

e izo ították, hog  tüdő ákot okoz. A tüdő ák het e  százalékát a iga etta okozza. És 

azok az asszonyok és férfiak pöfékelik azokat egyenesen le, és fújják bele az arcodba. Ha 

ez nem idegbetegség, akkor mi az idegbetegség?  

222   Amikor Jézus Krisztus Evangéliumát lehet hirdetni, és bizonyítva van, és a Menny 

Iste e a Tűzoszlop fo ájá a  lebeg az emberek fölött, és megmutatja Jézus Krisztust az 

Ő eljö etelé ek utolsó összejö etelé e , és megadja nekik az utolsó jelet. És nevetnek 

Azo , és gú t űz ek Belőle, és g ülekezeti tagok ak hí ják agukat; és azt o dják, 
hogy nem idegbetegek? Mag a ázzátok eg ezt. Nag o  eg  az idő . De sak 
ké dezzétek eg, hog  ők e  ideg etegek-e. Biztosa . Mű elt ideg etegek. Po tosa  
azok. Magyarázzátok meg az állapotukat. Nem tudjátok.  

223   Levágják a hajukat, világi ruhákat viselnek, úgy mennek ki az utcára. És Isten Bibliája 

figyelmeztet ez ellen, még azt is megtiltja, hogy vágott hajú asszony imádkozzon. És azt 

o dta eg  fé fi… És az asszo  ezt teszi. Ő azt állítja agá ól a fé jé ek, hog  ő 
erkölcstelen, és a férfinek teljes joga van arra, hog  el áljo  tőle, és elküldje őt agától. 
Pontosan így van. Az Isten Igéje ezt mondja, és egy asszony hallja ezt, és továbbra is rövid 

hajat hord, és Kereszténynek nevezi magát. Ha ez nem egy idegbeteg, akkor mi az 

idegbetegség? Azt akarom, hogy mondja el valaki nekem, hogy mi az idegbetegség akkor. 

Ige . Ők ideg etegek.  

224   Nag o  ű eltek, fokozataik a ak, eg ete ük a ! Tö  időt fo dítu k a 
gyerekeink oktatására, algebrára, és biológiára, mint a Bibliára, és Jézus Krisztusra. Nincs 

egy gyerek ebben az országban, aki ne tudná megmondani, hogy ki David Crockett. 

Viszont egyharmaduk sem tudja megmondani, hogy Kicsoda Jézus Krisztus. Akkor ez nem 

idegbetegség? Természetesen az. Hogyan tudnánk tovább menni, és tovább, és tovább, 

hog a  ők tehet ék!  

225   Csak emlékezzetek rá. És a gyülekezetek támogatják ezt, amikor a Biblia elítéli ezt. A 

lelkészség idegbeteg? Mű elt ideg eteg. Po tosa  az. A g ülekezetek tá ogatják ezt.  

   E lékezzetek Lót a. Ő eg  okos e e  olt. Nézzük sak ost őt eg  pe e. Ne -

e … Hadd e…  

Bo sá at, é  sak eg ek to á  eg  pá  pe ig. Ez ag o  fo tos. Ez eg  ki to á … 
Csinálom ezt a hangszalagot, hogy hallgathassátok.  
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227   Nézzétek. Nézzétek. Most csak álljunk meg egy percre. Csak imádkozzatok egy 

pillanatra a szívetekben, „Uram, had lássam ezt.” Nyissátok meg az értelmeteket. Lehet, 

hog  Iste  egteszi. Nézzük a… Veg ük csak ezt a nemzetet egyedül. Nézzük meg, hogy 

mit mondott Isten.  

228   A Biblia azt mondja, hogy „Szodo a ű ei g ötö ték mindennap Lót igaz lelkét.” 

Csak eg sze űe  e  olt elég áto sága, hogy kiálljon az ellen. Igaz ez? [Gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.” - Szerk.] Ő e  tehette azt, e t ő olt a á os polgá este e. Ő e  
tehette. De a Biblia azt mondja, hogy „A Szodo iták ű ei g ötö ték az ő lelkét.” Ő tudta, 
hogy az helytelen volt, de nem volt bátorsága (elszántsága, ereje), hogy kiálljon ellene.  

229   Most nézzétek. Hány Lót van Amerikában, tegnap olvasták a Bibliájukat, hogy 

felkészüljenek az üzenetükkel mára, és átfutnak a vízkeresztségen a Jézus Krisztus 

Nevében? Hányan futnak azokból át a Szentszellem keresztségen? „Hogy Jézus Krisztus 

tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz”? Márk 16-on, „Ezek a jelek követik azokat, akik 

hisznek”? A János 14:12-őt, „Aki hisz Be e , a iket É  seleksze , ő is fogja 
cselekedni”? „Ha ti Bennem maradtok, és az Én Igém bennetek, kérjetek, amit akartok, és 

meglesz az nektek”? Há  Lót látta Ezt? De kifogása a  az ő felekezete iatt! Keressétek 

ki Azt, lássátok a Bibliában.  

   Nézzétek az ő g ülekezetük e  ágott hajú asszo ok, és ők tudják, hogy a Biblia 

elítéli azt. Nézzétek, hog  e ek le t az ut á  az ő saját g ülekezeti tagjaik, e ek le 
az utcára rövidnadrágokban, és ők tudják, hog  az Ige ez ellen van. De nekik nincs 

bátorságuk, hogy az ellen kiáltsanak. De mégis a férfiak Keresztényeknek vallják magukat, 

elül az ő lelkük kiált az elle , de i s áto ságuk. Ha ez e  a ode  Szodo a, hol 
van az akkor?  

Isten ad nekünk valakit, aki kiálta i fog ez elle . Ez igaz. Mi t Ke esztelő Já os o dta, „A 

fejsze a fa gyökerére vettetett.” Erre van szükségünk ma.  

231   Fig eljetek. Ők eg  ode  Szodo a. E lékezzetek á. Látjátok? Az egész föld eg  
modern Szodomává és Gomorává lett. Újra átéljük Lótot. Nem mindenütt átéljük azt, 

e t az ő őszi te egg őződése o dja eki, hog  az Ige sze i t ő hel tele .  

232   Nézzük meg Chicago-ban, a nagy Chicago-ban, amikor háromszáz prédikátor ült ott. 

És az Ú  eg o dta eke  előző este, hog  it fog ak ők si ál i. Ők sapdát állítottak 
nekem. Én odamentem. Mentem és elmondtam Carlson testvérnek. Azt mondtam, „Nem 

a hotelben lesz az alkalom. Egy másik helyre kell majd átvinni, és ez egy zöld szoba lesz. 

És ott nekem egy csapdát állítottak, igaz, Carlson testvér?” Ő lehajtotta a fejét.  

       Ő éhá  appal előtte az i odá a  ült, jött hozzá  a Chi agoi találkozó iatt. Azt 
mondta, „Ezt soha nem fogom elfelejteni Branham testvér.”  
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       És azt mondtam, „Igaz, hogy csapdát állítottak nekem. Miért, Carlson testvér? Félsz 

megmondani, hogy miért, te és Tommy Hicks?” Ők lehajtották a fejüket. Azt o dta , 
„Tommy, miért nem beszélsz?”  

       Azt mondta, „Képtelen voltam rá.”  

       Azt mondtam, „Azt hittem, hogy elmondjátok, és tesztek nekem egy szívességet.”  

233   Azt mondtam, „Tegnap este az Úr elmondta nekem. Ma lementek oda, és rájöttök, 

hogy nem kapjátok meg azt az épületet. Egy másik épületbe kell mennetek. Doktor Mead 

itt fog ül i eze  az oldalo . A szí es ő ű fé fi és felesége, akik é ekel ek, itt fognak ülni 

jobbra, és így tovább, ahogy mindannyian fognak ülni.” Azt mondtam, „Lesz ott egy 

Buddha pap.” És azt mondtam, „Most kide ül. Ők ezt elle e  sze ezték, e t é  a 
ízke esztséget hi dete  a i U u k Jézus K isztus Ne é e . Ők ezt elle e  sze ezték, 

mert én prédikálom a kígyó magvát; és a bizonyíték ellen, hogy minden ember beszél 

nyelveken, ha megkapta a Szentszellemet, és ezeket a dolgokat.” Azt mondtam, „Gyertek 

le és figyeljétek Istent.”  

234   Ott a ,ők le e tek oda, két ó á al azutá , ag  tö , egy kevéssel dél után 

felhívott Carlson testvér. És azt mondta, „Az a férfi, aki kiadta nekik azt a termet, úgy, 

hog  előleget is fizettek á, azt o dta, ’Mégis vissza kell mondani a foglalást, mert az 

igazgató azt mondta, hogy már elígérte egy zenekarnak aznap este, vagy azon a 

reggelen.’” És ők e  tudták azt.  

235   Ezért kimentünk a Város és Vidék helyre. És azon a reggelen, amikor bejöttünk, és 

ott álltunk. És Carlson testvér azt mondta, „Van egy dolog. Ti testvérek lehet nem értetek 

egyet Branham testvérrel, de,” mondta, „ő e  fél el o da i, a it ő hisz.” Ő azt 
mondta, „Branham testvér elmondta nekem ezeket a dolgokat pontosan úgy, ahogy azok 

vannak. Azt mondta, „Most itt a . Hadd eszélje  ő.”  

236   Én vettem az Igét, „Nem voltam engedetlen a mennyei látásnak,” amint Pál mondta. 

Azt mondtam, „Ti ezt csapdának állítottátok nekem, a vízkeresztségért a Jézus Krisztus 

Nevében. Több mint háromszázan vagytok itt, ti, akik úgy mutatkoztok be, hogy doktor x. 

y, és doktor x. y. Azt mondtam, „Még sak középiskolai ű eltsége  si s. De kihí ok itt 
bárki embert, hogy hozza ide a Bibliáját, és álljon ide mellém, és cáfoljon meg egyet az 

Igék ől, a i elha gzott.”  

       Itt van nektek a hangszalagon, ha meg akarjátok hallgatni. Az volt a legcsendesebb 

tömeg, amit valaha is hallottál. Azt mondtam, „Mi a baj?” Van-e itt valaki ma este, aki ott 

volt azon a reggeli összejövetelen, hadd lássam, hogy felemeli a kezét. Igen. Nos, bizony, 

nézzétek, mindenfelé. 
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       Azt mondtam, „Ha nem tudjátok támogatni ezt, akkor maradjatok távol az én 

hátamtól.” Igaz. Rengeteg kiabálás, amikor körbe a sarokban vannak. De amikor sze től 
szembe kell kiállni, az más. Ez igaz. Ez… Azok az e e ek ki e tek. 

237   Tommy Hicks azt mondta, „Én háromszáz ilyen hangszalagot akarok, hogy elküldjem 

minden háromság-hí ő p édikáto ak, akit sak is e ek.”  

       Azok az emberek kezet ráztak velem, és azt mondták, „Lejövünk a gyülekezeti 

házadba, és átkeresztelkedünk.”  

       Hol a ak ők? Kifogások. „Nem tudom megtenni. Az én felekezetem nem engedi 

meg. Egy feleséget vettem. Vettem egy ökör igát, vagy iga ökröt, inkább. Vettem egy 

darab földet. Meg kell néznem.” Látjátok? Néhány ilyen dolog, mint kifogások. Igaz ez? [A 

gyülekezet azt mondja, „Ámen.” - Szerk.] Ez az élet méltó az Evangéliumra? [„Nem.”]  

       Ha az Evangélium igaz, akkor mindent el kell adnunk, amit elértünk, és éljünk Azért. 

Legyünk egy Keresztény. Igen, uram. Ámen. Most figyeljetek, amint bezárjuk.  

   De az ő kifogásaik és hit allásaik és felekezeteik.  

       Ez olyan, mint egy fa. A i ap eg ézte  Ba ks test é t. Volt eg  fe őfa, é  
ültette , a iko  előszö  fel e te  oda, kö ül elül tize öt é el ezelőtt, ag  tö . És 

e gedte , hog  azok az ágak ki ője ek a fe őfá , és e  tudta  ott alatta fü et í i. 
És így ott nem volt eg  szál fű. És ki e te  oda, ette  eg  fű észt, és lefű észelte  az 
ágakat, a íg alá lehetett e i eg  fű í ó al. És a legsze  fű, a it alaha láttál, alatta 
volt. Mi volt az? A mag ott volt. Meg kellett kapnia a világosságot.  

239   És mindaddig, amíg a felekezet a ti kifogásotok, próbálja árnyékolni azt a Magot, 

ami tudjátok, valójában ott fekszik, ti veszitek Lótnak a részét. Dobd el ezeket a dolgokat, 

és engedd, hogy az Evangélium Világossága ragyogjon ott, Jézus Krisztus ereje. Igen. 

Elárnyékolják a Világosságot, el fogják á ékol i azt az életedtől. Mert, ha a Világosság 

alaha is odaé , akko  az Életet fog előhoz i.  

       Ez az oka annak, hogy az emberek azt mondják, „Ne menj el az ilyen 

összejövetelekre.” Ők attól fél ek, hog  a Világosság eg fogja é i te i az ő tagjaik eg  
részét.  

   E lékezzetek az asszo a a kút ál. Ő eg  p ostituált olt.  

Ott álltak azok a papok. Ők látták Jézus azt o da i Nátá áel-nek, „Láttalak téged a 

fügefa alatt.”  

       És a papok azt mondták, „Ő Belze u . Ő eg  jö e dő o dó. Ez az ö dög.”  
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241   Ez a kis asszony, a iko  fel e t oda az ő e köl stele  állapotá a , hat férfival élve. 

És amikor felment oda abban az állapotban. És Jézus azt mondta, „Hozz innom.” A 

eszélgetés elkezdődött. Ő azt o dta, „Menj, hozd a férjedet és gyertek ide.”  

       Ő azt o dta, „Nincsen férjem.”  

       Azt mondta, „Igazat mondtál. Öt férjed volt, és akivel élsz az nem a férjed.” 

       Az asszony azt mondta, „Látom, hogy próféta vagy, Uram. Én tudom, hogy a Messiás 

ezt fogja tenni, a iko  Ő eljö .”  

       Jézus azt mondta, „E  ag ok Ő.” 

242   Ez elrendezte. Amikor az a Világosság ráragyogott arra a Magra, amely ott feküdt a 

kis ö eg szajhá a , a pa áz a apok ak ége lett. Me t az ut á a, di sőít e Iste t, azt 
mondta, „Gyertek, nézzétek azt a Férfit, Aki elmondta nekem azokat a dolgokat, amiket 

tettem. Nem Ez a Messiás?” Mi volt az? A Világosság eljutott a maghoz a prostitúció 

árnyéka alatt. Igen, uram.  

       Most zárásként ezt szeretném mondani. Nem is tudom, hogy hány oldalam van még 

itt, de biztos, hogy nem megyek végig mindegyiken. Körülbelül tíz, de ez csak körülbelül a 

fele. De zárjuk be ezt mondva.  

   Hadd haso lítsu k össze ala it eg sze  eg  éltó élet ől. Haso lítsuk össze Sze t 
Pál életét, és a gazdag ifjú életét. Ugyanaz a Világosság ag ogott i dkettőjük e. 
Mindketten ugyanazt a meghívást kapták Jézus Krisztustól. Ez igaz? [A gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.” - Szerk.] Mindketten nagyon képzettek voltak az Igében. Mindketten 

teológusok voltak. Emlékezzünk, hogy Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, „Tartsd meg a 

parancsolatokat.”  

244   Azt mondta, „Fiatal korom óta így cselekszem.”  

       Ő eg  képzett e e  olt. Ol a , i t Sze t Pál. Mi dkette  ag o  képzettek oltak 
az Igé e . Mi dkettő ek eg olt az Ige. Az eg ik él is e et sze i t volt meg;a másiknál 

Élet ho dozóké t si aké t  olt e e. A iko  az a Világosság fel ag ogott Pál előtt, ő 
azt mondta, „Ki vagy Te, Uram?”  

       Ő azt o dta, „Én vagyok Jézus.”  

       „Akkor itt vagyok.” Ő késze  olt.  

245   A Világosság mindkét férfit megütötte. Az egyik életre kelt (kicsirázott); a másik 

nem. Ez ma is így van; szellemi gyülekezet, és testi gyülekezet.  

   A gazdag e e ek eg olt az ő kifogása. Ő e  tehette eg. Túlságosan 

lete helték a sok a átai a ilág ól. Ő e  aka t lemondani a társaságukról.  
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       Ez a baj nagyon sok emberrel ma. Azt gondolod, mert te egy páholyhoz tartozol, te 

csak nem hagyhatod el a testvériséget. „Ők i da ia  isznak, és ilyen dolgokat 

csinálnak.” Rendben, menjél tovább vele; nincsen semmi a páholy ellen, nincsen semmi a 

gyülekezet ellen. Én rólad beszélek. Látjátok? Igen. Látjátok? Semmi sem az ellen. Mert 

hat az egyik, és fél-tucat a másik. Én csak arról beszélek nektek, hogy a gyülekezet nem 

ás, i t eg  páhol , a felekezet, ha ők tagadják Istennek Igéjét.  

247   Figyeljétek meg. A gazdag ak eg olt az ő kifogása. Ő soha e  hag ta el az ő 
ta ú allo ását izo ságát, a tízpa a solatot . Mi egtudjuk, hog  ő e t eg  
hatal as állalkozás a. Ő tudta. És ő eg  ol a  hel e jutott, hog  a i a eg őtt, a íg 
új sű öket agtá akat  kellett építe i, hog  ehel ezze az ő dolgait. És a iko  ő 

eghalt; és éhá  este i fokozatot el e t sze él , kifo dított gallé al p édikált az ő 
te etésé , e  kétséges. És a iko  ezt tette, lehet azt o dta… Félárbocra eresztették 

a zászlót és azt mondták, „A mi drága szeretett testvérünk, a város polgármestere, most a 

Mi de ható se egéhez ta tozik, e t ő eg  ag sze ű tagja olt a g ülekezet ek. Ő tett 
ezt meg azt, és amazt.”  

       És a Biblia azt mondta, „Ő a pokol a  fele elte az ő sze eit, és g öt ele e  olt.” 

Látjátok?  

   És e lékezzetek, ő ég i dig, a pokol a  is aka ta ta ta i az ő hi atását (vallását). 

Ő látta Lázá t Á ahá  ke elé e , és azt o dta, „Atyám, Ábrahám, küld le ide Lázárt.” 

Még mindig „atyjának” nevezte. Látjátok?  

       Ő ette az ő is e etét, és e t eg  i tellektuális g ülekezet e. A iko  a Világosság 
egütötte, ő elfo dult Attól.  

       Ha ez nem a modern irányzata a gyülekezetnek ma, akkor nem tudom, hogy mi. Nem 

számít, hogy Iste  hog a  ilágít ke esztül az ő útjuko , a Tűzoszlop, ag  á i leg e  is; 
égis az ő is e eteikkel el tudják magyarázni, és mennek az intellektuális csoporthoz, a 

társasági állásért (pozícióért).  

249   De Pál már volt társadalmi pozícióban, nagy tudással, egy nagy tudós alatt, Gamáliel 

alatt, a főpap ak eg  jo  keze, annyira, amíg elment a papokhoz, és parancsot kapott 

arra, hogy mind azokat a szent-he pe gőket a ö tö e teg e. De amikor a Világosság 

egütötte az ő útjá , és látta, hog  az ug a az a Tűzoszlop, a el  át ezette Iz aelt a 
pusztá , az Jézus K isztus olt, ő ele gedte i dazt, a it alaha is tudott. Ő Élet e kelt.  

250   Tudnátok ti hívni a gazdag ember életét egy olyan életnek, amely méltó az 

E a géliu a, a it ő hallott? Bá  ő eg  hí ő olt, hí hat átok azt a fajta életet… Az 
értelmiségiek és szórakoztatások között, azo  az esté  fe t ott… a iko  a ap le e t, 
adtak egy pirítóst, és talá  eg  pap o dott eg  i át, a tetejé e. És ő szó akoztat a olt, 
és ott le t eg  koldus feküdt az ő kapujá a . És ő adja az ő pi ítósát, és eszélt az ő ag  
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hité ől, a el  Iste e  olt. És ielőtt ás ap eggel a ap felkelt volna, ő a pokol a  
volt. Ez igaz. Ott vannak a ti értelmiségeitek.  

   De Pál, a iko  a fé  egütötte, ő összehaso lította az életét, és megnézte, hogy 

az méltó-e. Mi történt? Amikor Pált a Világosság megütötte, elengedte minden tudását, 

és elszakadt ettől az i tellektuális sopo ttól, és Jézus K isztus Szelle é e  já t. Di sőség 
Iste ek! Bá  okos olt, i t ő, soha e  hasz ált nagy szavakat.  

       Amikor a Korintusiak közé jött, azt mondta, „Soha nem jöttem hozzátok az ember 

bölcsességével. Soha e  jötte  hozzátok előkelő sza akkal, e t a ti hiteteket a a 
hel eztétek ol a. De é  jötte  hozzátok eg sze űség e , Jézus K isztus feltámadásának 

erejében, hogy a ti hitetek abban legyen.” Ott van egy élet. Nézzétek azt.  

   Ő soha e  hasz álta az ő ű eltségét. Soha e  já t az i tellektuális sopo t a. Ő 
Krisztus Szellemében járt alázatosan, engedelmes volt Isten Igéjének, amikor az nagyon 

elle tétes olt az ő hit allásaikkal. De Pál látta a Világosságot és A a  já t igaz ez? , 
engedte, hogy Krisztus Élete visszatükrözze Jézus K isztust az ő ko á ak, a el e  élt, 
hogy az emberek láthassák benne Isten Szellemét.  

       És az alázatosok annyira hitték azt, a íg ők aka ták elhoz i a zse ke dőjüket. Ők 
le ették azokat az ő testé ől. És ők hitték azt a i a, hog  ő ol a  eg  á ázolása 
kép iselője  Jézus K isztus ak, a íg á i őt é i tette, ők hitték, hog  az áldott volt. 

Ige . Mil e  eg  e e  olt az, átad a az ő életét, az ő gazdagságát, az ő i de ét, a i 
olt!Az ő oktatása; i de t elfelejtett, le t já  a halászokkal, és koldusokkal, és 
sa a gókkal az ut á , hog  az ő fé ei isszatük özzék Jézus K isztus sze etetét.  

       Azt mondta, „Meg lettem korbácsolva negyvenkilenc alkalommal; az nem zavar 

engem.” Azt is mondta, „Az én testemben hordozom a Jézus Krisztus jeleit.” A szegény kis 

ember, egy ilyen rettenetes állapotban azt mondta, „Az én testemben hordozom a Jézus 

Krisztus jeleit.” Mi soda külö ség ezektől a ag éltóságú papoktól kö ülötte.  

253   És amikor Rómában volt és senki sem állt mellette. És egy vérpadot építettek, hogy 

le ágják az ő fejét ott ki t. Ahol ő azt o dta. Ó, Iste e ! Azt o dta, „Ott félretétetett 

nekem egy korona, melyet az Úr az Igaz Bíró fog adni nekem azon a Napon, és nemcsak 

nekem, de i dazok ak, akik sze etik az Ő egjele ését.” Ott van egy méltó élet az 

Evangéliumra, vagy egy fiú.  

   Ő K isztusé t állt. Ő e gedte, hog  az E a géliu  áttük özze őt. Mielőtt ezt tette, 
elment és tanulmányozta az Evangéliumot. Lement Arábiába, és ott maradt három évig, 

és ette az Ószö etséget. És eg utatta az Ószö etség által, hog  Ő olt Jézus K isztus. 
És e gedte, hog  áttük öződjö  ajta, egy alázatos ember csoportnak. Hog  ő a iko … 
Azt mondta, „Én ismerem a jóllakást, és ismerem az éhezést és hiányt.”  
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       Eg  ol a  e e , aki oktatás a  e elkedett, i t ő, és eg  tudós, i t ő, aki 

Gamáliel tanulmányaival állt, a nap egyik legnagyobb ta ítója olt, és a főpappal kéz-a 

kézben állt. Testvérem, neki lehetett volna több millió dollár értéke, és mindenféle 

épülete volt. Ez igaz. De azt mondta, „É …” 

255   Neki nem volt még csak egy kabátja. És Démász látta, hogy egy ilyen szolgálattal 

rendelkező e e ! Második Ti óteus . fejezet azt o dja, „Démász elhagyott engem, 

és minden más ember, szeretik ezt a jelenlegi világot.” Azt mondta, „Amikor jössz, hozd el 

azt a kabátot, amit ott hagytam. Hideg van.” Egy ember, akinek egy ilyen szolgálata van, 

és sak eg  ka átja lehet? Di sőség Iste ek!  

256   Szent Mártonra emlékeztet, amikor próbált kiállni az Evangéliumért, és minden, 

ielőtt egté t ol a. A Ni ea előtt-ben, vagy a Niceai tanácsban, a Niceai atyákban, a 

történelemben. Eg ik ap ő át e t ott a kapuko . Tou s-ból származik, Franciaországból. 

És ott oltak az e e ek… Ott feküdt eg  ö eg koldus, haldokolt, e  olt uhája. És az 
emberek elhaladtak mellette, adhatnának neki ruhát, de nem tették. Elhaladtak mellette 

és figyel e  kí ül hag ták az ö ege e t. Sze t Má to  pedig ott állt és ézte ezt. Ők azt 
o dták…  

   Mi de  kato a eg  fé fi olt, aki fé ese  ta totta az ő siz áját. És ő ag ogtatta 
az ő szolgálati siz áját.  

       És le ette az ő ka átját, és vett egy kést, és ketté ágta az ő ka djá al. Be u kolta az 
öreg koldust abba, és azt mondta, „Mi mindketten élhetünk.”  

       Hazament és lefeküdt. Ott feküdt az öregemberre gondolva, hogy sírt. 

Fél eé thetetle ül Vala i felé esztette. Ő ézett. Ott állt Jézus Krisztus a szobában 

beburkolva ugyanabba a ruhadarabba, amelybe beburkolta a koldust. Azt mondta, 

„A i t ti tettetek egg el ezek ől a legkise ekkel, Vele  tettétek azt.” Ez az élet méltó 

az E a géliu a. Tudjátok, hog  ő lepe sételte az ő életét szi té , ugye?  

258   Nézzétek meg Polycarp-ot, felállva a Jézus Krisztus Nevében való keresztségért, 

sze e  a Ró ai Katolikus eg házzal. És ők egégették őt eg  ágl á ; és leszakadt egy 

fü dőház íz, és elégették őt. Nézzetek I e aeus-ra, és a többiekre azokból, akik 

szenvedtek ezért az ügyért. Ez az élet méltó.  

259   Nézzetek arra, amit Pál mondott a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Azt mondta, 

„Szétfű észelték őket, kettészakították őket; juhok ak és ke skék ek ő é e  ujdostak, 
és a sivatagban voltak, nélkülözve, nyomorgatva, és így tovább; akiknek életére ez a világ 

nem volt méltó. Na, tessék. Ez az élet méltó az Evangéliumra. Hogy van az enyém és a 

tiétek haladva, hogy megálljunk az Ítélet Napján az ilyen emberekkel?  

260   Nézzetek Pálra most. Mi le fogu k e i to á . Ő az E a géliu é t állt, engedte, 

hogy Jézus átáramoljon rajta. Nem számít, mi, függetlenül attól, hogy bárki mit gondolt 
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a ól. Ahol a főpap e t, és le ágta az ő fejét ezé t. Ő olt eg  éltó ábrázolása 

kép iselője  az E a géliu ak. E gedte… Nézzetek oda. Függetle ül attól, a it az 
emberek gondoltak, engedte, hogy az Örökkévaló Élet folyama átáramoljon rajta, 

annyira, hogy azt mondta, „Én lennék elátkozva Krisztustól az én testvéreimért.”  

       Most már tudjátok mit tesztek, amikor Örökkévaló Életet kaptok. Ott van a ti 

kérdésetek. Ott van a ti válaszotok. Veszitek az intellektuális oldalt; vagy veszitek Ezt az 

oldalt, ha igazán kaptál Örökkévaló Életet. Ez, ami történik.  

261   Ez, ami történt. Pál kész arra, hogy átkozott legyen Krisztustól, hog  hag ja az ő 
épét… A ak, tudatla  e e ek, akik e  hallgatják eg az ő E a géliu át!  

       Azt go dolo , eg  szég e  az é  saját é e e. É  kész olta  felad i őket, e t 
nem hallgattak rám. Úgy érzem magam, mint vétkes. És én megtérek. Látjátok?  

262   Figyeljétek meg. Függetlenül attól, amit mások gondolnak, ez a fajta élet méltó az 

Evangéliumra.  

       Most zárok.  

263   A gazdag ember, mint a legtöbben ma, kirekesztette és elutasította az Élet Igéjét, és 

egy gyülekezeti tag lett; és bemutatott egy életet, ami bizonyítva van a Bibliában, hogy 

éltatla  az E a géliu a, a i e ő eg olt hí a, hog  elfogadja. Igaz ez? [A gyülekezet 

azt mondja, „Ámen.” - Szerk.] Hogyan ragyoghatna az Evangélium egy olyan sötét fényen 

át, amelyik megtagadja Isten erejét?  

264   Most az eg etle  ódja, hog  eg  éltó életet éljü k, e ged i K isztus ak és az Ő 
Igéjének (amely Ö az Ige), visszatükrözni Önmagát olyan tökéletesen bennetek, amíg 

Iste  igazolja, a it Ő o dott az Igé e . Mert Krisztus meghalt, hog  Ő e utathassa 
Ö agát Iste  előtt eg  Áldozatké t. És isszaté t a Sze tszelle  fo ájá a , hog  
áttük özze Ö agát az Ő épé , hog  fol tassa az Ő u káját; áttükrözve Önmagát 

ajtatok, hog  eteljesítse az Ő egígé t Igéjét ezek e  az eljö e dő apokban.  

       Mi t Ke esztelő Já os hallotta, a iko  ő hallotta K isztust jö i. És Krisztus kiment a 

vízbe. És János azt mondta, „Íme, az Isten Báránya.”  

       Se ki ás e  látta Azt. De ő látta, hog  eg  Világosság lejött a Me ől, i t eg  
galamb. És egy Hang szólt, „Ez az Én szeretett Fiam, Akiben örömmel lakozom.” Ő látta 
Azt jönni.  

       És Jézus kiment a vízbe, Immanuel, eg  p édikáto  előtt, aki ek adikális ak kellett 
le ie. Ki e t a íz e az e e ek előtt és azt o dta, „Én akarom, hogy legyek 

megkeresztelve általad.”  

265   János azt mondta, „Uram, nekem kell megkeresztelkednem Általad. Miért Te jössz 

énhozzám?” Az ő sze eik eg ás a éztek, eg  p óféta és az ő Iste e. Á e . Tud átok 
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ti… é … Nemvolna élvezetes ott állni és nézni azt? Látni azokat a komoly, mélyen-ülő 
szemeit Jánosnak fordulni és találkozni azokkal a komoly, mélyen-ülő sze ei el Jézus ak; 
második unokatestvérek voltak a testben.  

266   Jézus azt mondta, „János, engedd, hogy így legyen most, mert így illik nekünk. Mi 

vagyunk ennek az órának az Üzenete. Illik nekünk betölteni minden igazságot.”  

267   János azt gondolta, „Ige , Ő az Áldozat. Az Áldozatot eg kell os i, ielőtt 
bemutatásra kerülne.” Aztán azt mondta, „Gyere.” És egke esztelte Őt. Á e . Más 
szavakkal, „Illik nekünk betölteni minden igazságot.”  

       Jézus tudta, hogy ez az ember valódi volt, azt mondta, „Soha nem született egy 

e e  eg  asszo tól, i t ő. Ő több mint egy próféta; megértettétek, ez több mint egy 

próféta.” És Jézus az ő szí é e ézett, és tudta ezt. Az Ő saját u okatest é é el 
találkozott ott, sze től-szembe.  

268   János azt mondta, „Uram, nekem kell megkeresztelkednem Általad. És miért Te 

jössz hozzám? 

269   Azt mondta, „Engedd, hogy így legyen, János. De ne feledd, illik nekünk betölteni 

mindent, amit Isten megígért. És Én vagyok az Áldozat. Én meg kell, hogy legyek mosva, 

ielőtt e utatás a ke ülök.” Ó, Istenem! Istenem!  

270   És ma, amikor az esti Fények ragyognak, amikor nem egy ember az ő hel es 
értelmében, de amit nem mondhat semmilyen Biblia tudós belenézve a Bibliában, tudja, 

hogy ez az utolsó nap. Akkor ez illik hozzánk, hogy lehulljanak ezek a nagy falak, vagy 

eltá ozzu k ezektől a dolgoktól, és Jézus K isztus igazságosságá a jussu k e e  az 
utolsó napban, és vegyük az Isten Pecsétjét, ielőtt az ö dög adja ekü k a fe e ad 
bélyegét. Ó, Istenem. Igen.  

271   Imádkozz, hogy Isten engedje, hogy ennek a napnak Világossága felnövekedjen 

benned, hogy legyél egy engedelmes szolgája Istennek. És aztán engedje, hogy a 

Szellemnek a gyümölcse mindig maradjon a te életedben. És ez az élet méltó az 

Evangéliumra.  

272   Hadd mondjam ezt, zárásban. Az egyetlen módja, az egyetlen módja, hogy te élhess 

egy méltó életet az Evangéliumra, engedd az Evangéliumot Magát, minden részét az 

Evangéliumnak, hog  jöjjö  eléd, és isszatük özze az Ő ígé eteit, tegye azokat 

igazoltakká.  

       Amint János, amint Jézus mondta Jánosnak, „Engedd, hogy így legye, János. Ez igaz. 

De mi vagyunk ennek a napnak a hírnökei, és nekünk kell (muszáj) betölteni minden 

igazságot.”  
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       És ha mi Keresztények vagyunk ezen a napon, hadd fogadjuk Jézus Krisztust a mi 

szí ü k e. És Ő az Ige. Ne tagadjunk meg semmit Abból. Mondjuk, „Ez az Igazság.” És 

tegyétek Azt a ti szívetekbe, figyeljétek a Szellem gyümölcsét rajtatok, és teljesít minden 

ígé etet, a it Ő tett a Bi liá a . Iste  aka ja teljesíte i az Ő Igéjét, és Neki i se ek 
semmilyen kezei, csak az enyém és a tiétek. Neki nincsenek semmilyen szemei, csak az 

enyém és a tiétek. Neki nincsen nyelve, csak az enyém és a tiétek. „É  ag ok a Szőlőtő. 
Ti ag tok a esszők ágak .” Az ágak iselik a g ü öl söt. A Szőlőtő e őt ad az ágak ak. 
Ez az élet, ami méltó.  

273   Az é  i ádságo  azokhoz, aki a ádió a , ag … a szalago , idéke , és a 
jele lé őkö . A i de  keg ele ek Iste e a Me ől, ag ogtassa az Ő áldott 
Sze tszelle ét i da iu k a, hog  i ettől az estétől, eze  túl, élhessü k egy életet, 

amit Isten szeretne mondani, „Én nagyon örülök. Lépj be az Örökkévaló örömbe, amely 

neked készült a világ alapítása óta.” A Mennynek Iste e, hadd küldje az Ő áldásait 
mindannyiótokra.  

274   Imádkozom, hogy Isten áldjon meg titeket, asszonyokat ma este, ha rövid hajad van, 

egy olyan módon, hogy lássátok meg, és szabaduljatok el a mai modern irányzattól 

t e dtől , és felis e jétek, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezt nem szabad megtennetek. 

És ha ű ösök ag tok a a , hog  e köl stele  uhát iseltek, hog  a Me  Iste e az Ő 
kegyelmét kiárassza a ti szívetekbe, hogy soha többé nem fogjátok megtenni azt, hogy 

soha tö é e  lesztek űnösök egy ilyen dologban újra. A Szentszellem lehet, felnyitja 

nektek ezt és eg utatja. Ti lehet a Sze tszelle  ke esztsége élkül… 

275   Lehet ti férfiak, hogy veszitek a ti feleségeteket, és engeditek, hogy azok legyenek a 

ház irányítói, és vezessenek titeket mindenben, lehet, hogy a Menny Istene adjon nektek 

keg el et, hog  álljatok a ti lá atok a, hog  új a issza ig étek az asszo  az ő jo  
é tel éhez, ige , és felis e jétek, hog  ez ti hel etek K isztus a . Most e  eg  fő ök, 
de ti vagytok a ház feje. Ne felejtsétek el, hogy az asszony még az eredeti teremtésben 

sem volt. Ő sak eg  ellékte ék előletek, a it Iste  ad ektek, hog  go doskodjo  
ólatok, hog  tisztá  ta tsa a uhátokat, és elkészítse ételeteket, és íg  to á . Ő e  a ti 

diktátorotok.  

276   Ti Amerikai asszonyok, futtok mindenfelé nagyzolva egy színes festékkel az 

a otoko , az o otokat úg  felhúzzátok az eső ele es e , és aztá  úg  go doljátok, 
hogy valami féle diktátorok vagytok. Ti puhány férfiak (anyám asszony katonái) vagytok, 

nem Istennek fia. Igaz.  

277   Isten adjon nektek, férfiaknak kegyelmet, mint Istennek fiai, hogy megállítsátok az 

il e  é tel etle  dolgokat. Ez igaz. Ő adhat ektek keg el et, hog  eldo játok azokat a 
cigarettákat, abbahagyjátok meghallgatni azokat a mocskos vicceket, mind ezek 
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értelmetlenségek. Legyetek Istennek fiai, hogy élhessünk egy olyan életet, amely méltó 

az Evangéliumra.  

És valaki lemegy az utcára, mondják, „Ha valaha volt egy Keresztény, ott megy egy. Ott 

megy egy, Isten csak mutatja Önmagát egyenesen azon keresztül, és az az ember egy 

valódi Keresztény, ha valaha is volt egy Keresztény. Te lehet, azt gondolod, ő ő e  ó-

di atú ak tű ik. Ő eg  alódi hölg . Ott a  az.  

278   Legyél egy tisztességes Keresztény, mert mi idegenek vagyunk itt. Ez nem a mi 

otthonunk. A mi Otthonunk Fent van. Mi a Királyok Királyának a fiai és lányai vagyunk. 

Engedjük, hogy a mi életünk legyen egy tisztességes élet. Éljünk egy olyan életet, ami 

tiszteletben tartja azt a dolgot, amit mi állítunk, hogy egy Kereszténynek lenni kell. És ha 

te nem tudsz egy ilyen életet élni, akkor ne hívd magad egy Kereszténynek, mert csak 

okot adsz a szemrehányásra.  

279   Köszönöm nektek, embereknek ezt a forró estét, hogy itt ültök. Bízom benne, hogy 

azon a Napon egy sem lesz elveszve közületek. Bízom benne, hogy ti és én, együtt 

keg el et találtu k Iste  előtt, hog  i dig képes leg ek az Igazságé t áll i, soha nem 

eg á ta i titeket, de soha e  e ged i eg  ütést tőletek. Látjátok? Ha é  le ék, é  
e  le ék eg  egfelelő apa, ha engedném, hogy az én gyerekeim bármit 

egteg e ek. É  eg fogo  ü tet i őket. Bá il e  sze etet ezt fogja te i. A sze etet 
helyreigazít (kijavít). Emlékszem, ezt a megjegyzést írtad nekem Pat azon a napon. Még 

mindig megvan nekem az. És a szeretet helyreigazít. A Biblia mondja így. És ha az nem 

hel eigazító… Ezé t Iste  hel eigazít i ket. Ő sze et i ket.  

280   Mostantól lehet a mi életünk egy méltó élet, gyengéd és édes. Ne figyeljetek arra, 

azt mondják, „Nos, Isten megáldott, én tudom neki (nő e  eg a  Az. Ő eszélt 
nyelveken. Táncolt a Szellemben.” Mi de  e d e . De ha ő ő e  e  e delkezik a 
Szelle  g ü öl sé el, akko  a Szelle  i s ott. Ő sak egsze él esít eg  ala i féle 
érzelmet, vagy valamit, mert a Szentszellem csak a Szellem g ü öl sé ől élhet. Ő sak íg  
tehet.  

281   Isten áldjon titeket. Hajtsuk meg a mi fejünket egy pillanatra.  

       E gedjétek a… Iste , Aki kiá asztotta az Ő Világosságát e e  az utolsó ap a , hog  
itt fekszik előtte  az Ő Bi liája; és a fé képek ezek ől az Angyalokról, ez a titokzatos 

Fé  eg  pi a is fo ájá a , hog  ég a tudósok se  tudják, hog  ke ült ide. Ők e  
tudják megmagyarázni Azt. De, Atyám, mi hálásak vagyunk. Te elmondtad nekünk 

hó apokkal az előtt, hog  egtö té t, és i hálásak ag u k Neked.  

282   Engedd az embereket, hogy neveztessenek a Te Neved által, hogy eltávozzanak a 

ű től a este, U a , a hitetle ségtől. Lehet, a i t… Lehet ol a  eggo dolatla ul 
eszélte  a i test é ői k elle , e  azé t e t e  sze ete  őket, U a , de én nem 

akarom látni, hogy az ördög szétzúzza, a íg ők eghal ak az eg ik ap, és ők 
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megpróbálnak találkozni Veled egy ilyen állapotban, miután hallották az Isten Igazságát. 

Lehet, érzik, hogy tartoznak maguknak, hogy keressék a Szentírásokat, és megnézzék, 

hogy így van-e. Me je ek le az ő té deik e, őszi té , és o dják, „Istenem, ez az 

Igazság?” Akkor ez minden, amire szükségem van, Uram, hog  őszi ték leg e ek a ól, 
mert a Te Igéd Igazság. 

283   Az emberek ültek. Sokat közülük talán megsebeztek ezek a dolgok. De az Isten 

Szelle e szólt hozzájuk, és ők égis  se d e  ültek és hallgatták. Az ó a késő esté e 
já , és az idő szi té  késő e já , a i e  i élü k. A ap le ugszik. A ilág lehűl. Iste e , 
a sötétség hamarosan bejön, és akko  az Ú  eljö , hog  elkapja el agadja  az Ő 
Gyülekezetét. Hogyan mi köszönjük ezt Neked, Uram!  

284   Most azért imádkozunk, hogy áldjál meg minden embert az isteni Jelenlétedben. 

Mindenkit, aki meghallgatja ezt a felvételt, Uram, szerte a világon, hogy 

elmenekülhessenek azoktól a régi hitvallásoktól és dolgoktól, és jöjjenek és szolgálják az 

élő Iste t, jöjje ek és felöltözze ek A a, úg , i t dél ki ál ője tette. Ő eljött, há o  
hónapot vett arra, hogy odaérjen egy emberhez, aki képviselte Jézus Krisztust, vagy a 

Mennynek Istenét; Salamon. Jézus azt mondta, „Ő eljött a ilág legtá ola i észei ől, 
hogy hallja Salamon bölcsességét, és íme, nagyobb van itt, mint Salamon.” És mi tudjuk, 

hogy „nagyobb van itt, mint Salamon,” a nagy Szentszellem Maga munkálkodik a népén 

keresztül. Hogyan mi köszönjük ezt Neked, Atyánk. Imádkozom az áldásodért most.  

285   Álld meg a mi drága pásztorunkat, Neville testvért. Uram, ahogy én ránéztem és 

go dolta  a sze etett u kájá a, a szí e  sak úg  e . Sze ete  őt. Láto  őt, a i t 
á éz az ő feleségé e és kisg e ekei e, i ádkozo , Iste e , hog  Te e ősítsd eg őt. 

Adj neki bátorságot. Áldd eg őt sok-sok é ig a szolgálatát, ezt a ag  a atási ezőt, 
amelyben vagyunk.  

286   Áld meg mind ezeket a szolgáló testvéreket, akik itt ülnek ma este. Sokan közülük 

látogatók ás hel ek ől. Imádkozom, hogy Te légy velük ott, Junie és Ruddell testvér, és 

azok a drága emberek, akik a testvér gyülekezetei ennek a gyülekezetnek itt, állnak és 

tartják az Evangélium Világosságát a kö ező á osok külö öző észei e , ug a ezé t a 
Világosságé t küzde ek. Köszö ö  Neked, U a , ezeket az e e eket. Báto ítsd őket. És 
adjál nekik kegyelmet, hogy kiállják a nagy próbákat, és dolgokat, amik jönnek a földre, 

hogy kipróbáljon minden Keresztényt.  

   G óg ítsd eg a etegeket és a lesújtottakat, U a . Leg él elü k a kö etkező 
héte . Adj ekü k áto ságot. A kis feltö t asá api iskolai le kék soha e hag ják el az ő 
szívüket. Elmélkedjenek arról éjjel és nappal. Add meg ezeket az áldásokat, Atyám. Jézus 

Krisztus Nevében kérem ezt. Ámen.  

288   Sze etitek Őt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.” - Szerk.] Hiszitek Ezt? [„Ámen.”] 

Énekeljük a mi jó énekünket újra, „Sze ete  Őt, Sze ete  Őt,” miközben összekötjük 
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közösen magunkat. Hol van Ungren test é ő? Itt a , eg ik azok ól, ag  a test é ő 
játszik a zongorán, egyik hölgy itt? Nem látom. Igen, itt van a hölgy erre. Ez jó.  

289   Én kerestem minden tekintetben ma este, de nem láttam Ungren testvért. Azt 

akartam, hogy énekeljen nekem ma este, Mily nagy vagy Te! Azt hiszem a testvér elment 

haza. Látjátok? Ma reggel hallottam ezt az éneket, és feltétlenül értékeltem. Ó Istenem! 

Az sak átjá ta az é  szí e et. És é  aka ta  halla i, hog  ő é ekli, Mily nagy vagy Te! 

290   Most énekeljük, szeretem Őt,mindenki együtt. Most csak csukjátok be a 

szemeteket. És nézzünk most Rá, mondva, „U a , ha a  e e  á i e ől a 
ilágiasság ól é zékiség ől , edd azt ki eg e ese  ost. Vedd ki azt.” És ti, akik 

halljátok ezt a felvételt, amikor meghalljátok ezt az éneket, énekeljetek velünk a 

széketekben ahol ültök.  

       Ha van akit, ha elítél titeket az Ige, ha nem hiszitek Ezt az Igét, kutassátok a 

Szentírásokat, nézzétek meg, hogy igaz-e. Ez illik hozzátok. (Ez kell nektek.) Ez Életet vagy 

halált jelent.  

       És miközben énekeljük ezt az éneket, ha világiasság van a te életedben, nem emelnéd 

fel a te kezed a székedben. A gyermekeid és feleséged felemelték a kezüket, és a 

szeretteid körülötted. Énekeljük, szerete  Őt, és adjátok Neki az életeteket. Mondjátok, 

„Tisztíts meg engem, Uram, minden gonosztól.”  

       Álljunk fel, miközben éneklünk.  

 Sze ete  Őt, é …  

       Úr Jézus, imádkozom, hogy gyógyítsd meg az embereket, akik fogják viselni ezeket a 

zse ke dőket. Megáldo  őket Jézus K isztus Ne é e . Á en.  

 És megvásárolta üdvösségemet a Golgota fáján.  

   Most, e e  a ag  áldás a ! Csak fol tasd a zo go ázást test é ő. Csak zá játok 
be a szemeteket, és gondolkodjatok egy percig most. Imádkozzunk a mi szívünkben, „Úr 

Jézus, vizsgálj át engem. Én valóban szeretlek Téged? Azt mondtad, ’Ha szerettek Engem, 

megtartjátok az Én Igémet.’” És mondjátok a szívetekben, „Uram, hadd tartsam meg a Te 

Igédet. Hadd rejtsem Azt az én szívembe, soha ne vétkezzem Ellened, hogy ne higgyünk 

bármit, amit Te mondtál.”  

292   Most, miközben énekeljük, szerete  Őt, rázzunk kezet valakivel a közelünkben. Csak 

nyúljatok át és mondjátok, „Iste  áldjo  téged test é  ag  test é ő.” Most valóban 

csendesen.  

       „É …” Isten áldjon testvér. „É …” Iste  áldjo  test é ő. Iste  áldjo  test é ő. Iste  
áldjo  téged. Iste  áldjo  test é ő. „És…” Iste  áldjo  test é ő. Iste  áldjo . Iste  
áldjon. „…a fájá .”  
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293   Most emeljük fel kezeinket Hozzá.  

 Sze ete  Őt 

 Me t… 

       Van valami azon kívül, amit akartok? El akarjátok utasítani.  

 …e ge . És eg ásá olta üd össége et a Golgota fájá . 

   Sze etitek Őt? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.” - Sze k.] Ne  sodálatos Ő? 
[„Ámen.”] Imádkozom mindnyájatokért, gyermekekért. Mi jót tenne az nekem itt állni és 

elmondani ezeket a dolgokat, ha az én szívemben nem hinném, hogy segíteni fog nektek? 

A iko  fá adt ag ok és eg iselt. Alig tudok itt áll i. Az é  lá ai  fáj ak. És a ipői , 
álltam azokban, amíg bele izzadtam, és minden, amíg a lábaim kitörte. És olyan fáradt 

vagyok! Nem vagyok gyerek már többé. És hirdetek három vagy négy órás prédikációkat, 

imádkozom a betegekért, és megyek éjjel és nappal. Miért állnék itt ezt tenni?  

       Tudjátok, mindez harminc évig, ha ez népsze űség iatt olt, é  elke ülte  azt. 
Tudjátok, hogy én nem veszem el a pénzt. Tudjátok ezt. Én nem. Mondtam nektek bármit 

az Úr Nevében, ami nem történt meg? Tudjátok, hogy ez igaz.  

       Én szeretlek titeket. Ez Istennek a szeretete az én szívemben mindannyiótok felé. 

Bá sak tud ék… Bá sak állhat ék Iste  előtt, és azt o da á , „Istenem, engedd-

hadd-hadd segítsek nekik. Engedd-hadd tegyem ezt.” Nem tehetem. Minden embernek 

magáért kell állnia. Látjátok?  

295   Én hiszem, mindannyian felmegyünk az eg ik ap. És ha i esetleg elalszu k az idő 
előtt, é  el leszek é e tőletek, emlékezzetek, én fogok találkozni veletek Odaát. Én 

tudom, Az ott van. Azok a valódi látomások, azt mindet elmondtam nektek, tökéletesek 

lettek, sak jötte  átadta , a i t Ő o dta. Senki, mindezen években, nem mondhatta, 

hogy mondtam nektek valaha bármit, ami megtörténne, csak ami történt. Az egész világ 

tudja ezt. Soha nem láttátok a szószéken, amit mondott mindig pontosan az Igazság. 

Látjátok? Az mindig az volt. Ugyanaz az Iste  e gedte eke , hog  ézzek az idő 
függö é  túl. É  látta  azokat az asszo okat és fé fiakat kö é  fo ták az ő ka jukat és 
átöleltek engem, azt mondták, „Ó, Branham testvér.”  

296   Én még csak mindig nem tudok megállni (megnyugodni), ha fáradt vagyok is, 

á hog a  is eg ek. Fáj a háta . És i de  ap… öt e ég  é es ag ok. Tudjátok, 
minden nap egy extra fájdalmat kapsz. 

Az én imádságom, „Istenem, tarts egybe engem. Tarts engem egybe, hogy prédikáljam az 

Igét, álljak az Igazságon, amíg nem látom az én fia at, Józsefet, elég idős ek, és tel e 
Szentszellemmel; hogy vehesse Ezt az ö eg el iselt Bi liát, fektethete  az ő kezé e, azt 
mondva, ’Fiam, vidd Ezt végig a te életedben. Ne köss kompromisszumot Arról.’”   
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297   Azt gondoltam, talán Billy prédikálná az E a géliu ot. Iste  soha e  hí ta őt.  

       De hisze , József, ég ha ő eg  kis átlagos fiú is, hisze  Iste  hí ta őt. Ez az oka, 
hog  a g e ekek e  tud ak ele eg ütt e i, ő eg  ezető. És é  tudo , hog  Iste  
hí ta őt. É  aka o  oktat i őt az Ige útjá a, az Ú  Igéjé ek útjá a, hog  ő e  fogja 
elhagyni ezt az Igét. Én magam ezt akarom tenni, ha Isten is úgy akarja. És amikor én 

egö egsze  és issza o ulok, láthassa  őt ott áll i a szószék él, azt o da i, „Ez 

ug a az az E a géliu , a ié t az é  apá  kiállt. Ő ott ül ö eg és egtö t, a este. É  
aka o  e i az ő helyét, és etölte i az ő o ait ipőjét  áll a ott.”  

298   Aztán én felnézek, és azt mondom, „Uram, engedd a Te szolgádat, hogy távozzon 

békében.” Ezt aka o  lát i, ol a  ossz, a íg az az idő eljö .  

299   Akkor mi lenne, ha egy másik nemzedék felemelkedne? Nem tudom. Nekem kell 

jönni ebben a generációban. Nekem meg kell állnom veletek. Ti vagytok azok, akikkel 

eg kell áll o , és szá ot ad o  Iste  előtt az E a géliu ól, a it p édikálta . Azt 

gondoljátok, hogy itt állnék és megpróbálnálak kicsavarni (elferdíteni) titeket, ki 

Vala i ől, a it go dolta , hog  igaz olt? É  ösztö öz e le ék, hog  teg e  azt. De 
tudom, hogy amikor ez rossz, ki akarlak titeket venni abból, a hel es e. Őszi té , az é  
szí e ől, Iste  ho dozza az é  eszá oló , szeretlek titeket, mindenkit, valódi isteni 

Keresztény szeretettel. Isten áldjon titeket. Imádkozzatok értem.  

   Ne  tudo , it ta togat a jö ő , de tudo , Ki ta tja a jö ő , ezé t ugodt 
vagyok ebben.  

301   Átadom ezt a szószéket egy embernek, akiben nagy az én bizalmam, mint Jézus 

Krisztus szolgájában, a mi pásztorunk, Neville testvér.  

 

*** 

 

 


