
Mi a Szentlélek?
(What is The Holy Ghost?)

1. Nem  épp  egy  összejövetelért...  Ez  az  összejövetel  egy  kicsit  más 
összejövetel lesz, mint ami nekünk szokott itt lenni. Többnyire minden 
alkalommal,  amikor  összejövünk  itt,  az  egy  összejövetel  a  betegek 
gyógyításáért  és  a  fizikai  szükségekért.   Ez  a...  a  hangsúly  arra  van 
helyezve.  De ma este ezt az ébredést a lélek gyógyulásáért kezdtük el, az 
ember  szelleméért.-  Azonban,  ha  az  Úr  akarja,  vasárnap  reggel  a 
vasárnapi iskolában, vasárnap reggel imádkozni fogunk a betegekért és a 
szokásos gyógyítási imasor, vasárnap reggel, ha az Úr akarja.  És ezen a 
hétköznapi  estéken  azon  vagyunk,  hogy  az  örökkévaló  dolgokról 
beszéljünk a-a lélek számra.
2. Most  mi  tudjuk,  hogy  amikor  egy  test  meggyógyul,  az 
mindannyiunkat  boldoggá  tesz,  mert  tudjuk,  hogy  az  határozottan 
megmutatja,  hogy a mi Istenünk gyógyítja  a betegeket.  De az a beteg 
személy,  ha  elég  sokáig  él,  talán  újra  beteg  lesz,  talán  ugyanazzal  a 
betegséggel,  amiből  meggyógyult.  Az  nem veszi  el  a  gyógyulást.  Az 
orvos  gyógyszert  ad  a  tüdőgyulladásra,  és  talán  két  nap  múlva  meg 
fognak halni tüdőgyulladásban miután egészségesnek nyilvánította őket. 
Az újra  megjelenik.  De amikor  az a  lélek  meggyógyul,  akkor  benned 
megvan az örök élet.
3. És hiszem,  hogy annyira  közel  vagyunk az  Úr Jézus  eljöveteléhez, 
hogy illik  mindent  megtennünk,  amit  esetleg tudunk,  hogy behozzunk 
minden lelket  a  királyságba és  elhozzuk a királyságot  az emberekhez, 
hogy meggyógyuljunk a szellemünkben. Hiszem, hogy a Jézus Krisztus 
teste  a legbetegebb test,  amiről  tudok;  az a Test,  Krisztus földön lévő 
szellemi Teste nagyon beteg.
4. Most nem tervezünk titeket este sokáig tartani, mert az első estén nincs 
helyünk,  hogy  leültessük  szeretett  barátainkat.  Egy  új  gyülekezet 
építésének programjában vagyunk, egy nagy gyülekezeti ház, épp itt ezen 
a helyen vagy bárhol, ahova az Úr vezet; de amennyire tudjuk itt.
5. És most  kihirdettük  az összejövetelt  szerdától  vasárnapig.  De aztán 
vasárnap  ez  a  Karácsonyi  ünnepekben  végződik,  de  bármikor  az  Úr 
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mondja, hogy álljunk meg az lesz az az idő. Nem tudjuk épp mi lesz az 
eredménye.  De  bízván,  hogy  az  emberek  itt  a  gyülekezetben,  és  a 
testvérgyülekezeteink,  amelyek  közül  egy  a  Szentség  Gyülekezet 
Uticában, aminek Graham Snelling testvér a pásztora, és New Albany-
ban ahol Junie Jackson tetvér a pásztor; és szintén kint a főútnál, ahol 
Ruddell  testvér  a  pásztor.   Mi  (és  ők  a  testvér  gyülekezetei  ennek  a 
gyülekezetnek) próbáljuk az embereket Krisztussal való jobb közösségre 
hozni:  az  a  célunk.  Úgy  döntöttem,  hogy  arról  olvasok  és  tanítok  a 
következő néhány estén...
6. Ma este arról a témáról szeretnék beszélni, hogy „Mi a Szentlélek?”. 
És holnap este arról akarok prédikálni,  hogy „Mire lett  Ez adva?”. És 
péntek este (és a felvételkészítőknek nem akarom, hogy felvegyétek ezt 
péntek  este),  ”  Hogyan  kapom meg  a  Szentlelket,  és  honnan  tudom, 
amikor  megvan  az  nekem?”.  És  aztán  csak  hagyjuk,  majd  meglátjuk 
merre fog vezetni az Úr bennünket szombatra és vasárnapra, és vasárnap 
reggel  egy  gyógyító  szolgálat  és  egy  másik  evangélizációs  szolgálat 
vasárnap estére.
7. És most akarjuk, hogy mindenki tudja azt... És tudom, hogy a felvevők 
működnek a hátsó szobában, és szeretném ezt mondani: Mivel az ilyen 
evangélizációs  típusú  összejöveteleken  különböző  felekezeti 
gyülekezetekből való emberek vannak, akik a saját hitelveik szerint lettek 
tanítva – mindegyik. És az rendben van. Soha nem akartam abban bűnös 
lenni, hogy viszályt szítsak a testvérek között. És kint az összejöveteleken 
csak  az  Irás  nagy  evangéliumi  igazságairól  prédikálok,  amiben  az 
összejöveteleimet  támogató  testvérek  hisznek.  De  a  gyülekezetben  itt, 
arról  akarok  beszélni,  amit  mi  hiszünk.  Ezért  ha  nem  érted,  nagyon 
boldog  lennék,  ha  kapnák  tőled  egy  levelet  vagy  jegyzetet,  amiben 
megkérdezed  tőlem,  hogy  miért  hisszük  mi  azt.  És  boldog  lennék 
megpróbálni megmagyarázni azt a legjobb módon, ahogyan tudom.
8. Tudjátok, minden gyülekezet, ha nincs egy tanításotok, nem vagytok 
gyülekezet. Kell, hogy legyen valamitek, a miért kiálltok, valami elvek, 
amihez tartjátok magatokat. És függetlenül attól, hogy mi a személynek a 
társasága, vagy felekezete, ha az a személy az Isten lelkétől született Ő az 
én  testvérem,  vagy  testvérnőm,  függetlenül  attól,  hogy…  Talán  más 
dolgokban  különbözünk,  mint  kelet  a  nyugattól,  de  mégis  testvérek 
vagyunk. És nem tennék semmi mást, minthogy próbáljak segíteni annak 
a testvérnek, a Krisztussal való jobb, közelebbi járásban, ahogy hiszem, 
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hogy bármely valódi igaz keresztény ugyanezt tenné velem.
9. Most kértem ezt a gyülekezetet... Most nem megyünk bele ebbe csak 
egy  meghosszabbított  összejövetelért.  Úgy  akarok  ebbe  belépni,  és 
akarom, hogy ti is, ahogy kértem tőletek, hogy égessetek fel minden hidat 
magatok  mögött  és  tegyetek  minden bűnt  rendbe,  hogy jöjjünk ehhez 
mindennel, ami a szívünkben és életünkben van. Egyedül azzal a céllal 
kell  ide  jönnünk,  hogy készítsük  el  a  lelkünket  az  Úr  eljövetelére,  és 
semmi más célból.  És ahogy beszéltem, és ahogy mondtam, hogy talán 
valamikor tanítok, vagy mondok valamit, ami talán egy kicsit ellentétes 
azzal,  amit  valaki  más  –  a  mód,  ahogy ők hiszik.  Én  nem vitatkozni 
jöttem (látjátok?) azért vagyunk itt, hogy elkészüljünk az Úr eljövetelére.
10. Gondolom,  hogy ez  a  kis  csoport...  Van  nekem itt  néhány vendég 
testvérem –  tudom-  különböző  helyekről,  és  boldogok vagyunk,  hogy 
velünk vannak. És kétségtelen, hogy kint a hallgatóságban vannak mások 
a városon kívülről, az itteni kis szomszédos városokon kívülről. Örülünk, 
hogy nálunk  vagytok  és  így  méltányoljuk,  ha  eléggé  szerettek  ahhoz, 
hogy eljöjjetek  meghallgatni  ezeket  a  dolgokat.  Isten...  Vigyétek  haza 
magatokkal testvérem, testvérnőm a leggazdagabb kincseket, amit Isten 
kitölthet a szívetekbe, ez az én imám.
11. És  ezen  kis  gyülekezet  számára,  látva,  hogy  én  hiszem  azt,  hogy 
egyike  a  legkedvesebb  embereknek,  akik  a  földön  vannak,  ebbe  a 
gyülekezetbe  jár...  Soha  nem mondtam,  hogy az  összes  legkedvesebb 
ember;  azt  mondtam,  hogy  néhány  a  legkedvesebb  emberek  közül  a 
földön  ebbe  a  gyülekezetbe  jár.  De amint  napról-napra  visszatérek  az 
összejövetelről  összejövetelre,  látom ennek  a  gyülekezetnek  egy  nagy 
szükségét,  egy nagy szükséget  ebben,  és  az  egy betöltésért  vagy egy 
odaszentelésért  van,  egy  mélyebb  életért,  közelebbi  járásért  Istennel. 
Megígértem nekik, hogy ezt megteszem, hogy elhozom ezt az üzeneteket 
számukra.
12. Boldogok vagyunk befogadni  benneteket,  hogy az Isten Igéje  körül 
közösségetek legyen velünk, ahogy mi tanítjuk és próbáljuk azt előhozni. 
Az első három este nem fogunk venni egy témát, hogy arról prédikáljunk, 
hanem egy üzenetet, hogy tanítsunk az Isten Igéjéből – és most mivel én 
nem kérnék senkit  arra,  hogy megtegyen bármit,  amit én magam nem 
tennék meg. Ez a hét egy teljes Golgota volt számomra. Annyira közel 
voltam  a  teljes  kiürüléshez,  ahogy  ezt  mondanám,  amíg  majdnem 
magamon kívül voltam. De teljesen alárendeltem minden akaratomat és 
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mindent, amit tudok, az Úrnak.
13. Éjjel, egy kicsivel éjfél után a feleségem és én, miután elkészültünk és 
imádkoztunk, és beszéltünk az Úrhoz a kis zsámolynál, az első szobában 
két  nyitott  bibliával,  újra  odaszántuk  magunkat  Istennek  a  teljes 
szolgálatra, hogy alárendeljük a saját akaratunkat és mindent és minden 
negatív gondolatot,  és  hogy szolgáljuk az Úr Jézust.  És bízom abban, 
hogy ez volt a ti hozzáállásotok is, hogy ugyanezt tettétek.
14. Így mikor jövünk ma este, szent földön jövünk, egy nép közé, akik 
imádkoztak és böjtöltek, mindent rendbe hozva, és felkészülve arra, hogy 
kapjanak valamit Istentől. És tudom, hogy az, aki éhezve jön, nem fog 
éhesen elmenni, hanem Isten táplálni fogja őt az élet kenyerével.
Most mielőtt olvasunk az Ő szent Könyvéből, hajtsuk meg fejeinket csak 
egy pillanatra, imádságra.
15. Uram már lett ima felajánlva ezen a helyen ma este. Sion énekei lettek 
énekelve, a gyermekeid által. Szíveik felemelkedtek, és úgy jöttünk ide, 
hogy odaszenteljük magunkat neked, és hogy imádjunk Téged a lelkünk 
mélyéből. És eszedbe juttatjuk Uram, hogy azt mondtad, amikor ott ültél 
a hegyen és tanítottad a tanítványaidat: „Boldogok azok, akik éhezik és 
szomjúhozzák az  Igazságot,  mert  ők  megelégíttetnek.”  Megígérted  ezt 
Urunk. Nyitott szívvel jövünk ma este, éhezve és szomjúhozva jövünk és 
tudjuk, hogy betartod az ígéretedet.
16. Ahogy igyekszünk kinyitni a Bibliának ezeket a Szent lapjait,  hogy 
elolvassuk annak tartalmát, a Szentlélek juttassa el ezt minden szívhez. 
És az a Mag mélyen essen oda be bőséges hittel, hogy előhozzon minden 
ígéretet, amit az Ige tett. Hallgass meg Urunk, és tisztíts meg és vizsgálj 
meg  bennünket.  És  ha  van  bennünk  valami  tisztátalan  dolog  Uram, 
valami megvallatlan bűn, bármi, ami nem helyes, mutasd meg azt most 
Uram,  azonnal  rendbe fogjuk azt  tenni;  mert  felismerjük,  hogy az  Úr 
Jézus eljövetelének árnyékában élünk. És mi Ó Szent Istenünk jövünk a 
te igazságszolgáltatásod árnyékába, és könyörgünk egy új odaszánásért és 
felszentelésért és a Szentlélekkel való betöltésért az életünkben.
17. Látva azt, hogy az ébredés tüze elhalványul, hagy dobjunk fát az Igére, 
hogy az  új  tüzet  gyújtson,  hogy a  szívünk  telve  legyen  buzgósággal. 
Szentelj  meg  bennünket  Urunk,  drága  Igéd  által  és  véred  által  és 
kegyelmed  által,  kérünk;  És  minden  köszönet  és  dicséret  tied  legyen. 
Vegyél  el  minden  előítéletet  a  szívünkből,  tisztíts  meg  bennünket  ó 
Urunk. Adj nekünk tiszta szívet és tiszta kezeket és tiszta értelmet, hogy 
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jöhessünk a te szentélyedbe estéről- estére, örvendezve és betöltve a Te 
Lelkeddel. Mi ezt Jézus nevében kérjük és az ő kedvéért Ámen.
18. Azonnal  szeretném  olvasni  az  Igét.  Kérem,  hogy  hozzátok  a 
Bibliáitokat,  ceruzáitokat,  papírjaitokat  az  íráshelyek  számára,  ha  úgy 
kívánjátok,  az  nagyon  jó  lenne.  Mialatt  odalapoztok  az  Apostolok 
Cselekedetei 7. részhez, hogy elkezdjük... hogy megválaszoljuk a kérdést, 
vagyis hogy elkezdjük megválaszolni a kérdést: „Mi a Szentlélek?”
19. Nincs semmi, ami legyőzné a Sátánt; Soha nem volt semmi a földön 
még, ami valaha is olyan vereséget mért volna a Sátánra, mint az Isten 
Igéje. Jézus használta ezt az Ő nagy csatájában, azt mondta, „Meg van 
írva...”
20. Ma reggel mialatt hallgattam, egy pár nappal ezelőtt egy közvetítést, 
ami úgy tűnt, hogy azt akarta elmagyarázni, hogy a teremtés csak valami 
hamu összefújásából jött létre és valami foszfátból és a föld néhány vegyi 
anyagából, és a meleg napsugár teremtette az élet csíráját és hozta elő az 
életre...  Micsoda  képtelenség,  mikor  a  napfény  elpusztít  minden 
életcsírát. Helyezz ki egy csírát a napfényre, és az megöli azt azonnal. És 
nincs  ilyen  dolog,  de  a  Sátán  próbálta  azt  rám erőltetni...  És  miután 
elvittem a kis  Rebekámat az iskolába ma reggel  és visszafelé  az úton 
elkezdtem újra  bekapcsolni  a  rádiót;  és  gondoltam,  hogy újra  abba  a 
dologba keveredek, úgyhogy lekapcsoltam. És ahogy haladtam felfelé azt 
úton Sátán azt mondta nekem; azt mondta. „Tudod, hogy az az ember, 
akit  Jézusnak  hívsz  csak  egy  olyan  ember  volt,  mint,  egykor  az  Ő 
napjaiban, mint Billy Graham vagy Oral Roberts. Ő csak egy ember volt, 
és  elkezdett  köré  gyűlni  néhány ember  és  azt  mondani,  „Ő egy nagy 
ember”.  És  egy  idő  után  Ő  nagyobbá  lett  és  aztán  egy  Istenné  vált 
számukra. És most ez el lett hintve az egész világon mióta Ő halott és 
ennyi az egész.”
21. Azt gondoltam „Micsoda egy hazug vagy!” És aztán odafordultam, 
ahogy átkeltem a Graham úton, azt mondtam: „Sátán te, aki beszélsz a 
tudatomhoz, szeretnék tőled kérdezni néhány dolgot: Ki volt az, akiről a 
zsidó próféták mondták, hogy el fog jönni?  Ki volt a felkent Messiás? 
Mi volt azokon az embereken, akik előre látták Őt és elmondták az Ő 
életét évezredekkel azelőtt, hogy Ő megérkezett? Ki volt az, aki ezt előre 
megmondta szóról-szóra? És amikor eljött, azt mondták „bűnösök közé 
számláltatott” és úgy volt. „Megsebesíttetett a vétkeinkért” és úgy volt. 
„Gazdagok  között  adtak  sírt  neki,  de  Ő  fel  fog  támadni  a  harmadik 



6.                                                                                                              Mi a Szentlélek?

napon” és  Ő úgy tett.  És  aztán  megígérte  a  Szentlelket,  és  az  nekem 
megvan,  úgyhogy jobb,  ha  eltávozol  ettől;  mivel  ez  meg  van  írva  az 
Igében és minden Ige igaz.” Akkor eltávozott. Csak mondjátok neki az 
Igét, az elvégzi azt. Nem tud ellenállni az Igének, mert az ihletve van. 
Kezdjük el az olvasást a Cselekedetek Könyve 7. részével
Monda pedig a főpap: Vajon így vannak-é hát ezek?
Ő  pedig  monda:  Férfiak,  atyámfiai  és  atyák,  halljátok  meg!  A 
dicsőségnek Istene megjelenék a mi atyánknak, Ábrahámnak, mikor 
Mezopotámiában vala, minekelőtte Háránban lakott,
És monda néki: Eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és 
jer arra a földre, a melyet mutatok néked.
Akkor kimenvén a Káldeusok földéből, lakozék Háránban: és onnét, 
minekutána megholt az ő atyja, kihozta őt e földre, a melyen ti most 
laktok:
És nem adott néki abban örökséget csak egy lábnyomnyit is: és azt 
ígérte, hogy néki adja azt birtokul és az ő magvának ő utána, holott 
nem vala néki gyermeke.
Szólt pedig az Isten akképen, hogy az ő magva zsellér lészen idegen 
földön,  és  szolgálat  alá  vetik  azt,  és  nyomorgatják,  négyszáz 
esztendeig.
De azt a népet, melynek szolgálnak, én megítélem, monda az Isten: és 
ezek után kijőnek, és szolgálnak nékem e helyen.
És  adta  néki  a  körülmetélés  szövetségét:  és  így  nemzé  Izsákot,  és 
körülmetélé őt nyolczadnapon; és Izsák Jákóbot, és Jákób a tizenkét 
pátriárkhát.
22. Ezek alapján szeretnénk megközelíteni ezt a témát (amiről gondolom, 
hogy ma egy kiemelkedő téma) hogy „Mi a Szentlélek?” Mi ez? És most 
az az oka annak,  hogy ilyen módon vettem ezt,  mivel nem jöhetsz és 
veheted  a  Szentlelket  anélkül,  hogy  tudnád,  hogy  mi  Ez.   És  nem 
kaphatod Ezt meg (ha tudod, hogy mi Ez) anélkül, hogy hinnéd, hogy ez 
neked adatott és ez számodra van. És aztán nem tudhatod, hogy vajon 
megvan-e  ez  neked,  vagy  nem,  anélkül,  hogy  tudnád,  hogy  milyen 
eredményt hoz. Úgy hogy ha tudod, hogy mi ez és kinek a számára van, 
és milyen cselekedetet hoz, amikor az eljön, akkor tudni fogod, hogy mid 
van, amikor azt megkapod. Látjátok?  Az egyszerűen elrendezné ezt.
23. Épp úgy, ahogy beszéltem Jeffries testvérünkkel ma. És azt mondta: 
„Szeretnék ott lenni az összejövetelen ma este, de holnap este leszek ott.” 
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Nem tudta, hogy folyik az összejövetel, mert nem jelentettük ezt be épp 
itt. Néhányan... Leo testvér és ők írtak néhány barátunknak, és elmondták 
azoknak ott a városon kívül.  Nos mivel nekünk nem volt helyünk...
24. Most  azt  mondtam:  „Jeffries  testvér,  ha  leküldenél  engem,  hogy 
elindítsam az egyik olajkutadat, és nem tudnák arról semmit, valószínűleg 
felrobbantanám. Lehet, hogy a rossz kulcsot fordítanám el, vagy a rossz 
motort indítanám el. Tudnom kellene, hogy hogy csináljam azt, mielőtt 
megtenném.” És így van ez a Szentlélek befogadásával is. Tudnod kell, 
hogy miért jössz, és hogy hogy kapd meg azt, és hogy mi az.
25. Most először is a Szentlélek meg lett ígérve. Vehetnénk tíz hetet és 
soha – épp csak átszaladnánk ennek a témának a tetején: mi a Szentlélek. 
De az első dolog, egy vázlatnak megfelelően szeretném ezt megközelíteni 
minden este,  és  aztán  meglátjuk  a  következő este,  hogy van-e  valami 
kérdés. Az itt lévők közül hányan nem kapták meg a Szentlelket, nem 
lettek megkeresztelve Szentlélekkel, emeljétek fel a kezeteket.  Ha tudod, 
hogy nem voltál... csak nézzétek a kezeket.
26. Most szeretnék erről beszélni, úgy hogy a Szentlélek egy jel, mivel ez 
egy jel. Felismerjük, hogy minden ígéret azáltal lett odaadva számunkra... 
Ábrahám volt az ígéret Atyja, mivel Isten az ígéretet Ábrahámnak adta és 
az  utána  következő  magjának.  Az  ígéret  Ábrahámnak  lett  adva  és  a 
magjának. És ez a jel egy szövetséges nép számára van.
27. Most,  hatalmas  különbség  van  csak  egy  keresztény,  és  egy 
Szentlélekkel  betöltött  keresztény  között.  És  most  ezt  a  Szentírásból 
fogjuk venni,  és pontosan belehelyezzük a Szentírásba.  Először is  van 
egy keresztény, aki kereszténynek vallja magát.  De ha ez a keresztény 
még nem lett betöltve a Szentlélekkel, akkor még csak a kereszténnyé 
válás  folyamatában van.  Látjátok? Vallja,  hogy hiszi  ezt,  munkálkodik 
ezért. De Isten még nem adta meg neki a Szentlélek szellemét. Ő még 
nem érte el azt a célt Istennel, hogy Isten felismerje azt.
28. Mivel  Isten  szövetséget  kötött  Ábrahámmal,  miután  elhívta 
Ábrahámot. ami egy jelképe a hívő mai elhívásának... elhívta Ábrahámot 
és Ábrahám kiment a hazájából, egy idegen földre, hogy idegen emberek 
között lakjon. És az annak a példája volt, amikor Isten elhív egy embert, 
hogy fejezze be gonoszságát, térjen meg a bűneiből. Akkor Ő elfordul 
attól  a  tömegtől,  amiben  volt,  hogy  egy  új  tömegben  éljen,  újfajta 
emberek között.
29. És  miután  Isten  hűségesnek  találta  Ábrahámot  ahhoz  az  ígérethez, 
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amit Isten adott neki (hogy Ő gyermeket ad neki, és a gyermeke által lesz 
megáldva az egész föld,) akkor Isten megerősítette a hitét, egy jelet adva 
neki; és az a jel a körülmetélés volt. A körülmetélés a Szentlélek jelképe. 
Épp ennek a résznek az azután következő versei, amiket olvastunk, ha le 
szeretnétek írni… István mondta az 51. versben. „Ti kemény nyakúak, 
körülmetéletlen  szívűek  és  fülűek,  mindig  ellenálltok  a  Szentléleknek, 
hogy az Atyáitok tették, ti is akképpen cselekesztek.”
30. A körülmetélés  a  Szentlélek  példája.  És  Isten  adta  Ábrahámnak  a 
körülmetélés jelét, miután elfogadta Isten ígéretét és kiment egy idegen 
földre. Látjátok? Az egy jel volt. És minden gyermekének és a magjának 
utána,  meg  kellett,  hogy  legyen  ez  a  jel  a  testében,  mert  az  egy 
megkülönböztetés volt. Azért volt, hogy elválassza őket az összes többi 
néptől; ez a körülmetélés jele. És ez az, amit Isten használ ma.  Ez a szív 
körülmetélésének a jele, a Szentlélek, ami Isten gyülekezetét minden más 
hitvallástól,  hittől  és  felekezettől  elválasztott  gyülekezetté  teszi. 
Mindenféle felekezetben ott vannak, de mégis elválasztott emberek.
31. Engedd,  hogy beszéljek  két  percet  egy emberrel,  meg fogom tudni 
mondani neked, hogy megkapta-e a Szentlelket vagy sem.  Ugyanúgy Te 
is  megteheted.  Az  elválasztja  őket;  Ez  egy  Jelölés;  Ez  egy  jel.  És  a 
Szentlélek  egy  Jel.  És  ez…  Bármelyik  gyermek,  aki  elutasította  a 
körülmetélést az Ó testamentumban, ami előképe volt a Szentléleknek, ki 
lett  vágva  a  népe  közül.  Nem  lehetett  közössége  a  gyülekezettel,  ha 
elutasította  a  körülmetélést.  Most  használd  azt  a  mintát  mára.  Egy 
személynek,  aki  elutasítja,  hogy vegye  a  Szentlélek  keresztséget,  nem 
lehet közössége azokkal, akiknek megvan a Szentlélek. Egyszerűen nem 
teheted azt meg. Egy természetnek kell lenned.
32. Úgy,  mint...  anyukám szokta  mondani,  hogy „Az egytollú  madarak 
csoportosulnak.”  Nos  ez  egy  régi,  de  igaz  közmondás.  Nem  látsz 
galambokat  és  varjakat  közösségben.  Más  a  táplálkozásuk.  Másak  a 
szokásaik,  másak  a  vágyaik.  És  így  van  ez  a  világgal  és  a 
keresztényekkel,  amikor  körül  lettél  metélve  a  Szentlélekkel,  ami  egy 
húsnak a levágását jelenti.
33. Csak a hímneműt lehet körülmetélni. De ha az asszony megházasodott 
a  férfival,  akkor  része  volt  neki;  vele  együtt  volt  körülmetélve. 
Emlékeztek  a  Timótheusban,  ahol  azt  mondta:  „Soha… mindazonáltal 
megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad a hitben és Szentségben 
teljes józansággal.”
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34. Most körülmetélés... emlékeztek, amikor Sára nevetett a sátorban, az 
angyal üzenetén, amikor Az azt mondta: „Ábrahám (nem tudva, hogy ki 
volt Ő, az az idegen) hol van a feleséged Sára?”...Honnan tudta, hogy volt 
felesége.
35. Ahogy Jézus mondta „Amint a Lót napjaiban volt, úgy lesz az ember 
Fiának  eljövetelekor  is.”  Emlékezzetek,  azok  a  jelek  nem Sodoma  és 
Gomora  számára  lettek  küldve,  a  világi  vallásosak  közzé,  hanem  a 
kiválasztottaknak, a kihívottaknak. És Ábrahám ki volt hívva. Az a szó, 
hogy „gyülekezet” azt jelenti „kihívott, az elválasztott”, amint Ábrahám 
elválasztotta magát és körül lett metélve. És akkor, mikor Sára nevetett, 
magán  az  Angyal  üzenetén,  Isten  azonnal  megölhette  volna,  de  nem 
bánthatta Sárát a nélkül, hogy bántaná Ábrahámot, mert Ők egyek voltak! 
Sára része volt Ábrahámnak. Többé nem kettő vagytok, hanem egy.
36. Úgyhogy körülmetélés, a Szentlélek ma körülmetéli a szívet; és az egy 
jel, egy adott jel. Valaki azt mondta a múltkor... Csak ismétlem ezt, nem 
mint egy viccet, mivel ez az igazság; de ez úgy hangzik, mint egy vicc. 
Ahogy gyakran mondtam „Ez nem a viccelődések helye.” De volt egy kis 
német  kint  a  nyugati  parton,  ahol  épp  most  voltunk.  Megkapta  a 
Szentlelket és ment lefelé az utcán, sétált egy kicsit, felemelte a kezeit és 
nyelveken szólt; futott és fölugrott és kiáltott.
37. És ott volt a munkájában így viselkedve és azt mondta neki a főnöke: 
„Hol voltál?” (Én szeretem azokat a helyeket,  ahol volt.)  Azt mondta: 
„Biztos lent voltál azok között a csomó anyacsavarok között.”
Azt mondta: „Akkor úgy gondolod, hogy ők anyacsavarok?”
Azt mondta: „Persze hogy azok!”.
Azt  mondta:  „Akkor  dicsőség  az  Úrnak  az  anyacsavarokért”  és  azt 
mondta:  „Tudod  mit?  Az  anyacsavaroknak  nagy  szerepük  van.”  Azt 
mondta: „például az autóknál: szedd ki az összes anyacsavart belőle, nem 
lesz semmi másod csak egy rakás ócskavas.” Nos az épp így igaz.
38. Annyira más vagy mikor a Szentlélek eljön rád, amíg ennek a világnak 
az elméje nem szeret téged, és ők ellened vannak, és egyáltalán semmit 
nem akarnak veled tenni. Egy másik világból születtél; épp olyan idegen 
vagy, mint – tízszer inkább idegen – mint amilyen lennél, ha az afrikai 
dzsungelek  legmélyebbre  rejtett  helyeire  mennél.  Más  vagy,  amikor  a 
Szentlélek eljön. És ez egy Jel.  Ez egy megjelölés az emberek között.
39. Most  akkor  azt  mondod:  „Branham testvér,  az  a  körülmetélés  jele 
Ábrahámnak adatott (az igaz) és az Ő magvának.” Igen. Rendben.
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40. Most, a Galatákhoz fogunk lapozni, 3. rész 29. vers és lássuk, hogyan 
lehet azt alkalmazni ránk; Galata 3.29, és csak nézzük, hogyan lehet ezt a 
körülmetélést  alkalmazni a pogányokra, ha pogányok vagyunk, amik a 
természetes születés által vagyunk. Most először… a 16. verset szeretném 
olvasni.
Most,  az  ígéretek  Ábrahámnak  adattak  és  az  ő  magvának... 
(Ábrahámnak és az ő magvának)  …nem mondja,  és a  magvaknak... 
(Csak bármiféle mondás, „Ó én is Ábrahám magvai közül vagyok” Nem. 
Egy magvának. Ábrahám magvának, nem a magvaknak.)… mint sokról, 
hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.
41. Krisztus volt Ábrahám magva. Hiszitek azt? Rendben. Most vegyük a 
28. és 29. verset.
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; 
mert mi mindnyájan egyek vagyunk a Krisztus Jézusban.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és 
ígéret szerint örökösök.
Hogyan öltjük fel Ábrahám magvát? Azáltal, hogy Krisztusban vagyunk, 
így vagyunk Ábrahám magva. És mi volt  az Ábrahám magva? Ahogy 
talán továbbmegyünk a Róma 4-hez, és más helyekhez... Ábrahám nem 
akkor  kapta  az  ígéretet,  mikor  körül  volt  metélve.  Hogy meg  legyen 
mutatva, a körülmetélés csak egy jelkép volt, megkapta az ígéretet, még 
mielőtt  körül  lett  volna  metélve.  És  ez  a  körülmetélése  előtti  hite 
elismerésének jelképe volt.
42. Most, mikor mi Krisztusban vagyunk, Ábrahám magvává válunk, és 
Krisztussal együtt örökössé; ezért nem számít kik vagyunk, zsidó vagy 
pogány...  És  az  Ábrahám  magva-  az  Ábrahám  magvának  megvan 
Ábrahám  hite,  ami  szaván  fogja  Istent.  Függetlenül  attól,  hogy  az 
mennyire  tűnik  képtelenségnek,  mennyire  viselkedsz  szokatlanul, 
mennyire  tesz  az  téged  különössé,  szaván  fogod  Istent,  bármire  való 
tekintet nélkül.
43. Ábrahám hetvenöt évesen -és Sára hatvanöt- szaván fogta Istent,  és 
minden ezzel ellentéteset úgy tekintett, mintha nem lenne. Mit gondoltok, 
az  akkori  orvosok  hogy  látták  ezt?  Mit  gondoltok,  az  emberek  mit 
gondoltak, amikor láttak egy öreg embert, hetvenöt évesen körbe járván, 
dicsőítve Istent azért, hogy lesz egy gyermeke a feleségétől, és ő hatvanöt 
éves,  körülbelül  huszonöt  évvel  a  változókor  után?  De  (látjátok?)  ez 
furcsa cselekvésre késztet benneteket, az Ábrahám hite.
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44. És  mikor  a  Szentlélek  által  körül  vagy metélve,  az  ugyanazt  teszi 
veled.  Olyan  dolgokat  csináltat  veled,  amikről  nem  gondolnád,  hogy 
megtennéd. Ez arra késztet, hogy fogd Isten ígéretét, és higgy Istennek.
45. Most  ez  még  egy  ígéreten  és  jelen  túl,  egy  Pecsét  is.  Most  ha 
átmennétek  velem a  Rómabeliekhez...  Először  akarnám,  hogy gyertek 
velem az Efézusiak 4:30 -hoz, és olvassunk itt csak egy percre. Efézus 
4:30 ezt mondja...
Most olyan sok embert hallottatok azt mondani, hogy különböző dolgok 
pecsétek.  „Ha  gyülekezetbe  jártok,  megvan  nektek  a  gyülekezet 
pecsétje.”  És  néhány  ember  azt  mondja,  hogy  ez  egy  bizonyos  nap 
megtartása,  a  Szombatnapé:  „Az-az  az  Isten  Pecsétje.”  Néhányuk  azt 
mondja,  „Ha  egy  bizonyos  felekezetben  vagyunk  tagok,  el  vagyunk 
pecsételve  az  Isten  Országába.”  Most  a  Biblia  ezt  mondta:  „Legyen 
minden ember szava hazugság, és Istené az Igazság.”
46. Most, az Efézus 4:30-at így olvassuk: „És meg ne szomorítsátok az 
Istennek  ama  Szent  Lelkét,  amely  által  elpecsételtettetek  a  teljes 
váltságnak napjára.”
Egy kicsit kemény leszek ezzel kapcsolatban. Jegyezzétek ezt le... Most ti 
törvényeskedő testvérek,  csak maradjatok csendben egy kicsit.  Értitek? 
Megfigyeltétek, meddig tartott az a Pecsét? Nem a következő ébredésig, 
addig, amíg megint valami baj történik. „A megváltásotok napjáig,” Az 
ameddig  el  vagytok  pecsételve.  A  megváltásotok  napjáig,  amíg 
megváltattok,  hogy  Istennel  legyetek,  ez  az  ameddig  a  Szentlélek 
elpecsétel  benneteket.  Nem  ébredésről  ébredésre,  hanem 
örökkévalóságtól örökkévalóságig vagytok elpecsételve a Szentlélektől. 
Ez  az,  ami  a  Szentlélek.  Ez  Istennek  egy Pecsétje,  hogy talált-  hogy 
kegyelmet találtál előtte, és szeret téged, és bízik benned, és rád tette a 
Pecsétjét.  Mi  egy Pecsét?  Bárki...  miért,  egy „pecsét”  „egy befejezett 
munkát” jelöl, vagy jelent. Ámen. Isten megmentett téged, megszentelt, 
megtisztított,  kedvét  lelte  benned,  és  elpecsételt.  Ő  elvégezte.  Az  Ő 
terméke  vagy,  a  megváltásod  napjáig.  Ami  le  van  pecsételve,  az  egy 
elvégzett dolog.
47. Mi a Szentlélek? Ez egy jel. Erre is rátérünk egy kicsit később egy 
másik  üzenetben,  a  jel,  amiről  Pál  beszélt;  a  nyelvek  egy  jel  volt  a 
hívőknek – vagyis a hitetleneknek.
48. Most,  figyeljétek meg, de ebben, a Szentlélek egy jel-  úgy értem a 
Szentlélek  egy  Pecsét.  Ez  egy  Jel,  amit  Isten  adott  a  választott 
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gyermekeinek.  Elutasítani  ezt,  annyi,  mint  kivágatni  a  nép  közül,  és 
elfogadni  ezt,  az  annyi,  mint  végezni  a  világgal  és  a  világ  összes 
dolgaival,  és  egy  terméknek  lenni,  amire  Isten  rátette  a  jóváhagyás 
Pecsétjét.
49. Dolgoztam  itt  a  vasútnál  Harry  Waterberryvel.  És  lementünk  egy 
vagont megrakni. A testvérem „Doc”, aki ott áll hátul, vagonokat pakol. 
Amikor a  vagon meg van rakva,  átnézik a  vagont  (az  ellenőr);  És  ha 
valamit rögzítetlenül talál,  ami leesne és összetörne, vagy valamit, ami 
kárt okozna, nem fogja lepecsételni azt a vagont addig, amíg az a vagon 
annyira meg nincs rakva,  amíg úgy le nincs terhelve, és annyira nincs 
rendben, hogy az utazás rázkódása ne tegyen kárt a termékben, ami benne 
van.
50. Ez  a  helyzet.  Nem vagyunk  annyira  lepecsételve;  túlságosan  lazák 
vagyunk a dolgokkal. Amikor az ellenőr átmegy, hogy megvizsgálja az 
életedet, hogy meglássa, hogy nem vagy-e egy kicsit laza a dolgokkal, 
egy kicsit laza az imaéletedben, egy kicsit laza az idegeskedéseddel, egy 
kicsit laza a másokról beszélő nyelvvel. Ő soha nem fogja lepecsételni a 
vagont.  Valami  piszkos  szokások,  valami  gonosz  dolgok,  valami 
közönséges elme, ő nem pecsételheti le a vagont. De amikor mindent a 
helyén talált (az ellenőr), akkor lepecsételi.  Merészelje bárki is feltörni 
azt a pecsétet addig, amíg az a vagon el nem érte a célállomását, amire 
elpecsételtetett.  Itt  van  az.  „Ne  nyúlj  a  felkentemhez;  ne  bántsd  a 
prófétámat. Mert mondom neked, jobb lenne, hogy malomkövet kössenek 
a  nyakadba,  és  ledobjanak  a  tenger  mélyébe,  minthogy  megpróbáld 
megsérteni vagy egy kicsit  megtántorítani a  legkisebbet is  ezek közül, 
akik el lettek pecsételve.” Látjátok mit jelent ez?
51. Az az, ami a Szentlélek. Ez a bizonyosságod. Ez a védelmed; Ez a 
tanúd; Ez a Pecséted; Ez a Jeled, hogy a menny felé tartok. Ne törődj 
azzal,  amit  az ördög mond,  a  menny felé  tartok!  Miért?  Ő elpecsételt 
engem;  nekem  adta  azt.  Elpecsételt  a  Királyságába,  és  a  Dicsőségbe 
tartok!  Hagy fújjanak a  szelek;  hagy tegyen  a  Sátán,  amit  akar;  Isten 
elpecsételt  engem  a  megváltásom  napjára.  Ámen.  Az  az,  ami  a 
Szentlélek.  Ó,  akarnotok  kellene  azt;  Én  nem  tudnák  enélkül  tovább 
menni. Olyan sok mindent lehetne itt elmondani, de biztos vagyok benne, 
hogy tudjátok miről beszélek.
52. Most  lapozzunk  a  János  14-hez  is  csak  egy  percre.  Egyszerűen 
szeretem az igét; Ez az Igazság. Most, az Isten Lelke, a Szentlélek... Mi a 
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Szentlélek? Ez Krisztus Lelke benned.
53. Most  mielőtt  olvasnánk,  csak  szeretnék  néhány  magyarázó  szót 
mondani  itt.  Mi  a  Szentlélek?  Egy  Pecsét.  Mi  a  Szentlélek?  Egy 
Szövetség. Mi a Szentlélek? Egy Jel. Mi a Szentlélek akkor?  Ez Jézus 
Krisztus Lelke benned. „Egy kis idő,” mondta Jézus, „és a világ nem lát 
engem többé, de ti látni fogtok, mert veletek leszek, mégpedig bennetek, 
a világ végezetéig.”
54. Az Isten Lelke a gyülekezetében, milyen célból? Miért  tette ez? Ez 
egy kicsit a holnap este témája, de miért tette ezt? Miért tette... Mit tett a 
Szentlélek... Miért jött Ő el? Miért jött Ő beléd? Miért jött belém? Azért 
hogy folytassa az Isten munkáját.
55. „Mindig azt teszem, ami tetszik az Atyámnak. Nem azért jöttem, hogy 
a magam akaratát cselekedjem, hanem az Atyáét, aki elküldött engem; és 
az  Atya,  aki  elküldött  engem,  velem  van.  És  ahogy  az  Atya  küldött 
engem, úgy küldelek én is titeket.” Ó nekem! Az Atya elküldte Őt, benne 
ment. Az Atya, aki elküldte Jézust, belé jött, rajta keresztül munkálkodott. 
Az a Jézus, aki elküld téged, veled megy, és benned van. És ha az a Lélek 
Jézus Krisztusban élve olyan cselekvésre késztette őt, ahogyan tett, lesz 
egy általános elképzelésed, hogy mit fog az tenni, amikor benned van; 
mert  az  az  élet  nem  változhat.  Az  testről  testre  megy,  de  nem 
változtathatja a természetét, mert Az Isten.
56. Most a János 14-ben, csak olvassuk egy kicsit, a 10. verssel kezdve:
Hiszitek, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A 
cselekedetek...  a  beszédeket,  amelyeket  én  mondok  néktek,  nem 
magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik, Ő cselekszi e 
dolgokat.
(Gondolkodjatok el erről! Most.)
Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem 
van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem.
Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi 
majd  azokat  a  cselekedeteket,  a  melyeket  én  cselekeszem;  és 
nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.
Nem  látjátok?  Hogyan  mondta  Ő  ott?  Most  figyeljetek,  hogyan 
bontakozik ez ki. Egy kicsit tovább olvasom. Olvassuk tovább körülbelül 
a 20. versig.
És akármit kértek majd az... (Nézzük, itt van... ja. Aha...)
És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy 
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dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
És  én  kérem az Atyát,  (...most  figyeljetek...)  és  más  vígasztalót  ád 
néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem 
látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és 
bennetek marad.
57. Ki  az  a  Lélek  akkor?  Mi  a  Szentlélek?  Ez  Krisztus  benned,  a 
Vigasztaló; Az a Szentlélek. „És amikor a Vigasztaló eljön, ugyanazokat 
fogja  cselekedni,  amiket  én  tettem,  amikor  a  vigasztaló  bennem van. 
Kérni fogom az Atyát, és Ő odaadja nektek ezt a Vigasztalót. Ismeritek a 
Vigasztalót; A világ nem ismeri Őt (soha nem fogja), de ti ismeritek Őt, 
mert Ő veletek lakik (Jézus beszélvén), de Ő bennetek lesz” Tessék; ez a 
vigasztaló.
58. ...bennetek marad.
Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti  hozzátok. (  Nem hagylak... 
Most az a Vigasztaló, Krisztus. Az az, ami a Szentlélek; Ez Krisztus.)
Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok 
engem, mert én élek, ti is élni fogtok.
Ó mehetnénk tovább és tovább, de tudjátok meg... Mi Ő? Ő egy Pecsét; Ő 
egy Jel; Ő egy Vigasztaló. Látjátok mi minden Ő? Az Ábrahám magva 
örökli Ezt.
59. Most, keressük meg, hogy mi más még a Vígasztaló! Menjünk az I. 
János 16:7-hez! Lássuk, hogy nem volna-e Ő egy szószóló is. Tudjátok 
mi egy szószóló? Közbenjárást végezve. Van egy Szószólónk; tudjuk ezt. 
I.  János  a  16.  rész...  Ó  várjatok  egy  percet;  Bocsánat.  Ez  János 
Evangéliuma  16:7.  Sajnálom.  Igazán  sajnálom,  hogy  azt  mondtam, 
rosszul olvastam- 16:7-van itt.
De én az igazat  mondom néktek: Jobb néktek,  hogy én elmenjek: 
mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig 
elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
És  az,  mikor  eljő,  megfeddi  a  világot  bűn,  igazság  és  ítélet 
tekintetében:
Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;
És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé 
nem láttok engem;
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Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
60. Most, a Szószóló az I. János 2:12-ben található... Most, olvassuk azt 
csak egy percre,  I.  János 2.  12.  Bocsássatok meg;  I  János 1 és  2  az. 
Nekem ez le van írva, I. János 2:1-2
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha 
valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 
(Ki a Szószólónk? Az Igaz Jézus Krisztus.)
És ő engesztelő áldozat  a mi vétkeinkért;  de nemcsak a mienkért, 
hanem az egész világért is.
61. Mi a Szentlélek? Ez egy Szószóló. Mi egy Szószóló? Mit jelent az, 
közbenjárni? Nála van irgalom; Ez a te helyeden áll; olyan dolgokat tesz 
meg,  amit  te  nem  tehetsz;  ez  engesztelő  áldozat  a  bűneidért.  Ez  az 
Igazságosságod. Ez a gyógyulásod; Ez az életed; Ez a feltámadásod; Ez 
minden, ami Istennél van számodra. Ő egy Szószóló.
62. Mennyire belemehetnénk a részletekbe,  és  lebonthatnánk azt,  hogy 
hogyan van az, amikor Ez közbenjárást végez a tudatlanságunkért. Néha, 
amikor...  nekünk  megvan  a  Szentlélek,  valamibe  tudatlanul 
beletántorgunk.  A  Szentlélek  ott  van,  hogy  szóljon  érettünk.  Ő  a 
Szószólónk. Ott áll; Ő az Ügyvédünk. Ott áll és esedezik értünk. Nem mi 
könyörgünk magunkért,  mert  a Szentlélek bennünk esedezik értünk.  A 
Szentlélek  fejezi  ezt  ki,  néha  olyan  szavakkal,  amit  nem  értesz,  és 
közbenjárást végez értünk. Az az, ami a Szentlélek.
63. Amikor valamibe belemegyek, úgy megyek mintegy kisgyerek; úgy 
jársz,  mint  egy  kis  pajtás.  Egy  ellenséggel,  bűnnel,  csapdákkal, 
mindennel telt sötét világban járunk. Azt mondod „Ó félek- félek venni a 
Keresztény életet. Félek megtenni ezt. Félek, hogy ezt fogom tenni” Ne 
félj! Van egy Szószólónk! Ámen! Ó, Ő mellettünk áll, Bennünk van és 
közbenjár  értünk:  a  Szentlélek  állandóan,  állandóan  közbenjár  értünk, 
mindig.
64. Ő a Szószólónk (Ó, mennyire köszönjük ezt Istennek.)  egy Pecsét, 
egy Jel, az Élet Lelke, a menny Istene, a Vígasztaló, az Élet, a Szószóló. 
Mi Ő? Ó nekem. Órákig mehetnénk tovább ezzel. Most témát váltunk, 
csak egy percre.
65. Most,  megkérdezzük...  Meg  lett  ígérve  számunkra  az  utolsó 
napokban... Ez a Szószóló, Pecsét, Ígéret, minden, amint beszéltünk Róla 
ma este, tízezerszer inkább, ez egy ígéret számunkra, az utolsó napokban. 
Akkor Ez nem volt meg nekik; csak volt egy pecsét a testükben, mint egy 
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jel és jelzés, hittel abban, hogy Ez eljön. És a törvény árnyékában jártak, 
ahogy körül voltak metélve test szerint.
66. Ma mi nem a törvény árnyéka által járunk; a feltámadás ereje által 
járunk.  A Lélek  ereje  által  járunk,  aki  az  igazi  Pecsétünk,  az  igazi 
Szószólónk,  az  igazi  Vígasztalónk,  az  igazi  Jelünk,  hogy  felülről 
születtünk,  sajátságos,  különös  emberek,  furcsán  viselkedve,  szaván 
fogva Istent, minden mást hibásnak nevezve. Isten Igéje helyes! Az... Ó 
nekem. Az az, ami a Szentlélek.
67. Akarod azt? Nem szeretnéd, hogy meglegyen az neked? Lássuk, hogy 
meglett-e  ígérve!  Most  menjünk  vissza  Ézsaiáshoz,  az  Ézsaiás 
könyvéhez.  Lapozzunk  az  Ézsaiás  28.  részéhez!  Most,  megyünk  az 
Ézsaiás 28-hoz, és elkezdjük körülbelül – vegyük a 8. verset: nézzük mit 
mondott Ézsaiás 712 évvel azelőtt, hogy Ez eljött.  Sokat mondhatnánk 
erről,  menjünk  vissza,  egészen  vissza;  de  csak  elkezdjük  épp  itt,  és 
megnézzük, hogy meg volt-e ígérve a gyülekezet számára.
68. Mikorra kellet ennek eljönni? Az utolsó napokra, amikor romlottság 
lesz. Most emlékezzetek a szó többesszámban van, napok, az utolsó két 
nap, az utolsó kétezer év. Most, most a 8. vers:
Mert  minden asztal  telve  undok okádással,  úgy hogy  hely  sincs  a 
nélkül.
69. Kutassatok ma, hogy megtaláljátok azt! Nézzetek körül és lássátok, 
hogy  abban  a  napban  vagyunk-e!  Minden  asztal...  Miért  járulnak  az 
Úrvacsorához,  és  először  is  a  fizikai  oldalon,  vesznek  egy darab  régi 
kovászos kenyeret, vagy egy ostyát, és megtörik és elvégzik a közösséget, 
amikor  azt  Szentlélek  kezekkel  kellene  elkészíteni,  és  kovásztalan 
kenyérként. Krisztus nem piszkos és szennyes, és az képviseli Őt.
70. A másik dolog, olyan embereknek adják azt, akik isznak, hazudnak, 
lopnak,  cigarettáznak,  rágóznak,  bármit  tesznek,  ameddig  a 
gyülekezethez tartoznak. Távol legyen! Ha egy ember valaha is veszi ezt 
itt,  amikor mi esszük ezt itt,  kárhoztatást eszik és iszik magának, nem 
becsülve az Úr Testét. Ha nem éli az életet, maradjon távol attól! És ha 
nem veszed azt, az megmutatja, hogy a saját lelkiismereted bűnös. „Aki 
nem eszi, annak nincs köze hozzám,” mondta Jézus.
71. De az Úrnak minden asztala megtelt szennyel. Nincs egy tiszta hely 
sem. Figyeljetek, hogy az nem kép-e a mára!
Kit tanít tudományra? És a tanítást kivel érteti meg?
Ki érti meg az ismeretet? Kivel érteti meg a tanítást?
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„Nos, áldott legyen Isten, presbiteriánus vagyok.”
„Metodista vagyok.”
„Pünkösdi vagyok.”
„Nazarénus vagyok.”
„Zarándok Szent vagyok.” Az egyetlen dolgot sem jelent Istennek: csak 
egy másik asztal.
72. „A tanítást kivel értetem meg?” Miféle tanítást? Metodista, Baptista, 
Presbiteriánus,  Pünkösdi?  A Biblia  tanítását.  „A tanítást  kivel  értetem 
meg?”
73. Honnan tudod, amikor Az megvan neked? Belemegyünk abba péntek 
este. Látjátok? „Kivel értetem meg a tanítást?” Most figyeljetek!
A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?
74. A kisbabák azt mondják, „Nos, járok gyülekezetbe, az anyukám ehhez 
a  gyülekezethez  tartozott.”  Nem  mondok  semmit  ellene,  kedves 
testvérem! (És tudatában vagyok, hogy ez szalagra van véve.) Az rendben 
van;  tartozz  az  anyukád  gyülekezetéhez.  De  hallgass  ide!  Anyuka 
egyfajta világosságban járt; te egy másikban jársz.
75. Luther  egy bizonyos világosságban járt;  Wesley egy másikban járt. 
Wesley egy világosságban járt, Pünkösd egy másikban járt. De mi annál 
magasabban járunk ma. És ha van még egy másik generáció, az túlmegy 
rajtunk.
76. Régen, a korai időkben, amikor a dolog széleskörű volt, egészen tág, 
Luther tanította a hit általi megigazulást. Az csak azért volt, hogy a népet 
a katolicizmusból a protestantizmusba hozza, az Ige körüli közösségbe. 
Hit  általi  megigazulás,  az egy nagy széles légkör  volt,  attól  soha nem 
mozdultak.
77. Aztán jött egy másik ébredés,  John Wesley néven. Ez felrázta őket 
abból, és elhozta az egyházat a megszentelődésbe – egy jó, tiszta, szent 
életet élni, az Isten Igéjével megszentelve, örömöt adva a szívedben. Az 
sok Lutheránus tanítást lerázott.
78. Aztán  jött  Pünkösd,  a  Szentlélek  keresztségével  és  leszűkítette  ezt 
megint a Szentlélek vételével. Az igaz. És most az kezd lerázódni. És az 
ajándékok, és a helyreállítás, és az Isten Lelke bejött, a jelek és csodák 
teljességével  a  gyülekezetbe,  és  megrázta  Pünkösdöt.  Mi  ez?  Annyira 
közel  vagyunk az  Úr  Jézus  eljöveteléhez,  amíg  ugyanaz  a  Lélek,  ami 
benne  volt,  munkálkodik  a  gyülekezetben,  ugyanazokat  a  dolgokat 
cselekedve, amiket Ő tett, amikor itt a földön volt. Ez soha, sehol nem 
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volt, az apostolok idejétől fogva ezidáig. Miért? Látjátok? Ez széleskörű, 
szűkül,  szűkül,  szűkül.  Mi ez? Épp úgy, ahogy a kezed közeledik egy 
árnyékhoz,  a  negatív,  negatív,  negatív.  Nos  mi  ez?  Ez  egy 
visszatükröződés. Mi volt Luther? Krisztusnak egy visszatükröződése. Mi 
volt Wesley? Krisztusnak egy visszatükröződése.
79. Nézzétek! Billy Sunday kora épp véget ért.  A múltkor,  az idős Dr. 
Whitney (Ő tanított épp itt, ennél a szószéknél), a régi vágásúak közül az 
utolsó, kilencvenéves kora körül halt meg, azt hiszem. Billy Sunday egy 
ébredési  prédikátor  volt  a  napjai  névleges  gyülekezetei  számára.  Nem 
húzott  boxkesztyűt;  felállt  és kiáltott  „Mind, ti  metodisták,  menjetek a 
fűrészporos  ösvényekre,  prédikátorok  és  mind.  Mind  ti  baptisták, 
menjetek  a  fűrészpor  ösvényre.  Ti  presbiteriánusok...”  Nem  húzott 
boxkesztyűt. Ő volt annak a napnak a Billy Grahamje.
80. Figyeljétek meg, és akkor ugyanabban az időben, amikor a névleges 
gyülekezetnek  zajlott  a  saját  ébredése,  mi  történt?  A  Teljes 
Evangéliumnak  ébredése  volt.  Előjöttek  a  Bosworth  Testvérek,  Smith 
Wigglesworth  és  Dr.  Price,  Aimee  McPherson,  mindazok.  Nézzétek! 
Smith  Wiggleswort  meghalt  egy éjszaka;  Dr.  Price meghalt  következő 
reggel. Huszonnégy órán belül én a mezőn voltam. Most az én végem is 
közeledik.
81. Nézzétek  ezt!  Nem  sokat  hallotok  Billy  Grahamről;  nem  sokat 
hallotok Oral Robertsről. Látom az én összejöveteleimet beárnyékolódni. 
Mi a helyzet? A végén vagyunk, egy másik kor.
82. Hogy jött  be  Billy  Sunday,  és  azok?  Ők pontosan  a  nagy Moody 
ébredés után jöttek be. Mikor jött be Moody? Pontosan a Knox ébredése 
után. Mikor jött be Knox? Pontosan Finney ébredése után. Finney Calvin 
után, Calvin úgy... Wesley után, és Wesley Luther után, végig a koron át 
jöttek. Amint az egyik ébredés véget ért, Isten felemel egy másikat, és 
több világosságot ad, pontosan úgy halad tovább.
83. Most  mi  ennek  az  időnek  a  végén  vagyunk.  Mindegyik  ember  a 
korszakának végére tekintett a Krisztus eljöveteléért. De még sok minden 
volt, amit várniuk kellett: A Zsidók visszatérését, és repülő csészealjakat 
az  égen,  mindazokat  a  dolgokat,  amiket  látunk  ma.  De  mi  a  végnél 
vagyunk. Itt vagyunk most.
84. Tudták, hogy a gyülekezetnek erőt kellett kapni, ami a gyülekezetben 
Krisztusnak ugyanazt a munkáját végzi, mert ahogy az árnyék mélyebb és 
mélyebb  lesz,  és  többet  tükröz  vissza...  Vegyél  egy  árnyékot;  minél 
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távolabb van az árnyéktól,  annál kevesebb visszatükröződést nyersz az 
árnyékból. Egy idő után az árnyék közelebb ér, közelebb a fához, és az 
árnyék ugyanaz a dolog.
85. Most  az  Isten  Lelke  munkálkodott  a  megigazulás  alatt  Luthernél, 
megszentelődésben  Wesley  alatt,  a  Szentlélek  keresztségében  Pünkösd 
alatt; és itt van Ez az utolsó napban végrehajtva és megtéve ugyanazokat 
a dolgokat, amit tett,  amikor Krisztusban volt. Mi ez? A gyülekezet és 
Krisztus eggyé lett. És amint Ők összekapcsolódnak, az utolsó láncszem, 
a gyülekezet átmegy az égen kiáltozva. Feljön Wesley,  Luther,  mind a 
többiek azokból a napokból. Aki az első, az lesz az utolsó; aki az utolsó, 
az lesz az első; és ott jön a feltámadás.
86. A végidőben vagyunk. Hallgassatok ide! Ez az, amit a Szentlélek tesz: 
a  Szentlélek  megigazulás  által  (látjátok?)  csak  egy  gyenge  árnyéka 
Ennek; a Szentlélek a megszentelődés által, egy kicsit mélyebb árnyéka 
Ennek; a Szentlélek annak keresztségével, egy mélyebb árnyék; most a 
Szentlélek az itt jelen lévő saját Személyének helyreállítása által, Jeleket 
és csodákat formálva,  úgy amint kezdetben tette.  Hű. Dicsőség! Úgyis 
szent hempergőnek fognak hívni; talán jobb, ha most elkezditek.
87. Figyeljetek  testvérek!  Hallgassátok  ezt!  „Minden  asztal  telve 
okádással; nincs egy üres hely sem. Kit tanít tudományra? A tanítást kivel 
tudatja-  érteti  meg?  A  tejtől  elszakasztottakkal-é  és  a  csecstől 
elválasztottakkal-é?”  Nem  kisbabák,  presbiteriánus  babák,  metodista 
babák, pünkösdi babák, lutheránus babák, nazarénus babák, akar valakit, 
aki el akar távolodni az emlőktől, és valami kemény eledelt enni. Itt jön 
ez!
Mivel  parancsra  új  parancs,  parancsra  új  parancs,  szabályra  új 
szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.
Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fogok szólni e néphez,
Ő, a ki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a 
megfáradottat,  és  ez  a  pihenés!  És  nem  akarták  hallani!  (A 
Szentlélek.)
88. Ha ez nem az a mód, ahogy ez pünkösd napján jött, 712 évvel azelőtt 
megprófétálva,  hogy eljött.  Itt  van ez a Pünkösd napján, pontosan úgy 
jött.
89. Valaki  azt  mondta,  megtartani  a  Szombatnapot...  Nem utasítom el, 
vagy emelem ki bárkinek a gyülekezetét, vagy vallását, de azt mondta „A 
Szombatnap, az Isten Szombatja volt a nyugalmi nap.” Itt van a nyugalmi 
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nap.  „Ez  a  nyugalom”  mondta  „hogy  nyugtassátok  meg  a 
megfáradottakat.”  Ez  az.  Ámen!  Parancsra  új  parancs,  szabályra  új 
szabály. Itt van a nyugalom. Mi a Szentlélek? A Nyugalom. Ó.
Jöjjetek  én  hozzám  mindnyájan,  a  kik  megfáradtatok  és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
90. Mi Ő? Az,  aki  beléd  jön,  békét  ad  neked,  a  Jeled,  a  Vígasztalód: 
megvígasztalva, nyugalomban, elpecsételve. Hogyan vagy?
91. Ez egy jel. A világ tudja, hogy valami történt veled. Mi ez? Ez egy 
Vígasztaló.  Mi  ez?  Egy  Pecsét.  Nyugalomban  vagy.  Van…  Ez  a 
Szószólód. Ha te… valami történik veled, ott van Valami, hogy szóljon 
érted  azonnal  (látjátok?),  közbenjárást  végezve.  Ez  Isten  Lelke  a 
gyülekezetben élve,  megprófétálva pontosan,  hogy mi lesz Ez,  amikor 
eljön; Ez egy örökkévaló, örök nyugalom lesz.
92. Isten megteremtette a világot (Zsidók 4. rész); Isten megteremtette a 
világot  és  megnyugodott  a  hetedik  napon.  Így  igaz.  A nyolcadik  nap 
visszajött...  Ő  adta  azt  a  Zsidóknak  egy szövetségként,  egy  bizonyos 
időre. Ez igaz. De ők mennek és pihennek egy napot, visszamennek a hét 
első  napján,  újra  elkezdik,  elkezdik  megint...  Az nem az  a  nyugalom, 
amiről Isten beszélt. Amikor Isten hat nap alatt megteremtette a világot, 
amikor nyugalomba lépett, attól fogva pihent. Ez igaz. Az elvégezte ezt. 
Ő nem jött vissza a nyolcadik napon és kezdte el újra; ez csak egy árnyék 
volt.
93. Most az csak egy mintakép volt, mint a hold a napnak. De amikor a 
nap feljön, a holdra többé nincs szükségünk. Most, jegyezzétek meg ezt! 
(Ó a Jelenések 11-ben, az asszony a holddal a lába alatt és a nappal a 
fejénél.  Ó  átmehetnénk  a  Biblián  a  fedelétől  a  fedeléig  és 
megmutathatnánk nektek. Látjátok?)
94. De mi ez? Amikor a Biblia azt mondta a Zsidók 4. részében, ha Jézus 
adott volna nekik egy nyugalmi napot, akkor azután Ő szólt volna arról; 
Beszélt  volna  egy  nyugalmi  napról.  Milyen  napról  beszélt  Ő  egy 
nyugalomként?
95. Jőjjetek  én  hozzám  mindnyájan,  a  kik  megfáradtatok  és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.  ( Máté 11. rész 22. 
vers.)
Nézzétek! Így mi akkor találjuk meg azt, amikor Hozzá jövünk, „Mert 
az” mondja a Zsidók 4, „aki belépett a Jézus nyugalmába, megnyugodott 
a világi cselekedeteitől, amint Isten is megnyugodott az övétől, amikor 
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megteremtette  a  világot,  hogy ahhoz soha  ne  térjen  vissza!”  Meddig? 
Meddig vagy elpecsételve a Szentlélek által? A megváltásod napjáig! Ott 
van  az  a  nyugalom,  vigasztalás,  Szószóló,  Pecsét,  Szabadító.  Ó, 
izgalomba jövök; Áldást nyerek. Ó!
96. „Meg van ez ígérve számunkra,  Branham testvér?  Bizonyítja  ezt  a 
Biblia?” Rendben, menjünk Jóelhez, találjuk meg mit mondott erről Jóel! 
Mennyire  hálás  vagyok  az  Isten  áldott  Igéjéért.  Szeretitek  ezt?  Úgy 
gondolom,  hogy ha  ez  nem az  Igéért  lenne,  nem tudom,  hol  állnánk. 
Rendben. Jóelnél vagyunk most; Jóelhez megyünk, a Jóel 2. részéhez, és 
a 28. versnél kezdjük, Jóel 2:28: nyolcszáz évvel a Krisztus eljövetele 
előtt, a próféta lélekben, most hallgassátok:
És  lészen  azután,  hogy  kiöntöm  lelkemet  minden  testre,  és 
prófétálnak a ti  fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; 
ifjaitok pedig látomásokat látnak.
Sőt  még  a  szolgákra  és  szolgálóleányokra  is  kiöntöm  azokban  a 
napokban az én lelkemet.
És  csodajeleket  mutatok  az  égen  és  a  földön;  vért,  tüzet  és 
füstoszlopokat.
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak 
nagy és rettenetes napja.
De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül
97. Ah. ó. Mit? Megfigyeltétek a Cselekedetek 2-ben, Péter ugyanezt a 
verset  vette,  mondván,  „Ti  Izráel  férfiai,  halljátok  szavaimat.  Nem 
részegek  ezek  (ezek  az  elpecsételt,  megvígasztalt,  különös,  megjelölt 
emberek)-  nem  részegek  ezek,  amint  feltételezitek  (Cselekedetek  2.), 
tekintvén,  hogy ez  a  nap  harmadik  órája.  De ez  az,  amiről  szólt  Jóel 
próféta mondván „Lészen az utolsó napokban, hogy kitöltöm a Lelkemet 
minden testre”” Mi ez? Mi a Szentlélek?
Rendben.  Most  figyeljük meg újra!  Ígéret  a  hívőknek,  az  az,  ami  Ez. 
Most,  ez  a  Szentlélek,  rájövünk  mi  ez,  csak  egy perc.  Kinek  van  ez 
megígérve?  Hívőknek.  Most  menjünk  a  Lukács,  Lukács  24.  részéhez, 
hallgassátok, mit mondott Jézus az utolsó szavaiban, mielőtt elhagyta a 
földet:  Lukács  24.  rész.  És  nektek,  akik  lejegyzitek  ezt  most, 
lejegyezhetitek, aztán tanulmányozzátok holnap, amikor több időtök van. 
Most  Lukács  24:49,  Hallgassátok  Jézus  beszédét!  A végénél,  amikor 
felemelkedett  a dicsőségbe, a felemeltetés, itt  vannak a szavak, amiket 
mondott a tanítványainak:
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98. ...Ime elküldöm  az Atyám ígéretét... (Milyen ígéretet? A Pecsétet, a 
Jelet,  a  Vígasztalót,  és  mindezeket  a  dolgokat,  amikről  beszéltem, 
ezerszer  többet)  …  elküldöm  rátok  az  Atyám  ígéretét:...  (Milyen 
ígéretet?  Azt,  amiről  Ézsaiás  mondta,  hogy eljön.  „Dadogó ajakkal  és 
idegen nyelven fogok szólni e néphez. Elküldöm azt a nyugalmat rátok. 
Elküldöm  azt,  amiről  Jóel  beszélt,  hogy  „lészen  az  utolsó  napokban, 
mondja az Isten, kitöltöm rátok az Én Lelkemet.” Ó elküldöm nektek, és 
teszek  minden  nemzetet,  minden  népet  Jeruzsálemtől  elkezdve... 
Behozom  az  Ábrahám  magvát  ez  alá  a  szövetség  alá.  Elpecsételem 
mindegyiket.  Látjátok?  Kitöltöm a  Lelkemet.”)  …elküldöm  rátok  az 
Atyám ígéretét: de maradjatok... (azt jelenti „várjatok”) …Jeruzsálem 
városában, amíg felruháztattok erővel odaföntről.
99. Mi akkor a Szentlélek? Erő a fentről, nem erő a püspöktől, nem erő a 
gyülekezettől,  de  erő  föntről.  Hogyan  jött  az  az  erő?  A gyülekezetbe 
lépéssel?  Kétségbe  vonlak,  ha  azt  mondod,  hogy  az  helyes! 
Gyülekezethez való csatlakozással, prédikátorral való kézrázással? Nem 
uram! Most, nektek Katolikusoknak, kinyújtani a nyelvedet, és venni az 
elsőáldozást? Nem uram! Hogyan jött az erő föntről?
100. Olvassunk egy kicsit  tovább! Menjünk a Cselekedetek 1:8-hoz.  Ők 
most összegyűlnek. Most Jézusról beszéltek itt, amikor összegyűltek, és 
egy másikat rendeltek Júdás helyére. Cselekedetek 1:8:
101. De vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok:...
Mit?  A Branham  gyülekezeti  ház  tagjaivá  váltok?  Nem.  A metodista 
gyülekezet, a Katolikus gyülekezet, a Presbiteriánus gyülekezet tagjaivá 
váltok?  Nem  úgy  van  a  Bibliában;  Az  ember  készítette  tanítás,  „De 
vesztek erőt, miután egy prédikátorrá lesztek” Nem uram! „Vesztek erőt, 
miután  bölcsészek  lesztek”  Nem  uram!  „Vesztek  erőt,  miután 
megszerzitek  a  hittudományi  doktorátust.”  Nem  uram!  „Vesztek  erőt, 
miután megkeresztelkedtek vízben.”  Nem uram! „Vesztek erőt,  miután 
vettétek az elsőáldozást.” Nem uram! Látjátok? Az mind ember készítette 
dolog.
102. Hallgassátok mit mondott a Biblia, mit mondott Jézus:
...vesztek  erőt,  minekutána  a  Szentlélek  eljön  reátok, (Mi  a 
Szentlélek? Az erő. Akkor ezután) ...tanuk lesztek... (Csak ti tizenketten, 
tanúskodtok  Jeruzsálemben.)  …lesztek  nékem  tanúim  úgy 
Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek 
mind végső határáig, ami soha nem lett még elérve.
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És mikor ezeket  mondotta-  amikor ezeket  mondotta  az ő láttokra 
felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.
103. Most  nézzünk  át  a  másik  lapra!  Figyeljétek  ezen  próféciák 
beteljesülését!
És  amikor  a  Pünkösd  napja  teljesen  elérkezett,  együtt  voltak  – 
Mindnyájan egyakarattal együtt voltak... („És hirtelen bejött a pásztor 
és...”  Kiléptem  itt  a  sorokból,  nemde?  „És  hirtelen  a  pap  odajött  az 
oltárhoz.” Nem.) ...és hirtelen egy hang jött... (Nem csak egy hitetés, az 
ott volt.) …egy hang... (Egy szolgáló közeledett az ajtóhoz. A papnál volt 
az úrvacsora,  amint kijött  a szenthelyről.  Nem, semmi ilyesmi.)  …egy 
hang  jött  a  mennyből... (nem  egy  láb  zöreje)  ...egy  hang  jött  a 
mennyből,  mint  egy  hatalmas  zúgó  szél,...  (Ó  nekem.  sss.)  ...és 
betöltötte az egész házat, ahol ültek.
104. Mi a Szentlélek? Itt van, ahol megkapták az erőt; Itt kellett várniuk; 
Itt  van  az,  ami  történt,  amikor  megtették.  Mindegyik  prófétált  a 
Teremtéstől kezdve végig,  Ábrahámtól kezdve át  egészen, hogy el  fog 
jönni,  és  hogyan  fog  jönni,  és  milyen  eredménnyel  jár  majd.  Mi  ez? 
Megígérve a gyülekezetnek, a hívőknek.
105. ...És... betöltötte az egész házat, ahol ültek.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok 
közül.
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel,  és kezdének szólni más 
nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
Most, péntek este majd rátérünk arra; most azt itt abbahagyjuk. Hogyan 
van  ez?  Ez  meg  van  ígérve  a  gyülekezetnek,  teljességgel  egy  ígéret. 
Rendben.
106. Most,  most  azt  fogjuk  találni,  miután  betöltekeztek,  el  voltak 
pecsételve meddig?  Az ittlévők közül  hánynak van meg a  Szentlélek? 
Hagy lássam a kezeket!  Többen vannak a Szentlélekkel,  mint nélküle. 
Akarjuk,  hogy  egy  legyetek  közülünk,  testvér  testvérnő!  Amikor 
megérted, hogy mi Ez, Ez az Isten Lelke benned lakva, hogy az Isten 
munkáját  végezze.  Amikor  Isten  bármennyit  is  elküldött  a  lelkéből 
bármelyik  szolgájába,  bármelyik  prófétájába,  bármelyik  tanítójába, 
bármelyik apostolába, azokat a világ mindig elutasította. Őrültnek voltak 
tekintve minden korban, ami csak volt. Még amikor Pál Agrippa előtt állt 
is,  azt  mondta,  „Azon a  módon,  amit  eretnekségnek  hívnak...”  Mi  az 
„eretnekség”? „Őrült” Azon a módon, amit őrültségnek mondanak, egy 



24.                                                                                                              Mi a Szentlélek?

csomó anyacsavar, az a mód, ahogy imádom az atyáink Istenét.” Olyan 
boldog vagyok, hogy mondhatom, egy vagyok közülük. Igen uram! Ez 
igaz. Olyan boldog vagyok, hogy mondhatom, egy vagyok közülük.
Most, miután ez a Szentlélek rájuk szállt, ez annyira édesszívüekké tette 
őket,  amíg  mindenük  közös  volt.  Így  van?  Micsoda  közösség!  Néha 
énekeljük azt az éneket: „Ó mily közösség, Ó mily Isteni öröm...” Ez az! 
Nem törődtek, nem törődtek vele, hogy a nap ragyogott-e vagy sem. Nem 
kértek nyugalmas virágágyat.
107. „Most,  befogadom  a  Szentlelket”,  mondják  néhányan  nekem, 
„Branham úr, ha garantálod nekem, hogy milliomos leszek, ha garantálod 
nekem,  hogy  olajkutakat  találok,  és  aranybányákat  találok,  és...” 
Látjátok? Emberek tanítják azt, és hazugságot tanítanak. Isten nem ígérte 
meg azokat a dolgokat.
108. Egy ember, aki valaha is megkapta a Szentlelket, nem törődik vele, 
hogy kenyérkéregető lesz-e vagy nem: nem számít semmit neki, ő egy 
mennyhez  kötött  teremtmény.  Nincsenek-nincsenek  itt  kötelékei 
egyáltalán. E igaz. Nem törődik vele, hagy jöjjön, hagy menjen, ami akar. 
Hagy kritizálják, gúnyolják, veszítse el a tekintélyét, mit törődsz vele? 
Úton  vagy  a  dicsőségbe.  Halleluja!  A  szemeid  Krisztusra  vannak 
szegezve, és úton vagy. Nem foglalkozol vele, hogy mit mond a világ. Ez 
az, ami a Szentlélek. Ez egy Erő. Ez egy Pecsét. Ez egy Vígasztaló. Ez 
egy  Szószóló.  Ez  egy  Jel.  Ó  nekem.  Ez  egy  biztosíték,  hogy  Isten 
elfogadott. Mennyi időt használtam el? Csak nyolc további percem van. 
Rendben. Hagy vegyem... Sok Íráshelyem van itt. Nem gondolom, hogy 
betehetném ezeket, de megpróbáljuk a legjobbat.
109. Most miután egy ember be lett töltve a Szentlélekkel, lehetséges az, 
hogy üldöztetések és dolgok arra kényszerítenék, hogy visszajöjjön és... 
Most ő nem fog veszíteni; ő még mindig Istennek egy fia; mindig is az 
lesz,  mert  meddig  vagy  elpecsételve?  (A  hallgatóság  mondja  „A 
megváltás napjáig”) Így igaz. Ez az, amit a Biblia mond.
110. Most  miután  a  tanítványok  meg  lettek  verve;  ki  lettek  nevetve, 
gúnyolva és minden, gondolták, hogy itt az ideje, hogy egybegyűljenek 
egy kicsit. Lapozzunk a Cselekedetek 4. részéhez, és lássuk mikor... mi 
történt. Most ez számotokra, akiknek már megvan Ez: Cselekedetek 4. 
rész. Most Péter és János meg lettek verve, börtönbe vetve gyógyulásért – 
hogy kint a templom kapujában gyógyító szolgálatot tartottak.  Hányan 
ismeritek ezt? Volt egy ember ott feküdve, olyan béna lábú; nem tudott 
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járni,  úgy  volt  negyven  éve.  És  Péter  áthaladt,  és  azt  mondta  –  az 
kitartotta a poharát, hogy valamit tegyenek a poharába az ételéért.  (És 
Péter  megmutatta,  hogy  Szentlélekkel  telt  prédikátor  volt;  nem  volt 
semmi pénze.)  Azt  mondta  -azt  mondta:  „Ezüstöm és  aranyam nincs” 
Látjátok? Ő nem törődött azzal, hanem egy mennyhez-kötött teremtmény 
volt. Ó mennyire szeretném, ha lenne időnk belemerülni ebbe egy kicsit. 
Látjátok?  Ő  mennyhez-kötött  volt;  meg  volt  vígasztalva;  nála  volt  a 
Szellem; nála volt az Erő; ment tovább, mondva „Ezüstöm és aranyam 
nincs, de amim van, azt adom neked.”
Nem kétséges, hogy az ember azt mondta „Mid van uram?”
„Van hitem. Van valami a szívemben, ami körülbelül tíz napja kezdődött. 
A felső szobában voltam ott fent, és hirtelen, minden ígéret, amit Isten 
tett...  Jézus  Krisztussal  jártam három és fél  évig.  Vele halásztam, kint 
behúzva a halat; ezeket a különféle dolgokat tettem. És láttam Őt, beteget 
gyógyítani.  Mindig mondta nekem,  „Az Atya  bennem van;  de  amikor 
elmegyek, Ő belétek jön.” Úgyhogy nem tudtam azt megérteni. De azt 
mondta „Most, nem várom tőletek, hogy megértsétek. Nem értitek ezeket 
a dolgokat; csak megkapjátok.”” Én sem értem még. És ne mondjátok 
nekem, hogy ti értitek, mert nem értitek. Látjátok? Úgyhogy nem tudom 
ezt megérteni; nem tudom megmagyarázni; az egyetlen dolog amit tudok, 
hogy az nekem megvan.
111. „Nos, nos” csak azt mondod, „az nem tudományos.” Ó dehogynem! 
Nézz  arra  a  világításra.  Amikor  Benjamin  Franklin  elcsípte  azt,  azt 
mondta „Megvan.” Nem tudta, hogy mi van neki, de neki megvolt az. És 
akarom,  hogy  valaki  elmondja  nekem  ma  este,  hogy  mi  az 
elektromosság!  Még  nem tudják,  hogy mi  ez,  de  nekünk  megvan  az. 
Ámen. Így igaz. Nincs olyan ember, aki tudná, hogy mi az elektromosság. 
Be tudják azt fogni, világítani vele, égetni vele, munkára bírni; de ez – 
generátorral generálják (két rész együtt fut úgy, az állítja elő azt), és ez 
minden, amit tudnak. Az világosságot fog adni, és van benne energia.
112. És az olyan, mint az Isten Lelke. Amikor van... Az egyik rész te vagy, 
a másik Rész Isten,  és futtasd azokat együtt  úgy, az valamit  tenni fog 
érted. Az igaz. Az világosságot fog adni. Az erőt fog adni. Nem tudod, 
hogy mi ez, és soha nem fogod tudni mi ez, de tudod, hogy Az mikor van 
meg neked.  Az az egy biztos.  És az számotokra van;  az a tiétek.  Van 
biztosítéka, az egy világosság.
113. Most, jegyezzétek meg ezt! Most nem tudod, hogy mi Ez. De ezek azt 
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mondták,  „Nos,”  mondták,  hogy egy dolgot  tudnak,  „tudjuk,  hogy ők 
tudatlanok,”  mégtöbb  anyacsavar  (Látjátok?)  úgy,  mint  a  kis  német 
mondta,  hogy  ő  volt.  Látjátok?  Azt  mondták:  „Tudatlanok  és 
tanulatlanok,  de azzal  a  halásszal  voltak,  azzal  az áccsal  ott  lent,  akit 
Jézusnak hívtak; Mondom nektek; mert ugyanazt teszik, mint Ő.”
114. Ez az, ami a Szentlélek,  ez Jézus egy tudatlan halászban élve,  egy 
ácsban vagy bármiben:  műveletlen prédikátorban,  bármi is  az.  Ez egy 
ember, aki a világ dolgaiban tudatlan akar lenni, és engedi Jézust belé 
jönni,  az  Isten  Lelkét,  a  Pecsétet,  a  Vígasztalót.  Nem  törődik  a 
tekintéllyel, minden, amit akar, az Isten.
115. Amikor Isten felállította a rendet, azt mondta „Ti Léviták, elhívtalak 
benneteket, és papokká tettelek. Ti testvérek, a másik tizenkét törzs -nem- 
másik tizenegy törzs tizedet fizet nektek.”
„Amikor  leszedsz  kilenc  véka  almát,  tölts  egy  vékával  a  Lévitáknak. 
Amikor  átvezeted  a  juhaidat  a  kapun,  vedd  a  tizedik  bárányt.  Nem 
érdekel, hogy az kicsi, nagy, kövér, sovány; az a Lévitáé.”
„Most  Léviták,  amikor  ezt  mind  megkapjátok,  ti  is  tizedet  adtok  az 
Úrnak. Hozzátok a meglóbált áldozatot, felemelt áldozatot, a különböző 
áldozatokat. Tizedet adtok az Úrnak.”
116. Azt mondta „Mózes, a te osztályrészed, Én vagyok a tied” Ó nekem. 
Azt mondta: „Én vagyok a te megelégítő Osztályrészed.” És ez az, ami a 
Szentlélek a gyülekezet számára ma. Ezüstöm és aranyam nincs, de van 
egy  megelégítő  Osztályrészem.  Halleluja!  Képzettség,  alig  tudom 
elolvasni ezt  a Könyvet, de van egy megelégítő Osztályrészem. Az jó. 
Doktori fokozat, nincs nekem olyasmi, bölcsészdoktor, jogi doktor vagy 
bármi más. De egy dolgom van: egy megelégítő Osztályrész; az az a rész, 
amit akarok. Az a rész az, amit Isten akar, hogy meglegyen neked. Ezt a 
többi ócska dolgot dobd el, az összes tekintélyt, és minden mást, és menj 
ki, és szerezd meg Isten megelégítő Osztályrészét; mert amid e földről 
van,  azt  itt  fogod  hagyni,  amikor  elmész.  De  ha  neked  megvan  az  a 
megelégítő Osztályrész, az felvisz téged olyan biztosan, mint...
117. Mindig biztosítást kötünk manapság, hogy kifizethessük a temetkezési 
vállalkozót.  Szerezzük  meg  Isten  kielégítő  Osztályrészét,  és  vegyük  a 
fölemelőt az eltemető helyett! (Tudjátok, hogy mindkettő működik.)
118. Most lássuk!
...elbocsátatván, elmentek az övéikhez...
Nem vissza a paphoz. Látjátok? Az megmutatta, hogy nekik megvolt Ez. 
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Nem  mentek  vissza  ahhoz  a  régi,  formális  dologhoz  újra.  Nem. 
Visszamenni és mondani „Most nézz már ide mit csináltak velünk!” Nem 
nem. Megvolt a saját társaságuk; körülbelül csak egy tucatnyi volt ott, de 
az elegendő társaság volt, egy kis maroknyi nép.
119. ...elbocsátatván...
Miután megverték és megfenyegették őket, azt mondták: „Ha bármikor 
megint kereszteltek a Jézus nevében...” „Ó ó, úgy értettem.” Nos az igaz. 
Látjátok?  „Ha  bármikor  megint  prédikáltok  a  Jézus  nevében,  bármit 
tesztek, elkapunk.”
Azt mondták „Hű, az komoly fenyegetés. Menjünk át a többi testvérhez!” 
Ó ez a módja. Az egységben erő van; az egységben erő van. Azt mondták 
„Menjünk át a többi testvérhez, és vizsgáljuk meg, mit tehetünk!”
120. Most mind összejöttek, és elmondták a különböző tapasztalataikat.
...elbocsátatván, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a 
főpapok és a vének mondtak nekik.
Ezeket  pedig  mikor  hallották  egy-akarattal  felemelték  hangjukat 
Istenhez,...  ( Most figyeljetek, mit mondtak! Figyeld; figyeld őket, nem 
mentek  vissza  azt  mondva  „Ó”  valami  ilyesmi  „Ó  Uram,  annyira 
sajnálom,  én...”  Nem.  Már  meg  voltak  mentve;  Be  voltak  töltve  a 
Lélekkel; Örök Életük volt.) …felemelték hangjukat... egyakarattal, és 
azt mondták, Urunk, te vagy az Isten,… (Ámen. Egyszerűen szeretem 
ezt Palmer testvér; szeretem ezt.) ...te vagy az Isten... (Tudjuk ezt.) ...aki 
teremtette a mennyet és a földet és a tengert és mindazt, ami ezekben 
van.
121. Aki Dávidnak a te szolgádnak szája által ezt mondtad...
Most figyeljetek, visszajönnek azt mondva: „Most nem vagyunk...” Most 
te kimész azt mondva: „Nos, most Uram, most várj egy percet itt! Azok 
annyira  kigúnyolnak  engem!”  Hát  nem  megmondta,  hogy  azt  fogják 
tenni?  „Mindazok,  akik  kegyesen  élnek  Krisztus  Jézusban,  üldöztetni 
fognak.”
„Nos tudod, a főnököm azt mondta, ha elkap engem...” Nem megmondta, 
hogy azt fogják mondani?
„Nos tudod, a múltkor emiatt a tanács elé rángattak...” Nem mondta Ő, 
hogy királyok és fejedelmek elé visznek titeket az Én Nevemért?  „Ne 
gondolkodjatok afelől, hogy mit mondjatok, mert nem ti fogtok szólni! 
(Tegnap láttam azt megtörténni.) A Szentlélek, aki bennetek lakik, ő fog 
szólni.” Látjátok? Ámen. Ez igaz. Rendben. „Ne gondolkodjatok, hogy 
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mit mondjatok!”
122. Urunk... Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: 
Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat?
Felállottak a földnek királyai,  és a  fejedelmek egybegyűltek az Úr 
ellen és az ő Krisztusa ellen.
Mert  bizony  egybegyűltek  a  te  szent  Fiad,  a  Jézus  ellen,  a  kit 
felkentél,  Heródes  és  Ponczius  Pilátus  a  pogányokkal  és  Izráel 
népével,
Hogy  véghezvigyék,  a  mikről  a  te  kezed  és  a  te  tanácsod  eleve 
elvégezte volt, hogy megtörténjenek.
Ó nekem! Szeretem ezt. „Uram, pontosan azt teszik, amit mondtál, hogy 
tenni fognak.” Miért, a Biblia mondta: „ Az utolsó napokban gúnyolódók 
támadnak,  indulatosak,  felfuvalkodottak,  inkább  a  gyönyörnek,  mint 
Istennek  kedvelői,  árulók,  hamis  vádlók,  mértéktelenek,  a  jóknak 
megvetői, akiknél megvan az istenség látszata, de megtagadják...” azok 
soha nem mentek fel oda, és nem kaptak erőt. „...miután ez a Szentlélek 
eljön  reátok...”  „megvan  a  kegyesség  látszata,  de  megtagadják  annak 
erejét; az ilyenektől fordulj el!” Az az, ami a Szentlélek. Látjátok? Ami 
elhatároztatott, hogy megtörténjék.
Most  azért,  Urunk,  tekints  az  ő  fenyegetéseikre:  és  adjad  a  te 
szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet,
123. (Ó szeretem azt. Vedd ki azt a régi keresztcsontot, és adj egy igazi 
hátgerincet! Most figyeljetek itt!) ...szóljuk a te beszédedet, a te kezedet 
kinyújtván gyógyításra;... (Ó testvér, a démonok nem halnak meg, de a 
Szentlélek  sem.  Látjátok?)  … A te  kezedet  kinyújtván  gyógyításra, 
hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve 
által.  (Látjátok miben szorgoskodtak,  nem? Ma is  azt  teszik,  de nincs 
semmi haszna.)
És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; 
és  betelének  mindnyájan  Szent  Lélekkel,  és  az  Isten  beszédét 
bátorsággal szólják vala.
Kaptak valamit, amikor felmentek oda, nem? Az ígéret azt mondta... az 
ami a Szentlélek, hogy bátorságot adjon neked, hogy vígasztalást adjon 
neked, hogy elpecsételjen, egy Jelet adjon neked. Ó nekem!
124. Figyeljetek!  (Ó  bárcsak  lenne  időnk!)  Lemehetnénk  Fülöppel  a 
Samaritánusokhoz  a  cselekedetek  8:14-ben  (nektek,  akik  lejegyzitek). 
Nagy  örömet  kaptak;  nagy  gyógyulásaik  voltak.  De  meg  lettek 
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keresztelve a Jézus Krisztus nevében, de elküldtek Jeruzsálembe Péterért. 
Ő  lejött  és  kezeit  helyezte  rájuk,  és  ők  megkapták  a  Szentlelket: 
Cselekedetek 8:14.
125. A pogányok, volt egy Kornélius nevű. Csodálatos ember volt, tizedet 
fizetett, zsinagógákat épített a népnek, tisztelte Istent, félte Istent, egy jó 
ember,  egy  jó  presbiteriánus,  metodista,  baptista,  vagy  valami  más 
(Látjátok?), egy nagyon jó ember. De egy nap Isten azt mondta: „Ő egy jó 
ember, úgyhogy elküldöm őt egy összejövetelre. Át kell ide hoznom a 
prédikátoromat,  hogy  elmondja  ezt  neki.”  Rendben,  így  látott  egy 
látomást,  ami azt mondta: „Menj le Joppéba,  és találsz  ott  egy Simon 
nevű  tímárt.  És  van  egy  valaki  ott,  Simon  Péter.  Jöjjön  el  ő  ide;  ő 
elmondja neked az utat, mert kapott valamit.”
126. És mialatt Péter ott állt... és Kornélius imádni akarta azt a prédikátort. 
Péter  azt  mondta:  „Állj  fel.  Én  is  olyan  ember  vagyok,  mint  te.”  És 
mialatt még Péter szólta ezeket a szavakat (arról, hogy hogyan mentek 
vissza,  és  kezdték  megkapni...  ugyanazokat  a  dolgokat,  amikről  én 
beszélek; Hogy ígérte meg Isten, hogy kitölti a Szentlelket) – mialatt ő 
szólta ezeket a szavakat, a Szentlélek leszállt rájuk. Hű. Ja. Ez az, ami a 
Szentlélek, aki számára van. Biztosan. És ők mindannyian betöltekeztek a 
Szentlélekkel.
127. Most, jegyezzétek meg! Efézusban volt egy Baptista testvér. Először 
egy  jogász  volt,  okos,  értelmes  ember,  ismerte  a  törvényt,  nagyszerű 
ember,  egy iskolázott.  Egy nap elkezdte olvasni a  Bibliát,  Látta,  hogy 
jönni fog valaki Messiás néven. És mikor elolvasta, elkezdett hallani erről 
a Jézusról, és azt mondta „Meg vagyok győződve. És nyíltan megvallom 
a hitemet, hogy Jézus a Krisztus az Isten Fia.” Egy igazi baptista volt. Itt 
jön, „Nyíltan vallom, hogy Jézus a Krisztus.” Annyira belejött ebbe, hogy 
Isten elhívta őt a szolgálatra. Isten mindig fog szólni egy igaz szívhez.
128. És  volt  egy  kis  öreg  sátorkészítő  ott  lent,  akiket  Akvillának  és 
Priscillának  neveztek,  egy  férj  és  feleség.  Sátorkészítők  voltak. 
Cselekedetek 18. rész beszél nektek arról. Pál – ők barátai voltak. A Pál 
keze  és  tanításai  alatt  kapták  meg  a  Szentlelket.  Hallották,  hogy egy 
ébredés folyt odaát, úgyhogy átmentek. Úgy tíz-tizenketten vettek részt 
rajta.  Így  átment  oda,  hogy  megnézze,  és  hallotta  ezt  a  prédikátort 
prédikálni a szíve őszinteségével. Azt mondta „Tudjátok, hiszem, hogy az 
Igazságot hallgatta”. Így miután a szolgálat véget ért, hátrahívta őt a sátor 
mögé,  és  azt  mondta:  „Nézd,  van  egy kis  testvérünk  körülbelül  ilyen 
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magas,  egy kis horgas orrú Zsidó és – de mikor  ő átjön,  majd tanítja 
nektek az Isten Igéjét nyilván”.
129. Nos, egy idő után... Pál ebben az időben börtönben volt (szörnyű hely 
egy modern prédikátor számára, nem?), de börtönben volt; az Úr tartotta 
ott. Így miután a földrengés megérkezett,  lerombolta a börtönt, fogta a 
börtönőrt  és  háznépét  és  mindegyiket  megkeresztelte  az  Úr  Jézus 
nevében, és felkerekedett és átjött. És éppen csak kiűzött egy ördögöt egy 
kis  régi  jövendőmondó  lányból  ott  lent.  És  mivel  egy  csomó  pénzt 
szereztek a lány által, ő leleplezte a szélhámosságukat. Úgyhogy akkor 
börtönbe vetették azért; és az Úr lerombolta a börtönt, mert volt odaát egy 
csomó  népe,  akiknek  hallani  kellett  az  Igazságot.  Nem kötheted  meg 
Isten Igéjét; nem számít mit teszel. Az... nem teheted azt meg.
130. Úgyhogy átjött oda, ahol ez az ember volt, és Akvila és Priscilla is. 
Talán  ettek  valami  szendvicset,  és  rögtön  azután,  hogy a  szendvicset 
megették, mentek az ébredésre. Pál ott hátul ült, és tartotta a kis palástját, 
és hallgatta ezt a baptista prédikátort prédikálni, azt mondta: „Az jó, amit 
prédikálsz, de van mégtöbb belőle.” Mondta „Akarok tőled kérdezni egy 
kérdést Dr. Apollós! Vettél-e Szentlelket mióta hittél?”
„Ó” mondta „nem tudtuk hogy van-e. Mit értesz a Szentlélek alatt? Mi 
Baptisták vagyunk.”
Azt mondta „Honnan tudod, hogy baptisták vagytok?” Látjátok?
„Hát, meg lettünk keresztelve... Csak a János keresztségét ismerjük.”
Azt  mondta  „Ő  csak  megtérésre  keresztelt  mondván,  hogy  higgyetek 
abban,  aki  eljön,  a  Jézus  Krisztusban.”  És  amikor  ő  ezt  hallotta,  újra 
megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. És Pál rájuk tette a kezeit, és a 
Szentlélek leszállt rájuk, és nyelveken szóltak és prófétáltak. Azt mondta 
„bárki...”
131. Most, most hogyan tesszük ezt meg? Akarok nektek valamit mondani. 
És  én  –  zárni  fogunk,  mert  ez..  mondtam,  hogy  korán  elengedlek 
benneteket. Tudjátok mi a Szentlélek. Az utolsó Igehelyként ma este (Van 
nekem itt egy csomó másik, de ki kell hagynunk azokat.), lapozzunk át az 
I. Korinthus 12-höz! És akkor elolvassuk ezt, és zárni fogunk. Rendben.
I. Korinthus 12. rész. Hányan hiszitek a Szent Pál tanításait? Biztosan. 
Azt mondta a Galata 1:8-ban: „Ha egy angyal bármi mást tanít, legyen 
átkozott,” nem is beszélve egy prédikátorról. Ha egy angyal a mennyből 
száll  le,  és  bármi  mást  tanít,  legyen  átkozott.  Látjátok?  Semmi  köze 
ehhez. Most, figyeljétek ezt: I Korinthus 12.
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132. Hányan  tudjátok,  hogy  Krisztusban  kell  lennünk  ahhoz,  hogy  a 
feltámadásba menjünk, mert a Krisztus testének ígérte meg Isten, hogy 
feltámasztja? Nincs más mód; nincs egy másik út. Ha Krisztuson kívül 
vagy... Lehet, hogy visszanézel ide és hiszel Benne, mondván „Biztosan, 
hiszek Benne. Ő az Isten Fia.” Jól van testvérem, kész vagyok megrázni a 
kezed,  amikor  azt  mondod.  „Hiszek  benne.  Megvallom  Őt,  mint 
megváltómat.” Az jó, de még mindig nem vagy Benne. „Kezet rázok a 
prédikátorral. Megvallom a bűneimet.” Az még mindig nincs benne.
133. Most  figyeljetek!  Látjátok  mit  mondott  Pál,  hogyan  kerültök 
Krisztusba.  Hogyan  lesztek  körülmetéltként  elismerve?  Ábrahámnak 
adtak egy jelet. Hallgassátok ezt most; I.Korintus 12. rész, és kezdjük a 
12. verssel:
Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai 
pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. 
(Nem szétosztott, egy. Figyeljetek!)
(Mert egy gyülekezet által...  Hányan követtek? Egy kézrázás által,  egy 
víz  által...  Nem.  Akkor  valaki  helytelen.)  …Egy  lélek  által... 
(Nagybetűvel van? Akkor az a Szentlélek. Látjátok?) ...egy Lélek által 
mi  mindnyájan  egy  testté  kereszteltettünk  meg,  akár zsidók,  akár 
görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel 
itattattunk meg.
134. A Krisztus Teste egy Lélek, ahol minden tag Pünkösdtől mindeddig 
ugyanabból az Új borból iszik, Ugyanabból a Szentlélekből, ugyanazokat 
az eredményeket hozva. Hogyan tesszük ezt? Egy Lélek által. Ez Isten 
nyitott ajtaja, a Szentlélek. Mi ez? Ez Isten nyitott ajtaja; Ez egy Jel; ez 
egy Pecsét; Ez egy Vígasztaló; Ez egy Szószóló; Ez egy Bizonyosság; Ez 
Nyugalom; Ez Béke; Ez jóság; Ez gyógyulás; Ez Élet; Ez-ez Isten nyitott 
ajtaja  mindezekhez  a  dolgokhoz.  Ez  Isten  nyitott  ajtaja  Krisztushoz, 
akinek van... Isten bebizonyította, hogy feltámasztotta Jézust a halálból. 
És  azokat,  akik  halottak  Krisztusban,  fogja  Isten  előhozni  Vele  a 
feltámadáskor.  „Meg  ne  szomorítsátok  a  Szentlelket,  ami  által 
elpecsételtettetek  Krisztusba,  a  megváltásotok napjára!” Hányan hiszik 
ezt?
135. Micsoda Krisztus? Mi a Szentlélek? Ez nem valami, amin az emberek 
nevetnek. Ez valami, amin az emberek nevetnek, de a hívőnek nem az. A 
hitetlennek...  Kívánnám,  hogy  lenne  két  vagy  három  hosszú  hetem; 
Szeretném venni  a  holnap  estét,  és  elmondani  nektek,  hogy mi  Ez  a 
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hitetlennek. Hagy fussak át rajta, csak egy perc erejéig. Ez egy nevetség 
tárgya; Ez egy csapda; Ez egy botránykő; Ez halál; Ez örök elválasztás 
Istentől. Nem is tudok rágondolni arra, hogy mi ez a hitetlennek.
136. Emlékezzetek, az eső, amiből a hitetlen gúnyt űzött, ugyanaz az eső 
volt,  ami  megmentette  Nóét  és  családját.  Látjátok?  Ugyanaz  a  Lélek 
(Szentlélek) amiből az emberek gúnyt űznek, és azt mondják, hogy ez 
bolondság, egy csomó anyacsavar, „Ez egy őrültség.” ez ugyanaz a dolog, 
ami elragadja a gyülekezetet, és felviszi azt az utolsó napokban, ítéletet 
fog hozni a hitetlenekre. Az igaz. Az az, ami a Szentlélek.
137. Boldogok (Hagy mondjam ezt a szívem őszinteségében.) boldogok, 
akik éheznek és szomjúhoznak Ez után, mert ők betöltetnek.
138. Holnap este beszélni fogunk arról, hogy hogyan – mit tesz Ez, amikor 
eljön. Most az ittlévők közül hányan szeretnétek megkapni a Szentlelket 
és  szeretnétek  valakit,  hogy  imádkozzon  értetek,  hogy  meglássátok  a 
világosságot?
139. Tudjátok  mi  ez.  Most  holnap  este  vesszük,  hogy  mit  tesz,  és  a 
következő  este  hogy  hogyan  kapod  meg.  Aztán  behívjuk-  lesznek  itt 
kiképzett emberek, és bemennek a termekbe, és ott maradnak, ha az egész 
Karácsonyt  igénybe  veszi  (Az  igaz.),  amíg  a  Szentlélek  eljön.  Egy 
ésszerű Bibliai alappal fogjuk ezt megközelíteni. Pontosan úgy fogjuk ezt 
megközelíteni és megkapni, ahogy Isten megígérte, és ahogy az lejött a 
kezdetben.
140. Az a mód, ahogy itt vagyunk, hogy megtegyük ezt. Nem számít, hogy 
bárki mit mond, mi... Az Isten Igéjének elsőbbsége van a szívemben. Ez 
igaz. És én azt akarom, amit Isten ad nekem. Ha van valami több, nyisd 
meg a mennyet, Uram, mivel a szívem nyitva van arra. Ez igaz.
141. Hányan  akarjátok  Ezt,  most  emeljétek  fel  a  kezeteket,  mondván 
„Imádkozz értem.” Így most, mialatt a kezeteket fönt tartjátok: Mennyei 
Atyám,  hosszú  ideig  tanítottunk,  de  a  Lelked  itt  van.  Vannak  kezek, 
amelyek fent vannak a levegőben most, és tudják, hogy mi Ez. Tudják, 
hogy mit jelent a Szentlélek. Imádkozom, Istenem, hogy mielőtt ez az 
összejövetel véget ér, minden kéz, ami itt felemelkedik, kapja meg Ezt. 
Add meg, Uram!
142. Imádkozunk értük; Kérünk, hogy áld meg őket és add meg a szívük 
vágyát. Tekints a kezeikre, Uram! Szeretnek téged; akarják Ezt. Tudják, 
hogy  nem  mehetnek...  Holnap  este,  ha  segítesz  nekem,  Uram, 
bebizonyíthatjuk az  Írásokban,  hogy soha nem érik  el  az elragadtatást 
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Enékül.  Úgyhogy  imádkozom,  Atyám,  hogy  adj  nekik  éhséget  és 
szomjúságot, hogy betöltethessenek. Átadom most őket Neked, Atyám, és 
add meg ezeket az áldásokat, amint kérjük ezt a Jézus Nevében. Ámen.
143. Szeretem, Szeretem,

Mert Ő előbb szeretett,
És megvásárolta az üdvösségemet,
A Golgota fáján.

Akarom ezt  elmondani,  mielőtt  újra  énekelünk.  Akarok találkozni  egy 
csoport  szolgálóval  itt  a  teremben  péntek  este,  mielőtt  a  szolgálat 
kezdődik  (Értitek?),  péntek  este.  Én...  Értitek,  mit  próbálok  tenni? 
Megmutatni, hogy mi ez, hogyan kell megközelíteni, és mit kell figyelni. 
Akkor nem jöttök vakon, beleütközve valamibe.  Az az oka, hogy nem 
kérem azt ma este. Akarom, hogy tudjátok, hogy mi Ez. Ez egy Ígéret, Ez 
egy Pecsét;  Ez  egy Vígasztaló  és  így tovább.  Aztán  holnap este  és  a 
következő este, aztán épp akkor elkezdjük attól fogva mindaddig, amíg 
eljön.  Nem  számít  meddig  tart;  addig  maradunk.  Tisztítsátok  meg  a 
szíveteket.  Ő  soha  nem  fogja  Ezt  betölteni  egy  tisztátalan  szívbe. 
Hozzátok rendbe magatokat! Legyetek készen! És Ő megadja Ezt.

Szeretem, szeretem,
Mert ő előbb szeretett,
És megvásárolta az üdvösségemet,
A Golgota fáján.

144. A pásztor épp most mondta, és egyetértünk, hogy holnap este 7-kor 
kezdünk 7:30 helyett. Így kint lehettek 8:30-kor 9:30 helyett.  7:30 – 7 
órakor  kezdődik  az  énekszolgálat  holnap  este;  7:30-kor  leszek  az 
üzenetemnél.

Szeretem, (Vegyük  elő  a  Zsebkendőnket,  és  integessünk  neki!) 
szeretem, (Csak romboljuk le a formális irányzatot most.)

Mert Ő előbb szeretett,
És megvásárolta az üdvösségemet
A Golgota fáján.

Rendben. A pásztorotok, Neville testvér.



34.                                                                                                              Mi a Szentlélek?

Magyar nyelven kiadva 2013-ban.

A füzet pénzért nem értékesíthető!


