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Miért nem vagyunk felekezet? 

(Why are we not a denomination?) 

1958. szeptember 27, Jeffersonville, IN 

 

1   Kiváltság, hogy újra visszajöttem a szószékre, azt hiszem majdnem három hónap 

távollét után. A mókusoknak nehéz idejük volt, akként nekem is. Ó, kipihentem magam, 

most mégis, és úgy érzed, inkább újból belépsz a szolgálatba. És most várjuk, hogy 

elkezdjük a kö etkező héte , a jö ő szerda este, eg  é redésért eg e ese  itt az 
i aház a. És ha az Úr akarja, é  alahog … Az Úr egígért eke  egy más, új típusú 

szolgálatot. És ha eki tetszik, hog  íg  teg e , é  re éle , hog  a jö ő héte  
elkezdhessük ezt az új típusú szolgálatot első hel e  itt az i aház a .  

2   És aztán nincsennek tervezett összejövetelek, hanem csak Ausztrália és Új-Zéland jö ő 
januárra. És aztán Osborn testvér egy közös összejövetelre hívott, amit valahogy ígértem 

eki itt ala ikor ezelőtt Tulsa- a , de eg  ki sit késő re, da az ég e  iztos.  

3   Az feltétlenül jó volt Jeffreys testvér, hogy kezet ráztunk itt hátul, és szintén hallgatni 

az ő fiát, hog  é ekli azt az é eket, és te játszottad. É  alahog  szerete  azt, apa és fia. 

Nem szeretitek azt? Hozzatok fel egy gyermeket az útra, amin kellene járnia. Igaz ez, 

Guenther úr, tudjátok, hogy ez igaz, mindketten. „Hozzatok fel egy gyermeket az útra, 

amin kellene járnia, és amikor megöregszik nem fog eltávozni attól.” És ez igaz. Néha 

lehet, hogy eltér arról, de nem távozik attól. Látjátok? Az mindig vele marad. A korai 

oktatás (edzés) és bármi, amit felhoztak, hogy tegyen, az kétségkívül vele fog maradni. 

Most ez a …  

4   Ott kint találkoztam Jeffreys testvérrel, és azt mondtam, „Jeffre s test ér…” 

Gondolom, tudjátok, mindig örülök, hogy bárki testvéreink közül meglátogat, de egy ilyen 

estére látogató testvér jön! Ez az este csak azoknak az embereknek van, akik jönnek a 

g ülekezet e, sak éppe  az é redés előtt. Ez az este a … Ma este, hol ap reggel és 
holnap este mi akarjuk venni csak, amit mi hiszünk itt a gyülekezetbe, próbáljuk átvenni 

újra. Nekünk vannak valami borzasztóa  fur sa hiedel ek, ag o  külö ös idege szerű , 
de valahogy vagy továbbá, mi megtaláljuk azokat ebben a Bibliában. Úg  tű ik, hog  ott 
vannak, helyesek.  

   És ost, ha le e e t eg  idege  test ér ag  test ér ő, aki eg  izo os 
felekezethez tartozik, vagy nem ért egyet, csak ülj tovább ezen az estén, akarjuk, hogy 

tudd, hogy teljes mértékben szívesen látunk. Látjátok, Mi csak annyira üdvözlünk 

örö el fogadu k , a i t lehet. De ost re éle … És i ezt elég erse  si áljuk. 
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Tehát ha úg  tű ik, hogy nem értesz egyet vele, nos, tegyetek úgy, mint én teszek, amikor 

cseresznyés pitét eszek. És amikor cseresznyét-pitét eszek, ami a kedvencem, mindig, 

a ikor é … A ikor esze  a pitét, ha találok eg  agot, e  do o  el a pitét. Csak a 
magot dobom el, és csak eszem tovább a pitét. Így van, mikor csirkét eszem. Most, 

mindannyian szeretitek a csirkét, látjátok. És amikor csontot találtok, nem hagyjátok 

abba, csak körbejárjátok a csontot, és folyamatosan eszitek a csirkét. Nos, tegyetek ezen 

a módon ma este, a it itt o dok, ti sak… a ikor találtok ala it, o djátok, „Most, 

é  sak e … Csak ülök itt ebben, mialatt egy kis gyülekezet Tantétel, ezekben a 

kö etkező háro  összejö etel e . Ők sak alahog  pró álják el o da i, a it hisz ek, 
és én átmegyek azon.”  

6   És az egyetlen módja annak, hogy képesek legyetek majdnem rábírni egy személyt, 

hogy elhiggye Ezt, olyan szilárdan ösztönzitek (vezetitek) az otthonában, amíg felismerik, 

hogy Ez a dolog igazság. Ez az egyetlen módja, hogy lerögzítsétek. Pontosan, mint egy 

barátom, Wood úr, akivel voltam; ha egy szöget csak félig vertek be, és a deszka teljesen 

laza arad, a szél elég ha ar le fogja fúj i. De e kell ezet i őt, szilárda  lerögzíteni. Így 

most, ha én csak csinálom ezt valóban nyersen néhányszor ezeken a helyeken, és ha 

látogatóként ültök itt ma este, én nem próbállak kidobni titeket. Csak próbállak haza 

vezetni ehhez a gyülekezethez, amit mi hiszünk. Mindenki, aki valóban jól megértette 

most, mondja, „Ámen.” [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Rendben. Ez rendben 

a . És ost eg étek ezt el a keze ől. És akkor a… Ők rögzítik ezt, és íg  to á , hog  
késő , ha eg akarják tud i, hog  alójá a  it kép iselü k, és il e  alapoko  állu k, 
ezek a felvételek meg fogják mondani azt. És azért tesszük ezt mindig olyan sokszor, mert 

új emberek jönnek be, és mi tovább haladunk. És most nem leszünk képesek átvenni az 

összes g ülekezeti Ta okat, de sak éhá at azok ól, a iről akaru k eszél i. És ost, 
oha szerda este kezdődik…  

7   Most hétfő  és kedde  el eg ek i ádkoz i, hog  felkészüljek a g óg ítási szolgálatra. 
És vehetitek a telefont, vagy bárhová akartok, és behozhattok bárkit, akit akartok, az 

eljö e dő é redésre! És o djátok eg ekik, hog  e sürgés-forgásban (rohanásban, 

siettetésben) jöjjenek, ne jöjjenek azt mondva, „Nos, most be fogok futni, és imádkozva 

lesz érte  a este. És hol ap este, ez i de …” Ne tegyétek ezt. Gyertek be és 

hallgassátok eg  ki sit, ert időt akaru k szá i, és ol a  szorosa  égig lefektet i az 
Igét, hogy az ördögnek még egy kis csepp helye se legyen, hogy valaha mozduljon. És 

akkor, amikor engeditek kifutni a végéhez, amíg elkezdtek hinni, akkor engedjétek a 

tudatalattitokat űköd i, akkor az Iste ek a hite fogja tá ogat i azt. Akkor egyenesen 

tovább fogtok menni végig. Látjátok?  

   Mert a ti hitetek nem fog túl sokat tenni. A tudatalattitoknak kell abba az irányba 

mozdulni, amint a hitetek mozog, és akkor Isten hite mozog mögötte, és mindezt 

egerősíti. Látjátok? De ha ez a te hited, „Ó, igen, most pontosan megkaptam azt!” És 
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még a tudatalattitok itt hátul lármázik, azt mondva, „Kíváncsi vagyok, hogy fog-e 

munkálkodni nekem?” Az nem fog munkálkodni akkor. Látjátok? Tehát, mi azt akarjuk, 

hog  eg  alódi g óg ító szolgálat leg e . És ielőtt árkit e i nék a terembe, és így 

tovább, a gyógyulásért, vagy az új szolgálatokért, akarom, hogy valóban megértsék, hogy 

miért jöttek oda. Így csak emlékezzetek, és látogassatok minket, és mi örülni fogunk 

nektek.  

8   Most ne felejtsétek el, most reggel folytatni fogjuk a gyülekezet Tanításával. És holnap 

este ugyanúgy. Örömmel fogadunk, ha jöttök, és bárki jöhet. Mi mindig örömmel látunk 

bárkit. De most ez, ma este, közvetlen hazafelé irányul, a népre, akik itt vannak az 

imaházban, akik nö ekedtek e e  a Ta ítás a . Mert ki t a ező , az evangelizációs 

ező , esszük sak a alódi alap ető evangéliumi Tanításokat. De itt az imaházban, 

ettük a saját go dolatai kat, a saját egg őződései ket, i t eg  g ülekezet, és ez az, 
amin át akarunk menni ma este.  

   És ielőtt eg itjuk az Ő áldott Igéjét, e  hajta ák le a i fejü ket sak eg  
pillanatra imára?  

   Mi de ható és hatal as Iste , Aki, ielőtt a ilágo  elkezdett forog i az első ato . 
Te Isten voltál. Te nem változtál egy kicsit sem. És amikor nem lesznek többé atomok, 

hogy fenntartsák azt, és nem lesz több világ, hogy fennmaradjon, Te még Isten leszel. 

Mert Te örökké aló ag , és öröktől ag . Te Iste  ag . Soha e  olt apjaid ak 
kezdete, sem életednek vége. Te örökké leszel. És, Atyám, Te végtelen vagy, és mi véges, 

azért kérünk a Te Isteni irgalmadért, Istenem, felismerjük, hogy ez a mi szellemünk 

beleolvad az Örökkévalóságba, ki ezek ől az ele ek ől az Örökké alóság a. Ura , ezért 
ag u k itt, hog  elle őrizzük utá a ézzü k  a mi megváltásunknak, hogy lássuk hogyan 

állunk a Te Igéd szempontjából, és lássuk, hogyan helyezkedünk a mi tapasztalatainkban. 

Élünk-e, amint tetszik Neked? Bizonyságot tesz-e a mi szellemünk a Te Szellemeddel? 

Bizonyságot tesz-e a mi tanításunk ezzel a Bibliával? És, Atyám, hadd vizsgáljuk meg 

alaposa  ezek e  a kö etkező háro  szolgálatok a . Add meg ezt, Uram.  

11   Áld meg a pásztort itt, a diakónusokat, a gondnokokat, és az összes laikusokat, az 

embereket, akik ebbe a gyülekezetbe jönnek. Mióta napjaim itt vannak, Uram, sokan 

vannak, akinek még a nevüket sem ismerem, vagy honnan jönnek, de biztos vagyok 

benne, hogy Te mindent tudsz róluk. És azért az egy célért vagyunk itt ma este, Uram, 

hogy közösségbe legyünk az írott Ige körül. És add nekünk a Szentszellemet az életünkbe, 

hogy békésen, és higgadtan, és Isten félelmében ülhessünk, és megvizsgálhassuk 

életü ket az Ő Igéje által. Add eg ezt, Ura .  

   És e e  az épület e  a este, Ura , a ak test érei  a g ülekezet ek külö öző 
fázisaiból. És, Ura , íg  é  hálás ag ok, hog  ők itt a ak közösség e . Lehet, nem 

egyezünk a kis alapel ű Ta ításoko . De e e  az eg  ag  alapel e , i eg  fro to  
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állunk, mint egyesült testvérek. Ezért, ó Iste e , erősítsd eg a i közösségü ket, és a 
i… és az Isten kegyelmének és szeretetének köteléke nyugodjon rajtunk gazdagon. 

Most felismerjük, Uram, hogy ez túl sok munka egy ember számára tenni, mert mi itt 

vagyunk figyelmes vizsgálat (megfontolás) alatt ma este, a lelkek célállomásának az 

Örökkévalósághoz kötésére. Így imádkozunk, hogy a Szentszellem vigyen egyenesen az 

Igé e, és terítse ki Azt, és ag arázza Azt a Saját ódjá  ekü k, a dolgokat, a it Ő 
szeret e, hog  egtudjuk. Add eg ezt, Ura . És a ikor a háro … a szolgálatok ak 
ideje elmúlik, mehessünk, i t eg  egerősített g ülekezet, i t eg  közöse  eg esít e, 
hogy tegyük a mi szívünket és célunkat mindannyian (mind egybe) az Isten Királyságának 

társ polgárai al, és haladju k előre, i t soha előtte.  

13   Szeretném megköszönni Neked, Uram, itt a jele lé ő g ülekezet előtt, és itt az 
e erek előtt, hog  tö  hét jó pihe ést adtál eke . Ma este sodálatosa  érze  
magam a Te Jelenléted és áldásod miatt. Ó, Istenem, imádkozunk a testvérért itt, a 

testvérünk, aki a tengerentúlra megy, leszállni azokba a sötét, komor (kétes) országokba, 

ahol az ő életét alóságosa  hel ezi, i t eg  élpo t ak. Ó Ura , áld eg a Jeffreys 

testvérünket, amint megy, és a fiát és feleségét, és adj neki nagy növekedést. Vágjon 

nyílást a sötétségen keresztül, míg az Evangélium Világossága ragyog messze távol. 

Hallgass meg minket, Atyánk, mert kérjük ezt a kérést a Te Fiad, az Úr Jézus Nevében. 

Ámen.  

14   Most, ma este, olvasok az én kis Scofield Bibliámból. Nekem éppen huszonöt éves 

öreg ez újkorától. És még mindig tudom olvasni, de eléggé homályos. Így vettem egy pár 

ol asósze ü eget, a ikor ta ul á ozo , és egláto , hog a  űködik a este, az 
első alkalo al.  

       Most nekem vannak témák, mint ez, hogy „Muszáj a G ülekezet…” Ó, sok dolgok, ha 

tudnánk e i őket. Eg ikük, „Miért vagyunk mi Gyülekezetnek hívva? Miért nem 

ag u k eg  felekezet? Miért hiszü k a hí ő lélek Örök izto ságá a ? Miért ítéljük el az 
asszony prédikátorokat? Miért keresztelünk alámerítés által? És át fog menni a 

Gyülekezet a megpróbáltatáson?” És sok ezek ől a té ák ól itt, azt hisze , tize öt ag  
tize ol at kapta  a kö etkező éhá  estére.  

15   Íg  azt go dolo , először is kezdjük azzal, hog  úg  tű ik, az Úr a szí e re hel ezi 
éppe  ezt a té át, a… Miért e  ag u k felekezet? Az oka, hog … Most, i eg általá  
nem vagyunk más emberek ellen, akik felekezetekben vannak. Nekünk semmi sincs 

ellenük, de el akarom magyarázni, hogy miért soha nem mentünk be bármilyen 

felekezetbe. Egy kis Baptista gyülekezetben szenteltek fel, amint tudjátok. És a Baptisták 

nem egy felekezet, nem voltak, egésze  az utó i időig, de ost éppe  ol a  ag o  
felekezetté ált, i t a tö iek. De az oka, hog  i e  leszü k eg  felekezet…  
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16   Most mi egy szervezet vagyunk. Egy olyan szervezet vagyunk, amit rögzítettek itt a 

bíróságon, i t eg  szer ezet, e erek ek eg  soportja, akik eg e szer eződtek 
Krisztust imádni, de mi nem vagyunk egy felekezet. Senki sem fog uralkodni felettünk, 

látjátok. Ez nem egy felekezet. Ez csak egy szervezet, egy közösség Kereszté  hí ők 
között. E erek ide jö ek a g ülekezet e. És ez lesz az ő g ülekezeti ottho uk, ha 
akarnak jönni, amíg élnek.  

17   És ők jöhet ek ide, és e  érte ek eg et i de el, a it i prédikálu k. Ez teljese  
rendben van. Mégis, amíg egy Keresztények vagytok, közösségetek van, és egy kisegítés 

(kinyújtott kéz) pontosan ugyanúgy, mint azoknak a többieknek. Látjátok? Ha azt 

mondom, hogy hiszek a keresztelésben vízbe merítés által, és ti a meghintésben hisztek, 

és egyenesen annál maradtok, mégis csak ugyanolyanok lennénk, mintha mindketten 

egyetértenénk. Mi lehet, e  ag u k képesek eg for á  lát i sze től sze e 
eg etérte i . De a íg eg  Kereszté  test ér ag  test ér ő ag tok, teljese  örö el 

fogadunk, látjátok, mindenkit.  

18   Tehát mi nem vagyunk bármi felekezet, mert én hiszem, hogy a felekezet 

szétválasztja a testvériséget. Néhányan azt mondják, „Nos, nekünk semmi közünk sincs 

ahhoz az ébredéshez. Ez a Metodista ébredés.” „Nos, ez Baptista. Mi e … Mi 
Metodisták vagyunk. Nekünk nincs semmi közünk ehhez.” Testvérem, ha Krisztus van 

abban, mindannyiunknak legyen köze hozzá. Nekü k uszáj te i a i… Ez a Krisztus 
Teste, a i sze ed. És láto , hog  a ira a földeke  a, hog a  az a … Most, Krisztus 

soha e  szer ezett ár el  idő e  alaha bármi felekezeti gyülekezetet. Most, csak 

engedjétek, hogy ez biztos legyen.  

19   Most pedig akarlak kérdez i titeket hol ap estére, ha ár it ezek ől a dolgok ól 
akartok tud i, i t éhá  törté et, a it idézek ag  ás ala it. Ni s idő  arra, hog  
teljesen kimerítsem azt, nem fogok eljutni egy másik témához, mert heteket tölthetnénk 

ugyanazon a témán. De ha tudni akarjátok a helyet, vagy bármit, csak kérdezzetek meg, 

tegyétek fel ide az asztalra, és fogom venni azt és válaszolok nektek.  

   Most a legrége i felekezet és az első felekezeti g ülekezet, a i alaha olt, a 
Katolikus egyház. És az meg volt szervezve háromszáz és egy néhány évvel az utolsó 

apostol halála után. És ez igaz. Megkapjátok a korai Niceai atyákban, és Josephus 

írásaiban, és, ó, sok ag  törté ész. Látjátok? És a e ire a… ár el  g ülekezeti 
korból, végig lefelé, az utolsó apostol halálától, és háromszáz évvel az apostolok halála 

utá ig, e  oltak felekezeti g ülekezetek. És a Katolikus olt az első felekezet eg  
g ülekezet ől.  

21   És a Protestáns egyház ol a  felekezetek, akik eli dultak kijöttek  eg  felekezet ől. 
Az első refor á ió Luthertől jött; Luther utá  jött Z i gli, Z i gli utá  Kál i  jött, és sak 
tovább lefele, mint az. És lefelé a Wesley ébredésbe, és tovább lefelé Alexander 
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Campbell-hez, John Smith, és mi több, látjátok, tovább lefelé. És az utolsó mozgalmak, 

amik most vannak, a Pü kösdi kor külö öző áltozatai fázisai .  

22   És én hiszem, hogy Isten minden korban cselekedett (foglalkozott). De észrevettétek 

valaha, hogy minden egyes alkalommal a gyülekezet mindig kudarcot vallott, és mihelyt 

elkezdtek egy felekezetet, akkor azonnal megbuktak (hanyatlottak)? És ár ikor ők 
megbuknak, Isten soha nem emeli fel azt a gyülekezetet újra. Az halad pontosan 

eg e ese  a aghoz. Most sak… Ha tudni akarjátok azt a történelembe, mi be tudjuk 

mutatni, hogy nincsen gyülekezet, soha nem volt a gyülekezetek történetében, bármely 

egykor elesett felekezet, ami valaha újból felemelkedett. Baptista, Metodista, 

Református, Evangélikus, bármi legyen is az, amikor elestek, elvesztek (halottak). Most ez 

igaz. Most, ezt mondtam nektek, bemutatja a burkolatot (héj, burok), mert nekünk ezt be 

kell szúrni. Látjátok? Soha nem volt valamikor. Amikor egy ember kijön, mint egy egyén 

és szervez egy gyülekezetet, az elindult.  

23   Isten egyénekkel foglalkozik, nem felekezettel. Isten egy korban sem soha nem 

foglalkozott eg  felekezettel. Ő i dig eg  eg é el foglalkozott. Az Ószö etség e  Ő 
egyénnel foglalkozott. Az Újszövetségbe  Ő eg é el foglalkozott. Bár el  kor a  Ő 
mindig egyénekkel foglalkozott, és nem felekezetekkel. Így tehát, ha Isten nincs a 

felekezetben, akkor mit használ nekem, ha bármi közöm van hozzá, mint egy felekezet? 

Most é  e  eszélek az e erekről a felekezet e , é  eszélek agáról a felekezetről, 
mert Istennek van népe mind azokban a felekezetekben.  

24   Most, Isten soha nem enged bármit történni, hacsak nem ad egy figyelmeztetést 

arról. Ne  hisze , hog  ár i…  

25   Most kijönnek olyan kiadványok a gyülekezetekben, mint például mostanában volt 

eg  a érről és olajról, és íg  to á . És is eritek azt a „Drága Branham testvér” levelet, 

és így tovább. De az oka, hogy ellene álltam, mert az nincs az Igében. És kell valami, amire 

alapozzuk a hitünket. És ha nem alapozhatunk bármilyen felekezetre, akkor Isten Igéjére 

kell alapoznunk. Mert Ez az egyetlen alap, az Isten Igéje.  

26   És akkor, ha Iste  Igéje e  eszél eg  felekezetről, ha e  a felekezet elle , akkor 
nekünk muszáj az Igével szólnunk. Függetlenül attól, amit a püspök, amit bárki mond, 

amit bárki gondol, amit egy jó ember mond, amit bármi mond, ha nem egyezik Isten 

Igéjével, akkor az rossz. Látjátok? Az kell legyen, az Ige muszáj legyen az utolsó dolog. 

Iste  Igéje uszáj leg e  a égső á e .  

27   Most ne felejtsétek el, én nem akarok bárkit kereszténytelenné (pogánnyá) tenni a 

felekezetekben (értsétek meg azt). Több tízezer drága lélek van azokban a 

felekezetek e , akik Iste  g er ekei. De el álaszta i őket és elkülö íte i őket, é  elle e 
vagyok. És Isten Igéje ellene van.  
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28   És hiszem, hogy nincs egy izmus a földön ma, nem volt a földön valaha egy izmus, 

sak a i előre eg olt o d a, hog  eljö , az Iste  Igéje által. Hiszem, hogy Isten Igéje 

mindennel ellát, pontosan itt van az Igében, amire szükségünk van. A kezdetü ktől a 
végéig, pontosan megtalálható Isten Igéjében. És akkor én hiszem, ha az Isten Igéjében 

van, akkor ekü k kelle e… Az előre eg o dja. És Iste  Igéje eg  fig el eztetés.  

29   Most, ti nem olvassátok Isten Igéjét csak, mint egy újságot. Isten Igéjét olvassátok a 

Szentszellem által, látjátok, mert Maga a Szentszellem beszél Krisztuson keresztül. 

Krisztus egköszö te Iste ek, hog  Ő elrejtette ezeket a dolgokat a öl sek és okosok 

sze ei elől, és ki akarja jelenteni azokat olyan kisgyermekeknek, akik tanulni akarnak. Így, 

látjátok, nincs mód valaha mű eltség ől, i s ód alaha el e ezés ek felekezet ek . 
Csak egyetlen mód van igazságot kapni, hogy vezetve legyél az Isten Szelleme által. És a ti 

megtapasztalásotoknak muszáj találkozni ezzel az Igével. Látjátok? Akkor kaptátok azt. 

Látjátok?  

30   Mint amikor néhány perc múlva lejövünk ide most, foglalkozva emberekkel, akik 

a ak… Néhá a  azok ól radikális kál i isták, éhá a  radikális arminizmus hívek, és 

külö öző ódok. Most, i dig, e  szá ít, hog  il e  éko ra szeletelitek azt, 

mégis két oldala van. Ez pontosan igaz. És mindketten érvekkel alátámasztják pontjukat. 

De attól a dologtól, hol áll az Igazság? Ez ahol mi jövünk, ahol azt gondoljuk, Isten 

keg el e által i eg utatjuk ektek az Igazságot arról. Most hadd eg ük sak… és ez 
pontosan, ahol én vettem néhányat azokból a gyülekezeti tanításokból, kiírtam.  

31   Forgassátok a Bibliátok most csak egy néhány percig mindannyian. És jussunk át a 

Jelenésekhez, az 1. fejezet; vagy a Jelenések 17. fejezet, kezdjük azzal. És csak kezdjük 

ol as i és egtudjuk, hol kezdődtek ezek a g ülekezetek, és i kezdte el azt. Most, a 

Bi lia előre fig el eztet i de re. Előre fig el eztet a apokra, amiben élünk. És most, 

Jelenések, a 17. fejezet, ha akarjátok. Én 13. mondtam, nem azt szándékoztam, az 

to á … Mi ettük azt eg  izo os idő eltelté el, ráadásul az prófé ia az Eg esült 
Államokról. De most igazán alaposan figyeljetek.  

És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván 

nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok 

vizen ül;  

   Most e lékezzetek, ez titokzatos ak ha gzik. Most ez rossz hírű asszo , ha ezt 

fogjuk tanítani, először eg kell tud otok, it jele te ek ezek a szi ólu ok. Most eg  
asszony a Bibliában „gyülekezetet” ábrázol. Hányan tudjátok azt, hogy mi egy 

Menyasszony vagyunk? A Gyülekezet egy Menyasszony.  

33   „Gyere ide, és megmutatom neked az ítéletet.” Most, lesz egy ítélet kimondva a nagy 

paráznára, a tisztátalan asszonyra, aki sok vizen ül. Most az asszony szimbolizál egy 
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„gyülekezetet,” és a víz szimbolizálja a „népeket.” Most, ha megfigyelitek azt, szintén 

sze lélhetitek ott a . ers e  időzik, ug a az a fejezet 15. verse.  

És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és 

sokaságok és nemzetek és nyelvek. (látjátok?)  

   Most, ez a ag  g ülekezet, ag  asszo , ost e lékezzetek, ő eg  rossz hírű 
asszony. És ha az asszony ábrázolja a gyülekezetet, (és Krisztus Gyülekezete egy 

Menyasszony, egy szent Menyasszony), akkor itt van egy istentelen (szentségtelen) 

asszony. Akkor annak istentelennek kell lennie, azt a látszatot kelti, hogy menyasszony. 

Látjátok? Nos, és it si ál ő? „Ő ül,” vagy fölötte van, azt jelenti, hogy „sok vizek fölött 

uralkodik.” Más szóval, hatalommal rendelkezik minden nemzetek és nyelvek és népeken 

át. Ő eg  ag  sze él , ez az asszo .  

       Most, aki el paráz aságot kö ettek el a föld királ ai,…  

35   „Mert a föld királyai paráználkodtak,” gazdag emberek, nagy emberek. Hogyan 

követhettek el, hogyan követhet el egy király paráznaságot egy gyülekezettel? Ez szellemi 

paráznaság. Szellemi! Mi a paráznaság? Nos, ez eg  ol a  asszo , aki hűtle ül él az ő 
férjéhez. Egy másik férfivel él, amíg van egy férje. És ez a gyülekezet akkor, azt a látszatot 

kelti, hogy Krisztus Menyasszonya, miközben paráznaságot követ el a világ királyaival, 

tisztátalan élettel, tisztátalan hitvallással. Ó, Ez mély és gazdag. Én csak szeretem az Igét. 

Most figyeljetek.  

Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráz aságá ak orá al 
megrészegedtek a föld lakosai.   

   Az ő „bora,” a it kiadott, az ő serke tése ösztö zése, izgatása , „Mi vagyunk a 

Gyülekezet! Mi egyedül kaptuk azt.” Látjátok? Most csak képzeljétek azt el az 

el étek e . Re d e . Íg  ő…”  

37   Most, az angyal azt mondta Jánosnak, „Megmutatom neked ezt az ítéletet, ami erre a 

nagy gyülekezetre jön.” Most figyeljetek.  

 És szellemben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres 

fenevadon,…  

38   A skarlátvörös a Bibliában „királyit” ábrázol. A skarlát jelentése „piros.” És a fenevad 

„erőt” (hatalmat) képvisel.  

       Észre ettétek, hog  a fe e ad a te ger ől jött fel, a i a Jele ések . fejezet e  
volt. És amint látjátok, a fe e ad a te ger ől jö  fel, azt jele ti, hog  ez az erő a épek ől 
emelkedik fel.  

       De a Jelenések 13-ban, a ikor ez a árá  feljött, ő feljött a föld ől, e  a épek ől, 
az Egyesült Államok. De akkor, miután két kis szarva volt, polgári és egyházi hatalom. És 
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akkor hatalmat kapott és úg  eszélt, i t a sárká  ő előtte. Íg  sak le kell jeg ez etek, 
mi vallásos üldözésbe jutunk, ugyanazokkal a dolgokkal, amit a pogány Róma tett sok 

é el ezelőtt, ert ez ÍGY SZÓL AZ ÚR.  

       Most figyeljétek azt, „Ül e eg  fe e ado , eg  erőn.”  

39   Megfig eltétek Re ekát? A ikor Eliézer egtalálta őt, esti idő olt, és ő egitatta a 
tevét. Mert Eliézer azt mondta, „Ha a leány, aki jön és megitatja ezt a te ét, az lesz a… és 
ad nekem inni, az lesz az egy, akit Te kiválasztottál, Uram, hogy legyen menyasszonya a 

Te szolgádnak, Izsáknak.” És miközben még imádkozott, Rebeka jött és vizet húzott, adott 

neki inni és megitatta a tevét. Figyeljétek meg, a teve egy állat (vadállat) volt. És ugyanaz 

az állat, a it őt itatott, az olt, aki elvitte (bemálházta) őt menyasszonynak, Izsáknak.  

40   És ma a Szentszellem ereje, amit a Gyülekezet itat és imád, az a Dolog fogja Azt 

összeg űjte i erről a földről, hog  találkozzo  eg esüljö , összeüljö  a Me asszo . 
Persze, Izsák ki t olt a ező  este. Mi e  találkozu k az Úrral a fe t a Di sőség e . 
Efézus . fejezet azt o dja, hog  i fogu k találkoz i Vele a le egő e . Ó, ez teszi a 
Metodistákat, hog  késze  állja ak kiáltoz i. Go doljatok ele! Látjátok? Az Úr…  

       Izsák kijött az ő at ja házá ól, és kint volt a ező , a ikor eglátta Re ekát jö i a 
te é . És Re eka egszerette őt az első pilla tásra, és leugrott a te éről, és futott, hog  
találkozzon vele. Ez igaz. Ez ahol mi találkozunk az Úrral. És ugyanaz a te e, a it ő 
megitatott, elvitte (bemálházta, be so agolta  az ő férjéhez.  

       És ug a az az Erő, a el et a G ülekezet i ád, a it a ilág fa atiz us ak hí , a it a 
G ülekezet i ád, ug a az az erő lesz, a el  a G ülekezetet fele eli a le egő e, „Hogy 

találkozzo  az Úrral a le egő e .” A Szentszellem! Látjátok? Ott a …  

       És ézzétek, Re eka eg  szűz olt.  

   És ez az asszo  eg  prostituált olt, akiről itt eszélü k. Nos, értitek i az erő ost? 
A adállat, a i jele ti, hog  az erő. Ő eg  skarlát örösö  olt. Most, il e  fajta adállat 
lenne ez? Skarlát, az egy „gazdag” erő le e. Mil e  fajta g ülekezet lesz ez ost? Ő eg  
gazdag gyülekezet, és egy nagy gyülekezet, egy hatalmas gyülekezet, és az ő efol ása 
elsodorja (magával ragadja) a tömegeket és a népeket. És a föld királyai szellemi 

paráznaságokat követtek el vele, ezek a földnek nagy emberei. Most, csak egy pár perc és 

i eg fogjuk tud i, ki soda ő, és egtudjuk ezekről a felekezetekről.  

Öltözött ala pedig az asszo  í or a királ i … í or a és skarlát a, és 
megékesíttetett vala ara al és drágakő el és g ö g ökkel, kezé e  eg  
aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráz aságá ak tisztátala ságá al,  

42   Mi van a kezében? A tantétele, amit kitart az embereknek, „Mi vagyunk a Gyülekezet. 

Mi ez vagyunk.” És a föld királyai lerészegedtek vele, mint az. „Mi ez vagyunk. Mi nagy 

hatalom vagyunk! Mi elsodrunk minden nemzetet. Mi vagyunk a legnagyobb gyülekezet. 
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G ertek i i a i… Itt kiö t eg  ki sit a ól. Ti eszitek azt. Ti eszitek azt.” Ott van az, 

látjátok. És egy pohár volt a kezében. Nézzétek.  

 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala 

ara al és drágakő el és g ö g ökkel, kezé e  eg  ara pohár ala, tele 
útálatosságokkal és az ő paráz aságá ak tisztátala ságá al,  

43   Most barátaim, mi nem olvasunk egy napilapot. Mi olvassuk Isten Örökkévaló és 

áldott Igéjét. Az összes egek és föld el fog múlni, de az Ige megmarad. Ez igaz.  

És az ő ho lokára eg  é  olt ír a: az a é  olt ír a, i ká , TITOK; A NAGY 
BABILON, A PARÁZNÁKNAK ÉS A FÖLD ÚTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA.  

   Most, ala ikor itt ezelőtt, e  go dolo , hog  itt e e  a g ülekezet e , de én 

prédikáltam egy témáról, Kézírás a falon, és megadtam Babilon történelmi helyzetét. 

Most, minden izmus, ami valaha feljött, minden vallás és minden izmus, ami ma a 

ilág a  a , Ge ezis e  . Mózes e  kezdődött. Most, ha veszitek Hislop Két 

Babilonját, ha akartok kutatni a történelemben, vagy ala it ezek ől a jó kö ek ől, 
megtalálhattok minden izmust, amit meg akartok találni. Én akarlak titeket vissza vinni 

egy pár percre az asszony prédikátorokhoz, látjátok, és csak megmutatni nektek, ahol az 

elkezdődött, látjátok, ezelőtt a Ge ezis e . És ezek a külö öző dolgok, hog  po tosa  
feljöttek Ge ezis ől. A Ge ezis jele tése „a kezdet.” Hányan tudjátok, hogy ez igaz? 

Genezis a kezdet. Tehát mindennek, ami van, kellett legyen egy kezdete.  

   A ikor eg ézek eg  fát… É  az erdők e  töltötte  pár, körül elül két, háro  
hónapot. Meg ézek eg  fát, hog  e ire szép. Láto  azt el úl i; és az ő hel é  feljö  
egy másik, folytonos élet. És én gondolkodom arról. De valahol a fának volt egy kezdete. 

Kellett lennie egy kezdetének. És az egyetlen módon lehetett egy fát nevezni, hogy legyen 

vagy tölgy, vagy bükk, vagy nyár, vagy pálma, vagy bármi is volt, egy mester 

Intelligenciának kellett lenni mögötte. Vagy ha csak egy, egyetlen tölgyfa volt, akkor 

minden a világon, az összes fa tölgyfa volna. De Valami nagy, mester Intelligenciának 

kellett azt rend alá helyezni.  

       Áldott leg e  az Ő Sze t Ne e! Ő Ug a az, Aki elhel ezte a holdat és a sillagokat a 
apre dszer e . Ő i de t a saját re djé e hel ezett. És Ő fogja az Ő G ülekezetét 

re d e rak i. Ő fogja azt fordíta i po tosa  úg , ahog  akarja Őt ő e  fordíta i; 
keletre, ugatra, északra, ag  délre, ag  ár i is leg e  Ő. Ha ki tudnánk vetni az 

elménk ől ezeket a felekezeti elgo dolásokat, és agu kat teljese  a Kál áriára et i. Ő 
i de t re d e rak, ha i ol a  e gedel esek ag u k, i t a fák és az Ő tö i 

teremtményei. Soha nem látjátok a holdat azt mondani, „Én nem fogok ragyogni ma éjjel. 

Néhányan a csillagokból ragyogjatok helyettem.” De i, ó, külö özőek ag u k, 
látjátok.  
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46   Most, Babilon, nézzük meg, hogyan bukkant fel Babilon. Az megjelenik a Biblia elején. 

Megjelenik a Biblia közepén. És megjelenik a Biblia végén. Most, van ott valami. Nos, az 

Ni róddal kezdődött. Ni ród alapította Ba ilo t a Si eár ölg é e , közvetlenül a Tigris 

és az Eufrátesz folyó között. És az Eufrátesz áthaladt rajta. És hogy minden út az egész 

országok keresztül egyenesen Babilonba vezetett. És mindegyik kapuja körülbelül hatvan 

éter széles olt, ezek a kapuk réz ől készültek. És amikor bejutottatok Babilon 

városába, minden utca egyenesen a trónhoz vezetett.  

47   Most ma mehettek Rómába, és minden út Rómába vezet. És minden sarkon áll egy 

kis szűz Mária eg  irá a  az úto , egy Krisztus gyermekkel a karjaiban, mutatva az utat 

Róma felé. Látjátok? Az megjelenik a Biblia elején; megjelenik a Biblia közepén; és itt van 

az a Biblia végén.  

       Most é  akarok ol as i sak eg  éhá  per ig, íg  hátteret kaptok erről. Látjátok? 
Rendben. „És láttam az asszonyt,” most figyeljetek, „a gyülekezetet.” Amikor asszonyt 

láttok, csak gondolkodjatok a „g ülekezetről.” Látjátok?  

       …látta  az asszo  részeg a sze tek érétől…  

48   Most honnan származik a szent szó? A szent szó származik „eg  sze ttől,” vagy „egy 

megszentelt” sze ttől. Re d e .  

       …látta  ő részeg a sze tek érétől… 

   Most, ha ez az asszo  a g ülekezet, ő üldözi a sze teket. És ő a leg ag o  
g ülekezet. Neki a  ereje az egész föld fölött. Ő a  sok izek fölött. És ő a … A föld 
királyai paráználkodnak vele. Nos, ki ő? Eg  fajta titok. Most a Szelle  akar a… Tudjátok, 
kilenc szellemi ajándéknak kellene lenni a gyülekezetben; bölcsességnek, és egyik 

értelemnek, és egyik gyógyításért, és egyik így tovább.  

       …és a Jézus érta úi ak érétől:…  

50   Úgy néz ki, hogy nem nagyo  törőd ek azzal, a it Jézus o dott. Ez amit a 

gyülekezet mondott. Ez igaz. És ez helyes is.  

       …és a ikor látta  őt, eglepődte  ag  sodálkozással.  

51   „Csodálattól eglepődte . É … Az eg  á ulatos dolog olt róla, hogy azon 

tű ődte , hog a  hog  ő…” Most engedjétek, hogy csak vegyen János helyét, és 

próbáljam azt egy kicsit megnyitni, látjátok. János azt mondta, „Ő ott ül. Ő része eg  
Kereszté  g ülekezet ek. Ő hozzáfér a ilág összes pé zéhez. A föld királ ai az ő lá á ál 

a ak. Ő eg  gazdag és színes dolog, és hogyan lehet részeg Jézus vértanúitól? Hogyan 

üldözheti a szenteket? Hogyan ölheti meg Krisztus vértanúit? És mégis állítja magáról, 

hogy egy Keresztény, egy Keresztény gyülekezet.” Most figyeljetek.  
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És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez 

asszo ak titkát és a fe e adét, a el  őt hordozza, a el ek hét feje és tíz 
szarva van.  

52   Most ez itt sak eg szerű ol as á . Ti egragadjátok ezt. Ez ag o  kö ű lesz.  

A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a él ség ől jő fel és eg  a 
veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek 

könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van.  

53   Nos, most ez kell csípjen, szóval itt van ez. Azt mondta, most figyeljétek, hogy 

„Amikor mindenki,” nem csak néhányan, de „mindenki, aki a földön lakik csodálkozni 

fog.” Mindegyikük csodálkozni fog. Az egész világ csodálkozni fog ez asszony miatt. Csak 

egyetlen csoport van, akik nem fognak csodálkozni arról, és ezek, akiknek neveik a Bárány 

Életkönyvében volt.  

54   Most pontosan ebben itt kipréselem, ahogy csak lehet, mert akarjuk venni ezt egy 

pár percben. Látjátok? Mikor olt az ő e ük hel ez e a Bárá  Életkö é e? Az utolsó 
ébredés óta, amin részt vettek? Az este, amikor az oltárhoz mentek? Az este, amikor 

csatlakoztak a gyülekezethez? Én nem próbállak megbántani titeket. De azt mondom 

nektek, amit a Biblia mondott, „A nevüket a Bárány Életkönyvébe helyezték a világ 

alapítása óta.” Pontosan! Amikor Iste , a kezdet e , látta, hog  elküldi Fiát, és Ő eszi a 
ű ösök hel ét, a ikor kio tatott az Iste  Fiá ak a Vére. A Bi lia azt o dta, hog  az Ő 

Vére kiontatott a világ alapítása előtt. Há a  tudjátok, hog  a Bi lia mondja azt, hogy „A 

Krisztus Vére ki volt ontva a világ alapítása előtt”? Amikor a vér ki volt ontva, a Testnek 

minden tagja, akiknek nevei írva voltak azzal a Vérrel a Bárány Életkönyvébe a világ 

alapításakor. Mitől féltek a ira? Ó, testvér! Ez kinyitja az ajtókat, nem?  

55   Nos, most olvassuk csak ezt pontosan itt, és nézzük meg, hogy amit mondok, igaz-e. 

Látjátok? „És az angyal azt mondta nekem, ’Miért tetted…’” Azt hiszem a 8. vers, „És a 

fe e ad, a it láttál…” Rendben. Ez az.  

 A fe e ad, a el et láttál, olt és i s; és a él ség ől jő fel… 

       Most visszajövünk ehhez, de akarom venni ezt tovább, mert fogjuk venni tovább azt.  

…és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs 

beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta)… 

56   „Ott lesz egy csomóba kötés a földön,” más szóval, „azok félre lettek vezetve,” ert ő 
félre ezette őket. És sak eg etle  soport olt, akik nem voltak félrevezetve, és azok 

voltak egyedül, akiknek nevük a Bárány Életkönyvében volt a világ alapítása óta. Mi 

belemegyünk ebbe egy kicsit késő .  



13 
 

   Most fig eljétek eg az asszo t, a g ülekezetet, ő olt a „Titok, Babilon.” Mi látjuk 

őt egjele i Ni ród által. Mi olt Ni ród élja? Ni ród alapított eg  árost, és 
előidézte, hog  az összes tö i áros adót fizesse  e ek a áros ak. Láthatunk ma egy 

ilyesmi dolgot? Van ma egy ilyen hely? Van-e egy olyan gyülekezet, amely uralkodik a 

világ minden nemzete fölött? Biztosan. Van-e egy hely ma, amely minden nemzettel adót 

fizettet? Van ott egy hely?  

       Folytassuk és olvassuk el a tö it e ől, sak eg  ki sit, íg  kapjátok eg a teljes 
képet arról. Rendben.  

 …lát á  a fe e adat, a el  ala és i s, oha a . 

 Itt az elme, amelyben van bölcsesség.  

58   Most, hányan tudjátok, hogy a bölcsesség egyike a Szellem ajándékainak? Nos, 

mil e  fajta eg  soporthoz eszél Ő akkor? Neki uszáj eszél i eg  ol a  
e er soport ak, ahol a Szelle  ajá dékai űköd ek, e e  a G ülekezet e .  

 … Itt az el e, a el e  a  öl sesség.  

59   Most álljatok meg, keressétek meg mind ezeket a dolgokat itt a gyülekezeti 

korszakokon át. A Sze tszelle  eli dul ki o da i, hog a  űköd ek ezek az ajá dékok 
az utolsó napon. Most mi kaptuk a gyógyításnak ajándékait munkálkodni. Ó, ez jól halad. 

Nos, testvér, vannak a többi ajándékok is. Az csak egy azokból. Ez csak egy kicsit kisebb 

dolog. Nos, itt van egy sokkal nagyobb ajándék, pontosan itt. Melyik lenne a legjobb, a 

Szentszellem bölcsességének ajándéka, hogy összeillessze Isten Igéjét, és megmutassa a 

Gyülekezetnek, ahol állunk, annál, mint csak valaki meggyógyult? Mi mindannyian 

egészségesek akarunk lenni. De én inkább azt szeretném, hogy a lelkem legyen 

egészséges, mint az én testem, bármikor. Ó, én (Istenem)!  

       Hallgassátok a Szentszellemet, beszélve Jánoson keresztül, Patmosnál, mondva, „Itt 

van a bölcsesség. Hadd hallgassuk Ezt.” Most kapunk egy képet kirajzolódni itt. „Itt a …”  

 Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét heg , a el e  az asszo  ül.  

   Csak eg  áros a , a el ről tudo  a ilágo … Két áros a , a el ről tudo , hog  
hét vagy több hegy van benne. Cincinnati az egyike azoknak, amire van egy kitalált 

történet, Cincinnati-ről. Ez az a a farkat, tudjátok azt… íg  to á . De a ál tö  a  
abban. De egyetlen gyülekezet sem uralja Cincinnati-t.  

       Csak egyetlen hely van az egész világon, amin egy gyülekezet hét hegyen ül, aki 

uralkodik az egész világon. Éppen most jöttem onnan. Mind ezek a dolgok.  

       És láttam ott, ahol azt mondta, „Itt van a bölcsesség.” Jelenések 13. „Engedjétek, 

akinek van bölcsessége, számolja ki a fenevad számát, mert ez egy embernek a száma.” 
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Nem egy csomó embernek, egy csoport embernek, hanem „egy” embernek. „és az ő 
száma hatszázhatvanhat.”  

61   Gyakran hallottam, hogy a római pápa trónja fölé ez van írva, „VICARIVS FILLI DEI.” 

Gyakran azon töprengtem, vajon igaz-e. Húzzatok egy vonalat, és rajzoljátok azt fel 

számjegyekben, római számokkal, és nézzétek, hogy az-e. Pontosan ez az igazság. Közel 

álltam a pápának a hármas koronájától egy üvegben, „A pokolnak, a mennynek és a 

purgatóriumnak hatásköre (jogrendszere).” Látjátok? Tehát, azok a dolgok, éppen onnan 

jöttem, éppen Rómából, és tudom, hogy ez az igazság. Most mi felismerjük, ez képen 

látható.  

Királ  is hét a ; az öte elesett, a i a a  az idő e  olt  és az eg ik a , ez az, 
ami most jön, ami Cézár volt) a másik még el nem jött; (amely Heródes volt, amely 

go osz olt …  

62   Most figyeljetek. Nézzétek, hogy mennyire tökéletes.  

 …és ikor eljő, ke és ideig kell a ak eg arad i.  

63   Tudja valaki, hogy mennyi ideig uralkodott Heródes? Hat hónapig. Az édesanyját 

karóra kötözve egy ló húzta az utcákon át. És felgyújtotta a várost; és a Keresztényekre 

fogta. És játszadoztak a do oldalo , iköz e  ők oltak… iköz e  égett a áros. Hat 

hónap. És látjátok, „És a fe e ad…” Most figyeljetek, nézzétek, micsoda egy gazember 

volt. Látjátok? Most figyeljetek.  

A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; (a 

hetediknek a természete) és a veszedelemre megy.  

64   Bárki tudja, mit jelent a kárhozat (veszedelem), a „pokol.” És nézzétek, hová ment, a 

„pokolba.” Mi ez? A feneketlen mélységek. Nincs alapja a Katolikus tantételnek. Nincs 

Biblia a Katolikus tantételre. Nincs olyan dolog, hogy bármi Biblia van bármely Katolikus 

tantételre, egyáltalán nincs. Ők e  állítják, hog  a . A pap felállt ott, ez a kis pap ott 
fent a Szent Szív gyülekezetben, átjött ide. Azt mondta, „Ó, ő…” Elmondtam neki, hogy 

megkereszteltem Mary Elisabeth Fraziert. Azt mondta, „Ó, te megkeresztelted őt, ahog  a 
korai Katolikus gyülekezet keresztelt.”  

       Azt mondtam, „Mikor tettétek azt?”  

       Azt mondta, „ A Bibliában, a te Bibliádban.”  

65   Azt mondtam, „ A Katolikus gyülekezet keresztelte azt? Ez a Katolikus gyülekezet 

tanítása?”  

       „Igen.”  
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66   Azt mondtam, „A Katolikus gyülekezet tévedhetetlenségében miért változott meg 

annyira?” Látjátok?  

67   Azt mondta, „Nos, látod, ti mindannyian hisztek a Bibliának. Mi hiszünk a 

gyülekezetnek.” Látjátok? „Minket nem érdekel, mit mond a Biblia. Az van, amit a 

gyülekezet mond.” Ez pontosan igaz. Ti valamikor jöttök egy leszámoláshoz, próbáljátok 

azt eg szer, látjátok. Őket e  érdekli, a it a Bi lia o d; semmi közük ahhoz. Az 

érdekli őket, a it a g ülekezet o d. Látjátok?  

68   De minket nem érdekel, amit a gyülekezet mond. Mi hisszük, amit Isten mond. Ámen. 

Mert a Bibliában ez van írva, „Legyen minden ember szava hazugság, és az Enyém az 

Igazság.” Ezért nem vagyunk mi felekezet.  

69   Most figyeljetek. Hallgassatok erre, csak egy percre. „Öt király, melyek elestek, öt 

király.” Ha akarjátok, eg utato  azt a törté ele ől. „És az egyik van, és a másik 

eljö e dő.”  

       Most figyeljetek, „a fenevad.” Most a fe e ad e  olt királ . Ő olt „ugyanaz, ami 

a , a i i s; és égis ő a  és i s; égis ő a  és i s.” Mi az? A pápáknak az 

utódlása, egy hatalom, egy fenevad uralkodik. Ez akkor volt, amikor a pogány Rómát 

átalakították (áttérítették) csinálva pápai Rómának. A pogány Rómát átalakították, és 

akkor lett pápasággá, amely egy pápa volt a király helyébe, és a pápa a szellemi király. Ez 

az oka, hog  ő eg  koro ázott szelle i királ , állítják, hog  Jézus Krisztus ak helyettese 

(vikárius, helytartója). Íme. Most figyeljétek meg.  

70   És mi fel akarjuk idézni a Katolikus tantételt onnan és megmutatjuk nektek, hogy 

hog a  jutott e a Protestá s g ülekezetek e, ézzétek, hog  ő ég i dig a Protestá s 
gyülekezetben fekszik, sok abból. Pontosan ellentétben a Bibliával, teljesen ellentétes. 

Most, „Egy fenevad, ami volt, ami nincs.” Most emlékezzetek, „Mindegyikük be lesz 

csapva a földön, akiknek neve nem volt beírva a világ alapításától.” Hadd lássuk.  

A fenevad pedig, amely vala és nincs, (a 11. vers) az maga a nyolcadik, és a hét 

közül való; és a veszedelemre megy. Ő fol tat i fogja tovább, amíg eléri a 

feneketlen mélységet az útjának végén.)  

 A tíz szar  pedig, a el et láttál, tíz királ …  

Most fig eljetek ide. Ha lát i akartok ala i eglepőt, fig eljétek ezt.  

…tíz királ , ol a ok, akik ég irodal at e  kaptak; de hatal at kap ak mint 

királyok egy óráig a fenevaddal. 

71   Ők e  koro ázott királ ok; ők diktátorok. Látjátok, ők soha e  oltak koro ázott 
királyok, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy órára, a fenevad uralkodása alatt. Ez 

éppen ebben a kis ho ál os idő e  a  po tosan most, ahol a diktátorok 
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felemelkednek. Látjátok? „Hatalmat kapnak, mint király, egy órára a fenevaddal.” Nos, 

rendben.  

 Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.  

Ezek a Bárá  elle  iaskod ak, és a Bárá  leg őzi őket, Di sőség!) mert uraknak 

Ura és királ ok ak Királ a; és az Ő Vele aló hi atalosok és álasztottak és hí ek is.  

72   Kí á o , hog  prédikálhat ék eg  prédiká iót erről ost, „A kiválasztottak a világ 

alapítása előtt, és hűek arad ak az ő elhí ásuk a .” Halleluja! Ez az. „Ők elhí ottak, a 
álasztottak és a hűségesek.” És van egy egyesülés (kapcsolat), látjátok, „A kiválasztottak 

és hűségesek.” Ők le fogják g őz i őt. Nem számít, il e  ag ságot kap ak ők.  

73   És ez a nagy kommunizmus, ne aggódjatok a kommunizmus mozgalma miatt, ami ma 

van. Ez po tosa  Iste  kezé e dolgozik. Bizo íthato  ezt a Bi lia által. Ő sze ed i fog 
minden mártírért, akit valaha megölt. Igen, uram. Figyeljétek mind ezeket a királyokat, 

közöse  egállapod ak, és g űlöl i fogják őt (asszonyt). És az egész nemzeten, az egész 

ilágo  égigsöpör a ko u iz us. Miért, ez eg  ozgalo  Iste től, eg ü tet i azt. 
Azt mondjátok, „Várj egy percet Branham testvér. A kommunizmus egy mozgalom 

Iste től?” Ter észetese , a szolút eg  Iste től aló ozgalo . A Biblia mondja így. De 

ez a mozgalom kihirdeti az ítéletet egy istentelen és szégyenteljes törvénytelen 

(házasságon kívül született) népre. Mi maradt ebben a világban? Mit kaptunk? Itt a másik 

nap…  

74   Én meg fogok állni a témámnál csak egy percre, ha lehetséges. Olvastam egy részt a 

Szentírásban, ahol egy házasságon kívül született gyermek, hogy nem fog belépni az Úr 

gyülekezetébe, tizennégy nemzedékre. Hányan tudjátok ezt? Ez igaz, ötödik Mózes 23; 

egy törvénytelen gyermek. Ha eg  asszo t elkap ak a ező , tá ol a férfi édel étől, és 
eg  férfi erőt esz az asszo o , a ak a férfi ek feleségül kell e i őt. Függetle ül 
attól, hogy egy megrontott lett, neki vele kell élni, amíg meghal. És ha ez az asszony 

összeházasodik ele, azt all a, hog  ő eg  szűz és e  az, akkor eg lehet öl i azért. És 
ha egy férfi és egy asszony, akik házasok, és világra hoznak egy törvénytelen gyermeket, 

akkor az nem léphet be az Úr gyülekezetébe, tizennégy nemzedékig. És negyven év egy 

e zedék. Az ég száz é  lesz, ielőtt az a ű  alaha kikerül Izrael ől.  

   Iste  g űlöli a ű t! Hogyan gondoljátok, hogy átgázoltok Jézus Krisztus Szent Vérén, 

csak azért, mert tartoztok egy bizonyos felekezethez, elvárjátok, hogy bemenjetek? Isten 

alapján fogtok jönni, vagy egyáltalán nem jöttök. Igaz. Diakónus, prédikátor, bármi is 

leg e , se i köze ehhez. Iste  o dása időszaka  szeri t kell jö ötök.  

76   Tize ég  e zedék. Az a sze él  itt ül ost, aki eszélt ele  erről. Azt mondta, 

„Honnan tudjuk, ki fog valaha üdvözülni akkor?”  
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77   Azt mondtam, „Hol van, hogy légy jó Kálvinista (református).” A nevetek a Könyvbe 

olt hel ez e a ilág egalapítása előtt. Iste  eszi azt a Vér fol a ot. Ez Tőle függ. 
Látjátok?  

       „De i a …”  

78   Figyeljetek. Ti fiatalok, ma, nem tudom ebbe a gyülekezetbe jártok-e, vagy hova 

jártok, ti fiatal fiúk és lányok. Felismeritek a dolgokat, amit tesztek, ha van egy másik 

nemzedék, a gyermekeitek meg lesznek ítélve a cselekedeteitekért? Nincs tisztelet és 

ille dőség? Ti lá ok, akik itt ki t iselitek ezeket a kis öreg rö id adrágokat és dolgokat, 
tudjátok, hog  az isszatükröződik a lá otoko . Tudjátok, a nagymamátok egy bakfis 

volt, és a mamátok egy kórus lány, és ez az oka, hogy egy sztriptíz vagytok ma? Biztos. 

Mik lesz ek a g er ekeitek? Ige , ura . Iste  azt o dta, hog  eglátogatja a szülők 
ű ét a g er ekeke , és az ő g er ekei , háro  és ég  e zedéke .  

79   És felismeritek testvérek, minden alkalommal, amikor teszitek azt, ami helyes, az lesz 

meglátogatva gyermekeiteken?  

80   Nézzetek ide, vegyük a Zsidókhoz írt levél 7. fejezetét. A Biblia azt mondta, amikor 

Melkisédek találkozott Ábrahámmal, aki visszatért a király-(ok) levágásából, és 

egáldotta őt, és azt o dta, ost, „Lé i…” Ő eszél a tized fizetésről. Azt o dta, 
„Lé i…” volt „…eg  para s az Úrtól, hog  tizedet eg e  az ő test éreitől.” És Lévi, aki 

tizedet kapott, tizedet fizetett, ert ég Á rahá  ág éká a  olt, a ikor ő találkozott 
Melkisédekkel. És Ábrahám volt az ő dédapja. Á rahá  e zette Izsákot, Izsák e zette 
Jákóbot, Jákób nemzette Lévit; Lévi, apa, nagyapa, dédapa. És amíg Lévi Ábrahám 

ágyékában volt, a Biblia azt mondta, hogy tizedet fizetett Melkisédeknek. Halleluja!  

81   Ne engedjétek senkinek azt mondani nektek, hogy bármilyen fajta mozgalom a 

világban alaha egakadál ozza Iste ek ag  fogaskerekét. Ő ő e  ozdul 
egyenesen tovább! Az volt tervezve régen ott a kezdetben. Nincsenek ördögök, vagy elég 

ördög, hog  egakadál ozzák az Ő progra ját.  

82   Most a Biblia nem azt mondja, hogy „lehetségesen (potenciálisan)” fizette azt. A 

Biblia azt mondta, „Ő tizedet fizetett,” a ikor dédapja ág éká a  olt. Di sőség! Ez az é  
Ura . Ó, Ő ég azt is tudta, ielőtt a ilág alaha kifor álódott. Ő tudott i dent. És 

Á rahá a  ő tizedet fizetett.  

83   És test ér ő, test ér, hog a  futkoshattok itt ki t, és e erek él e és körül 
futkározva más férfi feleségeivel, és feleségek feltörik az otthonokat, és éltek azon a 

módon cselekedve, ahogy cselekesztek, mit vártok eg  ásik e zedéktől? Itt a , i az. 
Most ez semmi más, csak egy csomó törvénytelen, elrontottan született, egy csomó 

romlottság. És egy dolog vár arra, és az az atom nap, amiben mi élünk. Ez pontosan igaz. 

Mi a ég idő e  ag u k.  
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84   Ma reggel itt ül, jó ideje ott Kentucky hegyeiben egy kis öreg fiú, aligha lehettek 

három méterre tőle, cirokból melaszt készített. Talán aligha tudta melyik a jobb vagy bal 

keze. A ikor eghallotta… É  túljutotta  eg  terület őrhel é  kiküldetése . Ne  
tudtam hol voltam. Csak néhány völgyben voltam. És felmentem oda, hogy mókust 

vadásszak. És amikor leültem ott, beszélgettem vele. És ez a fiú azt mondta, hogy bevonul 

a hadseregbe. És jött, hogy megtudja, mi beszélgettünk az Úrról, és azt mondta, 

„Prédikátor, nem hiszed, hog  a égső idő e  ag u k?” Messze fent ott a hegységben.  

85   Azt mondtam, „Persze, ott ag u k. Persze, fia , i a ég idő e  ag u k.”  

86   Itt vagyunk. Ez az az óra, amiben mi élünk, testvér. Mi helyben vagyunk. Nem 

látjátok, hogy az anyák amott régen, és az apák, hogyan éltek, és a nagyapák és 

nagymamák? Nem látjátok, hogyan élt a papa és a mama? Nem csoda, hogy 

ro lottság a  ag u k a. Ne  soda, hog  prédikálhatsz le eszél i titeket; ők sak 
fogják viselni a rövidnadrágokat ugyanúgy, és ar od a köp ek. Ők fogják a igaretta 
füstöt és egyenesen rád fújják, és azt mondják, „Törődj a saját dolgoddal.” Miért? Mert ez 

az a faj, ahonnan származnak. El fogok jutni egyenesen a kígyó magjához. Meg fogjuk 

tudni, merre mozog, látjátok, miért viselked ek íg . Ők az ördög g er ekei a ilág 
alapítása óta. Ez igaz. És semmi nem maradt így, csak az ítélet, ez az egyetlen dolog 

maradt. Nem lehet semmi más, csak az ítélet. Isten csak kitörli az egész dolgot. És az 

ember maga tette ezt. Isten nem akarta, hogy így legyen, de tudta, hogy így lesz. Ezért 

mondta, „Becsap mindenkit, aki a föld színén él, kivéve azokat, akiknek nevét a Bárány 

Életkö é e hel ezték a ilág alapítása előtt.”  

87   Figyeljétek ezt. Most olvassunk egy kicsit tovább. Nos, azt hiszem a 12.-nél vagyunk.  

A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem 

kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. 

Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.  

Ezek a Bárány ellen viaskod ak, és a Bárá  leg őzi őket, ert urak ak Ura és 
királ ok ak Királ a; és az Ő Vele aló hi atalosok és álasztottak és hí ek is.  

És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és 

sokaságok és nemzetek és nyelvek.  

És a tíz szar , a el et láttál a fe e ado , ezek egg űlölik a paráz át,… 

88   Figyeljétek ezt most, ezek a „tíz szarv,” ezek tíz királyság. Látjátok, ezek mind 

beesnek, ezek a diktátorok. Figyeljétek a diktátorok elhajlását. Merre hajlanak? Csak 

mondjatok egy diktátort, aki e  hajlik a ko u iz us felé. Látjátok? És ők fogják 
it?  g űlöl i „a paráznát,” az asszonyt, a gyülekezetet. De miért? Figyeljétek, miért 

fogják azt tenni.  
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…ezek egg űlölik a paráz át, és kifosztják és ezítele é teszik, és eszik a ak 
húsát, és egégetik őt tűzzel.  

   Ők le fogják fúj i azt a dolgot a térképről, éppe  ol a  iztosa , i t ahog  é  itt 
állok. Alig olt idő k át e i a té áját e ek a g ülekezetnek, és haladjunk le a 

Szentíráson keresztül, ahol az mondta, olvastuk, „A földnek minden királya, és minden 

hajóparancsnok és mindenki, jajveszékelnek, mert a nagy Babilon egy órában találkozott 

az ő pusztulásá al.” Eg  órá a  jött el az ő ideje! És ó, hogyan Az mondta, „Örüljetek, ti 

szentek, és mindnyájan ti szent próféták, mert Isten bosszút állt a szentek véréért és a ti 

testvéreitekért rajta.” Látjátok, ez igaz. Bizonyos, a kommunizmus pontosan Isten kezébe 

játszik. Akárcsak Nabukodonozor király pontosan kezébe játszott, jött venni azokat a 

Zsidókat, a ikor ők eltá olodtak!  

90   És a ű  ro lottság a  tarthat, az igaz ag ott aradhat a a , és a ag 
romlottságban tartva, és megromlik és megrothad, amíg aztán elfogy. Az eljut egy helyre, 

mert az ő a áik és apáik és íg  to á , íg  éltek előttük, ilyen módon, amíg semmi nem 

aradt ekü k. És tudjátok it o dott Jézus? Ha Ő e  ágja a u kát rö idre, e  
lenne bármilyen test megmentve.  

91   Tudjátok látni? Tudjátok látni, miért kaptuk ezeket? Nem akarok megjegyzéseket 

tenni. Arthur Godfrey és mindenki, tudjátok, látjátok, és Elvis Presley, és lent a hippik az 

o erálok a  sípő él lejje  eresztett adrágok , és a hajuk lelóg a akuk a, és 

mindezen módon a tinédzserek járnak. Mi teszi ezt? Mi ez? [Branham testvér 

tizenegyszer kopogtat a szószéken-Szerk.] Mert ez előjö  eg  so ó előtte élő 
tör é tele  ép ől. Se i se  aradt! Ó, ők feláll ak és é eklik, „Közelebb Hozzád 

Istenem,” mint a borsó-szedő Er ie, és mindazok a többiek, énekelnek valamiféle egyházi 

éneket, és így tovább, olyasmi. Testvér, tudod mi az? Ez abszolút képmutatás. Igen, uram.  

92   Annak az embernek semmi keresnivalója ezen a szószéken, aki kijár oda és rock-and-

roll és boogie-woogie, és minden olyan fajta dologra. Neki egy csepp dolga sincs itt ez 

ögött. Ez az Iste  elhí ta papság ak a . Ide ez ögé az Iste től hí ott szolgálók 
tartoznak. És nem tartoznak ide hátra olyanok, mint az. Ez a probléma ma azzal, ők 
létrehozták a gyülekezetet nem többnek, mint valami páholy. A páholy rendben van, ha 

azt akarjátok csinálni, ez rajtatok áll. De had mondjam el nektek, sok különbség van 

pró ál i… eg  páhol  és eg  g ülekezet között. Ige , ura . Ha akarjátok csinálni ezeket a 

dolgokat egy páholyban, és mind azokat a fajta partikat (összejövetelek, bulik), és így 

tovább, ez rajtatok múlik. De testvér, a gyülekezetet egészen végig kellene söpörni a 

szószéktől a pi éig. Ez igaz. Ne  jele ti azt, hog  új a lakokat si álu k, és íg  to á . 
Én gondoltam egy régimódi, Isten által küldött ébredést, amely elterjeszti a dolgokat 

egyik oldalról a másikra. Igen, uram. Mint egy világosság megfordít, az elektromos 

ilágosság eg  so ó sótá t eg  al atorzsa körül. Ige , ura , ők szétszóród ak, 
amikor a világosság jön.  



20 
 

93   Most figyeljetek, „Ők eg  éle é e  a ak, és erejüket átadják.” Ez alatt vagyok 

most. „A tíz szarv.” Igen, most.  

Mert az Iste  adta azok ak szí é e, hog  az Ő szá dékát selekedjék, és eg  
szá déko  leg e ek, és adják az ő irodal ukat a fe e ad ak, ígle  etel ek az 
Isten beszédei.  

És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek 

királyain.  

94   Most nincs szükség tapogatózni arról, mi tudjuk, hogy ez a Katolikus hierarchia. Nincs 

szükség se kire… Épp ol a  szilárda  hisze  ezt, i t hiszem, hogy megkaptam a 

Szentszellemet. Épp olyan jól hiszem ezt, mint ahogy hiszem, hogy egy Keresztényként 

állok itt a, hog  ez a Katolikus hierar hia a… A Vatiká  áros, a el  hét heg e  ül. A 
g ülekezet hierar hiája a fe e ad, a i olt és i s. Ő Ba ilon. Mindent egészen 

pontosan ábrázoltunk, csak tökéletes módon az egész Szentíráson át. Ez a Katolikus 

gyülekezet.  

95   Nos, most itt van a sokkoló pont. Azt mondjátok, „Nos, nem sértesz meg engem, 

Branham testvér.” De hadd kérdezzek valamit. Menjünk egyenesen vissza most az 5. 

vershez.  

 És az ő ho lokára… ír a olt, TITOK, A NAGY BABILON, AZ ÚTÁLATOSSÁGOKNAK 
ANYJA… A FÖLD PARÁZNÁINAK ÉS UTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA.  

   Mi olt ő? Sz-a-j-h-a. És ő eg  a-n-y-a volt. Mi? A-n-y-a. Szült valamit. A fiaknak anyja? 

A szajhák ak! Mi eg  szajha? Ug a az, i t eg  paráz a kéj ő , erköl stele  asszo . Mi 
tette őt erköl stele é? Az ő doktrí ája ta ítása . Úg  tett, i tha Kereszté  
gyülekezet lenne, de ember készítette dogmát adott ki. És itt ő azt o dja, hog  ő olt… 
Ha ő olt az első szer ezet, akkor úg  tű ik, hog  éhá  szer ezet jött ki előle. Ő olt a 
szajhák anyja. Igaz ez? A szajhák anyja. Most nem lehet a fiaknak anyja. Nem lehet 

a ja… Asszo ok a já ak kellett le ie. És ha asszo ok oltak, akkor g ülekezetek 

oltak. Most derítsük ki. Mi jött ki a…  

   Mi olt az első szer ezet? A Katolikus gyülekezet. Mi volt a második szervezet? 

Luther. Mi volt a harmadik szervezet? Zwingli. Mi jött le abból? Kálvin. És ott jöttek az 

Anglikánok, és az Anglikánokból a Metodistákba. A Metodisták, mit eredményeztek a 

Metodisták? Ott jött ki Alexander Campbell. Alexander Campbell- ől jött ki Joh  S ith. 
Ki… Ale a der Ca p ell a Kereszté  g ülekezet; aztá  ekik olt ég  ag  öt Krisztus 
gyülekezete, és mindezek a többi kis izmusok kifutottak. Aztán itt jött a Baptista 

gyülekezet, az volt sok kis kifutás. És a Metodista g ülekezet ől jött ki… A Metodista 
g ülekezet ől először kijöttek a esle á us Metodisták, és aztá  ég szer-ötször 

kiszakadtak abból. Aztán jöttek más típusú Metodisták, aztá  ők újra elszakadtak, aztán 

jöttek a Szabad Metodisták. És akkor jöttek a Nazarénusokhoz. És a Nazarénusoktól a 
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Zará doksze tekig, és a Zará doksze tektől lefelé. Csak ol a  kis iz usok futottak ki, 
folyamatosan futottak lefelé, mindegyik azokból a kis alapítóktól egyenesen visszajöttek 

le. És mit tett mindegyikük? És végül az felbukkant Pünkösdben.  

98   És mit tett Pünkösd? Ugyanazt a dolgot, amit az anyukájuk tett, egyenesen 

visszamentek és szerveztek. És mivé lettek? Egy felekezetté. Menj el az egyikbe, az első 
dolog, „Mi a te tanításod?” Ők egfésül ek eg  sűrű fogazatú fésű el, látjátok, hog  
megtudják mi vagy és mit hiszel. És hacsak nem pontosan egyeztek velük, testvér, 

azonnal kiközösítenek. És ez igaz.  

99   És ne gondoljátok csak azért, mert azt mondjátok, hogy Pünkösdiek vagytok, hogy 

izto ság a  ag tok. Test ér, ekik lesz po tosa  ug a a i pü kösd ől az úto , i t 
ott volt azon az úton, biztos vagyok benne. Látjátok?  

100   Most mindazok a szer ezetek, ha ők sak e ged ék a Pü kösdi áldást űköd i, 
nem szerveznék meg, és egyben tartanák a testvériséget, és engednék, hogy a 

Szentszellem tegye az elkülönítést. A Szentszellem elkülönít. Anániás és Szafira egy 

idő e  jöttek és ezt eg ezt mondták; és a Szentszellem azt mondta, „Miért hazudtál?”  

101   De mi azt mondjuk, „Nos, ez Jo es test ért, e o djatok se i rosszat róla, ő a 
legjo  fizető a g ülekezet e . Tudo , hog  egkapta a Sze tszelle et; hallotta  őt 
nyelveken szólni és láttam őt kiáltoz i a Szelle e .” Ez nem több annál, mint borsót 

ö te i eg  száraz arha őrre. Látjátok? Ni s se i köze ahhoz. Iste  o dja eg. Ő 
o dja eg, ajo  ő az ag  e . A szolúte. „De mi átvettük azt a mi felekezetünkbe. 

Nos, i kirúgtuk őt az Összejö etel ől (ez egy gyülekezet), az Egység felveszi.” Az Egység 

hordozza őt eg  ideig és aztá  ők is kirúgják. Mert ők hordozzák át őt oda, és a Csak Jézus 
e ű szer ezet  fel eszi őt. A Csak Jézus soport fogadta őt eg  dara ig, és a kö etkező 

dolog, hog  fel eszik őt az Iste  g ülekezete szer ezet e. Iste  Prófé iájá ak g ülekezete 
fel eszi őt, és a Tomli so  ozgalo  eszi őt. Ó, Iste e  Jaj eke ! Test ér, ha 

ekü k e  kell kifut u k arról! Ez Pü kösd e  az utolsó é redés. És ost ők 
megkapták a Kék Lángot, és megkapták az olaj imádókat, és a vér az arcukban. És ó, 

kegyelem, én nem tudom merre mennek most.  

102   Csak egyetlen dolog van, az egész romlottá vált. Tudtátok, hogy a Biblia mondta, 

hogy romlottság jön? Tudtátok, hogy a Biblia a mai napról beszél, itt lesz, amikor még az 

Úrnak asztala is tele lesz okádással? És azt mondja, „Kit taníthatok tantételre? Ki érthet 

meg Engem? Mert parancsra parancsnak kell lenni, parancsra van, vonal vonalra.” Kit 

ta íthat Ő el életre? Azokat, akiket el álasztottak az a a elltől. Látjátok?  

103   Most, nincs egy asszony, egy makacs asszony ebben a városban, de amit világra 

hozhat eg  szűz lá . Ő az, a ikor egszületett, os, és ő jól ehet. De ha e  eszitek 
észre, hog  az ő a ja ol a  ter észetű olt, hog  a lá  tíz ől kile szer po tosa  úg  
fog tenni, mint az anyukája. Most ti tudjátok, hogy ez igaz. Egy olyan öregasszony, aki 
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rossz hírű házat ezet, ilágra hozhat eg  kislá t. Ő tize hat é es korá a  ol a  tiszta és 
erkölcsös lehet, i t ár el ik lilio , ha íg  arad. De az a hel zet, hog  ő issza eg , 
és úgy viselkedik, mint az édesanyja.  

104   Most a Katolikus g ülekezet olt az első öreg prostituált, a el  feljött a 
ta tételekkel, a it ő alkotott agá ak, a o ákat, a it a Biblia mondott, „Ő kijö  a 
fe eketle  él ség ől, és visszamegy a kárhozatba.” A Bi lia o dta ezt. Most, ha ők ezt 
tanítják, az rossz. Isten Igéje szerint ez rossz. És aztán itt jött a Metodista gyülekezet, 

a el  tőle született eg, eg  g ö örű fiatal hölg , de it si ált? Ő eg e ese  
visszafordult és ugyanazokat a dolgokat tette, mint a mamája. Engedi, hogy a gyülekezet 

rö id adrágot iselje . E gedi őket igarettáz i. E gedi őket fol tat i és seleked i 
éppen, ahogy akarnak. Semmit sem mondanak arról. A kis öreg félig kiégett pásztor a 

szószék ögött attól tart, hog  eg ik ap elfog  a fizetése, ag  eg  serpe ő 
teasüteménye.  

105   Hadd mondjam el nektek testvéreim, én inkább prédikálom az Evangéliumot és 

szódás kekszet eszek és patakvizet iszok, és elmondom az Igazságot arról. Ha az én 

g ülekezete ől i de ki feláll és ki eg , el o da á  az Igazságot ekik arról. Igen, 

valóban.  

106   Mi a baj? Ó, ez egy étkezési jegy. „Nos, tudjátok, én a legnagyobb gyülekezet 

pásztora vagyok a városban.” Ti Baptisták és Metodisták egy hamis prófétára hallgattok. 

Most ez goromba, de bármi, ami a Biblia ellen tanít, egy hamis próféta. Nem érdekel, 

hogy milyen csiszolt (választékos) lehet, az hamis prófécia. Ez igaz.  

107   „Ó, minden rendben van, amíg a nevetek a könyvben van.” A nevetek egy tucat 

könyvben lehet. Ha nincs az Életkönyvében, ti elveszettek vagytok! Ti lehettek mindig 

ol a  jók, lehettek éppe  ol a  hűségesek és tiszták és erköl sösek, a i t sak lehet, 
annak semmi köze ahhoz.  

108   Ézsau kétszer olyan (jó) ember volt, mint Jákób, mikor férfivé vált, gondoskodott az 

öreg vak apjáról, és minden más. És Jákób egy kis zugprókátor volt, aki az anyja köténye 

körül lógott, mint egy kis öreg puhány fiú. De Isten azt mondta, „Jákóbot szeretem és 

Ézsaut elutasítom,” ielőtt i dkettő egszületett ol a. Ró a  o dja íg . Ez 
pontosan igaz.  

   Iste  tudja, i a  az e er e . És Ő tudja, i a  a g ülekezet e  is. Mi élü k az 
Élet Ke eré ől, az Iste  Igéjé ek Ke eré ől. Nos, ezért i e  ag u k egy felekezet.  

   Most akarok ad i ektek ég eg  ki sit… Akarok adni nektek egy kis szemléltetést, 

amit leírtam ide. „A ag …” Most a Jelenések 19:2-ben. Én kijelöltem itt valamit. Én 

akarom megnézni és látni mi az most.  
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Mert igazak és igazságosak az Ő ítéletei, és azt a ag  paráz át, a el  a földet 
egro totta az ő paráz aságá al, elítélte, és megbosszulta az Ő szolgái ak érét 

annak kezén. (Ez a Katolikus gyülekezet vége.)  

111   Most mi azt is akarjuk, hogy megfigyeljétek itt szintén, hogy egy felekezet, hogy egy 

felekezet is egtalálható itt a Sze tírás a , hog  a… És a Bi lia soha e  eszél eg  
felekezetről. A felekezet a Katolikus g ülekezet ől szár azik. Ő az első a ja a 
felekezeteknek, és minden felekezet egyenese  tőle jött le. Most ez sak eg  ki sit sípős 
lesz. Ez fog egy kicsit megcsípni mindvégig, látjátok. De akarom, hogy lássátok, hogy a 

felekezeteket e  szülte, ag  i s elre del e Iste től. Az ördögtől oltak elre del e.  

112   Az Isten Gyülekezete egy… Mi e  ag u k egosztott felosztott , mi mind egy 

test ag u k; eg  re é ü k, eg  ta ításu k, eg ek az e erszeretet e . Ez az élő Iste  
G ülekezete. Függetle ül attól, hog  ik ők, azok a dolgok, i közöse  eg  ag u k! Ez 
igaz. Akár Metodisták vagy Baptisták, test ér, ha ők újjászülettek és eteltek 
Sze tszelle el, ők az é  test érei . Mi áll et e haladu k. Po tosa . Igen, uram. Nem 

tesz semmi különbséget.  

113   Mózes. Valamikor körülnézek, és azt mondják, „Ismered azt a csomó fanatikus 

Pünkösdit, Branham testvér, miért mentél ki valaha egy olyan csoport felé?” Tudjátok 

mit? Mózes Israel g er ekeire ézett. Ő ug a a ól az a lak ól ézett ki, i t a fáraó. 
Fáraó rájuk nézett, mint egy csomó sárdagasztó, de Mózes rájuk nézett, mint Isten 

kiválasztottjai. Ő tudta, hog  ekik olt az ígéret. Miért? Ő tudta azt az Ige által. És hit 
által… Az ő lá á al a tró o , hog  fáraó leg e , az egész ilág a lá á ál feküdt, ott ült és 

ort töltött az ő szájá a, és g ö örű asszo ok leg ezték őt, i t a sászárt agy a 

diktátort vagy a világnak királyát, a fiatal negyven éves Mózes, a kezében volt. Ő ki ézet 
azokra a so ó sárdagasztókra, de ő tudta, hog  eg  olt közülük. Halleluja! Ez az. Tudta, 
hog  eg ik olt közülük. És kizárólag hit által ő dö tött!  

114   Mindenkinek kell tenni egy választást. Nektek kell tenni egy választást. Most fogtok 

tenni egy választást. Reggel fogtok tenni egy választást. Ha éltek, holnap este fogtok tenni 

egy választást. Valamikor választanotok kell. Testvérem, én régen választottam. Ez a 

Biblia volt a szótáram. Ez a Biblia volt az Életkönyvem. Ez a Biblia volt az Isten Szava. A 

Biblia, ami által élek. A Biblia, ami mellett kitartok.  

115   Ezért Mózes Izrael gyermekeire nézett. És nem csak azt mondta, „Ó, ők sodálatos 
emberek. Nekem nincs semmi ellenük. Ó, nem, egyetlen szót sem szólok ellenük.” Így 

tesz sok ember ma. „Ó, azok a Pünkösdiek, és azok az emberek, akik megkapták a 

Szentszellemet, és azok, akik hisznek az Isteni gyógyításban, ó, nekem nincs semmi 

ellenük.” De ez nem Mózes volt. Ő le o dott Eg ipto ról és eg ikké ált közülük. Ő 
ki e t az ő test érei közé. Ő eg ik olt közülük.  
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116   Testvér, ez az amerre veszem az utam. Fogom venni az utam az Úr néhány 

megvetettjével, ha az egy maroknyi, bármi is az. Ígéretet kaptak, és láto  az ő e ük a 
Bárá  Életkö é e . Ők az é  test érei . Ez igaz. Veg étek a ti álasztásotokat és 
álljatok elük. Jó ag  rossz, álljatok oda árhog a . Ha hel tele ek segítsd őket jóra. 
Re d e . Soha e  tesztek árkit jo á, ha kör e rugdaljátok őket. Látjátok, pró áljátok 
kihúz i őket.  

117   Charlie, i t Alle  test érről o dták, a tűzről áluk… a ér a kéze . Azt o dta , 
„Soha, soha nem fitymáltam (nem vettem semmibe) A. A. Allent.” Azt mondtam, „Ha úgy 

tudnék prédikálni, mint A. A. Allen, akkor soha nem lenne gyógyító szolgálatom.” Most 

amikor jövünk ellentétbe a véren, mint a Szentszellem bizonyítéka a kezeiteken, én nem 

értek eg et azzal. De a ikor test ériségről a  szó, ő az é  testvérem. Vállvetve 

har olu k. Ez igaz. Ha ő té ed, egpró álok segíte i eki. És ha ő e  té es, ha é  
ag ok té es, é  akaro , hog  segítse  eke . És ez a ódja, hog  i előre jussu k. 

Most figyeljetek ide.  

 …ő olt a TITOK, BABILON…A SZAJHÁKNAK ANYJA… 

118   Most barátaim, látjátok, miként van ma a gyülekezet, látjátok, hogy ezek a 

gyülekezetek ma pontosan olyan módon élnek, ahogy akarnak? „Teljesen rendben van, 

menjetek egyenesen tovább,” disznó disznót eszik, ne figyeljetek rá. „Miért, nem árt azt 

tenni. Miért, te csak próbálsz régimódi lenni.” Most fig eljétek az ő doktrí ájukat. Most 
akaro … Most fig eljetek. Ez az ő szokásuk. Látjátok, hog  eg  éhá  é el ezelőtt a 
Katolikus gyülekezet volt az egyetlen, aki megengedte, hogy elmenjenek egy moziba? A 

Metodista gyülekezet nem gondolt volna egy ilyen dologra. Mindegyik felekezet, „Nem! 

Ez az ördögnek munkái.” Kíváncsi vagyok, mi történt. Igen, uram.  

119   És tudjátok, eszitek azokat a fiatal Katolikus lá okat, ők kijö ek ezekkel a kis… 
(Most néhán a  az öreg fiúk ól ol a  öregek, i t é . … kijö ek és egfig elik ezt a kis 
öreg dolgot, ahol az térdig érő. Az a fi kó, azt hisze , a pokol a  a  a. É  e  tudo . 
É  e  ag ok az ő írája. De a ikor ő elkészítette azt az első kis sze es dalt, a i 
kicsúszott a rádióban, anélkül, hogy cenzúrázták volna, hogy „Hajtsátok fel lányok, 

hajtsátok fel; és mutassátok meg a szép térdeteket.” Hányan emlékeztek rá, amikor ez 

először kijött, é ekkel ezelőtt? Ez olt az első záto ra futásuk, pontosan ott. Ez igaz. És 

a ikor elhozták ezt a fi kót Te as ól, és ették azokat az asszo okat ott ki t, és ők 
alsó e űt iseltek, és tette őket ol a  ször ű ki ézetű é, a ik e  oltak, és ol a  
dolgok, i t az, és e gedték őket el e i azzal. És mit tettek most? Az elindult a 

mocsokba. Ez egy szellem.  

120   Egy férfi beszélt az egyik nap. Azt mondta, „Nem tudom, mit fogok csinálni. Van egy 

jó, tisztességes fiam, és az a fiú olyan lett, hogy elveszi, ami a kezeibe kerül.” 

       Azt mondtam, „Miért?”  
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       „Ő társult eg  tol ajjal.”  

121   Ha csellengsz valakivel, aki egy tolvaj, te magad tolvaj leszel. Az öreg Kentucky-i 

édesanyám szokta mondani, „Ha fekszel egy bolhás kutyával, te is bolhás leszel.” Ha 

veszel egy asszonyt, aki nem jó, és engedsz egy lá ak… és eszi őt eg  jó, tisztességes 
fiú, az első dolog, tudjátok, ő hí e  ol a  aka s lesz, i t eg  tak os köl ök. 
Pontosan az fordítva is. Ti ismertetve vagytok a ti csoportotok által. Különítsétek el 

magatokat! „Gyertek ki közülük,” mondta a Biblia, „legyetek elkülönítve!” Ez igaz.  

122   Ha az ő felekezetük issza eg  ol a  ro lottság a, ha e gedi az ő épét… Nos, itt 
az egyik nap, egy szép nagy Baptista gyülekezetben, nekik abba kellett hagyni. Csak húsz 

percig prédikálhatott az ember, mert a pásztornak dohányozni kellett. Az egész 

gyülekezet kiment. Mindannyian ott álltak kint a dohányzás bilincsében, és újra 

visszamentek, a pásztor és mindegyikük. Én bementem egy kongregacionalista 

gyülekezetbe, ott állt egy ember egy nagy hosszú palástban, állva ott azt mondta, 

nekitámaszkodott a szószéknek így, beszélt valami virágról, amit a dombon talált. Ez volt 

i de , és issza e t. És az ujjai sárgák oltak a igaretta füsttől. Ige . És arról eszélt, 
hog  az asszo ok és a férfiak játsza i akar ak… Mi ez a é et játék, a i el ők játsza ak, 

ol a  sok kárt át kioszta ak, tudjátok? Volt… Ó, go dolo , e lékszek rá. Rö ikárt a, ők 
akarnak játszani egy römikártyát. Azt hiszem, ez az. Igen, ez ahol kártyát osztotok. Ez 

rendszeres kártyajáték. Römi játék az alagsor a ! Iste e ! Ez ahol az ő alapjuk a . Ne  
csoda! Mit? Ezt teszik, és aztán kiabálnak a Katolikus g ülekezetről, hog  ott ki t ezeke  a 
körforgalmi helyeket, lottó játékot (árulnak). Miért, ti Protestánsok pontosan olyan 

sze esek ag tok, i t ők, szóval mit mondhattok arról? A fazék nem hívhatja a 

bográcsot „szennyesnek.” Természetesen nem. Ti ezt teszitek, aztán mondjátok, „Nos, én 

egy Református vagyok. Én egy Metodista vagyok.” Ti semmi nem vagytok, amíg újjá nem 

születtek. Ez igaz. És amikor azt teszitek, tudjátok. Van valami bennetek, ami azt mondja 

nektek, hogy ezek a dolgok rosszak, és ki kell jönnötök abból, éppen olyan biztosan, mint 

a ikor térdig érő íz e  ag tok. Ti tudjátok, hog  ez az Igazság. Biztosa . Ige , ura . Ez 

a dolog együtt megy abban. Miért?  

       …A PARÁZNÁKNAK ANYJA… 

123   Ezeknek a napoknak egyikén az öreg anya azt fogja mondani, „Tudjátok mit? Végül 

is, drágám, mi mindketten ugyanazok vagyunk.” És tudjátok, mi van aztán? A 

gyülekezetek szövetsége, közösen egyesülni fognak, ahogy most vannak. És tudjátok mi 

fog történni egy ilyen kis csoporttal, mint ez? Ti fizetni fogtok ezért, fiúk. Ez pontosan 

igaz.  

   De e aggódjatok, a Bárá  leg őzi őt. Mert Ő urak ak Ura, és királ ok ak Királ a, 
és Iste  akarja ezet i az Ő G ülekezetét eg  felekezet hel ett. Ő fogja kiö te i a 
Szentszellemnek az arany Olaját a Gyülekezetre. Testvér, Tűz fog es i a Me ől, és 
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jelek és csodák fognak megtörténni, ahogy ég soha e  láttátok ezelőtt. Ige , ura . 
„Ne félj, kicsiny nyáj, ez a ti Atyátok jóakarata, hogy nektek adja a Királyságot.” Igen, 

uram. „Ő, Aki kitart a égéig!” Ott járjatok. Tartsátok helyes irányban az utat. Tartsátok a 

fejeteket a Kálvária felé. Ez a Biblia igaz. Ne aggódjatok.  

125   Most fig eljetek. Nekik a ak izo os szokásaik. Bizo os erköl sökről, a i ekik 
a . Mi fol tathat á k. Az első dolog, tudjátok, az eszi árgott a Protestá s 

gyülekezetekbe. Aztá  a Katolikus asszo ok elkezde ek… Miért, az nem tesz semmi kárt, 

hogy rövidnadrágot viselnek, amíg elmentek a g ülekezet e, és eg  kis ke dőt tettek a 
fejükre. Valamiféle hagyomány, „Pénteken nem eszünk semmi húst.” És ó, hol valaha 

találtátok, hog  eg  ke dőt kell te i a fejetekre, ha eléptek a gyülekezetbe? Én 

akarom, hogy megmutassátok nekem a Szentírásban. Ez hamis prófécia. Hol van, hogy a 

gyülekezetben egy kalapot kell viselni? Ha kalapot viseltek a fejeteken, meggyalázzátok 

Krisztust, po tosa ; e erek, é  tudo , iről eszélek. Asszonyok, van egy takarótok, 

de kihívok bárkit, hogy mutassa meg, hol az eg  kalap ag  ke dő. Az a ti hajatok! És azt 
mind levágtátok. Most mi van ezzel? Ó, azt mondják, „Ez régimódi.” Ha igen, ez a Biblia! 

És Isten Igéje igaz.  

126   Nem régen beszéltem itt arról az asszonyról, aki megmosta Jézus lábát, és a hajával 

megtörölte, tudjátok. Azt mondtam, „Az egyetlen módja, hogy egy asszony megtehesse 

ezt, ha a fejére áll, hog  leg e  elég haja tisztíta i az Ő lá át, töröl i azzal.” Ez igaz. Ó, ez 

egy szégyen, lát i a ódját a… Itt a fag os idő, eg  ol a  kis pár ás ka áttal járkál ak 
körbe, és mutogatják a meztelen testüket.  

127   Most azt mondják, „Miért csipkeded az asszonyokat?” Titeket csipkedni kell.  

128   És ti férfiak, akik engeditek asszonyaitoknak azt tenni, testvér, nem tudom, hogy mit 

gondoljak rólad. Most ez igaz.  

129   És ti pásztorok, nem hiszem, hogy itt vagytok. De ha látjátok a férfit, mondjátok meg 

neki, hogy jöjjön el, mondjátok, értsen engem. Látjátok? Ha neki nincs több tisztelete 

Krisztus szá ára, hog  e gedi a g ülekezetét el súsz i azzal, a élkül hog … Most ő… Ők 
tehetik ott kint mögötte, de ha ő e  eszél ekik arról, akkor e  alkal as Jézus 
Krisztus ak, eg  szolgá ak. Ez po tosa  igaz. Ő e  alkal as, hog  Krisztus ak eg  
szolgája legyen. Krisztus szolgája legyen bátor, hogy jöjjön a Bibliához. Feltétlenül. De ott 

vannak, kijönnek, és úgy tesznek.  

   És aztá  az első dolog, tudjátok, a Protestá sok ak el kellett foga i azt. Ti jó 
Metodisták, és Baptisták, és Reformátusok, vagy Nazarénusok, Zarándokszentek, és 

mindannyian, ugyanaz a dolog, kivettétek pontosan, hat az egyik és fél tucat a másik. Ott 

vagytok, „A paráznáknak anyja.” A felekezeted, „Mindaddig, amíg a központban kezdték, 

milyen különbséget tett az?” Látjátok? Nagyon sok különbséget tesz. Az soha nem 



27 
 

kezdődött a a  a Közpo t a . Lehet elkezdődött itt le t a ti közpo totok a , de e  
Ott fent az Egyetlenben. Attól függ, honnan vagytok. Ez igaz.  

131   Most e  hisze , hog  a  idő  e i ezt a ásikat, talá  jo , ha reggelre 
hagyom. Rendben, vegyük csak ezt a kis rövidet. Mi vettük itt a „keresztség a vízben.” 

Szintén vettük az „eleve elrendelést,” és ó, sok dolgokat. Így csak vegyük ezt, kicsit 

röviden „asszony prédikátorok,” és vegyük ezt.  

132   Nos, most, hölgy prédikátor, én nem akarom megsérteni az érzéseidet, de valamit 

akarok mondani nektek. Ti nem találtok egy csepp Szentírást, egy sincs a Bibliában. Igen, 

tudom, hová fogtok menni, és én tettem volna, mint ti mind, igen, „Fiaitok és leányaitok 

prófétálni fognak.” Most ha a pásztorotok nem tudja, mit nevezünk „prófétálás” 

jele tésé ek, akkor ő e  tud se it. Neki i s ige  sok köze a szószék mögött, és 

próbálni mondani nektek, hogy egy prédikátor legyen. Látjátok? Mert ez teljesen el van 

ítél e a Ge ezistől a Jele ésekig. Most had utassa  eg ez ektek, látjátok.  

133   Most akaro , hog  lapozzatok ele  Első Timóteus 2:11-hez. Csak lapozzunk át ide, 

és ki fogjuk deríteni ezt most, és meg fogjuk kapni ezt itt, szintén Apostolok cselekedetei 

. Ige . És sak fig eljétek itt, it o d a Sze tírás erről a té áról.  

134   Most, valaki azt mondja, „Nos, Bra ha  test ér, te sak eg  é  asszo g űlölő 
vagy.” É  e  ag ok asszo g űlölő. Én vagyok egy… É  sak e  szerete  lát i, ha 
asszonyok olyan helyet próbálnak elfoglalni, ami nem hozzájuk tartozik.  

       Emlékeztek a Howard hajógyárra itt, az egyik legsikeresebb hajógyár az Ohio folyón? 

Egy asszonyt állítottak az élére. Nézzétek, mi történt.  

       Szavazati jogot adnak az asszonynak. Nézzétek, mi történt.  

135   Had mondjam el nektek most az igazságot. Nem csak megnyúzni az asszonyokat. Azt 

akarom, hogy férfiak megértsétek, ti ebben vagytok szintén. De hadd mondjak nektek 

valamit, testvér. Ez a nemzet egy asszony nemzet. Én bizonyítani fogom ezt nektek a 

Szentírás által, bármi által, amivel akarjátok ezt bizonyítani. Ez van. Mi mutatkozik a 

pé zeteke ? Eg  asszo . Hol található az ő ége? Itt a Jele ések kö é e  látjátok őt. 

Az ő ő e  szá a a tize háro , szi té , i de t ő kezdett; tize háro  sillag, 
tize háro  sík, tize háro  g ar at. Tize háro , i de  tize háro al olt kezd e. Ő 
a jelenések 13. fejezetében jelenik meg. Egy asszony, tizenhárom!  

136   És 1933- a , a ikor az Úr… A ikor összejövetelek voltak itt, ahol Krisztus 

g ülekezete áll ost, az öreg sza adkő ű es ház, az Úr ak láto ása jött hozzá  itt fe t, 
és megjövendölte, hogy „Németország felemelkedik és lesz ott egy Maginot vonal.” 

Sokan emlékeztek rá. És hog  i de t egerősíte ek ott, és az A erikaiak ag  
vereséget szenvednek pontosan ott, azon a vonalon. És azt is elmondta, hogy mi történik, 

és Roose eltről és azokról a dolgokról, hog  ő i dul a, és eg edszer tölti e az idejét. 
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Tökéletesen, csak pontosan úgy, ahogy történik. És azt is elmondta, hogy az autók egyre 

jobban hasonlítanak egy tojásra, míg az utolsó napokban pontosan olyan alakjuk lesz, 

mint egy tojásnak. És azt mondtam, „Be fog következni, hogy azokat az autókat nem 

fogják kormánnyal vezet i. Vala i ás fogja ezet i őket.” Ezeket az autókat most 

hozzák ki, távvezérléssel a biztonságért. Hibátlan. Nem lesztek képesek bejutni egy 

áros a… Akkor egy húsz mérföldes zóna, ti csak húsz mérfölddel mehettek (32 km/óra). 

Nem tudtok összeütközni másik autó al, ert az tá ezérlésű. Látjátok, ol as i eg  és 
pontosan most. És azt mondtam, „E lékezzetek, a a  a ap a , ielőtt a égső idő 
eljö , ielőtt a égső idő eljö , hog  eg  asszo … Most i da ia  ezt írjátok le. Fel 
fog emelkedni egy nagy, erős asszo , ag  el ök, ag  diktátor, ag  ala i ag , erős 
asszony, ebben az Egyesült Államokban. És ő le fog süll ed i az asszo ok efol ása alatt. 
Most ne felejtsétek, ez ÍGY SZÓL AZ ÚR.” Látjátok?  

137   És ő ő e  rossz. És it ad ak eki? Hadd mondjam el. Legyetek szellemiek. 

Hadd… N issátok ki. Nézzétek. Miért si álja ezt? Hog  hel et adjanak a Katolikus 

gyülekezetnek, hogy bejöjjön. Látjátok? Ti imádjátok ezeket a mozi csillagokat 

fil sztárokat , és i dezeket a külö öző ás dolgokat itt kint. Emlékeztek a 

prédiká ióra, a it prédikálta ? Margie, te e lékszel rá, é ekkel ezelőtt, az Eg esült 
Államok inváziójáról, hogy megbuktatják az Amerikai kormányt. És hogyan mondtam, ő 
felkelt Párizs a , iutá  eg e tettük őket azoktól az asszo októl, or és ag  idő. És 
ő eg ilágosodott eg e ese  le t Holl ood a . Most, ahel ett, hog  i külde é k 
Párizs a odellekért, ők külde ek ide, hog  ig e ek odelleket. Mit tett ezt? Ezt 

kaptuk… Mi e  e gedtük, hog  a g ermekek moziba menjenek, de kapták egyenesen a 

tele ízió a , ozdult eg e ese  to á , és egfertőzte az egész dolgot, halad 
egyenesen a végére. És itt vagyunk ma, az összes kislányok és fiúk, mind hasonlítanak 

valamiféle televíziós színészekhez. Mi ez? Ez csinál egy utat. Fiú, eg  rossz hírű asszony 

több embert képes a pokolba küldeni, mint az összes alkohol csempész a városban. Ez 

igaz. Nézzétek, ahogy járkál az utcán, az összes ruháját levette, nem érdekel, ki az a férfi, 

ha egészséges és normális férfi, a ikor eg ézi az asszo t, ő át eg  ala i 
egkötözése . Most sak leg etek őszi ték. Ne  érdekel…  

138   Neke  é ek óta a  a Sze tszelle . Ti e  ézhettek eg  asszo ra és ő félig 
öltözött… É  hordok eg  kis keresztet az autó a , soka  láttátok azt. Valaki azt mondta 

nekem, „Te egy Katolikus vagy?” Hol kaptak alaha a Katolikusok előjogot a keresztre? A 
kereszt jelentése „Keresztény.”  

139   Azok a kis öreg Szent Cecília és dolgok a katolicizmus jeléül. Mi nem hiszünk ilyen 

dolgokban, mint az. Mi Krisztus a  hiszü k. Ők i de féle halott e ereket i ád ak. Ez 
a spiritizmus egy magas formája. Az egész halottak imádása. Semmi ilyen dolog, nem.  

140   Megkérdeztem azt a papot. Azt mondtam, „Miért si áltátok akkor, ha… Péter olt 
az első pápa?”  
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       Azt mondta, „Ez igaz.”  

141   Azt mondtam, „Akkor miért mondta Péter, ’Nincs más közbenjáró Isten és ember 

között, hanem csak az Ember Jézus Krisztus’? És nektek van ötezer halott asszony, és 

minden más, ti teszitek azokat közbenjárókká. Nos, mi történt?” Ott vagytok. Nekik nincs 

erre válaszuk. Ez igaz.  

   Most éhá  az ő doktrí ájá ól, az ő ha is doktrí ájá ól, eg  so ó Protestá s 
hamis próféta eljön és tanítja azt, és ti Protestáns emberek elfogadjátok azt. Ez pontosan 

igaz. Felekezetek és keresztelési for ák, ala i t a külö öző re deletek és dolgok, 
amin átmentek, amik abszolút nem Szentírás szerintik. Az a Szentírás ellen van, mégis 

engeditek azt. Ez az igazság.  

   Most fig eljetek erre az asszo  prédikátorokról. Re d e . Első Ti óteus, akarom 

az Első Ti óteus : -et. Most figyeljétek, mit mond itt.  

 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.  

A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, 

hanem legyen csendességben.  

   Ne  ag ok felelős azért, hogy ezt oda helyezték. Azért ag ok felelős, hog  
elmondjam nektek, hogy ez ott van. Látjátok? Látjátok? 

Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. (Ha valaha bementek 

eg  Ortodo  g ülekezet e, és fig eljétek eg őket, látjátok. Látjátok?) 

A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, 

(legyen egy pásztor, diakónus, vagy bármi ilyesmi), látjátok, sem hogy a férfin 

uralkodjék, hanem legyen csendességben.  

Mert Ádá  for áltatott először és azutá  É a.  

145   Tudtátok? Most figyeljetek asszonyok. Ti jó, igaz Keresztény asszonyok, a legjobb 

dolog ag tok, a it Iste  adhat eg  férfi ek, ag  Ő ad a eki ala i ást. Ige , ura . 
Látjátok? Az asszony még az eredeti teremtésben sem volt. Az asszony nem Isten egy 

tere tésé ek égter éke. Ő egy férfinek egy mellékterméke. Isten teremtette a férfit, 

i dkettő olt, férfi és asszo . És Ő szét álasztotta őket. És iutá  a férfi ár élt a 
földö , és el e ezte az állatokat, és itt élt hosszú ideig, Ő ki ett Ádá  oldalá ól egy 

bordát, mint egy mellékterméket, és létrehozott egy asszonyt. „Ádá  olt először 
formálva és azután Éva.” Most figyeljetek.  

       És Ádá  e  olt e sap a, ha e  az asszo  olt e sap a és ű e  olt.  

146   Isten vette a férfit. Az ördög vette az asszonyt. Nézzetek egyenesen szembe ezzel, 

mit csinál ez ma. Nézzetek Isten igazi Gyülekezetére, fogjátok mondani, „Jézus!” Az 
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antikrisztus mondani fogja, „Mária!” Figyeljétek azokat a szellemeket. Látjátok? Ott 

vannak. „Üdvöz légy Mária, Isten anyja, áldott vagy te az asszonyok között, és imádkozzál 

értü k ű ösökért ost, és a halálu k apjá . Á e . Mária, i ádkozzál!” Ó, Istenem! 

Látjátok, oda mentek, „asszony,” az ördög tárgya. Krisztus, az imádatnak tárgya, és csak 

Egyetlen! Na, tessék. Na, tessék.  

147   „Ádám olt először for ál a, és azutá  É a.” Ádám nem volt becsapva. És hogyan 

lehetne nektek egy asszony pásztor, diakónus? Ádám nem volt becsapva, de az asszony 

e olt sap a. Ő aló a  olt. Ő e  go dolta, hog  té es, de az olt. „Az asszony 

félre ezet e űnben volt.” Mert ő, i de  alkalo al, a ikor eg  g ászkiséret halad 
lefelé az utcán, egy asszony okozta. Minden alkalommal, amikor egy baba sikít, egy 

asszony okozta. Minden alkalommal, amikor valaki meghal, egy asszony okozta. Minden 

egőszült hajat, eg  asszony okozta. Mindent, és a halált, egy asszony okozta. Minden, 

a i rossz, eg  asszo  okozta. És akkor teszitek őt a g ülekezet fejé é, pásztorrá, ó, 
püspökké néha. Szégyen rá.  

148   Most hadd fordítsalak titeket erre, egy másikra, csak egy percben. Látjátok? Most 

lapozzu k Első Kori thus : -höz, és nézzük meg, mit mond Pál itt, és aztán mi 

egyenesen átmegyünk még egy kicsit, csak egy percben. És aztán nem akarunk túl sokáig 

tartani titeket, hogy reggel olyan fáradtak lesztek, hogy nem tudtok visszajönni. Rendben. 

Akarok olvasni. Hányan hiszitek, hogy Pál ihletett tanító volt? Most emlékezzetek, Pál ezt 

Ti óteus ak is írta. Látjátok? Ez ost Első Kori thus : . Most kezdjük itt azo al, és 
kezdjük olvasni, 14:34, azt hiszem.  

 A ti asszonyaitok hallgassa ak a g ülekezetek e ,…  

   Hallottátok, a it ő o dott?  

A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, 

hog  szólja ak; ha e  e gedel esek leg e ek,… 

150   Ti mellékesen olvastok azon? Ha igen, akkor menjetek vissza és nézzétek meg, hogy 

nem veszi-e a Ge ezis : . A ikor Iste  azt o dta É á ak, ert ő a kíg óra hallgatott 
a férje hel ett, hog  ő uralkod i fog rajta életé ek i de  apjá . Hog a  jöhet az 
asszony, és uralkodhat a férfi felett, legyen pásztor vagy diakónus, amikor a Biblia azt 

mondja, hogy legyen „engedelmes,” akár sak a kezdet e  olt? A ikor Ő… Iste  e  
változhat. Ti nem tehetitek meg, hogy az Ige egyik helyen ezt mondja, a másikon mást. Az 

nem teszi azt. Az ugyanaz a dolog mindig.  

151   Így az kezdet e , az ahol, ielőtt ez égződik, ha kapok eg  lehetőséget, tisztáz i 
akarom a házasság és elválás ügyét nektek. Még soha nem tettem meg ebben a 

g ülekezet e . De fig eljétek ezt a kettős szö etséget. Eg ik azt o dja, hog  férjhez 
mehet; a másik azt mondja, hogy nem házasodhat; és az egyik ezt mondja, azt, vagy mást. 
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Csak várjatok egy percet és nézzétek meg, mit mond a Biblia, amikor mi megkapjuk ezt. 

Látjátok? Rendben. Most figyeljetek ide.  

 A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, 

hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja.  

   Akkor az Ószö etség e  ők e  e gedték eszél i, ert Pál o dja itt, hog  e  
volt. Igaz ez? „A ti asszonyaitok hallgassanak. Ez az engedelmesség.” Most ha ti fogtok 

szaladni mellékes olvasással ott, az vissza fog vinni Genezis 3:16-hoz. Látjátok? Rendben. 

„Alatt, amint a törvény alatt.”  

Hog ha pedig ta ul i akar ak ala it, kérdezzék eg ottho  az ő férjüket; ert 
éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.  

Mit?... 

153   Most nézzük meg ezt a kérdést mindenki a Bibliájából, azon, „Mit?” Mi okozta, hogy 

Pál azt mondja, és hogy így cselekedjen? Most ha valaha vennétek azokat a leveleket, 

amelyeket a Korinthusiak írtak Pálnak. Most ti vehetitek azokat bármelyik jó könyvtárban, 

látjátok, a it a Kori thusiak írtak Pál ak. Ők írták és el o dták eki, iutá  ezek az 
asszo ok egtértek… Nekik olt eg  iste ő ott fölöttük, „Dianának” hí ták. És ő olt 
Efézusban is. És a Korinthusiak ugyanazt imádták, mert az egy pogány istentisztelet volt. 

És ők ki t a ező  találtak eg  sziklát az eg ik ap, úg  ézett ki, i t eg  asszo  alakja. 
Ők azt o dták, „Iste  eg  asszo , és ő leküldte kép ását hozzá k.” És az ő te plo uk 
messze túlhaladta Salamon templomát, mondták a történészek. Ó, az minden márvány 

volt, bevonva arannyal; ahol Salamon temploma cédrusfából készült, bevonva arannyal. 

Látjátok? És az messze túlhaladta. És akkor, ha Isten egy asszony volt, nos, biztos 

lehetnek asszonyok papok. Persze, ha Isten egy asszony, akkor az asszony prédikátor 

hel es. De Iste  eg  Férfi. A Bi lia o dta, hog  Ő eg  Férfi olt, és Ő eg  Férfi. Látjátok? 
És ha Isten egy férfi volt, akkor annak férfinak kellene lenni.  

       Most figyeljetek ide, „Mi?” 

154   Most némelyik azokból az asszony papokból, amikor áttértek a pogányságból a 

Kereszténységbe, azt gondolták, hog  egtarthatják az ő hi atalukat, i t eg  
prédikátor, sak eg e ese  átjö ek. Ha ők prédikáltak odaát Dia áról, átjö ek ide és 
prédikálnak Krisztusról.  

155   Ő azt o dta, „Mit? Az Iste  Igéje jött ki…” Csak figyeljetek Erre. Testvér, hogyan 

tehetik ezt a szolgálók? 36. vers.  

 A ag  ti tőletek szár azott-é az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el?  
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Ha alaki azt hiszi, hog  ő próféta, ag  lelki ajá dék részese (szellemi) (nem kell, 

hogy próféta legyen; csak szellemi gondolkodású férfi), vegye eszébe, hogy amiket 

néktek írok, az Úr rendeletei azok. (Hiszitek ezt?)  

Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan.  

156   Most ez csak olyan egyenes, amennyire én tudo  te i azt. Látjátok? Ő azt o dta, 
„Ha valaki szellemi ember, vagy egy próféta, ő tudo ásul fogja e i, hog  a it itt írok, 
az az Úr Parancsolatai.” De azt mondta, „Ha ő tudatla  akar le i, sak hag játok őt 
tudatlannak lenni.” Látjátok, egyetlen dolgot tehettek. Ők fol tat i akarják azt, uszáj 
hag otok őket e i, ert ő azt látta ott kezdetkor.  

157   És néhány asszony mondta nekem, azt mondták, „Ó, Pál csak egy öreg 

asszo g űlölő olt.”  

   Ő e  olt asszo g űlölő. Tudjátok, Pál apostola volt a Pogány Gyülekezetnek. 

Nézzetek ide. Is eritek Pált… Há a  hiszitek, a it Pál prédikált? Ez az, a it ő itt 
mondott? És Pál o dta…  

159   Ti azt mondjátok, „Nos, várj egy percet most, Branham testvér. Csak egy percet! A 

i püspökü k azt o dja, hog  re d e  a . Az Összejö etel g ülekezetek főfelüg elője 
azt mondja, ez rendben van. Az Egység püspöke azt mondja, ez rendben van.”  

160   E ge  e  érdekel, a it ők o da ak. Az hamis! És azt mondtam nektek, mi 

akarjuk ezt szilárdan leszögezni. És a hamis próféták így akarják mondani. Mert a Biblia 

azt mondta, „Ha alaki azt go dolja agáról, hog  ő eg  szelle i e er, ag  eg  
próféta, vegye tudomásul, hogy amit mondok, az Úr Parancsolatai.” És ha az ő szelle e 

e  tesz izo ságot az Igé el, akkor ő eg  ha is próféta a kezdettől. É  i ká  le ék 
eg  asszo g űlölő, i t eg  asszo -szerető, ha ol a  dolgok menjenek, mint ez, hogy 

felállítsunk olyan dolgokat, mint az az Isten Gyülekezetében, Isten rendeleteivel 

elle tét e . És Pál azt o dta… Veg étek a Galaták : -at. Pál azt mondta, „Ha egy 

A g al a Me ől prédikál a ala i ás E a géliu ot, i t a it é  prédikálta  
ektek, leg e  ő átkozott.” Most mit fogtok ti csinálni Ezzel? 

161   Most azt mondjátok, „Mi a helyzet azzal, ahol azt mondta, ’A fiaitok és leányaitok 

prófétálni fognak,’ Jóelben, és ahol Péter idézte Pünkösd Napján?” Ez pontosan igaz.  

162   Tudjátok, hogy az Ószövetségben csak egyetlen út és csak egyetlen mód volt, hogy 

bárki bejöhessen a szövetségbe, Ábrahámon keresztül volt csak adva az ígéret, és az 

ígéret pecsétje körülmetélés által volt. Hányan tudjátok ezt? Ezt Iste  egerősítette.  

163   Mint egy Baptista testvér azt mondta, „Branham testvér, miért, mi Baptisták 

megkaptuk a Szentszellemet.”  

       Én kérdeztem, „Mikor vettétek Azt?”  
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       Azt mondta, „Abban az órában, amikor hittünk.” 

164   Azt mondtam, „Pál mondta, ’Megkaptátok a Szentszellemet amióta hittetek?’” 

Látjátok? Azt mondtam, „Most ti Baptisták jöttetek, hogy kapjatok valamit Abból, és mi 

fogunk beszélni egy kicsit az Örök biztonságról veletek.” Azt mondtam, „De hát, honnan 

vesztek ilyesmit?” Látjátok?  

   Ő azt o dta, „Megkaptátok Azt, amióta hittetek?” Ők hí ők oltak, és kiáltoztak és 

ör e deztek és i de  ás. Ők ég e  kapták eg a Sze tszelle et. Pál azt o dta, 
hogy nem. Látjátok? „Megkaptátok a Szentszellemet amióta hittetek?”  

       Ők azt o dták, „Mi nem tudjuk, hogy van-e bármi Szentszellem.”  

       Azt mondta, „Akkor hogyan voltatok megkeresztelve?”  

166   Ők azt o dták, „Mi meg voltunk keresztelve.” De hamisan, látjátok. Ezért újra meg 

kellett keresztelkedni. Rendben.  

167   Most figyeljétek ezt, hogy ezek az asszony prédikátorok, amikor bejöttek, azt 

go dolták, hog  ők elfoglalják az ő teki tél üket hatal ukat . De ez a szolút e  olt 
ege ged e Iste  által, hog  íg  teg e ek. És hag … éppe , a íg po tosa  eze  a 

témán vagyunk itt, ezek az asszo ok, látjátok. És azt, ost ő o dta, „Ha van köztetek 

valaki, aki szellemi ember, vagy egy próféta, vegye tudomásul, hogy amit írok, az az Úr 

Parancsolatai. De ha tudatlan, csak hadd legyen tudatlan.” És ez, a iért a… ez az imaház 

nem állít, és nem szentel fel asszony prédikátorokat, asszony diakónusokat, vagy bármit 

egy asszony számára, hogy tegye, ami egy tisztség ennek a gyülekezetnek, mert ez a 

Szentírás lefekteti itt és ez leplezetlen.  

168   Most a Biblia azt mondja, „Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak.” Most mit jelent a 

szó prófétálni? Nézzetek utána. Az, hogy „mondani valamit inspiráció alatt,” vagy „előre 
megmondani valamit.” Ez egy összetett szó.  

169   Olyan, mint a megszentelés, azt jelenti, hogy „megtisztítva és félretéve a 

szolgálatra.” Látjátok? Illetve ez egy összetett szó, ami több mint egy dolgot jelent, mint 

nekünk így van sok itt az angolban.  

170   Mint mondjuk az „asztal” szó. Nos, mit jelent asztal? Azt mondjátok, „Nos, azt 

jele ti, hog  ő kifizette az asztalát.” „Nem, soha. Azt akarta mondani, hog  ő u atkozott 
egy odúban.” „Nem, soha. Azt akarta mondani, hogy unatkozott.” Vagy látjátok, csak egy 

szó, ektek fel kell is er i, iről eszél. Látjátok?  

171   És így van ezzel az összetett szóval, ahol, „Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak.” 

Most, az eg etle  ódja, hog  Iste …  

172   Ez a Baptista azt mondta, „Nos, mi megkaptuk a Szentszellemet.” Azt o dta … 
„Akkor, amikor hittünk.” Azt o dta … Most, látod, azt o dta, „Isten adja 
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Á rahá ak a…” Mondta, „Ábrahám hitt Istennek.” Ez a ód, ahog  ő tett. Azt mondta, 

„Ábrahám hitt Istennek, és az be volt számítva neki igazságosságnak.” Hányan tudjátok, 

hogy ez az igazság? Most nézzétek meg, hogy milyen könnyen Sátán megtéveszt azon egy 

testvért. Látjátok, épp olyan könnyen. Most ez a Szentírás.  

   Test ér, é  o do  eked, e e  itt fe t, leg etek felke e, ielőtt eléptek 
ebbe. Nektek be kellene menni egy titkos helyre és imádkozni. Az emberek azt mondják, 

„Miért nem mész ki és látod az embereket?” Testvér, ha akartok beszélni a néphez, vagy 

ta íta i őket, jo  agatok arad i Iste el eg  ideig, ielőtt felléptek a szószékre. 
Biztosan, látjátok, mert Sátán ravasz, nagyon ravasz.  

   Most ő azt o dta, fig eljétek eg, azt o dta, „Ábrahám hitt Istennek, és az be 

volt számítva neki igazságosságnak.” Ez igaz. Azt mondta, „Most mi többet tehetett 

Ábrahám, csupán hinni?”  

       Azt mondtam, „Ez i de , a it ő tehetett.”  

175   Azt mondta, „Mennyivel tehetsz többet, vagy bárki más, csak hinni?”  

176   Azt mondtam, „Ez minden, amit mi tehetünk. De nézd, testvér, aztán Isten 

eg ékélt, ag  elis erte Á rahá  hitét. Ő adta eki a pe sétet, eg  körül etélés 
jelé ek, i t eg  pe sétjét a szö etség ek. Látjátok? Ő adta eki. Azt o dta, ’Most, 

Ábrahám, Én elismerem a te hitedet, ezért Én fogok adni neked egy jelet most, hogy Én 

elfogadtalak téged.’”  

177   Íg  Ő körül etélte Á rahá ot, és az eg  pe sétje olt a szö etség ek. És ost 
e e  a ap a … Most eg  asszo  e  lehetett e e  a szö etség e ; sak eg  férjes 
asszony. Megállapítjuk, hogy egy asszonyt nem tudsz körülmetélni; így nekik be kellett 

jö i, íg  ő és a férje eg ek. Ne  oltak tö é kettő; ők eg ek. Há a  tudjátok ezt? A 
Sze tírás o dja úg . Tehát ő férjhez e t, aztá  egyé vált. És menjünk tovább ide le és 

vizsgáljuk át itt Timóteusban, ugyanazt a dolgot mondta, azt mondta, „Mégis 

megmenekül a gyermekszülésben, ha hitben folytatja és szentséggel, minden 

józansággal.”  

178   Most viszont, az Ószövetségben a körülmetélés a testben volt, de ebben az 

Újszövetségben, Jóel azt mondta, „Kitöltöm az Én Szellememet minden testre, és fiaitok 

és leányaitok prófétálni fognak.” Most a szó prófétálni, nem azt jelenti, hogy tanítani. A 

Prófétálni azt jelenti, „elmondani egy megtapasztalást, ihlet alatt,” vagy „előre el o da i 
ala it, a it egerősít, hog  egtörté ik.” És mi tudjuk, hogy az Ószövetségben voltak 

próféta ők. Ők soha e  tudtak ílta  eszél i az épület e , ílta  eszél i a 
gyülekezetben, az összejövetelen, mint egy tanító. De Anna, és sokan azokból a 

te plo a , ők próféta ők oltak, és ők oltak… Miria  eg  próféta ő olt, ag  ala i 
olyasmi. A Szellem rajta volt, ez igaz, de az ő hel é ek határai korlátai  oltak. Asszo ok 
lehet ek próféta ők a, a szolúte; de e  tanítók, és így tovább, itt a szószék mögött. 
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Ha ezt teszitek, azt teszitek, hogy a Biblia ellentmond Magának. A Biblia nem mondhat 

egy dolgot itt, és más dolgot erre. Mindig ugyanazt kell mondania, vagy Az nem az Isten 

Igéje. Látjátok? Tehát, „Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,” azt jelenti, hogy „előre 
megmondanak” valamit, vagy „bizonyságot tesznek.” Most vegyétek a Bibliai 

lexikonotokat, és keressétek ki azt, és nézzétek meg, hogy nem-e igaz ez. „Fiaitok és 

leányaitok prófétálni fognak.”  

179   Most a Biblia egy olyan asszonyról is beszél, aki színlelte, hogy olyan, vagy állította 

igé elte , hog  ő…. Ezt i d a Katolikus g ülekezet akarja űködtet i, és űködtet i 
akarja szi té  a… ezzel a té á al fogu k foglalkoz i ost. Lapozzu k át a Jele ések 

könyvéhez, és fogjunk neki a 2. fejezet 20 verséhez, miközben éppen itt vagyunk közel 

ahhoz, hogy lehet észreveszitek itt és éppen meglássátok, hogy mennyire ördögi lehet ez 

a dolog, ki o d a az utolsó apok a , a i eg fog törté i, hog  ezek… a i ez az 

asszony lenne. Ne felejtsétek, a Katolikus gyülekezet egy asszony. Mi éppen olvastuk, 

nem? Figyeljétek ezt most, hogyan mondja Az. Jelenések 2:20, „Most elle ed…” Ő eszél 
ehhez a Thiatirai gyülekezethez, látjátok, „Most elle ed…” Amely a középkor gyülekezete 

volt, átment a Sötét Koron.  

De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, 

Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az Én 

szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozatokból egyenek. (Látjátok?)  

180   Most, ha valaha megfigyelitek, figyeljétek ezeket a gyülekezeti korokat, majd 

zárunk. Aztán reggel fel fogjuk venni ezeket a többi dolgokat. Figyeljetek. Az arany 

gyertyatartó alatt, a Zsidó templom belsejében, a kenyerek asztala és így tovább, ott volt 

a hétágú arany gyertyatartó. Mindannyian tudjátok ezt. Látjátok? Van hét gyülekezeti 

korszak. Ez a hét gyülekezeti korról beszél, egy világosság. Most, ha megfigyelitek a 

Jelenések 1-ben, Jézust találjuk állni a hét gyülekezeti korban a hét arany 

gyertyatartóban, a ikor ő Já os  egfordult és látott Eg et, i t E er ekfia, áll a, 
miként volt felöltözve. Az volt a Menyasszony, kirajzolódva, állva a gyertyatartókban.  

   Most az Ószö etség e  e ék a… ez eg  g ert a és az fényforrás, veszik a másik 

g ert át, és egg újtják az elsőtől, egg újtották azt az elsőtől, eg iktől a ásikat, i t 
az, amíg megcsinálták az egész hét gyertyatartót.  

182   Ha megfigyelitek az elején, amikor Isten elkezdett foglalkozni a zsidókkal, és 

átmentek az arany korszakon. És aztán a zsidóknak a legsötétebb korszaka, ami Istennek 

volt a zsidókkal, az Akháb uralkodása alatt volt. És ha megfigyelitek, olvasva azokat a 

g ülekezeti korokat, Ő po tosa  isszakapja azt újra. Ő azt o dta, ost, „Egy néhány 

dolgot ezelőtt,” és azt o dta… Most, po tosa  a a  a Sötét Kor a , ott ezerötszáz 
é ek, ag  az Akhá  idejé e  először, és a zsidók ál. A legsötéte  koruk a  oltak, 
amikor Akháb feleségül vette Jézabelt és elhozta a bálványimádást Izraelbe, és azt 
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csi álta, hog  az egész ép i ádjo  Akhá  szeri t… Jéza el iste e szeri t. E lékeztek, ők 
vették és felállították a berkeket, és Isten oltárait lerombolták. És Elizeus felkiáltott, ő olt 
„az egyetlen,” és Istennek volt hétezer, aki még soha nem hajtott térdet Baálnak. 

Emlékeztek erre? Az típusa ennek a választott Gyülekezetnek, ami megjelenik. Látjátok 

ott? Látjátok, hogy ez van?  

   Most e e  a g ülekezet e , ha egfig elitek az első g ülekezetet, az első 
g ülekezet, az első g ülekezet Efézus ól, eg  ag  g ülekezet olt. Ő azt o dta, „Már 

világosságot kaptál.” És ha megfigyelitek, mindegyik gyülekezet elkezd elsötétülni, 

elsötétül, elsötétül, amíg elérkezik Thiatirá-ig. Akkor, az ezerötszázas évekig. Aztán 

kijöttek a másik oldalon, „És csak egy kis világosságod a . Erősítsd meg, amit kaptál, 

nehogy a gyertyatartód el legyen mozdítva.” És jött tovább lefele aztán a Filadelfiai 

gyülekezeti korhoz, és aztán a Laodiceai gyülekezeti korba.  

184   Most itt van a szépsége. Ó, (Istenem)! Én csak szeretem ezt, Smith testvér. Látjátok, 

ézzétek ezt. Most e e  a g ülekezeti kor a , ahog  át e tü k… Most fig eljétek ezt. 
Az első g ülekezeti kor az Efézus olt, az Efézusi g ülekezeti kor. Most, mindegyik azokból 

a gyülekezeti korokból, amíg megérkezett ennek ezerötszáz évéhez, ha egfig elitek…. 
Most ol assátok el ezt, a ikor haza e tek a este, ha a  időtök, vagy korán reggel, 

ielőtt jöttök a g ülekezet e, a Jele ések ., . és 3. fejezetét. Megtaláljátok, hogy 

i deg ik g ülekezeti kor a , Ő azt o dta, „Van eg  kis erőd, és e  tagadtad eg az 
Én Nevemet,” a íg Ő egérkezett e ek a Thiatirá-nak ezerötszáz évéhez, a Sötét 

Korhoz. Aztá  Ő kijött a ások oldalo , és azt o dta,  

 Az a neved, hogy élsz, de halott vagy.  

185   És ezek a többi gyülekezeti korok egyike sem, vagy a Filadelfiai gyülekezeti korig, 

soha nem emelték fel azt a Nevet újra. Soha nem vették azt a Nevet, mert az kiment ez 

idők fol a á . Most, ó, hog a  hel ezhet é k azt ezekre a ha is ta ításokra ost, épen 

oda, mutatja nektek, ez egy anya, a Katolikus g ülekezet, az a ja i de ek, hog a  ő 
„anya, titok, Babilon.” És ez, ézzétek, ez a g ülekezeti kor itt, a ikor ő kijött, olt eg  kis 
világossága, aztán ment homályba, homályba, és aztán egy szervezetbe jött ide vissza, ez 

az ezerötszáz évek. És ő kijött ost, e , i t az Úr Jézus Krisztus G ülekezete, ha e  
mint a Katolikus gyülekezet. Miként jött ki Luther? Mint az Evangélikus gyülekezet. 

Miké t jöttek ki a Baptisták? Mi t a Baptista g ülekezet. Ne  az Ő Ne e, e  az Ő Ne e; 
másik név, „nektek van egy név.” „Mert nem adatott más név az Ég alatt, ami által 

üdvözülhetnétek, csak Jézus Krisztus Neve.” „Van egy neved, hogy élsz, de halott vagy,” 

Ez, ami a felekezetben van.  

186   „Ó, én Református vagyok,” és te halott vagy! „Ó, én Baptista vagyok,” és halott! Ti 

csak elevenek vagytok, amint éltre keltetek Jézus Krisztusban. Ez igaz. A ti hamis 

vízkeresztségetek, hamis keresztség; hintés, öntés, bemerítés helyett, használva az „Atya, 
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Fiú és Szentszellemet” az Úr Jézus Krisztus Neve helyett. Mindezek a hamis dolgok jönnek 

egyenesen lefelé, a Biblia mondja, ahogy ömlik abban, pontosan olyan keményen, amint 

lehet. És itt i jól tűrjük to á  elük, „Nos, az én gyülekezetem ezen a módon hiszi Ezt.” 

De a Biblia mondja Ezt. Látjátok? Nincs olyan dolog. Nincs egy ilyen dolog.  

   És i s hel  a Bi liá a , ahol ők alaha ki újtották a el üket és ették a sze t 
eukarisztiát (úrvacsorát), és a pap bort iszik, és azt hívják a Szentszellemnek. A Bibliában 

soha nem ráztak kezet, és adták a közösség jobbját, és hívták azt a Szentszellemnek. Soha 

senki nem emelkedik fel és mondja, „Most é  eg  hí ő ag ok,” és megkapja a 

Szentszellemet. Ha így van, akkor ezen a módon kellene olvasnunk az Apostolok 

Cselekedetei 2-ben, „És amikor Pünkösd Napja teljesen eljött, lejött az úton egy Római 

pap, és az ő gallérja ki olt fordít a. Oda eg , és azt o dja, ’Mindannyian nyújtsátok ki 

a el eteket ost, és eg étek a sze t eukarisztiát, az első úr a sorát.’” Nem lenne 

valami mód úgy olvasni az Apostolok Cselekedetei 2-tőt?  

188   Nos, ti Protestánsok ugyanolyan rosszak vagytok. Visszajönnek oda és azt mondják, 

„Most felmegyünk hozzátok Metodisták; ráteszik azokra a jobb kezüket, vagy a közösség 

jo ját adják ekik, és hat hó apig pró aidős.” Hol olvastátok ezt az Apostolok 

Cselekedetei 2-ben? Látjátok? Honnan veszitek ezt? Látjátok? 

189   Azt mondta, „Mikor mindannyian egy helyen voltak, egy akaratban!” Soha nem jött 

fel a püspök és tette ezt, soha nem jött fel a pap és tette ezt. „De a Me ől jött egy 

ha g, i t eg  előtörő hatal as szél, és egtöltötte az egész házat, ahol ültek.” Olyan 

ódo  kapták eg Azt, ige , ura , i t eg  előtörő hatal as szél érkezik a Di sőség ől. 
Ne  fe t az úto , ag  ala i felekezet ől.  

 Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. 

190   Látjátok, a hitvallásaitok és felekezeteitek kizárták Isten olyan messzire, amíg, „Mi 

ezt hisszük, és mi hisszük, hogy a csodák napjai elmúltak.” Ez egy hamis próféta, aki ezt 

mondja. Ez egy hamis próféta, aki azt mondja nektek, hogy „Kezet rázhattok és 

megkapjátok a Szentszellemet.” Ez egy hamis próféta, aki azt mondja nektek, 

„Megkapjátok a Szentszellemet, amikor hisztek.” Ez egy hamis próféta, aki azt mondja 

nektek, „Nektek meglocsolva, és meghintve kellene lennetek, megkeresztelés helyett.” Ez 

egy hamis próféta, aki azt mondja nektek, hogy „legyetek megkeresztelve az Atyának, 

Fiúnak és Szentszellemnek nevében,” amikor nincs Szentírás erre a Bibliában. Ez igaz. 

Nincs egy Szentírás a Bibliában, mondva nektek, hogy van megkeresztelve, ahol bárki 

valaha volt megkeresztelve, csak a Jézus Krisztus Nevében. Csak a János tanítványai; és 

nekik kellett jönni, újra keresztelve lenni, az Úr Jézus Krisztus Nevében, hogy megkapják a 

Szentszellemet. Ez igaz. Most ez nem a Csak Jézus (gyülekezet) tana. Ismerem a Csak 

Jézus tanát. Ez nem az. Ez csak a Biblia Tana. Ez igaz.  
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191   De ott vagytok (na, tessék). Mit tesztek ezzel? Ott van a ti mamátok. Ott van 

ezeknek a hitvallásoknak a mamája (anyukája).  

192   Most nézzetek vissza pontosan a Bibliába és mondjátok el nekem, hol volt valaha 

bárki meghintve. Metodisták, Reformátusok, Katolikusok, mondjátok el nekem, hol volt 

egy személy valaha meghintve a Bibliában. Mondjátok el nekem, hol volt valaha egy 

megö töz e a Bi liá a  a ű  o sá atára. E lítsétek eg. Meg tudjátok talál i ezt? Ha 
igen, gyertek hozzám, és én le fogok menni az utcán egy táblával a hátamon és mondva, 

„Egy hamis próféta! Én téves vagyok.” Vagy ha találtok egy helyet az egész Bibliában, ahol 

bárki valaha megkeresztelkedett az Atyának, Fiúnak és Szentszellemnek nevében, ahogy 

nyolcvan százalékotok meg van keresztelve. Találjatok nekem egy Szentírást, ahol bárki 

valaha azon a módon volt megkeresztelve, és én egy táblával a hátamon fogok lent 

járkálni az utcán azzal, „hamis próféta.” És mutassátok meg nekem, ahol bárki valaha meg 

volt keresztelve az új Gyülekezetben, aki nem jött és át keresztelkedett, nem csak a 

„Jézus” nevében, hanem az Úr Jézus Krisztus Nevében. Ez igaz. Lássátok meg, ha ez nem-

e helyes.  

193   És i a  itt ezzel? Ő olt a paráz ák a ja. Mi tette őt paráz á á? Mi tette őt eg  
szajhá á? Az ő ta a! Mi tette őket paráz á á? Az ő doktrí ájuk.  

   És ez az oka, hog  i e  iseljük el az ő felekezeteiket, és az ő dog ájukat. Mi 
tisztán maradunk ezzel a Bibliával. Én nem tudom, mennyire jól élitek, de oktatva 

voltatok Arra, mindenesetre. Igaz. Rajtatok múlik. Én nem tudom az életetekben 

létrehozni Azt. Én csak mondhatom nektek az Igazságot. Ezért mi nem vagyunk egy 

felekezet. Nem akarom, hogy beszennyezzük magunkat olyan dologban, mint az, hogy 

engedjünk valamiféle dogmának. Inkább venném az utam az Úr néhány megvetettjével. 

I ká  áll ék tisztá  és szeplőtle ül az Ige és Iste  előtt, és ott állok, és azt o do , 
„Senkinek a vére nincs a ruhámon.” Ezért mi kiállunk a Branham imaházban. Ezért mi 

nem vagyunk Összejövetel (gyülekezet). Ezért nem vagyunk Egység (gyülekezet). Ezért 

nem vagyunk Csak Jézus (gyülekezet). Ezért nem vagyunk Metodisták. Ezért nem vagyunk 

Baptisták. Csak egy kis imaház itt. Mi nem vagyunk egyáltalán felekezet. Szabadok 

vagyunk Krisztusban. Ezért állunk azon a módon, ahogy tesszük. És Isten megáldott 

minket és segített nekünk.  

195   Most elmondhatjuk nektek, miért vesszük az úrvacsorát, elmondjuk nektek, miért 

gyakoroljuk a lábmosást, iért e  e gedjük a tagok ak e i azt, ha tudjuk, hog  ők 
ű e  a ak. Ezért az el últ két ag  háro  héte  e te  egyik tagtól a másikhoz, 

ahol kis hűhók is oltak körülöttük. Kör ejártak és eg ik e  eszélt a ásikkal, félre 
fordított fejjel ment el egyik a másik mellett az úton. Szégyen rátok, akik vettétek Isten 

áldott poharát ezen keresztül, itt az oltárnál, és aztán veszitek a telefont és hívjátok a 

test éreket és test ér őket, és gú olódtok eg ásról. Nem illik Kereszténynek hívni, 

amikor ezen a módon vagytok. Igaz. Tartsátok távol magatokat azoktól a telefonoktól; ha 
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e  tudtok jót o da i alakiről, eg általán ne beszéljetek. Emlékezzetek, Isten 

felelősségre fog o i titeket. Mi daddig, a íg il e  fajta szelle  a  e etek, 
tudjátok, hog  e  ag tok re d e  Iste el. Ha e  érzitek…  

196   Ha alaki hel tele , e jetek hozzá és leg etek ki ékítőek. Ha e  lehet kibékíteni, 

vigyél magaddal valakit. Nem csoda, hogy Isten nem tudja fegyelmezni a Gyülekezetét, 

ert e  teszitek azt hel ese . I ká  eszitek a telefo t és eszéltek erről, hogy mi 

történt, és kis kultuszok (vallásos tiszteletek), és így tovább, olyasmi körül. Ahelyett, hogy 

ezt teszitek, miért nem teszitek, amit a Biblia mond? Ha valamelyik testvér hibát vétett, 

menjetek el hozzá és nézzétek meg, hogy kibékülhettek-e vele. „Nos, ost ő eg á tott 
engem!” Nem érdekel, mit tett, menj el hozzá, minde képpe ! Ne  azt o dja, hog  ő 
jöjjö  el hozzád. Te e j el hozzá, ha ő hel tele . Azt o djátok, „Nos, ő olt a 
helytelen. Neki kell (illene) eljönni hozzám.” Ez nem az, amit a Biblia mondott. A Biblia azt 

o dta, hog  te e j el hozzá. Ha ő hel tele , akkor menj el hozzá.  

197   És akkor, ha nem hallgat rád, vigyél el magaddal valakit, mint egy tanút.  

   És akkor, ha ő e  fogadja a ta út, o djátok, „Most én veszem a pásztorodat.” 

Aztán mondjátok meg neki, „El fogom mondani a gyülekezetnek, és mostantól harminc 

ap a , ha test érek e  re dezitek azt… Ez a test ér itt hajla dó eg ékül i. Te e  
fogod azt tenni. És ha harminc napon belül nem rendezed, akkor mi fog történni? Te nem 

vagy többé egy közülünk.”  

199   A Biblia azt mondta, „Ha nem hallgat a gyülekezetre, akkor legyen nektek olyan, 

i t eg  pogá  és eg  á szedő.” Látjátok, amíg egy testvér a gyülekezet védelme alatt 

a , Krisztus Vére édel ezi őt. Ez az oka, hogy mi nem tesszük a gyülekezetet, hogy 

azon a módon hömpölyögjön (imbolyogjon). Most, igaz, Ez a Baptista gyülekezet tanítása, 

vagy a Branham imaházé itt, ha úg  fogjátok te i azt. Látjátok, iért e …  

200   Vegyétek itt, mondjuk, példának, két férfit, mondjuk, Leo és é . Akartok e ge … És 
azt mondom, „Nos, ő eg á tott e ge .” Az nem tesz semmi különbséget. El kellene 

e e  hozzá. Nos, ő tagja e ek a g ülekezet ek. Ő Kereszté é lett. Veszi itt az 
úrvacsorát velem egy vonalban. És mi meg voltunk keresztelve az Úr Jézus Nevében. 

Be sületese  jártu k test érekké t eg ás előtt, aztán történik valami.  

201   Nem az emberek. Kilencven százalékban az ördög jutott az emberek közé. Az nem az 

emberek. Ez az ördög. És amíg engeditek az ördögnek, hogy ezt tegye, bántalmazzátok a 

testvéreteket. Ez igaz.  

202   Nos, valami helytelen Leoval és velem; menjünk és intézzük el. És ha látjátok, hogy 

van valami, ez a ti kötelességetek hozzánk jönni, és mondani, „Fiúk gyertek ide, és 

közösen. Mi helyre fogjuk hozni ezt a dolgot.” Most akkor, ha ő odajö , és jö  egtud i, 
akkor mi itt vagyunk. Azt mondom, „Nos, az első dolog, ha e  tudu k eg etérte i, akkor 

neked jönni kell a gyülekezethez.”  
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203   És akkor, amíg nem teszel semmit róla, Jézus Krisztus ére eg éd i dkettő ket. 
Látjátok? De akkor ez az öreg rák elindít egy másik rákot, és az a rák elindít egy másik 

rákot, és az egész dolog beteg lesz, mindenütt, az egész gyülekezet. Aztán eljuttok egy 

helyre, hogy jöttök a gyülekezetbe, és az csak olyan hideg, hogy kell jönni a gondnoknak 

kitör i a jég sapokat, ielőtt eléphettek a g ülekezet e. Most ti tudjátok, hogy ez igaz. 

És hideg! Valaki leült köré, tudjátok, és csak nem mondtok semmit, „Nos, mi olyan 

szellemiek szoktunk lenni.” Hát, mi történt? Jól futottatok, mi volt a baj? Látjátok, a 

ű ötök elkülö ített titeket. És Iste  felelősségre fog vonni azért, testvéreim. Most én 

rendbe hozom ezt a dolgot.  

204   Semmi hiba velem, semmi hiba Leoval; ez az ördög eljutott közénk. Ez igaz. 

Hozzátok re d e a dolgot. Me j el hozzá. Aztá , ha ő e  fog hallgat i, ag  é  e  
fogok hallgatni, akármelyik ódo  a , akkor o djátok el a g ülekezet ek. Ha ő e  
jön megbékélni a gyülekezettel harminc napon belül, akkor kijön Jézus védelme alól. Mi 

ele gedjük őt. Ez po tosa  igaz. Aztá  fig eljétek, mi történik. Engedjétek, hogy Isten 

tegye a fegyelmezést azután. Ti vegyétek el a kezeteket. Ti mindent megtettetek, amit 

tudtatok. Aztá  hag játok Iste re eg  ki sit; Ő át fogja ad i őt az ördög ek. Ő issza fog 
jönni aztán. Ha nem, az élete csak rövid lesz.  

205   Emlékeztek a Bibliában, ahol volt egy testvér, aki nem volt rendben Istennel? 

Há a  e lékeztek az esetre? Ő a e előa já al élt, és ők e  tudták hel rehoz i ele. 
Pál azt mondta, „Adjátok át az ördögnek, a pusztulásáért.” Megtudjátok a Második 

Kori thus a , hog  ő re d e hozta.  

206   Van egy testvérem, egy jó barátom, szeretném megnevezni a nevét, egy prédikátor 

test ér. És ez a prédikátor test ér, az ő e e Ras usse  test ér. Sok szolgáló test érek itt 
ülnek ma este, a neve a papírotokon van. Ez felekezet közötti, kívüli, Chicago-ban. És 

nézzétek. Neki volt egy szolgáló fia, és ment és feleségül vett egy Katolikus lányt, így 

kezdte el. És ezt, azt, és mást akartak csinálni, és mi mindent; eglehetőse  aj a került. 
És az apja elment hozzá, azt mondta, „Most nézd, fiam, akarsz-e kibékülni?”  

       Azt mondta, „Apa…”  

       Ő hí ta az ő g ülekezetét eg  so ó sze t görgő ek, az apjáét. Az apa azt o dta, 
„Most nézd, akarod helyrehozni ezt a dolgot ezzel a gyülekezettel?”  

207   Azt mondta, „Nos, apám, te vagy az én édesapám, és nem akarok semmi bajt 

veled.” Rendben.  

208   Elment, és vette az egyik diakónus, és lement a fia házába. Azt mondta, „Wesley, 

beszélni akarok veled.” Azt mondta, „Rendbe akarod-e hozni ezt a dolgot a 

gyülekezettel?” És ő adott eg  rö id, ol a  két értel ű  álaszt. Az apa mondta, 

„Emlékezz, Wesley, én vagyok a pásztora ennek a gyülekezetnek. Én az apád vagyok, de 

akarom tenni, ahogy Isten mondja. Adok neked harminc napot, hogy tedd ezt rendbe a 
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gyülekezettel, vagy mi kiközösítünk téged az Isten Jelenlété ől. Te a saját fia  ag ; Ő az 
én Megváltóm.” Azt mondta, „Én szeretlek téged. És te tudod, hogy szeretlek, Wesley. Én 

meghalnék érted. De neked rendbe (egyenesbe) kell jönnöd Isten Igéjével. Látod?” Azt 

mondta, „Én vagyok a pásztor. Én vagyok a nyáj go d iselője. Ha te az é  g er eke  
vagy bárki vagy, neked fel kell sorakoznod (igazodnod) Isten Igéjével. Ha nem teszed ezt, 

akkor é  e  ag ok alkal as, hog  az Ő pásztora leg ek.”  

209   Fiú, ez egy pásztor. Ez egy férfi. Nem így gondoljátok? Ez egy férfi. Ő el o dta ezt a 
fiának. „És egse ezte őt,” ő o dta. De azt o dta, „Micsoda? Kit akarsz megsérteni, 

az embert, vagy a Megváltódat? Tehát,” mondta, „akkor mi tovább megyünk.” És azt 

mondta, „Ő e  te é. És i… É  el o dta  a g ülekezet ek.”  

210   Azt mondta, „A saját fiam, Wesley, megtagadta, hogy meghallgasson engem ebben 

a dologban. Visszautasította, hogy hallgasson a diakónusra. És te tanúja vagy ennek X. Y. 

testvér?”  

       „Igen, az vagyok.”  

       „Re d e . A kö etkező asár ap ol  órától, mostantól négy hétig, ha nem teszi ezt 

rendbe ezzel a gyülekezettel, mi átadjuk Wesley, a fiamat, az ördögnek, a teste 

pusztulására. Az Ő Vére, a Vére… Jézus Krisztus ak, és ez a g ülekezet, e  édi őt 
tovább.”  

211   És azon az estén jött. Felállt a szószékhez, azt mondta, „Még két perce van.” Eljött 

az idő. Azt o dta, „Most, a i t a fia , Wesle  Ras usse … el o dta  e ek a 
gyülekezetnek, Neked, Mindenható Isten: Megtettünk mindent, amit tudtunk, a Te Igéd 

szerint, és a Te Fiad, a mi Megváltónk parancsa szerint, a fiam elhagyott minket. Mi most, 

én átadom a fiamat, és ez a gyülekezet velem, átadjuk az ördögnek, a teste pusztulására, 

hogy a lelke megmeneküljön.” Ez volt minden, amit mondott. Semmi nem folytatódott 

egy két hétig, talán egy két hónapig.  

212   Egyik éjjel az öreg Wesley megbetegedett. És amikor beteg lett, egyre betegebb lett. 

Felhívta az orvost. A doktor feljött és megvizsgálta. A láza 40,5 fok volt. Nem találta az 

okot arra. Csak egyre betegebb lett. A doktor azt mondta, „Fiú, nem tudom mi történt 

veled.” Ő e  tudta it teg e . Azt o dta, „Hívunk egy szakorvost.” Ő hí ott eg  
szakor ost, és a szakor os ejött oda. Át itték őt a kórház a, eg izsgálták, és i de  
más. És azt mondta, „Én csak nem tudom elmondani neked. A fiú egészen halálosnak 

tű ik.” Az ő felesége ott állt, sírt, i de  il es i. És a g erekek az ág a körül álltak, és 
minden ilyesmi. Az orvos azt mondta, „Ő tá ozik. Ez i de .” Azt mondta, „A pulzusa és 

légzése folyamatosan csökken.”  

   Ő azt o dta, „Hívjátok apámat.” Ó, igen. Ez a mód azt tenni. Ez az. „Hívjátok 

apámat.” És az apja kifutott oda a kórház a igazá  g orsa , hog  lássa őt. Ő azt o dta, 
„Apa, én nem tudok most (beszélni), de Isten hallja szavaimat. Mindent rendbe fogok 
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hozni. Én rendbe teszem azt. Igen, akarom.” Igen, uram, testvér. Pontosan akkor a 

légzése kezdett visszajönni szabályosra.  

   És a kö etkező asár ap ő fe t olt a g ülekezet előtt. Azt o dta, „Én vétkeztem 

Iste  előtt, e ek a g ülekezet ek a jele lété e . Visszautasította  hallgat i a pásztor 

szavaira. Visszautasítottam hallgatni a diakónusra itt.” És azt mondta, „Kérem ezt a 

gyülekezetet, hogy bocsásson meg nekem a rosszért, amit tettem.” Azt mondta, „Isten 

megkímélte az életemet.” Mo do  ektek, ő hel ese  eg e es e hozta. Ige . Ez, a it 
nektek tenni kell, látjátok. Látjátok? Ha ti csak fogtok cselekedni Isten módján! Látjátok?  

215   Most, nézzétek, a mód, ahogy teszünk, nekünk van egy tanácskozó testületi 

(bizottsági, igazgatósági) összejövetelünk, és azt mondjuk, „Nos, most kellene 

egtarta u k…” Nem mondom a mi imaházunkra, hanem értem ránk, Protestáns 

emberekre. Nekünk van egy igazgatósági összejövetelünk, és, „Mit go doltok Jo esről? 

Mit gondoltok, mit kellene tennünk vele? Azt gondolom, jobb lenne egy Metodista 

tagnak, mint náluk.” Ott vagytok (Na, tessék). Ez olyan helytelen. Ezért nem kell 

kö et ü k az ő hag o á aikat; és ala i püspök ek kell hí u k őt, éhá  tag… 
Minek hívjátok őt, kerületi körzeti  e er ek e e  a Pü kösdi g ülekezet e ? Kerületi 
presbiter (elöljáró), behívjátok, hogy megnézze ennek az embernek a viselkedését.  

   A Bi lia el o dja ekü k, it teg ü k. Ezért i e  olo dozu k az ő 
felekezeteikkel. Mi szabadok maradunk attól a dologtól. Ámen. Nem vagytok mérgesek 

rám, ugye? Ne tegyétek azt. Rendben. Talán kapok néhány irtó jó kérdést holnap este. De 

hát, ez igaz. Látjátok? E lékezzetek. Tud… 

217   Most ezt mondom. Nektek emberek, akik itt vagytok a külön öző felekezeti 
g ülekezetek ől, a felekezeted ől, és test ére , é  e  azt o do , hog  e  ag  
Kereszté . Ne  azt o do , hog  a felekezeted e  i se  tö  ezer ag szerű 
Keresztény. Én próbálom elmondani az okát, hogy mi nem vagyunk egy felekezet. Mert 

é  eg szerűe  e  áll ék ki azért. Ne , ura . Biztosa  e . Ők egpró álják 
elmondani nektek, mit tegyetek. Ha Isten elhívott engem, hogy prédikáljam az 

Evangéliumot, akkor én prédikálom Azt azon a módon, ahogy Isten mondta nekem, hogy 

tegyem. Ez pontosan az a mód, ahogy írva van itt ebben a Bibliában. Ha nem áll vonalba 

Ezzel, akkor ez… Isten ítélni fog engem azért. De ha látom jönni a farkast vagy az 

elle séget, és e  fig el eztete  őket, akkor Iste  kö eteli tőle . De ha 
figyelmeztetlek titeket, akkor rajtatok múlik. Látjátok?  

218   Emlékezzetek, „Az utolsó apok a  ehéz idők fog ak jö i, az e erek agukat 
szeretők lesz ek, di sek ők, üszkék ö hittek , Iste káro lók.” Látjátok, Istenkáromlók, 

„Ó, azok egy csomó idióták. A csodák napjai elmúltak. Nincs ilyen dolog.” Ő eg  öreg 
hamis próféta. „Nos, mi tudjuk, hogy az asszonyainknak éppen olyan sok értelmük 

(érzékük) van, mint a férfijainknak.” Nem vitatom azt egy kicsit sem, de Isten Bibliája azt 
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o dta, hog  tartsátok őt tá ol a szószéktől. Ez elég jó nekem, látjátok. Ez igaz. Rendben. 

Látjátok?   

       És azt mondták, „Nos, most a mi felekezeteinkben éppen olyan sok kedves emberek 

vannak, mint odaát a te imaházadban.” Én nem mondom azt egy kicsit sem, de a Biblia 

elítéli a felekezeteket. Ez igaz. És így nem azt mondom, hogy nálatok nincsenek jó tagok a 

g ülekezet e . Ez sodálatos. Ők jó e erek. Néhá a  a legjo  e erek, én 

találkoztam velük, mindegyikben, a Katolikusok és mindvégig. Találkoztam mindegyikben 

jó tagokkal.  

219   Most ezen a módon akarjuk hozni ezt, barátaim, ha az Úr akarja, ezekben a 

kö etkező éhá  ta ul á ozás a , talá … Hol ap reggel el o do  ektek, hogy 

holnap délután folytatjuk vagy sem, látjátok, kihozzuk azt. Az oka, hogy próbáljuk ezt 

megtenni, én akarom lehozni ezt egy helyre (pontra) most. Most ha valakit el akartok 

hozni magatokkal, teljes örömmel fogadjuk, hogy ezt teszitek. De ne felejtsétek el, ne 

e jetek el és sak pró áljatok hi át keres i. G ertek ide… É  sak eszélek az é  
gyülekezetemhez, látjátok. Nem tanítom itt ezt a gyülekezetemen kívül, mert az más 

e er dolga. Az a ak a áj pásztorá ak. És é  sak a… [Üres hely a szalagon-Szerk.]  

220   Visszatérve a Genezishez (1. Móz.), ti fogjátok pontosan megállni a helyet, és látni 

hol van. Most visszamegyünk a Genezisbe, hogy megtudjuk, miért nem léphetett be az Úr 

gyülekezetébe egy házasságon kívüli született gyermek, tizennégy nemzedékre. Hogyan 

esz… Nég száz é  kellett arra, hog  kikerüljö  az a ű . Hog a  fogjuk egtud i, hogy a 

szülők e stele sége a  eglátogatva a gyermekekben és gyermekeikben, hogy az a 

Ge ezis e  kezdődött, és íg  to á .  

221   És akkor látni fogjátok, hogy egészen messzire megy, hogy Isten, a világ alapítása 

előtt, ielőtt eg  ato  alaha széthasadt ol a, ott rége  ielőtt alaha eg  égő eteor 
volt, valaha létrejött, Isten ismert minden teremtményt, és mindent, ami a földön valaha 

lesz. Va  itt árki… Ti e  tudjátok eg ag aráz i mi az a szó, és lebontani, és 

elmondani, mit jelen a „végtelen” szó. Olyan, mint amikor a fé képezőgépet végtelenre 

állítsátok. Ez csak onnantól, ez minden. Látjátok? Végtelen! És mi nem tudjuk egy véges 

értelmünkben valaha megérteni, amit a végtelen Értelem kigondol. Látjátok, mi nem 

vagyunk képesek azt megtenni. Ti nem vagytok képesek megtenni. Látjátok? De ha csak 

figyeltek, a Szellem hatalmában, ti érzékelhetitek azt távolról. És térjetek vissza ide a 

Sze tírás a, és lát i fogjátok ost, látjátok, tá ol, ielőtt a ilág alapja alaha le olt 
fektetve 

222   Most, a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten Báránya volt. Most nagyon 

alaposan figyeljetek, tehát, ha néhányan közületek nem lesz itt holnap, hallani a 

befejezést. A Biblia azt mondta, hogy Jézus Krisztus volt Istennek Báránya, megöletett a 

világ alapításától. Igaz ez? Mikor volt megölve? Az alapítástól. Ez a világ, ha készült egy 
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csomó atomok felbomlásából, ég e itte a ott a apot, ielőtt az ott olt. Akkor, 
ielőtt eg  ato  alaha először eghasad a ap a , hog  ez olt eg  eteor tá ol a 

naptól, az lenne száz illiárdszor, trilliószor, trilliószor, trillió é ekkel ezelőtt, a trillió a 
illiárdtól eg el ag o  értékeg ség  ielőtt olt alaha eg  égő eteor, Krisztus 

meg volt ölve. Amikor Isten nagy értelme elhatároz egy dolgot, az egy befejezett termék. 

Amikor Isten azt mondta, „Legyen,” az áris e égződött. Ha százmilliárd év telik is el, az 

ár efejeződött épp ol a  ha ar, a i t Ő o dta. „És amikor a Bárány meg volt ölve a 

világ alapításától,” ugyanaz a Biblia, ugyanaz a Szellem írta és mondta, „A mi nevünk a 

Bárá  Életkö é e olt hel ez e a ilág alapítása előtt.”  

223   Így az az ember, aki írta az éneket, „Új e et írtak le a Di sőség e ,” jó szándéka 

olt, de ő a Sze tírással elle tétes olt. Látjátok? Az a é  le olt ír a a Di sőség e , 
amikor a ilág… ielőtt a ilág alaha elkezdődött. A ikor a Bárá  eg olt öl e a 
neveink a Bárány Életkönyvébe volt helyezve.  

224   Hadd hozzak nektek csak egy kis Szentírást. Akartok tovább maradni csak egy 

percet? Ez éppen most jutott eszembe. Gondolom, fordulhatok egyenesen ahhoz. Nem 

vagyok benne biztos. És most sajnálom, hogy hosszú ideig tartalak titeket, de mondom 

nektek, ez éjfélig lenne; az nem annyira rossz. De én csak szeretném venni ezt, csak egy 

Szentírást ahhoz.  

       Most lapozzatok velem a Római Levélhez, és szeretném, hogy ezt velem olvassátok. 

Most hadd lássuk, Rómaiak, ha megtalálom, éppen itt van. Most vegyük a Róma 8-at, és 

kezdjük a Róma 8. fejezet, 28. versel. És azt akarom, hogy csak olvassátok ezt velem most 

valóban imádságosan. Figyeljetek csak ide, mit mondott most Isten.  

Tudjuk pedig, hog  azok ak, akik Iste t szeretik, i de  ja okra a , i t akik az Ő 
végzése szerint hivatalosak. 

Mert akiket eleve ismert,…  

    Ez ad ektek… Tudjátok ele  ol as i? „Mert ő…”  

Mert akiket ele e is ert, ele e el is re delte re d e , hog  azok az Ő Fia 
ábrázatához hasonlatosak legyenek, hog  Ő leg e  elsőszülött sok at afi között.  

Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is 

igazította; akiket pedig megigazított, azokat eg is di sőítette.  

226   A ilág alapításától! A ikor Iste  leteki tett… Most, Iste  e  futott az Ő 
irodájába, azt mondva, „Nos, ost, É  akaro … Ó, it fogu k ost te i?” Látjátok? 

Ni s ott se i…  

227   Ne felejtsétek, igazságtala ság, ű , az igazságosság kiforgat a eredeti i oltá ól. 
Az ördög nem tud teremteni. Mindenki megértette ezt? Ez ennek a gyülekezetnek egy 
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Ta ítása. Az ördög e  tud tere te i. Ő egro tja, a it Iste  tere tett. Nos, mi az 

elferdítés? Itt majdnem mindenki fel őtt ek tű ik. Fig eljetek erre. Mi házas e erek 
vagyunk. És ti megházasodott férfiak és asszonyok, együtt élhettek, mint férj és feleség, 

és azok az asszonyok po tosa  ug a ol a ok, i tha sohase  élt… Ők szüzek, a íg a 
férjükkel maradtak. Ez igaz. Most ez jogszerű és tör é es, és ez re d e  a . Ez Iste től 
van elrendelve, hogy így tegyünk. Egy másik asszony ugyanazt az aktust teheti veled, mint 

a feleséged; az egyik igazságos Isten szemében; és ugyanaz az aktus egy másik 

asszo al, Iste  előtt te halálra vagy ítélve. Mi ez? Igazságosság kiforgatva, látjátok, 

igazságosság kiforgat a. Nos, az ördög e  tud tere te i, de ő elferdíti, a it Iste  ár 
teremtett.  

228   Mi egy hazugság? Az igazság kiforgatva. Valaki azt mondta, „Ó, nézzétek, szombat 

este kilenc órakor Bill Branham Jeffersonvillében volt,” helyes. „Lent az Antoni 

kocsmában ivott,” egy hazugság. Mi volt az? Én Jeffersonvillében voltam. Ez igaz. Az 

igazság volt kiforgatva egy hazugságra. Látjátok mire gondolok? Látjátok, egy hazugság 

kiforgatott igazság. Az volt, amit mondtak, hogy hol voltam bizonyos mértékben. Most, 

ha azt mondta (volna), „A gyülekezetben prédikált,” hel es. Ez az igazság. Ő o dta az 
igazat. „A kocsmában ivott,” egy hazugság. Kiforgatás; látjátok, igazság kiforgatva. 

Látjátok mire gondolok? Minden igazságtalanság az igazság kiforgatva.  

229   Halál, mi az? Élet, kiforgatva (megrontva). Betegség? Egészség, kiforgatva. 

Feltehetőe  te eg  jó erős e er ag . Re d en. Ha beteg vagy, mi az? Az egészséged 

kiforgatva. Látjátok? Ez i de . Mi az? Fiatalok szoktatok le i, g ö örű asszo ok; és 
erős, g ö örű férfiak. Most öregek ag tok és rá osodtok. Mi az? Élet, kiforgat a, 
látjátok, pontosan visszajön újra. Látjátok? És annak vissza kell jönnie. Áldott legyen az Úr 

Neve! Isten megígérte, hogy visszahozza azt. És ez éppen olyan biztos, mint ahogy az (mi 

tudjuk, ez itt van), szóval, ez olyan biztos, mint az, Isten vissza fogja hozni azt újra. 

Megígérte és megesküdött, hogy megteszi. Ezt adja.  

230   Nos, milyen fajta embereknek kell lennünk? Most figyeljétek meg, hogy ezek a 

dolgok egtörté ek. Most, akiket ele e is ert, Ő hí ta; azokat, akiket hí ott, azokat 
megigazította. Mikor? A ilág alapítása előtt, ielőtt a ilág alaha elkezdődött. Most, ha 
mi tudnánk venni ezt a Szentírást, és valóban igazolnánk, órákat venne igénybe, de nem 

akarjuk ezt tenni. De mindez az igazságtalanság itt, az igazság kiforgatva 

igazságtalanságnak. Ez, amit az ördög tesz.  

       Most, amikor eljuttok a felelősségre o hatóság korá a, és tudjátok, i a rossz és i 
a jó, akkor el kelle e fordul i a rossztól. Mert ű e  születtetek, és go oszság a  
formáltattatok, és hazugságokat beszélve jöttetek a világba. Aztán tulajdonképpen egy 

szexuális vágy által születtetek, és aztán muszáj újjászületnetek, annak érdekében, hogy 

kapjatok egy új Születést (Életet), hogy belépjetek a Mennybe. Mert ez a fajta születés itt 

a … 
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231   Látjátok, ahol a Jehova tanúi olyan nagyon rosszul vannak, hogy azt gondolják, hogy 

az újjászületés a testnek a feltámadása? Látjátok, az nem lehet. Látjátok? Az kellett 

leg e  ala i… 

232   Ti eg  időköz e  ag tok. És eg etle  dolog, a i Örökké aló, ala i, a i ek e  
volt kezdete, se vége. Valami, ami Örökkévaló, soha nem volt kezdete, vagy soha nem 

lesz vége. Látjátok? Tehát, ha Istennek egy része vagytok, a Szellem, ami benned van, 

soha nem volt kezdete, vagy soha nem lesz vége, és ti Örökkévalók vagytok a Szellemmel, 

ami bennetek van. Látjátok? Mint az Agapé szeretet, aztán lejön a filia szeretethez, aztán 

lejön a testi vágy szerelemhez. Az csak folytatódik lefele és lefele, tovább lefele kiforgatva 

(megrontva), amíg csak egy halom összevisszasággá válik. Nos, az egyetlen módja annak, 

hogy Jézus ugyanazon a létrán lejött, lejött ide, hogy felemeljen, és visszavigyen újra a 

leg agasa  for á a, a legala so a  for á ól, a halál ól az Élet e, a etegség ől az 
egészségbe, az igazságtalanságból az igazságba. Látjátok? Ő a Leg agasa tól a 
legalacsonyabbá lett, hogy hozhassa a legalacsonyabbat a Legmagasabbra. Ő é é lett, 
hogy én az Ő keg el e által Ő-vé válhassak, Trónjának egy örököse a Di sőségben. 

Látjátok, mire gondolok? Azok a dolgok.  

       Most nézzétek. Rége , ielőtt e e  a ilág a  azok az ato ok elkezdődtek a ott 
rége , a ikor Iste  látta i törté ik, ott po tosa  látott téged, Ő látott e ge , látott 
minden bolhát, minden legyet, minden békát, minden szúnyogot. Mindent, ami valaha a 

földö  lesz, Ő látta azt po tosa  akkor. Biztosa , Ő látta.  

   Most, Ő soha e  o dta, „Elküldö  az É  Fia at le, és hag o  Őt eghal i, 
talán valaki szánakozni fog Rajta. És olyan szánalmas eset lesz, esetleg talán valakit meg 

lehet menteni.” 

234   Ő előre tudta ki lesz megmentve! Igen, uram. Azt mondta, „Ézsaut g űlölö , 
Jákóbot szeretem,” ielőtt ár el ikük alaha lehetőséget kapott ol a e izo íta i, 
hog  ik ők, ert Ő tudta, hog  ik oltak. Ő tudta. Ő i de t tud. Ő tudja it tesztek, 

ielőtt egszülettek, vag  a ikor a ilág elkezdődött.  

235   Most nézzétek. Amint tudjátok, én egy vadász vagyok. Szeretem a puskákat. És 

valami asszony Texasban, azt hiszem Texasban, hozott nekem egy gyorsat, egy 

kétszázhúszas gyorsat. Mindig akartam egyet. Meg akartam vizsgálni. Ez a legerőse  
adászpuska. Ez eg  huszo két lö edékes, eg e ol  sze ű lőszer. És kézzel tölthető. 

Most, a gyár azt mondja, „Ne tegyétek, nagyon veszélyes.” De a golyó másodpercenkét 

ezerötszáz métert tesz meg és a (fegyver) mégis tartja a helyét. Ezerötszáz méter 

másodpercenként, másfél kilométer egy másodperc alatt. Más szavakkal, egy sólyom 

kétszáz méterre ül. Levövitek a sólymot, látva a tollait repülni, ielőtt a puska alaha 
visszarúg. Látjátok? Vegyétek csak a fogpiszkáló lapos részét, és mártsátok a lőpor a és 
töltsétek azt sokkal jobban bele csak eléggé, hog  elég leg e  rajta; és ag o  lőhettek eg  
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mormotát, amely itt ül ennek az épületnek a végénél, csak ül és rád néz. Mi a helyzet? A 

golyó felbomlik, olyan gyorsan halad. És tehettek egy lepedőt közé, soha e  fogtok eg  
kis arad á  talál i azo  a lepedő . Az sak isszafordul; nem hamunak, vulkáni 

ha u ak, ha e  to á  halad a ál. Visszatér az eredeti sa akhoz, a i ől készítették, 
réz és ólo . Visszatér, a i olt száz illiárd é el ezelőtt. Most itt van egy kis golyó, 

eg e ol  söréttel tölt e , a it a keze e  tartok, és a kö etkező ásodper e  
isszafordul, a i olt száz illió é el ezelőtt. Ha a ilág talá  fe áll a ég száz illió 

évig, az ismét egy golyó lehetne, vissza lehet hozni, mert rézzé válna.  

   Most ézzétek it tett Iste , aztá  szeret i fogjátok Őt. Aztá  haza e tek és 
reggel eg  ki sit to á  aludhattok. És ti fogjátok szeret i Őt jo a , i t alaha. Iste  
egy Vállalkozó. Há a  tudjátok ezt? Ő eg  Építész. Rendben. Valóban alaposan 

figyeljetek. Most, Iste  a ott rége , azt o dják… Most, i eszü k a kro ológusok 
elképzelését arról. Iste , száz illiárd é el ezelőtt, a ikor eg akarta tere te i a 

ilágot, os, Ő sak elkezdte. Most, Ő olt… Ő ett eg  elgo dolást az értelmében.  

237   Most azt fogjátok mondani, „Bra ha  test ér, ha Ő ol a  ag , hog a  e gedte 
eg alaha, hog  az ördög ű t si áljo ?” Nos, Ő tudta, ielőtt az ördög alaha eg 

olt tere t e, hog  ő lesz az ördög. Di sőség! Most allásos ak érze  magam. Ó, 

Iste e ! Ő tudta, ielőtt az ördög alaha eg olt tere t e, hog  ő lesz az ördög. 
Most azt kérdezitek, „Mi van ezzel?” Azt mondjátok, „Miért e gedte eg, hog  ő ördög 
legyen?” Hog  Ő Iste ek izo uljo . Ezért si álta ezt. „Miért volt valaha 

igazságtalanság? Miért?”  

   Mel ik olt először, eg  Meg áltó ag  eg  ű ös? A Meg áltó. Mel ik olt először, 
eg  G óg ító ag  eg  eteg? Miért e gedte eg, hog  eg  ű ös leg e ? Mert az Ő 
tulajdo sága eg  Meg áltó. Ha soha e  ol a eg  ű ös, soha nem ismerték volna, 

mint egy Megváltó. Halleluja! Ő egteheti, hog  i de  az Ő di sősége körül forogjo . 
„A fazekas o dhatja az… Vag  az edé  o dhatja-e a fazekasnak, ’Miért csinálsz 

engem így?’” Kinél van a korong? Ki vette az agyagot? Kinek a kezeiben van? Pál azt 

mondta, „Ó, bolond emberek, nem mondta, hogy erre a célra emelte fel a fáraót?” 

Biztosa . Ő tudta ezt. Mielőtt olt eg  ilág, Ő tudta i lesz. És Ő e gedte, hog  ű  
leg e , hog  lehesse  a Meg áltó. Ő e gedte, hog  etegség leg e , hog  Ő G óg ító 
lehessen. Mege gedte, hog  g űlölet leg e , hog  Ő lehesse  a Szeretet. Biztosa , Ő 
tette. Ő Iste , és ezek az Ő tulajdo ságai. És ala i kellett Neki, hog  ki utassa az Ő 
tulajdonságait.  

239   Hogyan tudnánk meg valaha, hogy van egy éjszaka, hogyan tudnánk valaha bármit? 

Ha minden napfény lenne, hogyan valaha tudnák, hogy van éjszaka? Van egy éjszaka, így 

az bebizonyítja a napfényt. Persze, a . Á e . Látjátok, hog  it tett Ő?  
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240   De a ikor Ő ott olt rége  a ilág alapítása előtt, ielőtt vette ezt az öreg napot, 

vette ezt az öreg csillagot, és keringette körülötte ezt a földen, amin mi most élünk, és 

átformálta a nap által, és elhelyezte a nap körül. Azt mondta, itt van a nap. Ő 
egfor álta eze  az oldalo , és hag ta őt ő e  ott függ i százmilliárd évig. Mit 

si ált Ő? Vala i gázokat. Ő kör e ozgatta eze  az oldalo , Ő si ált ala i ást. Mit 
csinált ott? Valami hamuzsírt (kálium karbonátot). Mozgatta körbe ezen a módon, és mit 

csinált itt? Teremtett valami kalciumot. Mit csinált? Megteremtett téged és engem. Mit 

csinált? Mint a vállalkozó, kihelyezi minden két-negyedesét, és két-nyolcadosát, a 

rovátkázását, a zsaluzását, pontosan tudta, hány épületet fog építeni. Mi teremtve 

ag u k a föld ek tize hat ele é ől, és Ő olt i da iu k tere tője, és kitervelt 

i ket, ielőtt a ilág alaha létrejött. És Ő… Lehet, hog  hosszúkás olt a a  az 
idő e ; e  tudo  i olt. Miért tere tett ara at, rezet, sárgarezet, izet, és i dezt 

a dolgot? Ő eg  állalkozó. Ő lehet… Az Építő, Ő kihel ezett i de t oda, i de t 
ki ágott és kifor ált. A ikor i de t elkészített, olt eg  hatal as ulká kitörés. Ő 
hagyta azokat az öreg vulkánokat fel (törni) százmillió évekig, hogy valami kalcium 

képződjék. Mi olt az? Eg  rész előletek.  

241   És aztá , ielőtt eg  sepp élet lett ol a eze  a földö , a i testü k itt feküdt. 
Halleluja! Mielőtt eg  sepp ed esség alaha jött ol a a földre, i itt feküdtü k. 
Amikor Ádám az Édenkertben fel-le sétált, itt feküdte . Á e . Ige , ura . Ó, di sőség! 
A ikor a Keru ok, a haj al sillagok eg ütt é ekeltek, és Iste  fiai örö től ujjo gtak, é  
itt feküdte , sak arra ár a, hog  az élet lehelete jöjjö . É  itt olta . Ő tere tett 
engem ide, az én testem itt feküdt. Igen, uram. Ha nem, honnan származik? Hogy? Hogy 

jutott ide? Iste  fektette ide. Iste  tere tette azt. Mi tize hat ele ől állu k: petróleu  
kőolaj , ha uzsír káliu -karbonát), és kozmikus fény, és mi több. Látjátok, mi itt 

feküdtünk.  

242   Aztán mi történt? Aztán Isten mondta a Szentszellemnek, csak fogjuk venni 

szimbolikus formában, „Most e j előre, si álj szeretetet a ilág ak. Mert É  szeretet 
vagyok, és Te egy produktumom vagy Nekem, így most Te menj, csinálj szeretetet a 

világnak.” És a nagy Szentszellem, úgy gondoljuk, kijött ott; csak kép formában most. Az 

nem így volt. Persze a Szentszellem és Isten önmaga ugyanaz a szándék, ugyanaz önmaga 

ugyanaz a cél Személy. Elnézést. És csak azt mondja, a szárnyait a föld köré vetette, 

elkezdett költeni. Mi ez a költés? Mint a tyúk csibéihez szeretet ől tur ékol, „Kotyog, 

kotyog, kotyog.” Ó!  

243   „Ó, élet, jöjj elő!” Ő kiáltott. Ő körül ézett. „Én szépséget akarok ezen a földön. 

Világosság, jöjj elő!” A Szentszellem mozog. És a ikor Ő tette, láto ; jö  a ott lefelé eg  
patak a dombról, amott jött le egy kis kalcium, és összekeveredett a kálium-karbonáttal. 

Mibe burkolta be? „Élet, g ere elő!” És egy kis húsvéti virág felemelte a fejét egy szikla 

alól. „Gyere ide, Atyám, nézd meg.” 
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244   „Ez jól néz ki. Csak folytasd a költést.” Ő kiköltötte a irágokat. Ő előhozta az egész 
ö é zetet. Ő előhozta az állati életet. A adarak kirepültek a por ól. Eg  idő utá  

feljött eg  férfi és asszo ; feljött eg  férfi, és a férfi i dkettő olt, férfi és asszo . 
Most ne  her afrodita két e ű . Csak éppe  e e olt eg  őies szelle .  

   Ha esztek eg  férfit, aki ol a  őies, lehet, hog  re d e  a , kieg e súl ozott, de 
valami helytelen. És amikor vesztek egy asszonyt, aki vágni akarja a haját, overált visel, és 

emberek közzé megy, és, „Isten áldja, én mondom nektek!” Ott valami helytelen. Egy 

asszo ak őies szelle e a , és egy férfinek férfias. Mi tudjuk ezt. És ti tudjátok ezt. Jól 

néz-e ki egy asszony, próbálva úgy viselkedni, mint egy férfi?  

246   Miért, egyszer leültem, vadfelügyelő olta  itt, és leülte  a uszo  és fel e te  
oda, és combjára csaptam az asszonynak a kezemmel, beszélgettem vele, és nem tudtam, 

hog  eg  asszo . Neki eg  hegesztő u kás ak a sapkája olt, és eg  ol a  ag  
édősze ü eg, és é  ott ülte  hátul, és el ondott valamit másról, amit tett. Azt 

mondta, „Tudjátok,” és mondta, „tegnap este,” éppe  ol a  dur a ki ézetű olt, a i t 
lehetett, szívott egy cigarettát. Azt mondta, „Tegnap este, mondom nektek, az a fickó 

el súszott fe t a tető . Azt o dta, ’Én!’ Ő súszott lefelé át oda.” Azt mondta, „Soha 

nem nevettem annyit életemben.”  

247   És én is nevettem, tudjátok, mint az. [Branham testvér egy odacsapó hangot kelt-

Szerk.] Azt mondtam, „Fiú, ez jó volt egynek, nem igaz?” Ott ültem és beszélgettem. Ha ő 
nem vette ol a le azt a dolgot és rázza eg a fejét, eki olt eg  lehe gerlése ott, hog  ő 
egy asszony volt. Soha nem éreztem olyan kicsiként magam életemben. Azt mondtam, 

„Te egy asszony vagy?”  

       Azt mondta, „Miért, minden bizonnyal!”  

248   Azt mondtam, „Bocsánatot kérek.” Én soha nem láttam ilyent. Nos, ez az igazság.  

249   Az egyik nap láttam egy feliratot, szeretem, ahogy izgalomba hoz. Ez egy nagy felirat 

volt, azt mondta, „A hölgyek készek ruhát viselni.” Azt gondoltam, „Di sőség Iste ek 
ezért.” Látjátok? De rájöttem, megtudtam, az valami egyfajta ruha volt csak, amit már 

csináltak, tudjátok. Azt go dolta , ők aló a  ruhákat akar ak fel e i. Té leg. Azt 
mondta, „A hölgyek készek ruhát viselni.” Azt mondtam, „Di sőség Iste ek azért. Ez jó. 
Én igazán hálát adok az Úrnak ezért.” De látjátok, sak ala il e  fajta ruha olt, a it ők 
már elkészítettek, valami. Kellett lenni valami furcsának (viccesnek, bizarrnak, 

különlegesnek), ami nincs ebben az országban? Rendben.  

250   Aztán, a ikor Ádá  feljött. Akkor Ádá  agá os ak látszott, íg  Ő ette eg  
ordáját az oldalá ól, és létrehozta É át, eg  ellékter éket eki. Ő készített… Kivette 

Ádá ól a ői szelle et, és eletette az asszo a, a szerető szelle et, őies, ked es, 
szelíd. És a férfias szellemet Ádámban hagyta. Most, ha valami más van, egy elferdítés 

a  alahol. Nos, és akkor ők kette  eg ek oltak.  
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   És íg  sak eg ü k eg  kis drá át, ielőtt záru k. Itt jö … Itt Ádá  karo  fogja 
Évát és kisétálnak. Szeretem ezt a törté etet. És ők kisétál ak, tudjátok. És É a azt 
mondta, „Ó, drágám, úgy érted neked van?”  

       „Igen, én elneveztem azt.” 

       „De minek hívod ezt?”  

       „Ezt lónak neveztem. Hát bizony.”  

       „Ez mi?” 

       „Ezt tehén. Hát bizony.” 

       „Te nevezted annak?”  

       „Igen. Hát bizony.”  

252   „Minek hívod azt ott, azok ketten ott ülnek a fejükkel egymás felé?” 

       „Azok törpepapagájok.”  

253   „Ó, értem. Értem.” És így folytatták. „És mi ez itt megint?” 

       „Ezt annak hívom, és ezt itt.” 

254   És „Ó, érte . Hát izo . Ez g ö örű.” És egy oroszlán ordított. „Minek hívod ezt?”  

       „Ez az oroszlán.”  

       „Mi ez?”  

       „A tigris.”  

   És, ó, i t… „Ó, értem.” Csak, mint kiscicák, tudjátok, és macskanyávogás körülötte. 

256   Szó al, eg  idő utá  É a körül ézett. Azt o dta, „Drágám, nézz oda, a nap lemegy. 

Ideje gyülekezetbe menni.”  

       Tudjátok, van ott valami a körül, amikor a nap lemegy, imádkozni akartok. Ha nem 

mentek gyülekezetbe azon az estén, be akartok menni egy szobába Bibliát olvasni. 

Hányan szeretitek ezt tenni, feladni saját magad? Látjátok? Ez csak benne van egy 

emberben, hogy ezt tegye. Ezt meg kell tennetek.  

       „Ideje gyülekezetbe menni.”  

   Most, ők soha e  o dták, „Most várj egy percet, nos, Jones az Összejövetel 

g ülekezethez  tartozik, és i ahhoz tartozu k…” Nem, soha nem volt olyasmi akkor, így 

ők sak fel e tek. Nekik e  olt eg  g ülekezetük, eg  jó ülőhel ük leül i ol as ire. 
Csak fel e tek az erdő ag  katedrálisa székeseg háza  alá, és letérdeltek.  
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258   És a Dicsfény ott függött a bokrokban. Látjátok? Hallom egy Hang megszólal, és azt 

mondja, „Gyermekeim, jól éreztétek-e magatokat ma a földön, amit az Úr, a te Istened 

adott nektek?”  

259   „Igen, Uram, mi jól éreztük magunkat ma.” „Nem, drágám?” 

260   „Igen. Igen, drágám, jól.” „Uram, mi igazán nagyra értékelünk Téged. Most 

lefekszem aludni.” Látjátok? És Ádám kitárta nagy karját, és Éva karjaiba feküdt, és ő 
lefektette a tigrist és az oroszlánt, és minden lefeküdt aludni; annyira békésen.  

261   Íg  Iste  leszállt, és lehozott, ó, eg  so ó A g alt, Gá riel, az Ő Me ei 
tere t é e. Íg  ők lejöttek és lá ujjhegyen, valóban könnyedén bementek a 

hálószobába, látjátok, körülnéztek. Gábriel azt mondta, „Gyere ide, Atyám. Gyere ide. 

Nézz ide. Ő itt a . Itt feksze ek a g er ekeid.”  

262   Hányan itt valaha bementetek az ágy mellé, néhányan ti anyák és apák együtt, és 

megnéztétek a kisfiút, a kislányt, és csak emlékeztettétek egymást, „Nem úgy néz ki, mint 

te, erre és arra?” Tettétek ezt már valamikor? Nos, sokszor megyek és mondom 

Medá ak, eszélj Józsefről. Ő azt o dja, „Bill, neki magas homloka van, mint neked.”  

263   „Igen, de Meda, neki nagy szemei vannak, mint neked.” Miért? Ő eg  rész a i 
produk-… Ő a i eg esülésü k produktu a. 

   Nos, és az At a o dta, ezt o dhatta erről. Mo dta, „Tudjátok…” És Gábriel azt 

mondta, „Tudod, ő úg  éz ki, i t Te.” Így néz ki Isten; nézzetek magatokra. Úgy néz ki 

Iste . Ő úg  éz ki, i t te. Ti ag tok az Ő sarjadéka. Há a  tudjátok ezt? Értitek?  

265   Most figyeljetek. Mi a legalacsonyabb életforma? A béka. Mi a legmagasabb 

életforma? Az ember. Kétségkívül. És mi a legmagasabb forma? Ha csak jövünk a 

legalacsonyabbtól tovább felfelé, egy békától ehhez és ahhoz, és a madárhoz, így tovább, 

amíg magasabb életformákig, amíg jött a legmagasabb formához, ami jöhet, akkor az 

Isten képmására volt teremtve. Ott vagytok (Na, tessék). És az asszony nem volt teremtve 

Isten képmására, hanem a férfi képmására. Látjátok? 

       Most, ott a ak ők. És Iste  rájuk ézett, azt o dta, „Igen, úgy néznek ki, szépnek 

tű ek.” 

266   Mi volt ez, testvér? Soha nem kellett meghalniuk. Az volt az első arék kal iu , az 
első káliu -kar o át, és i de  ol a  ódo  i dult el. Ne  sodálatos? De a ű  
odajött és elro totta a képet. Most, Iste … Miért e gedte Iste  azt te i? Miért engedte 

Ő, hog  az leg e , i t eszéltü k arról eg  rö id idő el ezelőtt? Azért e gedte eg, 
hog  izo íthassa, hog  Ő eg  Meg áltó olt. Ő egtette. Mege gedte, hog  etegség 
törté je , íg  e izo íthatta, hog  Ő eg  G óg ító olt. Mege gedte a halált, hog  

izo ítsa, Ő az Élet. Látjátok? Mege gedte i dezeket a rossz dolgokat történni, hogy 

e izo ítsa, Ő jó, a i Ő olt. Mi fogu k… 
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267   Beszéltek a eg áltás törté eté ek é ekléséről! Nos, testvérem, amikor Jézus jön, 

ez a Gyülekezet ott fog állni ennek a földnek felszínén, és énekel a megváltás 

törté eteiről, a ikor az A g alok eghajtják a fejüket, e  tud a, hog  iről eszélü k. 
Nos, ők soha e  oltak el esz e. Ők e  tudják, i  e tü k át. Mi tudjuk it jele t, 
elveszve és megtalálva lenni. Ó, tudjuk kiált a di sőíte i Őt! Ő e  eg  Meg áltó 
számukra. Nekik soha e  olt szükség ár i eg e tésre. Ő e  olt G óg ító 
szá ukra. Ne . Di sőség! [Bra ha  test ér ötször tapsol-Szerk.] Ő e  Élet szá ukra. 
Biztosan nem. Ők soha e  oltak halottak a ű e  és étségek e . Mi oltu k, és 
életre keltettünk. Ott vagyunk. Mit fogunk mi mondani a koronáinkról, „Ó, te vagy ilyen 

és ilyen (X. Y.) tiszteletes?” Ne , e , e , e , e . Mi de  di sőség Neki! Ez az. Na, 
tessék. Aztá  el fogjuk o da i a törté etet, hog a  g őztük le. Mi eg re jo a  eg 
fogjuk érteni.  

268   Aztán, mi történt ott akkor? Isten akkor csak azt mondja, „Nos, Én elpusztíthatnám 

eg szerűe  az egész káliu -karbonátot és kalciumot. Ez mind elromlott?” Ne , e . Ő 
tudta, hogy így lesz.  

       Most, ha a Szentszellem tett engem, ami vagyok, és eszem ételt, és visszatér a 

testembe, és felépít, ami most vagyok. Mégis én formában lettem teremtve. Mindegyik 

kép, a it Iste  látott a ilág egalapítása előtt, érlelődik, egtestesül. Látjátok? Előjö  
az asszo ól, ahog  Ő o dta; a kö etkező alkalo al Iste től jö  elő. Ez idő e  jö  
asszo  által; az idő e  a Férfi által. Látjátok? Ez idő e  eg  sze uális ág  által; abban az 

idő e  jö  Iste ek eg  ki o dott Sza a által. Látjátok?  

269   Most, árthat-e bármi nekem? Nem, uram. Nincs semmi, ami árthat nekünk. Pál azt 

mondta, „Akár jele lé ő dolgok, eljö e dők, etegség, halál; se i se  tud el álaszta i 
minket az Iste ek szeretetétől, a i Krisztus a  a .” Nincs semmi, ami elválaszthat 

minket.  

270   Amint mondtam egy kis történetet. Nekem csak körülbelül öt szál hajam van, 

teljesen kopasz vagyok. És fésülte  azt a éhá at ala ikor ezelőtt, a felesége  azt 
mondta, „Billy, majdnem kopasz vagy.”  

       Azt mondtam, „De egyet sem vesztettem el azokból.”  

       Ő azt o dta, „Hol vannak?”  

271   Azt mondtam, „Hol oltak, ielőtt egkapta  őket?” Látjátok? „Ahol valamikor 

oltak, ielőtt egkapta  őket.”  

       Most, olt eg  idő száz é el ezelőtt, ezek a hajszálak e  oltak i d itt, de itt 
voltak kint a porban. Igaz ez? Aztán körülbelül ötven évvel ezelőtt elkezdtek a feje re 

ő i. Ho a  szár az ak? A por ól. És ost isszatér ek oda, ahol oltak. Igaz ez? Ők 
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e  oltak, aztá  oltak, és ost i se ek. Mi az? Mi tette őket azzá, a ik ők? Iste ! Ő 
az. Ő festett eg  képet, azt o dta, „Íg  akaro  őt.”  

272   „Ó, halál, hol a te fullá kod? Sír, hol a te g őzel ed?” Ti eltemethettek engem az 

egyik napon itt. Nem tudom. De testvér, én nem fogok meghalni. Elmondom nektek ezt. 

Nem, uram. Ó!  

 Mi fel fogunk támadni! Halleluja! Mi fel fogunk támadni!  

 Azon a feltámadási reggelen, amikor a halál rácsai összetörtek,  

 Mi fel fogunk támadni! Halleluja! Mi fel fogunk támadni!  

       Semmi sem tarthat vissza engem a feltámadástól. Nincs elég ördög az egész 

pokolban, hogy visszatarthasson engem a feltámadástól. Nincs elég semmi sehol, hogy 

isszatartso  e ge  a feltá adástól. Ígéretet kapta  Iste től. Neke  a  a 
Szentszellem. Én kaptam Zoé-t, Isten Örökkévaló Életét, nyugalomba vagyok benne. Ez az 

öreg tete  o a  szár azik, és Iste  kikölt e ge  a föld ől. És ha Ő, Aki kikölt engem a 

föld ől…  

273   Amint öregszem, most, minden alkalommal, amikor hallom a templom haragját, 

Valami beszél hozzám, egy kisfiú. Egy Angyal beszélt egy bokorból, azt mondta, „Soha ne 

igyál vagy dohányozz. Van egy munkám számodra. Ne szennyezd be a testedet, vagy 

szaladgálj asszo ok körül, és dolgok. Va  ala i szá odra, ha időse  leszel.”  

       „Ki vagy Te? Ki vagy Te?” 

274   „Erről késő  tö et eg fogsz tud i.” Eg  idő utá  Ő ide jött. Ő ott függött a 

keresztelés él. Meg utatja Magát. Kijele ti Magát. Ő álaszol. É  láto  Őt ott áll i 
mindenhol, mindenütt.  

275   Mit fogtok te i, ha Ő ol a ak tere tett e ge , a il e  ag ok, a élkül, hog  
eg általá  ár il e  álasztáso  le e…? Soha nem mentem vissza és mondtam, „Hát, 

Charlie Branham, te feleségül veszed Ella Harvey-t, és világra hoztok engem, ki a föld 

porából.” Nem, uram. Soha nem volt választásom. Isten tette azt.  

       És ha Ő tere tett e ge  azzá, a i ag ok, álasztáso  élkül; e i el sokkal 

több, amikor a Szentszellem megy, hogy költsön fölöttem, és azt mondom, „Igen, Uram, 

Te ag  az é  Tere tő . Szeretlek Téged, és elfogadlak, i t Meg áltó at!” Hogyan 

fogtok engem a porban tartani? Csak nem tudjátok megtenni, testvér. Csak nem tudjátok 

megtenni.  

   Iste  soha e  for ált eg  dara ot e ől a kal iu ól ag  káliu -karbonátból, 

vagy bármi másból, ami valaha elpazarolva lenne. „Minden, amit az Atya Nekem adott a 

ilág egalapítása előtt, Hozzá  fog jö i.” Ejha! Úgy érzem, szeretnék kiáltozni; 

őszi té  tesze . „Minden, amit az Atya Nekem adott, Hozzám fog jönni, és egyik sem 
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azokból nem fog elveszni, hanem Én újra feltámasztom a feltámadásban.” Hallottam, 

hogy hívott, amikor Hozzá jöttem. Hogyan tarthatnak engem a föld porában? Nincs elég 

temetkezési vállalkozó a világon, hogy lapáttal veregessenek engem, soha nem 

tarthat ak e ge  a föld porá a . Az eg ik ap feltá adok, és állok az Ő 
haso latosságá a  kép ásá a , eg os a az Ő Véré e , szület e az Ő Szelle étől! 
Halleluja! Van nektek az összes felekezet, amit akartok; én veszem Jézust. Ámen!  

277   A biztosítási ügynök hozzám jött. Wilmer Snyder, egy jó barátom. Azt mondta, „Billy, 

szeretnék eladni neked egy biztosítási kötvényt.”  

278   Azt mondtam, „Már van nekem.” (A feleségem körülnézett, mintha azt mondaná, 

„Miért hazudsz, fiú?”)  

       Azt mondta, „Van biztosítási kötvényed?”  

       Azt mondtam, „Igen, uram.”  

       Azt mondta, „Melyik társaságnál van? Melyik az?”  

279   Azt mondtam, „Áldott bizonyosság (biztosítás), Jézus az e é , ó, il e  eg  ízelítő 
az Iste i di sőség ől! A eg áltás örököse, Iste től szerez e eg ásárol a , szület e az 
Ő Szelle étől, eg os a az Ő Véré e .”  

280   Azt mondta, „Ez jó, Bill , de ez e  tesz téged a te ető e.”  

281   Azt mondtam, „Ez ki fog venni engem (onnan).” Halleluja! Nem aggódom, hogy oda 

jutok; ez a kijutás.  

282   Tehát, megvan a biztosításom, ami azt mondja nekem, „É  elő fogo  hoz i. 
Mindent, amit az Atya Nekem adott az Enyém.” Nem érdekel, mit tett az apám, mit tett 

az anyám, mi volt bármi. „Minden, amit az Atya Nekem adott, Hozzám fog jönni, és senki 

se  jöhet, ha sak az At á  e  o ja őt.” Halleluja! Miért o ja őket? „Én ismertem 

őket a ilág egalapítása előtt. A ikor egölte  a Bárá t, egölte  őt Vele.” Ámen. 

„Én eleve elrendeltem a Gyülekezetet.” Ki kapott eleve elrendelést? A Gyülekezet. 

Hogyan juttok a Gyülekezetbe? „Egy Szellem által, mi mindnyájan belekeresztelkedünk 

egy Testbe.” Ő tudta a ilág egalapítása előtt, hog  i ott leszü k. „És azokat, akiket Ő 
előre ismert, elhívta. Azokat, akiket elhívott, megigazította. Azokat, akiket megigazított, 

ár egdi sőítette.”  

   Iste  a Kö é e  azt o dta, hog  ott Ő találkoz i fog ele . Ni s az összes 
ördög a pokolból, ami valaha távol tarthatja azokat, vagy bármi más, hogy 

egakadál ozza őket a a , hog  po tosa  oda jöjje ek, ert Iste  ár íg  o dta, és 
ez elre dezi azt. Ha… Száz illiárd é el a ilág for álása előtt, a haj al sillagok eg ütt 
énekeltek, és Iste ek fiai kiáltoztak az örö től, ielőtt alapít a volt egy világ. Látjátok? 

Mielőtt olt eg  alap-… És azok az A g alok és i de  oldog olt, kiáltoztak arról, a világ 
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alapjai előtt. Hog a  fog alaha e ge  a föld porá a  tarta i az ördög? Csak e  teheti. 
Te igaz vagy.  

284   Lássuk most. Ezt a demokratikus időt kapta  itt egi t. Húsz per  úl a tize eg . 
Ez csak húsz perc múlva tíz. Igaz ez, Wood testvér? Ez igaz, húsz perc múlva tíz. Mindenki 

boldog?  

 Ó, úgy érzem, utazom,  

 Úgy érzem, utazom; 

 A Me ei Ottho o  rag ogó és g ö örű. 

 És úgy érzem, utazom.  

 

 Ó, úgy érzem, utazom,  

 Úgy érzem, utazom; 

 A Me ei Ottho o  rag ogó és g ö örű. 

 És úgy érzem, utazom.  

285   Szeretitek azokat a régi é ekeket, i t ez? Volt eg  régi é ek, a iről é ekeltü k, 
valami arról, „Kegyelem és irgalom megtalált engem. A Hajnalcsillag ott ragyog.” Mi ez, 

Gertie test ér ő? Lássuk. Hog … Mi ez Ne ille test ér? Nézzük, valami, „Kegyelem és 

irgalo  egtalált e ge . A Fé es és Haj al sillag utatja az Ő…?... körülfog e ge .” 

Hát, bizony. Igen. „A keresztben.” Adj ekü k eg  akkordot erről, test ér ő, hog  közel a 

kereszt. Gyere fel ide, Neville testvér. Ó, én szeretem ezeket. Hányan szeretitek azokat a 

régi ihletett énekeket? Lehet nektek az összes fel és le-ugrálás, boogie-woogie, ha 

akarjátok. Adjátok ezt nekem, „Itt van, ahol a kegyelem és irgalom megtalált engem.” Ez 

az. Rendben, most édesen. 

 Tarts közel keresztednél, Jézus, 

 Drága forrás kútfő , 

 Szabad mindenkinek, egy gyógyító folyam,  

 Fol ik a Kál ária heg ről. 

 

 A keresztben, a keresztben, 

 Leg e  i dig di sősége ,  

 Amíg az én elragadtatott lelkem megtalálja 
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 A folyó túlsó oldalán.  

286   [Branham testvér dúdolni kezdi a Kereszted közelében-Szerk.] Ó, milyen csodálatos! 

Gondoljatok bele! Mi van, ha nem volna Megváltó? Mi van, ha nekünk nem lenne ez az 

Ige? Mi van, ha nem hívott téged? Mi a , ha Ő e  is ert téged előre, és te ki t oltál 
ma este itt ebben a világ többi részében? Szeretitek Őt? Ó, é  Iste e ! Ne felejtsétek a 
szolgálatokat reggel, akkor, kilencharminckor.  

 A keresztben, a keresztben, 

 Leg e  i dig di sősége ,  

 Amíg az én elragadtatott lelkem megtalálja 

 A fol ó túlsó…  

287   Most add meg nekünk az akkordot a Hely a Forrásnál. Ez régi jó ének, „Van hely a 

Forrásnál.” Hányan ismeritek ezt? „Hely, hely, igen, van hely, hely a Forrásnál.” Amikor 

most ezt teszitek, valóban csendben, csak nyúljatok át és fogjatok kezet mellettetek azzal 

a testvérrel. Tudjátok, van hely most minden Metodistának. Van hely a Baptistáknak. Van 

hely a Pünkösdnek. Van hely mindannyiunknak most a Forrásnál. Hányan ismeritek a régi 

é eket? Ó, iztos is eritek. Néhá a  az öregek ől ost, ez eg  jó, régi, Ke tu k  é ek.  

 Hely, hely, (rázzatok kezet), igen, van hely,  

 Van hely ott a Forrásnál neked;  

 Hely, hely, igen, van hely,  

 Van hely ott a Forrásnál neked.  

 

 Ó, hely, hely, van ott elég hely, 

 Van hely ott a Forrásnál neked; 

 Hely, hely, igen, van hely, 

 Van hely ott a Forrásnál neked.  

288   Most van egy kis meglepetésem nektek. Az összes legutóbbi prédikációk, és a 

könyvek és minden, to á  eg ásárolható lesz a g ülekezet égé  a kö etkező héte , 
az összejöveteleken; a kazetták és minden, és minden, szép irodalmi formában. Lesz egy 

asztal ott hátul az egyik szobában. És az irodalom, a legutóbbi szolgálatok, és néhány jó 

írás, ami kijött eredetileg új könyvekben, új kiadás, mind fel lesz téve az épület végében

 a kö etkező szerda este.  
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       És eg  jó időt áru k az Úr a . G ertek, i ádkozzunk most. Most hívjátok a 

etegeteket, a lesújtottat, írjatok ekik eg  le elet. Hozzátok őket ide. Mi sak… Iste  
akar sak re dkí ülie  ozdul i. És i tudjuk, hog  Ő akarja azt te i ost.  

289   És most elmentem mindenkihez, akihez tudtam, hogy volt valami. Ha valami kiment 

az irá ól, e lékeztek, hosszú idő  át o dta  ektek, i re d e akarjuk hoz i. És 
tudom, hogy tudjátok, hogy itt egy más szellem van, mint amilyen volt. Látjátok? 

Látjátok? Látjátok? Ez igaz. Most ne engedjétek azt elmenni többé. Kérlek titeket Jézus 

Krisztus előtt, e e gedjétek azt el e i. Maradjatok po tosa  itt azzal, látjátok, sak 
tartsatok mindent kivasalva igazán lent, és haladjatok egyenesen tovább. Ti testvérek 

ag tok. Az soha e  a te test éred ag  test ér őd, aki tesz bármi rosszat; az az ördög 

szelle e ejutott oda. Látjátok, ő eg  kör e. És sak érezzetek szá al at a test érért 
ag  test ér őért, és tudjátok, hog  Sátá  ejutott közétek. Ha van valami érzésetek 

arról, vegyétek azt ki gyorsan, látjátok, mert az elfekélyesít titeket. Igen, azt fogja. Így 

maradjatok távol attól. Csak ne feledjétek.  

 Van hely, hely, elég hely,  

       Van hely a Metodistáknak, hely a Baptistáknak, hely a Reformátusoknak. Van hely 

mindenkinek.  

 Hely, hely, igen, van hely, 

 Van hely ott a Forrásnál neked.  

290   Hányan emlékeztek a régi elbocsájtó énekre aztán?  

 Vidd a Jézus Nevét magaddal,  

 Fájdalomnak és bánatnak gyermeke;  

 Az örömöt és vigasztalást fog adni neked,  

 Vidd Azt mindenhová, ahol jársz.  

       Bár sak elü k aradhat a, Jeffre s test ér és Jeffre s test ér ő, és a fiuk, és 

mindazok.  

 És majd a Jézus Nevére meghajol,  

 Leesik földre orul az Ő lá ai ál; Ó, é !  

 Királyok Királyának a Mennyben i koro ázzuk Őt,  

 A ikor az utazásu k efejeződik.  

 

 Vidd a Jézus Nevét magaddal,  
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 Vidd Azt, mint egy Pajzsot ma;  

 Ó, amikor a kísértés közeledik,  

 Suttogjuk ezt a Szent Nevet imában.  

       Ó, én szeretem ezt. Ti nem? Jézus Neve csodálatos! Most álljunk fel, miközben 

éneklünk. Rendben.  

 Vidd a Jézus Nevét magaddal,  

 Fájdalomnak és bánatnak gyermeke;  

 Az fog… 

 [Branham testvér Neville testvérrel beszél-Szerk.]  

 Ó, mily édes! 

 A föld reménye és a Menny öröme;  

 Drága Név (Ó, drága Név), Ó, mily édes! 

 A föld reménye és a Menny öröme.  

291   Ez egy kicsit más most. Csak hajtsuk meg a fejünket most, és valóban halkan, 

emeljük fel az egyik kezünket. Mondva:  

 Jézus Nevére meghajol,  

 Leesik földre orul az Ő lá ai ál, 

 Királ ok Királ á ak a Me e  i koro ázzuk Őt,  

 A ikor az utazásu k efejeződik.  

 

 Drága Név, Ó, mily édes! 

 A föld reménye és a Menny öröme; 

 Igen, drága Név, Ó, mily édes!  

 A föld reménye és a Menny öröme.  

292   A mi fejü k fol a atosa  eghajt a, o djuk… [Bra ha  test ér elkezdi dúdol i a 
Vidd a Jézus Nevét magaddal-Szerk.]   

*** 


