
Mire adatott a Szentlélek?
(What Was The Holy Ghost Given For?)

1. Látom, hogy Neville testvér hisz a kézrátételben. Látom, hogy van 
hozzám pár kérdés. Most én holnap fogom venni ezeket, mert nincs időm 
átnézni nektek ezt ma este, talán majd az utolsó esti üzenetben. Most, ha 
bárkinek  van  egy  kérdése  bármelyik  üzenetről,  csak  tegyétek  föl  ide 
egyik este, és majd felvehetem azt a következő estén. 
2. Most holnap este szeretnék találni, vagyis inkább hogy legyen néhány 
szolgáló,  ha  lehetséges;  ha  nem,  akkor  néhány  jó,  szilárd  férfi  vagy 
asszony,  akiket  behívhatunk  szükség  esetén,  hogy  az  eseményen… 
Holnap  este  az  üzenet  után  elkezdjük  kezeinket  rájuk  tenni  a 
Szentlélekért.  És  akkor  lesz…  Megvan  a  lehetőségetek,  hogy  épp  itt 
maradjatok,  ha  akartok,  végig  az  ünnepek  alatt,  ha  olyan  sokáig  tart 
meghalni. És akkor-akkor, ha nem, ha a saját otthonodba akarsz menni, 
nos örülnénk, ha olyan helyre  kerülnél,  ahol… Egyszerűen nem tudod 
hova menj… Akarunk találni  néhány szolgálót,  a  telefonszámukat,  ha 
vendégek,  a  számukat,  hogy  hol  tartózkodnak,  hogy  elérhessük  őket 
azonnal, és elhozzunk egyet egy otthonba, egyet egy másikba, és egyet 
egy másikba,  hogy utasításokat  adjanak nektek,  akik ezt a nagy áldást 
keresitek amiről beszélünk, a Szentlélek keresztségét.
3. Az  elmúlt  este  arról  beszéltünk,  hogy  mi  volt  Ez,  „Mi  volt  a 
Szentlélek?” És úgy találtuk, hogy Ez szinte minden, amit Isten megígért 
számunkra.  Ebben  éppen  azt  találtuk,  amire  Isten  gyülekezetének 
szüksége  lenne.  Úgy  találtuk,  hogy  Ez  egy  pecsét,  egy  vigasztaló,  a 
nyugalom, az öröm, és a békesség, és a feltámadás. És minden, amit Isten 
megígért a gyülekezetének a Szentlélekben nyugszik.
4. És most, ma este arról akarunk prédikálni, vagy beszélni, tanítani… 
Van körülbelül három vagy négyoldalnyi szövegem itt, vagyis Íráshelyek 
erről. És amit tegnap este elhagytam, a Cruden-féle „Konkordanciám” itt 
fekszik, és nem találtam. És át kellett ma néznem az Írásokat a legjobb 
módon, ahogy tudtam.
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5. Most,  és  holnap-  ma  este  arról  tanítunk,  Mi  volt  Isten  célja  a 
Szentlélek elküldésével? Mire van Ez? Ha Ez ennyire nagy dolog, akkor 
miért  küldte  Ezt  el  Isten?  Aztán  holnap  este  arról  akarunk  beszélni, 
Számodra van Ez; és Hogyan kapod Ezt meg; és Honnan tudod, hogy 
mikor van Ez meg neked? És akkor, miután átmentünk azon az Írásokkal, 
megmagyarázva az Írások által,  mindenre az Írásokat használva,  akkor 
azok. akik keresik a Szentlelket, előre jönnek akkor. És akkor, remélem 
elkezdődik az ébredés attól fogva, hogy a Szentlélekkel haladjunk.
6. Most mivel  úgy van, hogy holnap este talán sokan maradnak elég 
sokáig a termekben és a gyülekezetben, úgy érzem, hogy ha találhatnánk 
szolgálókat,  és  azokat  az  embereket  akik  tapasztaltak  az  emberek 
Szentlélek  vételéhez  való  vezetésében  (hogy  bátorítsák  őket,  hogy 
elmenjenek az otthonukba egy asszonnyal és a férjével, vagy valakivel 
aki keresi a Szentlelket), akik jól meg vannak tanítva, hogy mit kell tenni, 
ha megadnád a telefonszámodat vagy címedet a pásztornak ma este vagy 
holnap este. Csak adjátok oda Neville testvérnek, akkor megspórolnánk 
egy  megbeszélést.  Csak  adjátok  meg  a  telefonszámotokat,  ahol 
elérhetünk!  És  aztán  mondjátok:  „Elérhető  leszek,  és  ha  egy otthonba 
akartok küldeni…” Ha ez egy egyedül élő asszony, akkor küldhetünk egy 
asszonyt  (Látjátok?)  ehhez  az  asszonyhoz.  És  akkor,  ha  ez  egy olyan 
otthonban  van,  ahol  egy  férfi  a  feleségével  él,  hát  küldhetünk  egy 
szolgálót.  És  boldogok  lennénk,  ha  együttműködnétek,  mivel  tudom, 
hogy  mindenki  érdekelt  ebben,  ebben  a  legszükségesebben.  És 
emlékezzetek „Aki egy lelket megtérít a tévelygéséből, sok bűnt elfedez.” 
Látjátok? És a Krisztus menyasszonya éhezik és szomjazik. Vajúdásban 
van, hogy megszülje Isten gyermekeit.
7. És most, ma este mielőtt olvassuk az Írásokat, hajtsuk meg fejeinket 
csak egy pillanatra, imádságra. És épp mielőtt imádkozunk, a fejeiteket 
meghajtva,  ha lenne egy kérésed,  csak emeld fel  a kezedet  és mondd: 
„Istenem,  ünnepélyesen  felemelem  a  kezemet;  szükségem  van.  És 
imádkozom,  hogy  segíts  nekem  ó  Uram!”  Isten  áldjon  meg 
mindnyájatokat.  Ő  látja  a  kezeiteket.  Az  angyalok  lejegyezték  a 
kéréseiteket.
8. És mennyei Atyánk, most jövünk újra megközelítve Téged imában. 
Ami  nem  kétséges,  hogy  már  lett  ima  felajánlva  az  Isten  gyermekei 
között ma este ezen a kis helyen, és énekek lettek énekelve, és szíveink 
felemelkedtek az Úr dicséreteiben való örömteli örvendezésben.
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9. Dávid mondta, hogy jönne a szentek közösségébe és megismertetné 
kéréseit. És ma este sok kéz volt. Esetleg, talán azt mondanám, nyolcvan 
százalékuk  azoknak,  akik  itt  ülnek  ebben  az  épületben,  felemelték 
kezüket egy kérésért. Ez mutatja, Urunk, hogy egyszerűen nem mehetünk 
nélküled.  Napról  napra  kell,  hogy velünk legyél.  Te vagy az Életünk, 
Örömünk,  Egészségünk,  megtartó  Erőnk,  Támaszunk,  Pajzsunk, 
Védelmünk az ellenség ellen. És mi egyszerűen nem harcolhatnánk meg 
az élet  harcát  nélküled.  Ez teljességgel  lehetetlen  lenne  számunkra,  és 
teljesen Rád kell támaszkodnunk. Mert tudjuk, hogy egy sötét és komor 
földön  megyünk  keresztül.  Az  ellenség  minden  oldalról  körülvett 
bennünket,  tőröket  és  csapdákat  állítva.  Az  ösvényeink,  Urunk,  tele 
vannak az ellenség csapdáival, hogy zaklassanak bennünket.
10. És azt is tudjuk, hogy az út végén van egy hosszú árnyas völgyünk, 
amit  halálnak  hívnak,  amin  át  kell  mennünk.  Ó  Urunk,  ki  fogná  a 
kezünket akkor? Akarunk Téged most megismerni Urunk. Akarjuk tudni, 
hogy a kezeink a Tiédben, a Te kezed a miénkben van, hogy meglehet az 
a  lehorgonyzott  bizonyosságunk,  hogy amikor  az életünknek ahhoz az 
utolsó nagy pillanatához érkezünk, hogy belépjünk a halálnak nevezett 
ajtón, mondhassuk a régi szentekkel: „Ismerem Őt az Ő feltámadásának 
erejében, és tudom, hogy mikor Ő hív, kijövök a halottak közül.”
11. Most, Atyánk Istenünk, imádkozunk, hogy áldd meg a kéréseinket és 
összejövetelünket.  Áldd meg  az  Igéidet;  És  ha  bármit  mondanék,  ami 
ellentétes lenne az Igéddel vagy Akaratoddal, neked még mindig megvan 
a hatalmad, hogy bezárd a szájat, ahogy tetted az oroszlánok vermében, 
amikor Dániel volt ott. És imádkozunk Urunk, hogy nyisd meg a füleket 
és szíveket ma este, hogy éhséget és szomjúságot teremts bennük. Hagy 
legyenek  annyira  szomjasak,  hogy  ne  tudjanak  aludni  vagy  nyugodni 
sehol addig, amíg a Vigasztaló el nem jön.
12. Hisszük,  hogy  az  utolsó  napokban  élünk,  az  Ő  eljövetelének 
árnyékában.  És  az  az,  amire  ezek  az  összejövetelek  irányítva  vannak, 
Uram.  Ez az emberek számára  van, hogy vigyázzanak,  figyelmeztetve 
legyenek. És hagy vegyük le a héjunkat ma este, és tegyük azt a partra, 
mondván: „Uram Istenem, egy tartály vagyok számodra. Hagy járjon át a 
Lelked,  formáljon  és  készítsen  Terved  szerint.  Átadom  a  szívemet, 
erőmet, mindenemet a Te ügyedre.”
13. Hallgass  meg  Urunk!  Nem  azért  vagyunk  itt,  hogy  lássanak 
bennünket ezen az esős éjszakán. Nem azért vagyunk itt, csak mert nincs 
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más hely, ahová mehetnénk. A szívünk egyetlen ünnepélyes, megszentelt, 
szent  céljáért  vagyunk  itt,  hogy  közeledjünk  Hozzád,  tudván,  hogy 
megígérted,  hogy ha közeledünk hozzád,  Te is  közeledsz hozzánk.  És 
ezért vagyunk itt. Aki éhezve jön, nem megy el éhesen. „Boldogok, akik 
éhezik  és  szomjúhozzák  az  igazságot,”  mondta  Jézus,  „mert  ők 
megelégíttetnek.”  És  ha  kenyeret  kérünk,  nem  fogunk  követ  kapni; 
megvan ez a  bizonyosságunk.  És ha halat  kérünk,  nem fogunk kígyót 
kapni;  hanem  Isten  a  mi  Atyánk  táplálni  fog  bennünket  a  mennyei 
Mannával,  az  Igéjével  és  Lelkével,  amik  bizonyságot  tesznek  Róla. 
Válaszold meg az imáinkat Urunk, és a kéréseinket, amint tovább várunk 
Rád. Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Ámen.
14. Most  nektek,  akik  lejegyzitek  ezeket  az  Íráshelyeket,  ha 
odalapoznátok velem a János Evangéliumához újra, a 14. részhez, a János 
Evangéliuma 14. részével akarunk kezdeni. És kezdjük körülbelül a 14. 
verssel, János 14:14., és csak olvassunk egy részt ebből az Íráshelyből.
15. Most  ebben  megtaláljátok  az  összefüggés  nagy  részét,  amiről 
beszélni  szeretnék  ma  este.  És  emlékezzetek,  ti,  akiknek  a  „piros 
szöveges” Bibliáitok vannak, ez pirossal van. Ezek azok a szavak, amiket 
maga  Jézus  mondott.  Így  ezért  bizonyosak  lehetünk  abban,  hogy 
pontosan úgy lesz, amint mondta: ég és a föld elmúlik, de az Ő beszéde 
soha el nem múlik. Most olvasni fogjuk a 14. rész 14. versétől.
Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.  (Micsoda 
áldott ígéret!)
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 
És én kérem az Atyát,  és  más vígasztalót  ád néktek,  hogy veletek 
maradjon mindörökké. 
Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem 
látja  őt...  (Most,  ha  a  Görög  Bibliából  olvasnátok,  azt  látnátok  itt... 
Nem... „Látni” ott azt jelenti „megérteni.” „Mert a világ nem érti Őt.” Az 
annyira igaz. Hagy olvassam ezt újra most.)
Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem 
látja őt és nem ismeri őt;  de ti  ismeritek őt,..  (Kit?  A Vígasztalót.) 
mert nálatok lakik, (Most, jelen időben.) ...nálatok lakik, és bennetek 
marad. (Mi ez? Ugyanaz a Vígasztaló.)
Nem hagylak titeket árvákul; Én  (Mindenki tudja, hogy az „Én” egy 
személyes névmás.) Én eljövök ti hozzátok. 
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Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti fogtok - de ti 
megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. 
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, 
és ti én bennem, és én ti bennetek. 
Ez lesz a gondolatom központja, de még egy kicsit tovább fogjuk olvasni. 
Ismét hagy olvassam azt el újra.
Azon a napon... (a nagy napon, az ítéletnapon) ..a napon megtudjátok 
majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti 
bennetek. 
A ki  ismeri  az én parancsolataimat és megtartja azokat,  az szeret 
engem; a ki pedig engem szeret,  azt  szereti  az én Atyám, és én is 
szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk 
jelented  ki  magadat,  és  nem  a  világnak?  (Az  a  „Kozmosz”  „a 
világrend”. Ha van ott széljegyzetetek, megfigyelhetitek... Az enyémben 
a „g.” És azt mondja itt: „Kozmosz vagy világrendszer”. Azok egyházak 
és így tovább. Látjátok? „Mi dolog, hogy nekünk jelented ki magad és 
nem nekik? Hogyan teheted ezt meg?”)
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én 
beszédemet:  (Ámen.)  és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, 
és annál lakozunk. 
A ki nem szeret  engem, nem tartja meg az én beszédeimet:  (Talán 
megtartja az egyház beszédét, de tartsd meg az Ő beszédét. Értitek?) és 
az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki 
küldött engem. 
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék. 
Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az 
Atya,  az  mindenre  megtanít  majd  titeket,  és  eszetekbe  juttatja 
mindazokat  (Ez az  Ő Szava.),  a  miket  mondottam néktek.  (Milyen 
célból küldte akkor Isten a Szentlelket? Adja az áldásait az Igéjéhez!)
16. Jézus azt mondta: „Azon a napon megtudjátok, hogy Én az Atyában 
vagyok, és az Atya bennem van, és ti – Én bennetek vagyok, és ti Én 
bennem.”
17. Most, ha azt mondanánk... Most emlékezzetek, ez szalagra lesz véve. 
Egy Keresztény üzletember Louisvilléből felhívott engem egy kis idővel 
ezelőtt  és azt  mondta:  „Ez egy szégyen Billy,  hogy ezek az üzenetek, 
mint  amit  a  múlt  este  elmondtál,  nem  jutnak  el  negyvenezerhez  itt, 
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százötven  vagy  kétszáz,  háromszáz  ember  helyett,  a  kis 
gyülekezetedben.”
18. Azt  mondtam:  „Uram,  hat  hónapon belül,  ha  Jézus  késlekedik,  az 
egész  világ  hallani  fogja  ezt  mindenütt.”  Értitek?  Azok  a  szalagok 
eljutnak az egész világra (Látjátok?) mindenfelé. És ezért, itt most csak 
azt tanítjuk, amiről hisszük, hogy az igazság, és amiről felismertük, hogy 
Isten megerősítette számunkra igazságként.
19. Most a cél… Mi volt – mi volt Isten célja a Szentlélek elküldésével? 
(Most, jegyezzétek ezt le, János 14, a 14. verssel kezdve és átolvasva a 
részt alapként.) Isten célja -úgy találjuk itt- a Szentlélek elküldésével, egy 
cél volt: hogy Isten maga lakozzon a gyülekezetében és folytassa a terveit 
a gyülekezeten keresztül, amint Isten volt Krisztusban folytatva a terveit 
Krisztuson  keresztül,  Krisztusból  átmenve  a  gyülekezetbe,  folytatni  a 
munkáját a gyülekezeten keresztül.
20. Most tudjuk, hogy mi a  Szentlélek.  Kiderült  tegnap este,  hogy Ez 
Isten. Most amikor Istenre, az Atyára gondolunk (amit Jézus beszélt róla 
itt), az Ő Atyjáról, Isten a Fiú, mint Jézus, Isten a Szentlélek, ahogy mi 
hívjuk  Ezt  ma,  most,  az  nem  jelenti  azt,  hogy  három  elkülönült 
személyiségű  isten  van.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egy  Isten  van  három 
hivatalban.  Hagy  mondjuk  ezt  így:  Minden,  ami  Isten  volt,  betöltötte 
Krisztusba,  mert  megüresítette  magát  és  betöltötte  azt  Krisztusba.  És 
Krisztus  volt  az  Istenség teljessége  testileg.  Minden,  ami  Jehova volt, 
beletöltötte  Krisztusba.  És  minden,  ami  Krisztus  volt,  beletöltötte  a 
gyülekezetbe, nem egy egyénbe, hanem az egész testbe. Ahol egységben 
összegyűlünk, van hatalmunk. Minden, ami Isten volt, Krisztusban volt, 
és  minden,  ami  Krisztus  volt,  benned  van.  „Mert  Isten  testté  lett  és 
közöttünk  lakozott.”  (I.  Timótheus  3:16.,  ha  leírjátok.)  „Ellentmondás 
nélkül,  nagy  az  Istenség  titka,  mert  Isten  megjelent  testben.” 
Megérintettük őt: Isten, Jehova, testté lett és a földön járt, és láttuk Őt a 
szemeinkkel.
21. Tudjátok, ugyanebben a János 14. részében mondta Fülöp: „Uram, 
mutasd meg nekünk az Atyát és az elég nékünk.”
22. Jézus  azt  mondta:  „Olyan  régóta  veletek  vagyok  Fülöp,  és  nem 
ismersz Engem? Amikor engem láttál, láttad az Atyát. És miért mondod 
nekem: „Mutasd meg nekünk az Atyát”?” Isten testté lett.
23. Most itt van ez. Az Atya volt Isten felettetek. Azt mondjuk... Ádám 
óta létezünk, Isten az Atya,  Mózes és az Izráel gyermekei felett volt a 
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tűzoszlopban, aztán Isten velünk Krisztusban, járt velünk, beszélt velünk, 
evett velünk, aludt velünk. Isten felettünk, Isten velünk, és most,  Isten 
bennünk. Minden, ami Isten volt, bejött Krisztusba; minden, ami Krisztus 
volt bejött a gyülekezetbe. Mi ez? Isten munkálkodva benned. Bárhol a 
világon, ha hívni akar téged, épp ott vagy:  benned munkálkodik,  hogy 
megtegye az akaratát.  Mennyire meg kellene ezt köszönnünk Istennek. 
Isten, a Szentlélek azzal a céllal lett küldve, hogy Isten a gyülekezetében 
éljen, áthaladva minden koron, kimunkálva az Ő Isteni akaratát.
24. Amikor  az  emberek  gúnyolódnak  veled,  nem  veled  gúnyolódnak; 
azzal gúnyolódnak, aki küldött téged. Így Jézus azt mondta: „Boldogok 
vagytok,  ha mindenféle  gonosz hazugságot  mondanak ellenetek  az  Én 
nevemért. Áldottak vagytok.” És újra: „Mindaz, aki kegyesen él Krisztus 
Jézusban,  üldöztetést  fog  szenvedni.”  Mert  mikor  Isten  megismertette 
magát Krisztusban, gyűlölték Őt. Ki gyűlölte leginkább? Az egyház. Az 
egyház gyűlölte leginkább. Jobban gyűlölték, mint a részegesek. Jobban 
gyűlölték, mint bármely más ember. Az egyház volt az, aki gyűlölte Őt. 
Így amikor a Kozmoszt látod, a világrendet... „A világ nem ismerte Őt” 
azt  jelenti,  hogy  „a  gyülekezet  (úgynevezett)  nem  ismerte  Őt.”  „Az 
övéihez jött, és az övéi nem fogadták be Őt. De valahányan befogadták 
Őt,  hatalmat  adott  nekik,  hogy  Isten  fiaivá  legyenek,  azoknak,  akik 
hisznek az Ő Nevében.” Ó mennyire kellene szeretnünk Őt, és imádnunk 
Őt. Az Isten célja, közösségében akar lenni... Mint...
25. Mielőtt elhagyjuk ezt a szöveget, használjuk ezt. A Ruth napjaiban, a 
megváltás  törvényében,  amikor  Naomi  elhagyta  az  országot  a 
megpróbáltatás miatt, nehéz időkben, elment a Moábita földre, akik csak 
langymeleg,  névleges  keresztények  voltak,  mivel  a  Moábiták  a  Lót 
lányaitól  származtak.  És  ők  úgynevezett  hívők  voltak,  és 
összekeveredtek.  És  aztán  a  férje  meghalt,  és  a  két  fia  meghalt.  És 
hazafelé az úton Naomi – Ruth és Naomi a hazafelé vezető útjukon, - az 
egyik  menye,  Orpa  azt  mondta,  hogy  visszatérne  az  országába,  az 
isteneihez,  és  a  gyülekezetéhez,  és  a  népéhez.  És  Naomi  megpróbálta 
rávenni Ruthot, hogy visszamenjen, de ő azt mondta: „A te néped az én 
népem; a te Istened az én Istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg; ahol 
téged eltemetnek, én is ott leszek eltemetve. És nem fordulok vissza.”
26. Ez az, amikor egy személy megragad egy látomást. Nem számít, mit 
mondtak a rokonai.  „Átmész oda és egy szenthempergő vagy micsoda 
leszel.” Az nem számított Ruthnak. Istennek volt egy betöltendő célja.
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27. És amennyire bizonyosan éhezel ma este a Szentlélekre, az valami 
benned vonva téged, mivel az életedben Isten céljának be kell teljesednie, 
ugyanúgy ahogy ez Ruthtal történt.
28. A történet annyira csodálatos; Egyszerűen nem tudom elhagyni  ezt 
egy pillanatra. Tudjátok, a megváltás törvénye, amikor Boáz… Ismeritek 
a  történetet  arról,  hogy  Ruth  hogyan  gyűjtögetett  a  mezőn,  és  talált 
kedvességet  Boáz előtt.  És  mielőtt  megházasodhatott  vele,  meg kellett 
váltania mindazt, amit Naomi elveszített. És az egyetlen, aki meg tudta 
váltani Naomi elvesztett birtokát, a megváltás törvénye szerint, egy közeli 
rokon volt; rokonnak kellett lennie mielőtt megválthatta. És az volt az ő 
legközelebbi  rokonsága.  És Boáznak egy nyilvános jelét  kellett  adni a 
kapun kívül, vagyis egy nyilvános megvallást, hogy megváltott mindent, 
amit Naomi elveszített. És Boáz megtette ezt a saruja lerúgásával a vének 
előtt, és azt mondta: „Ha van valaki itt, akinél bármi van, ami a Naomié, 
a mai napon megváltottam azt.”
29. És így  tett  Isten:  követte  a  saját  törvényeit.  Isten  nem követhet  – 
adhat neked egy törvényt,  hogy kövesd, és Ő egy másikat  követne.  Ő 
követi a törvényeit. Így Isten, hogy megváltsa az elveszett gyülekezetet, 
az  elveszett  világot,  az  elveszett  teremtményt…  Isten,  aki  végtelen  a 
Szellemben, hogy megváltsa az elveszett emberi fajt, Isten maga rokonná 
lett, egy Emberré, egy Fiúvá, amit a Mária méhében teremtett. És akkor 
egy jelet vagy bizonyságot tett. Jeruzsálem kapuin kívül felemeltetett az 
ég  és  a  föld  közzé  és  meghalt  és  megváltott  mindent.  És  vérezve 
megszentelte a gyülekezetet,  hogy Ő maga éljen benne, és társasága és 
közössége  legyen  vele,  az  az  elveszett  közösség  az  Édenkertből,  ahol 
Isten  lejött  minden  este,  gyülekezet  idején.  Észrevettétek,  Isten  a  nap 
hűvösségében jött  le,  naplementekor?  Van valami  abban,  amikor  kezd 
esteledni,  az  emberek  a  gyülekezetre  és  Istenre  gondolnak  –  a 
keresztények.  Látod  a  napot  lemenni;  felismered,  hogy  a  te  napod  is 
lemenőben van.
30. És  az  este  hűvösségében  lejött  és  közösségben  volt  velük.  És  ott 
elveszítette azt a közösséget, mert  a bűn nem engedte, hogy megtegye 
azt. És aztán testté lett és közöttünk lakozott azért, hogy visszajöhessen 
újra az emberhez, és élhessen az emberben, és újra visszaállítsa az embert 
a  Vele  való közösség állapotába,  és  visszaadja neki  az  Istentől  kapott 
jogait. Azt tette Ő meg.
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31. Ez a célja a Szentléleknek: Ez az Atya újra, Isten az Atya benned 
lakozva,  kimunkálva  a  terveit  hogy  bevégezze  a  megváltási  tervét, 
munkálkodva  rajtad  keresztül,  munkatársává  téve,  helyet  adva  neked, 
részt  adva  neked  az  elesett,  elveszett  testvéredért  és  testvérnődért, 
megadva neked az Ő Szellemét és Szeretetét hogy menj, keresd meg az 
elveszetteket, amint Ő tette az Édenkertben. „Ádám, Ádám hol vagy?” 
Ezt  teszi  a  Szentlélek  egy  emberrel  vagy  asszonnyal.  Amikor  Ez 
belehullik a szívükbe, és lakozást vesz, van ott egy éhség és szomjúság az 
elveszett  lelkekért.  Ez a baj a mai  összejövetelekkel;  nincs benne elég 
Lelki érintés, hogy az elveszettek és haldoklók lelkeiért menjenek. Inkább 
azon vannak, hogy nevet szerezzenek, vagy gyülekezetet építsenek, vagy 
épületet,  vagy felekezetet,  egy lélek-megnyerő program helyett.  Milyen 
kár! Sokáig maradhatnánk ennél.
32. Isten betöltötte magát Krisztusba. Helyes. Krisztus beletöltötte magát 
a gyülekezetbe; Ezért… Most figyeljetek! „Azon a napon megtudjátok, 
hogy Én az Atyában vagyok, és ti Énbennem, és Én ti bennetek.” Azon a 
napon megtudjátok ezt, mert ez – az egész dolog egyetlen megváltási terv 
leszállva, hogy Isten visszajön, hogy a népében éljen, és vele lakjon, és 
közösségben  legyen  vele,  amint  a  kezdetben  tette.  Most,  amint  a 
gyülekezetét  az  elmondott  állapotba  hozza,  olyan  helyre  hozza  a 
gyülekezetét,  hogy  átáramolhat  rajta  és  szerethet,  és  meggyőzhet,  és 
közösségben  lehet,  akkor  jön  el  az  Éden.  Vissza  fogja  vinni  a 
gyülekezetét oda ahonnan – ahol az elhagyta Őt, vissza egy Édenhez újra, 
oda, ahol az elesett. Ez… Most az az, ahol elkezdte az elesést; pontosan 
oda  lesz  visszatéve  a  megváltás  teljesen  tiszta  lapjával,  egyenesen 
visszahozza őket újra arra a helyre.
33. A gyülekezet a világban volt egy időre. És a gyülekezet, valójában az 
1500 évnyi sötétség korszakának reformációja után… Luther volt az első 
reformátor, aki megjelent az apostolok csoportja után. És akkor, amikor 
Luther  megjelent,  Isten  megbillentette  egy  kicsit  a  Lélek  korsóját,  és 
kiöntötte  azt  a  gyülekezetre  a  megigazulásban.  És  aztán  a  Wesley 
napjaiban  egy kicsit  többet  öntött  ki  magából  a  megszentelődésre.  És 
ahogy  a  korok  tovább  haladtak  a  végidő  felé,  Isten  töltögette  a 
gyülekezetét. Csak nézz körül, és ismerd fel, hogy ez-e az igazság vagy 
nem!
34. Nézzetek  a  Lutheránus  korra,  akik  a  történelmet  olvassátok! 
Nézzetek az ébredéseikre, és hogy mit tettek! Nézzétek, hogy mennyivel 
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nagyobb volt a Wesley ébredés, mennyivel több erejük volt, de kisebb 
körben.  Figyeljétek  a  Pünkösd napjait,  micsoda  ébredésük volt  akkor, 
milyen nagy, széles átsöprés…
35. „Vasárnapi  Látogatónk”,  a  Katolikus  újság  vallást  tesz,  hogy  a 
Pünkösdiek 1.500.000 megtérést érnek el egy év alatt, felülmúlva a többi 
gyülekezet összességét. A Katolikusok csak egy milliót állítanak. A saját 
„Vasárnapi  Látogató”-juk,  a  „Vasárnapi  Látogató”-nak  nevezett  újság 
kijelentette,  hogy  a  Pünkösdiek  lekörözték  őket.  És  emlékezzetek,  a 
Pünkösdi megtérés az Szentlélekkel betöltött megtérés. Kis méretekben 
kezdődött,  a  sétány  egyik  oldalán,  egy  régi  gitárral  kiállva…  És  az 
asszonyok nem engedhettek meg maguknak még egy harisnyát sem. Kint 
feküdve a vasúti pályán, kukoricát szedve és azt megtörve, és kenyeret 
készítve  a  gyermekeiknek.  De  hová  jutott?  A  legerősebben  álló 
gyülekezet ma a világon, nem a világ szemében, de Isten szemében, mert 
bizonyítja azt, azáltal amit tesz értük; Beléjük önti magát, beleöntve Ezt.
36. Figyeljétek meg most, mi történt! Isten beléjük öntötte magát… Most 
a gyülekezet egy olyan helyre jutott, Luthertől kezdve, Wesley… És az 
ébredés zajlik a Pünkösdiekkel.  És most,  ebbe a korban, amihez  most 
érünk ugyanezen Szentlélek által, csak több abból… Most amikor azok a 
Lutheránusok  ott  régen  meg  lettek  mentve,  nekik  volt  egy  rész  a 
Szentlélekből.  Amikor  a  Metodisták  megszentelődtek,  az  a  Szentlélek 
munkája  volt.  Látjátok,  Az  a  Szentléleknek  egy  része  volt.  „Nálunk 
nélkül nem juthatnak tökéletességre,” mondja az Írás. Látjátok? 
37. Most  Isten..  Amint  a  világosság  elkezdett  ragyogni  az  utolsó 
napokban, elvár tőlünk egy nagy dolgot, mert akinek több adatott, attól 
többet  várnak.  Így  Ő  többet  fog  tőlünk  megkövetelni,  mint  a 
Lutheránusoktól vagy a Metodistáktól, mivel mi nagyobb világosságban 
járunk, nagyobb erővel, nagyobb-nagyobb bizonysággal, mint ami nekik 
volt.  Most  nekünk  nagyobb  bizonyságunk  van  a  feltámadásról. 
Erőteljesebb, bizonyosabb dolgaink vannak, mint nekik voltak.
38. De  ez  úgy  van,  ahogy  egy  Lutheránus  testületnek  mondtam 
nemrégiben. Azt mondták: „Mi van nekünk?”
Azt  mondtam:  „Egy  ember  bevetett  egy  kukoricamezőt.  Az  első  kis 
szálak  kikeltek;  azt  mondta  „Hála  az  Úrnak  a  kukoricatermésért.” 
Potenciálisan  megvolt  neki,  de  csak  a  korai  formában  birtokolta. 
Nemsokára  szárba szökött,  és egy kukoricahaj  jelent  meg rajta,  ami  a 
Metodista volt.”
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39. Ha megfigyeled  a természetet,  látni  fogod Istent  munkálkodni.  Ott 
fekszik egy titok, ami még az én szolgálatommal is együtt jár. Látjátok? 
Az – figyelni a természetet, látni, hogy hogyan működik, milyen korban 
és időben; látod, hogy hol élsz. Figyeld a kort!
40. Most mikor a Metodisták, ők kukoricahajak voltak. Visszanéztek a 
Lutheránusokra,  mondták:  „Nekünk  megvan  a  megszentelődés,  nektek 
nincs  abból  semmi.”  Nemsokára  abból  a  virágporból,  a  Metodistákból 
megjelent  egy  mag  -  egy  kukoricacső;  az  volt  a  Pünkösd.  Tessék: 
megigazulás, ennek egyik szakasza; megszentelődés egy másik szakasz; 
A Szentlélek, egy másik szakasz. Pünkösd – Luther, Wesley, Pünkösd.
41. Most  mit  tesz  a  Pünkösd…  Hasonlítom  ezt,  mivel  Pünkösdben 
visszahozott,  nem  egy  zöld  levelet,  nem  egy  kukoricahajat…  De  a 
kukorica nem mondhatja a kukoricahajnak „Nincs rád szükségem.” Vagy 
a kukoricahaj nem mondhatja a levélnek: „nincs rád szükségem,” mert 
ugyanaz az élet, ami a levélben volt, hozta létre a kukoricahajat. Ugyanaz 
az élet,  ami  a  kukoricahajban volt,  hozta  létre  a  kukoricacsövet.  És  a 
Lutheránus gyülekezet volt az, ami létrehozta a Wesley gyülekezetet. A 
Wesley gyülekezet  volt  az,  ami létrehozta Pünkösdöt. De Pünkösd, mi 
ez?  Ez  ugyanannak  a  magnak  a  helyreállítása,  ami  a  földbe  került 
kezdetben, a Szentlélek keresztsége által visszahozva Pünkösd erejének 
teljességét az utolsó napokban. Ó ez egy nagy dolog látni – hinni és látni 
ezt.
42. Most ebben a korban, amiben most élünk, ez a kor Pünkösd felett 
van. Pünkösd lesüllyedt a szervezetekbe és elkezdett sokmindent utánozni 
a szervezetektől. „Ezek vagyunk és azok vagyunk.” Az csak természet; 
egyszerűen nem lehet azon változtatni. Ez természet; azt fogják tenni. Ez 
a  terv  számukra,  hogy  azt  tegyék.  De  a  gyülekezet  tovább  haladt. 
Nagyobbá,  erőteljesebbé  lett… Ez az  ajándékok helyreállítása.  És  sok 
Pünkösdi  ember  nem  hisz  az  Isteni  gyógyításban,  az  angyalok 
szolgálatában, és Isten erőiben. Sok pünkösdi az ördögnek nevezi ezeket 
a  látomásokat,  amiket  látok.  Sok  Pünkösdi  szervezetnek  nincs  semmi 
köze ehhez. Látjátok, mi túlmentünk azon. Épp úgy, ahogy a Metodisták 
őrültnek  nevezték  a  Pünkösdieket  a  nyelveken  szólás  miatt,  épp  úgy 
ahogy  a  Lutheránusok  őrültnek  nevezték  a  Metodistákat  a  kiabálás 
miatt…  Látjátok?  De  mindez  a  Szentlélekből  jön  elő,  amíg  a  nagy 
gyülekezet fel lesz töltve és megittasodva (Halleluja!) a Mindenható Isten 
hatalmas erőitől, amíg ez oda jut, hogy ugyanazok a cselekedetek, amiket 
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Jézus  tett,  megnyilvánulnak  a  gyülekezetben  most.  Közel  vagyunk, 
barátaim.
43. Hagy álljak meg csak egy percre, hogy megértsük miért tette Isten a 
Szentlelket a gyülekezetbe, mutatok egy másik példát, hogy megtudjátok. 
Régen  az  Ó  Testamentumban,  amikor  egy  gyermek…  Egy  ember 
alapított magának egy otthont; megszerezte a menyasszonyát; az az első 
dolog.  Aztán  nagy  emberré  vált,  mint  egy  szervezet.  Az  jó  volt.   A 
következő dolog, ami történt, egy születés jött az otthonba. Ez az, amikor 
a Szentlélek (Látjátok?) – másik lélek bejött, ami egy fiú volt. Az a fiú, 
nem rendelkezett teljes joggal, örökös sem volt addig, amíg el nem ért 
egy bizonyos kort; és először ki kellett próbáltatnia. Igen. És akkor, nekik 
volt az örökbefogadás törvénye. (Nektek, szolgálóknak, a fiúvá fogadás 
az, amiről most beszélek. Értitek?) Akkor, amikor oda ért, hogy fiúvá lett 
fogadva…
44. Jézus egy gyönyörű  ábrázolását  adta  ennek az Átváltozás  Hegyén. 
Amint  mondtam,  Isten  soha  nem  fog  kimenni  a  törvényeiből,  hogy 
valamit  megtegyen.  Ha  van  egy  artézi  kutad  ezen  a  dombon,  vizet 
lövellve  a  levegőbe,  és  ezen  a  másik  dombon  itt  van  egy  felsült 
ültetvényed, állhatsz ezen a dombon és kiálthatod: „Ó vizek, fussatok ide 
és öntözzétek az ültetvényemet. Ó vizek, gyertek az ültevényemre.” Az 
soha  nem  fogja  megtenni.  De  ha  a  gravitáció  törvénye  szerint 
munkálkodsz, megöntözheted azt az ültetvényt.
45. Ha van  egy  beteg  ember  itt  feküdve,  vagy  egy  bűnös,  vagy  egy 
ember, aki rendbe akar jönni (nem tudja abbahagyni az ivást, nem tudja 
abbahagyni a dohányzást, nem tudja letenni az erkölcstelen vágyakat és 
dolgokat);  ha egyszerűen az Isten törvényei  szerint munkálkodsz,  hagy 
jöjjön be  oda a  Szentlélek,  akkor  többé nem a maga ura.  Abba fogja 
hagyni azokat a dolgokat, mert a Szentlélek átveszi rajta az uralmat. De 
az Isten törvényei szerint kell munkálkodnod, az Isten szabályai szerint.
46. Most  az  Ó  Testamentumban,  amikor  ez  a  gyermek  született, 
figyelték, hogy hogyan viselkedett, a viselkedését. Aztán az apa, ekkorra 
nagy  üzletember  lévén,  talán  a  negyvenes  ötvenes  éveiben,  nem  volt 
ideje,  hogy  saját  maga  tanítsa  ezt  a  gyermeket,  úgyhogy  keresett… 
Akkoriban nem voltak nyilvános iskoláik, mint most, úgyhogy kerestek 
egy oktatót vagy nevelőt, ahogy hívják: egy iskolai tanárt. És ez a tanár a 
legjobb volt, akit találhatott, hogy hűséges legyen, és az apának az igazat 
mondja.
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47. És akkor, amikor ez a fiú elért egy bizonyos kort (mondjuk úgy hogy 
éretté  vált),  ha  az  a  fiú  csak  egy  hitehagyott  volt,  nem volt  jó,  nem 
foglalkozott az apa dolgaival, minden amire gondolt, az az asszonyokkal 
való kacérkodás és szaladgálás volt, vagy az ivás, vagy szerencsejáték, 
vagy lóverseny,  az a fiú mindig egy fia lesz,  de soha nem lett  abba a 
pozícióba helyezve,  hogy az apja minden birtokának örökösévé váljon. 
De ha egy jó fiú volt, és az apja dolgaival foglalkozott, és bizonyította, 
hogy megfelelő gyerek volt, akkor tartottak egy szertartást. Kivitték a fiút 
az utcára és ráadtak egy fehér ruhát. És felállították egy állványra, hogy 
az  egész  város  láthassa.  Egy  ünnepséget  és  jubileumot  rendeztek.  És 
aztán az apa megtartotta a beiktatási ceremóniát. Beiktatta a saját fiát, a 
saját munkájába, és akkor a fiú egyenjogú volt az apjával. Más szavakkal, 
ha ez ma lenne, a csekken a fiú neve ugyanannyira megfelelő volt, mint 
az apjáé.
48. Most, figyeljétek mit tett Isten! Amikor az Ő fia megszületett, hagyta 
Őt menni harminc évig, vizsgálva Őt, megpróbálva Őt, aztán adott neki 
három év kemény megpróbáltatást.  És aztán a kemény megpróbáltatás 
végén, amikor látta, hogy a Fia az Atya dolgaival törődik (Megdicsőülés 
hegye,  Lukács  Evangéliuma),  vette  Pétert,  Jakabot  és  Jánost  (három 
tanút)  és  felment  a  hegy  tetejére;  és  ott  Isten  végrehajtotta  az 
örökbefogadás törvényét. Ő… Felnéztek és látták Jézust, és a ruhái olyan 
fehéren ragyogtak, mint a villámlás. És amint egy felhő betakarta Őt, és 
egy  Hang  jött  a  felhőből  és  mondta:  „Ez  az  én  szerelmes  fiam,  Őt 
hallgassátok! Most leülök, nincs több mondanivalóm. Amit Ő mond, az 
Törvény és Igazság!”
49. Most a gyülekezet átment azokon az iskolákon. Megházasodott már 
jó régen és egy felekezetté vált,  egy szervezetté.  De vegyétek észre,  a 
születés valami mást hozott létre. És most, ez oda ért, hogy a Pünkösdi 
gyülekezet meg lett vizsgálva és próbálva az újjászületéssel. És most ez 
oda  ér…  Isten  nem  foglalkozik  a  gyülekezettel,  csak  mint  egy 
szervezettel.  Nem  úgy  foglalkozik  a  gyülekezettel,  mint  egy 
embercsoporttal.  Úgy  foglalkozik  a  gyülekezettel,  mint  egyénekkel, 
minden egyénnel a gyülekezetben. És most elérkezett  az ideje… És ez 
nem titok; mindannyian látjuk ezt.  Mikor egy ember bizonyít,  és Isten 
szereti  őt,  Ő kiviszi  őt  valahová  magának.  Ott  az  angyalok  előtt  tesz 
valamit érte. Felemeli őt ott az Isten jelenlétébe, és megajándékozza, és 
betölti, és kiállítja. Ez az a kor, amiben élünk.
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50. Ugyanaz  a  Szentlélek,  ami  megmentette  a  Lutheránusokat,  ami 
megszentelte  a Metodistákat,  ami megkeresztelte  a Pünkösdieket,  most 
helyreállítja  az  Úr Jézus  eljövetelét.  Amikor  ez  annyira  erőteljes  lesz, 
hogy Test fog jönni ebbe a gyülekezet csoportba, ami kihúzza a többieket 
a sírból. Lesz egy feltámadás. Ezért van a Szentlélek. Mi a Szentlélek? 
Nélkülünk nem juthatnak tökéletességre.  Ők egyszer  az alatt  éltek;  mi 
más időben élünk. „Amikor az ellenség áradatként jön, fogok – az Isten 
Lelke gátat emel ellene.” Látjátok?
51. Most  olyan  időben  vagyunk…  Ott  régen,  feleannyira  sem  voltak 
okosak, mint ma. Nem tudtak atombombát vagy autót készíteni. Nem volt 
olyan  tudományuk  és  dolgaik,  mint  nekünk  most,  de  –  és  titokzatos 
dolgaik.  Megpróbálva  azt  mondani  az  ember  valami  porból  lett 
összerobbantva  és  így  tovább,  és  venni  valami  elemzést,  és  próbálva 
bizonyítani  ezt  pogányokká  téve  az  embereket…  De  most,  mikor 
szükségünk van erre, az Isten Lelke gátat emel. Mi ez? Kitölti a Lelkét. 
Akkor azok, akik ott pihennek a sírban vagy az Isten oltára alatt, amint az 
Írás mondja, kiáltanak: „Meddig, Uram? Meddig? Még meddig?” Isten 
rám és rád vár! A gyülekezet rám és rád vár: örökbefogadási idő, amikor 
Isten  belénk  töltheti  a  teljességét,  Erejét,  Feltámadását,  amikor  a 
gyülekezet  és  Krisztus  olyan  közel  kerül  egymáshoz,  hogy  Krisztus 
láthatóvá válik közöttünk, és feltámasztja a halottakat, és bemegyünk az 
elragadtatásba.
52. Most, mindjárt megmutatjuk, hogy csak azok, akik be vannak töltve a 
Szentlélekkel,  mennek abba az elragadtatásba,  „A többi halottak pedig 
nem éltek, míg el nem telt az ezer év.” Az igaz. Csak Szentlélekkel telt 
emberek voltak mind, akik az elragadtatásba mentek.
53. Most, Isten adta a Szentlelket. Van egy másik Íráshelyem itt, a János 
14:12-ben. Ez egy nagyon ismerős Íráshely az itteni gyülekezet számára. 
„Bizony,  bizony  mondom  nektek,  aki  hisz  Énbennem…”  Most,  ne 
engedjétek hogy az a szó „hisz” úgyszólván hátradöntsön benneteket. A 
névleges gyülekezetben azt mondják: „Igen hiszek. Biztos, hogy hiszem 
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” Az ördög is ugyanazt hiszi. Pontosan. 
A Biblia  mondja,  hogy hiszi.  De az Írás azt mondja a Jánosban, hogy 
senki nem hívhatja Jézust Krisztusnak, csak a Szentlélek által. Valójában, 
az Írás szerint… (Hagy álljak meg itt csak egy percre, mielőtt befejezem 
az olvasást!)
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54. Nem vagy megtérve, amíg meg nem kaptad a Szentlelket. Az igaz. 
Hiszel benne… A Szentlélek szólt hozzád és nyilvánosan megvallottad 
Őt. Az ördögnek is megvan ugyanez. „Hiszem, hogy Ő az Isten Fia.” Az 
ördög is  úgy hiszi.  De te  Őfelé  tartasz.  Amikor  Péter  el  lett  hívva és 
megigazult az Úr Jézus Krisztusban való hit által… És a János 17:17-ben 
Jézus megszentelte őket az Ige által, mert az Ige volt az Igazság, és Ő volt 
az Ige. I. János azt mondja: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige. És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott.”
Ő volt az Ige, így Ő megszentelte őket. Azt mondta: „Atyám (Beszélve a 
benne lévő Lélekhez),  megszentelem őket az Ige által.”  Ő maga rájuk 
téve a kezeit. „A te Igéd az Igazság.” Pusztán csak létezésre szólítva Őt 
egy asszony méhében. Ó, teljességgel lehetetlen volt számára hogy más 
nyilvánítsa meg Őt, mint az Istennek eme Igéje. „Megszentelem őket.”
55. Adott  nekik  hatalmat  a  tisztátalan  lelkek  felett.  Ők  kimentek. 
Beletette a nevüket a Bárány Élet Könyvébe. És kiküldte őket (Máté 10) 
és  adott  nekik  hatalmat  a  tisztátalan  lelkek  felett,  kiűzni  a  gonosz 
lelkeket, és munkákat végezni és így tovább. És visszajöttek örvendezve, 
mondván: „Még az ördögök is engednek nekünk.”
Az  mondta:  „Ne  azon  örüljetek,  hogy  az  ördögök  engednek  nektek, 
hanem örüljetek, mert a neveitek benne vannak a Könyvben.” És Júdás 
velük volt.  Látjátok mennyire  közel tud jönni, végig a megigazuláson, 
átmenve a megszentelődésen,  de hol mutatta  meg a világosságát? Hol 
mutatta meg magát? Pünkösd előtt mutatta meg a színeit.
56. Figyeljetek,  az  a  lélek  annyira  vallásos,  annyira  álszent  lesz 
amennyire, csak tud, amíg el nem ér a Szentlélekhez, és ott ki lesz vágva; 
Ez az a lélek, nem látjátok azt feljönni, az antikrisztust? És Jézus mondta, 
hogy annyira  közel lesznek az utolsó napokban, hogy becsapná még a 
választottakat is, ha lehetne. De emlékezzetek, csak a választottak fogják 
meglátni. Isten kiválasztás által hív. Ő… Nem vagytok boldogok, hogy 
egy vagytok közülük? Nem olyan emberek vagytok itt  ma este, tudva, 
hogy a szívetekben valami húzogat: „Akarom azt a Szentlelket! Akarlak 
Téged Uram a szívemben!”? Az azért van, mert Isten a világ alapítása 
előtt beletette a nevedet a Bárány Élet Könyvébe. Ő mondta azt. „Senki 
nem jöhet Hozzám,” mondta Jézus „hacsak az Én Atyám nem vonja őt. 
És mindazoknak, akik hozzám jönnek, Örök Életet  adok.” Mi az Örök 
Élet? A Szentlélek, Örök Élet. Vedd azt a szót és nézd meg a Görögben, 
és az azt mondja „Zoe”; Zoe a Szentlélek. „Mindaz, akit az Atya nekem 
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adott, hozzám fog jönni. És mindaz, aki hozzám jön, annak megadom a 
Szentlelket,  és  feltámasztom  azt  az  utolsó  napon.  Megteszem  azt.” 
Mondta Ő. Semmi „ha” és „és” nincs benne, „Én fogom” Mindaz, aki 
jön… És Örök Életet adok. Fel kell támadnia, mert Örök Élete van. El 
kell jönnie. Ugyanúgy nem tud meghalni, mint Isten…
57. Ó kedves barátaim, körbe az országból és ebből a kis városból, ha 
csak  az  emberi  hangommal  bele  tudnám  helyezni  a  szívetekbe  a 
Szentlélek  keresztsége  befogadásának  fontosságát,  ez  lenne  a 
legcsodálatosabb  kinyilatkoztatás,  ami  valaha  is  volt  az  életedben, 
meglátni hogy… neked muszáj azt megtenni.
58. Hagy tegyem világossá,  hogy nem vagy megtérve.  Péter  meg  lett 
mentve; hitt az Úrban, követte Őt. Jézus megmondta neki, hogy ki volt, 
követnie  kellett  Őt.  Adott  neki  erőt  a  tisztátalan  lelkek  felett  és 
megszentelte. De mindezek után… És a csoport szóvivőjévé lett, ahogy a 
Katolikusok  akarják  azt  nevezni,  az  egyház  püspökévé,  vagy  pápává, 
vagy  bármi  is  volt,  a  gyülekezet  fejévé.  Mégis  Jézus  azt  mondta  az 
elárulásának éjszakáján: „Szeretsz engem, Péter?”
És ő azt mondta: „Uram, tudod, hogy szeretlek.”
Azt mondta: „Legeltesd a bárányaimat.” Háromszor mondta azt.
És Péter azt  mondta: „Tudod, hogy szeretlek,” Mondta „veled megyek 
végig, és a halálba is veled megyek,” és így tovább.
59. Azt mondta: „Mielőtt  a kakas háromszor kukorékol, te – mielőtt  a 
kakas kukorékol, háromszor megtagadsz engem.” Azt mondta: „De Péter, 
imádkoztam érted.”  Hallgassátok!  Az még  nem minden.  „Imádkoztam 
érted, és miután megtértél, erősítsd a testvéreidet!” Miután megtértél… Ő 
kiabált; valószínűleg táncolt a Lélekben; mindenféle dolgokat csinált, de 
még nem vette a Szentlelket. „Miután megtértél, erősítsd a testvéreidet.” 
Az Igaz. Véghezvinni a tervét.
60. Most, hagy fejezzem be a János 14:12 olvasását. Most a 14. rész és 
12. versben Jézus azt mondta: „Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz 
(és nem hihetsz…)- hisz Én bennem…” Hihetsz neki. Hányan értitek ezt, 
mondjátok ’Ámen.” (A hallgatóság „Áment” mond.)
61. Emlékeztek  a  Cselekedetek  19-ben  (Nem  szeretném  ezt 
félbeszakítani,  de  úgy  kell  ezt  mondanom,  ahogy  hozzám  jön.),  a 
Cselekedetek  19.  részében,  amikor  ez  a  Baptista  prédikátor,  aki  egy 
jogász  volt  és  megtért…  És  ő  prédikált  és  elérte,  hogy  az  emberek 
megmentessenek, és nagy örömük volt, csak örvendezve és kiabálva, egy 



1959. december 17. Jeffersonville, Indiana, USA                                                          17.

összejövetelt tartva (Cselekedetek 18). Akvila és Priscilla… (Tegnap este 
utaltunk erre.)  És  elmentek  megnézni  őt.  És  tudták,  hogy ő egy nagy 
ember volt, és egy tanult volt. És bizonyította a Bibliából, hogy Jézus volt 
az Isten fia, csak János keresztségét ismerve; még nem tudott a Szentlélek 
keresztségéről.  Úgyhogy azt mondta… Akvila és Priscilla,  az a férj  és 
feleség,  kis  sátorkészítők  (ami  Pál  is  volt,  egy  sátorkészítő),  és  ők 
megkapták a Szentlelket a Pál tanítása alatt; azt mondták: „Van egy kis 
testvérünk, aki feljön ide. Hagy beszéljen nekünk ő egy kicsit erről.”
62. És mikor  Pál feljött  és hallották őt prédikálni,  tudták,  hogy ő egy 
nagy ember volt, azt mondta: „Vettétek-e a Szentlelket mióta hittetek?”
Azt mondták: „Nem tudtuk, hogy van-e Szentlélek.”
Azt  mondta:  „Akkor  mire  (vagy  az  igazi  Görög  szó  a  hogyan) 
keresztelkedtetek meg?”
Azt mondták: „Már megkeresztelkedtünk Keresztelő János által.”
Most, figyeljétek mit mondott Pál! Pál azt mondta, hogy „János bizony 
megtérésre  keresztelt,  nem  a  bűnök  bocsánatára,  hanem  megtérésre,” 
Mondván… Ez az,  amit  hiszel,  amikor  elfogadod Krisztust  személyes 
megváltódként,  hiszel a Szentlélek keresztségére.  Az nem a Szentlélek 
keresztsége, kedves Baptista testvéreim. Az helytelen.
63. Egy  testvér  mondta  nekem  a  múltkor,  azt  mondta:  „Branham 
testvér…”  (vagy  jó  idővel  ezelőtt,  hónapokkal  ezelőtt)  –  azt  mondta: 
„Branham  testvér,  Ábrahám  hitt  Istennek  és  igazságul  tulajdoníttatott 
neki.”
Azt mondtam: „Igazán.”
Mondta: „Mi többet tehet egy ember, mint hinni?”
Mondtam: „Az minden, amit egy ember tehet. Az minden, amit tehet ma, 
hinni  Istennek.  De  Isten  megadta  neki  a  körülmetélés  pecsétjét  (amit 
átvettünk múlt este), mint egy jelet, hogy elfogadta a Benne vetett hitét.” 
És ma, amíg Isten… Hiszel neki, amikor elfogadod Őt, mint személyes 
megváltódat.  De  amikor  Isten  megadja  neked  a  Szentlélek  Pecsétjét, 
Elpecsételt téged az örök célállomásodra. Most, Baptisták vegyétek azt, 
és veletek tartok az örök biztonság kérdésében. Igen uram. Mivel, „Meg 
ne szomorítsátok az Istennek Szentlelkét, amely által elpecsételtettetek a 
megváltástok napjára.” Nem a benne vetett hit által, hanem a Szentlélek 
által  vagytok  elpecsételve.  Efézus  4:30:  „Meg  ne  szomorítsátok  az 
Istennek  Szentlelkét,  amely  által  elpecsételtettetek  a  megváltásotok 
napjára.” Az pecsétel el benneteket, amikor kedvességet találtatok Isten 
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előtt, és Ő elpecsétel benneteket a Szentlélek által. Az úgy van, mert a 
Biblia  mondja:  „Senki  nem  hívhatja  Jézust  a  Krisztusnak,  csak  a 
Szentlélek által.”
64. Azt mondod: „Hiszem, mert a pásztor úgy mondta.” Helyesen tette, 
de az nem számíttatik neked. „Hiszem, mert az Ige úgy mondta.” Az igaz, 
de az nem neked van; az nem neked tulajdoníttatik.  Az egyetlen mód, 
ahogy mondhatod, hogy Jézus a Krisztus, amikor a Szentlélek beléd jön, 
és bizonyságot tesz, és maga tanúskodik; Ő az Isten Fia. Az az egyetlen 
mód, ahogy ismered a feltámadás, amikor a Szentlélek bizonyságot tesz. 
„Amikor  a  Szentlélek  eljön,  Ő tesz  bizonyságot  Rólam,  megjelenti  az 
eljövendőket,  és  ezeket,  amiket  mondtam,  emlékezetetekbe  juttatja.” 
Soha  nem  találjátok  azt  az  iskolában.  Látjátok?  Ő  juttatja  ezeket 
emlékezetetekbe.
65. Most, csak egy kicsit tovább akarunk olvasni ebben az Íráshelyben 
most: János Evangéliuma 14:12.
Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz Énbennem, az is cselekszi 
majd  azokat  a  cselekedeteket,  amelyeket  Én  cselekszem,  és 
nagyobbakat… (Ami a helyes fordítás szerint „többet”, ha utána akartok 
nézni) ...nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert Én az Én Atyámhoz 
megyek.
66. Ha elment  az  Atyához,  a  Szentlélek  el  tudott  jönni.  Igaz?  Másik 
Íráshely mondja:  „Ha el  nem megyek,  nem jön el  a vigasztaló;  de Én 
elmegyek,  és  ismét  eljövök,  és  veletek  leszek,  mégpedig  bennetek.” 
Látjátok?  Ez  Isten  veletek:  fölöttetek  először,  veletek  Krisztusban, 
bennetek a Szentlélekben: Isten bennetek.
67. Most, „Ti is cselekszitek majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én 
cselekszem,” nem más cselekedeteket, hanem Isten belétek akarja hozni a 
Szentlelket,  hogy  folytassa  ugyanazt  a  munkát,  amelyet  Krisztusban 
végzett.  A munka  nem volt  annyira  szükséges  a  Luther  napjaiban;  az 
Isten  gyülekezete  volt.  Csak  egy  kicsit  volt  szükségesebb  a  Wesley 
napjaiban, mivel a világ, a Biblia mondja, midig gyengébb és okosabb és 
még gonoszabb lesz. Mi… A világ mindig gonoszabb lesz … Tudjuk ezt. 
Hiszen, az ember ma olyan dolgokat csinál, amiről száz évvel ezelőtt nem 
gondolták volna, hogy egy emberi lény ilyen kegyetlen lehetne. „Egyre 
gonoszabbak, és a gonoszok egyre gonoszabbul cselekszenek,” mondja 
az Írás, „egyre inkább.”
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68. Így  a  Szentlélek  mozdult.  Csak  egy  kis  leheletnyi  volt  Ebből 
Lutherrel,  egy  kis  fuvallat  Ebből  Wesleyvel,  és  egy  mélyebb  fuvallat 
Belőle  a  –  Pünkösddel.  Most,  a  Lehelet  és  a  Lélek  ugyanazzá  lett.  A 
gyülekezet  egyesül,  előhozva  a  Szentléleknek  ugyanazt  az  erőteljes 
fuvallatát,  mint  amit  Ő  régen  hozott,  megnyilvánítja  ugyanazokat  a 
cselekedeteket,  amiket  Ő régen tett,  megnyilvánul  épp ma,  ugyanaz  a 
dolog.
69.  Figyeljétek mit mondott Jézus: „Bizony, bizony mondom néktek: a 
Fiú semmit  sem tehet  önmagától,  hanem ha látja  cselekedni  az Atyát, 
mert a miket az Atya cselekszik, megmutatja a Fiúnak. Az Atya bennem 
lakik; Ő cselekszi ezeket a dolgokat.” Látjátok?
70. Most,  figyeljetek,  itt  egy  másik  dolog,  amit  épp  itt  el  szeretnék 
mondani.  „Amint-„  Jézus  mondta,  „Amint  az  Atya  küldött  Engem… 
Amint (Most, figyeljétek!) – amint az Atya küldött engem, úgy küldelek 
Én titeket.”  Amint az Atya… Hogyan küldte Őt az Atya? Az Atya, aki 
küldte Őt, lejött a mennyből és benne lakott. Tovább ment, azt mondta, 
„Mindig  azt  teszem,  ami  tetszik  az  Én  Atyámnak.”  Látjátok?  Ment 
megtenni  azokat  a  dolgokat,  amiket  az  Atya  mutatott,  hogy  tegyen. 
„Semmit sem cselekszem, hacsak az Atyám meg nem mutatja először.” 
Az Isten, aki küldte őt, ott volt a belsejében. „És ahogy az Atya küldött 
Engem  (ugyanazon  a  módon,  ahogy  az  Atya  küldött  Engem),  úgy 
küldelek Én titeket.”  Mi ez? Isten benned!  Folytatva  mit?  Ugyanazt  a 
munkát,  ugyanazt…  Jézus  mondta:  „Aki  hisz  (Akinek  Én  vagyok  a 
belsejében, a Szentlélek) – aki hisz (az már tanúsította a feltámadásomat), 
és  tudja,  hogy  benne  Vagyok…  Az,  aki  Bennem  van;  Ha  bennem 
maradtok, és az Én beszédeim bennetek maradnak…”
71. Most, azt mondod: „Jézusban maradok, de biztos, hogy nem hiszek 
az Isteni gyógyításban.” Az megmutatja, hogy Ő nincs ott.
72. „Hiszek Jézusban; ne higgy semmiféle Szentlélekben ma, nem úgy 
ahogy nekik ott megvolt!” Az mutatja, hogy Ő nincs ott. 
73. A Szentlélek bizonyságot fog tenni minden szóról, amit kimondott. Ő 
nem egy hazug. Ő nem fél senkitől vagy semmilyen szervezettől. Nem 
kell senki előtt meghajolnia. Ő szól, és aztán azzal marad. Ha a legfelső 
és szennyezett és képzett, vagy ahogy mi neveznénk, a pénzemberek, ha 
ők nem akarják  Ezt  befogadni,  Isten  képes  ezekből  a  kövekből  fiakat 
támasztani Ábrahámnak. Banditákat és szeszcsempészeket fog venni és 
minden mást, és felemeli őket. Isten meg tudja ezt tenni és meg is teszi. 
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Isten képes ezekből  a kövekből fiakat  támasztani  Ábrahámnak.  Valaki 
meg fogja ezt tenni, mert Ő Isten.
74. „Ha  bennem  maradtok  és  az  Én  beszédeim  bennetek  maradnak, 
kérjetek amit csak akartok,” mert az Ő beszédét kéritek, és az Ő Beszéde 
Élet. Szóljátok azt; ha Isten mondta azt, és biztosak vagytok benne, hogy 
Ő mondta, a Szentlélek bizonyságot tesz arról, hogy az Ige helyes, akkor 
tessék testvérem. Szóljad azt. Ott van az. „Mondjátok ennek a hegynek: 
„Mozdulj” Ne kételkedjetek a szívetekben, hanem higgyétek, hogy amit 
mondtatok, az meglesz.” Nem te vagy az, aki szól, hanem az Atya, aki 
benned lakik, Ő beszél. Nem te beszélsz ahhoz a hegyhez; az Atya, aki 
benned van, Ő beszél a hegyhez; annak mozdulni kell. „Az ég és a föld 
elmúlik,” mondta, „de az én Lelkem nem – vagyis az Én Beszédem el 
nem múlik.” Bizonyosan, az nem múlhat el. „Atyám…”
75. Most. „A cselekedetek, amiket én teszek…” Isten a gyülekezetében 
van, hogy folytassa a munkáját.  Ezért  küldte Ő a Szentlelket.  Most, Ő 
tudta ezt.  Tudta,  hogy nem lenne – nem lehetne  úgy megtenni,  mivel 
másképp… úgyhogy el kell küldenie… Az Atya elküldte a Fiút, mindazt, 
ami a Fiúban van, beléd helyezte.  És ugyanazt  a munkát,  amit  Ő tett, 
pontosan  ugyanazokat  a  cselekedeteket,  amiket  Jézus  tett,  ti  is  tenni 
fogjátok,  a  gyülekezet.  Nem szeretnétek  Isten munkáit  végezni?  Jézus 
mondta: „Ha az Isten dolgát akarjátok tenni, higgyetek bennem!” Hogyan 
hiszel benne? Nem teheted azt, amíg meg ne kapod a Szentlelket, mivel 
senki nem mondhatja, hogy Ő az Isten Fia. Azt mondod, amit valaki más 
mondott.
76. „A  Biblia  mondta,  hogy  Ő  az  Isten  Fia;  Hiszek  a  Bibliának.” 
Rendben. „A Biblia mondja, hogy Ő az Isten Fia; Hiszek a Bibliának. A 
pásztor mondja, hogy Ő az Isten Fia; hiszek a pásztornak. Anya mondja, 
hogy Ő az Isten Fia; hiszek anyának. A barátom mondja, hogy Ő az Isten 
Fia; hiszek a barátomnak.” De az egyetlen mód, ahogy mondhatom, hogy 
Ő az Isten Fia, amikor a Szentlélek bejön és bizonyságot tesz magáról. 
Akkor tudom, hogy Ő az Isten Fia. 
77. Senki sem hívhatja Jézust „Krisztusnak”, csak a Szentlélek által. Ott. 
Egy  ember  sem,  aki  az  Isten  Lelkétől  szól,  nem  mondta  Jézust 
átkozottnak, vagy nem mondja, hogy Ő volt valami akkor és valami más 
most. Az gyengévé és hibássá teszi Őt. Nem uram! Ő ugyanaz tegnap, ma 
és mindörökké. Minden igaz lélek bizonyságot fog arról tenni. Rendben.
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78. Most, Ő azt mondta: „Ezeket, amiket én cselekszem, ti is cselekszitek 
majd (János 14:12.)” Most ugyanazokat a cselekedeteket...
79. Ó,  mondják:  „A  gyülekezet  nagyobbakat  cselekszik  ma.”  Milyen 
értelemben? 
Ő azt mondta, „A cselekedetek, amelyeket én cselekszek.”
Azt mondják: „Nos, vannak misszionáriusaink az egész világon; az egy 
nagyobb cselekedet.”
De  Ő azt  mondta:  „A cselekedetek,  amelyeket  én  cselekszek.”  Most, 
tegyétek  azokat;  tegyétek  azokat  először,  aztán  beszéljetek  a 
misszionáriusokról.
80. Ma... valamikor ezelőtt beszéltem itt egy Mohamedánról, azt mondta: 
„Mohamed halott; ez igaz. Ő a sírban van, de valamikor fel fog támadni.” 
Azt  mondta:  „Ha  ő  feltámad  a  sírból,  az  egész  világ  tudni  fogja 
huszonnégy  órán  belül.”  Azt  mondta:  „Ti  azt  mondjátok,  hogy  Jézus 
kétezer éve feltámadt, és az embereknek még a harmada sem tud róla.” 
Ez azért van, mert egy értelmi szemszög szerint beszéltek róla. Egy iskola 
vagy képzettség álláspontjáról beszéltek. Ha ez az egész, Istennek nagy 
gyülekezete,  ide  számítva  a  katolikusokat,  protestánsokat,  együttvéve 
megkapta  volna  a  Szentlelket,  ez  a  világ  szilárdan  a  kereszténységen 
nyugodna.  Nem  lenne  olyasmi,  mint  a  kommunizmus.  Nem  lenne 
olyasmi,  mint  harc,  vagy  ellenségeskedés,  vagy  közönyösség,  vagy 
gyűlölet.  Jézus  a  trónján  ülne.  Isten  Paradicsomában  sétálnánk,  Örök 
Élettel, örökké élve, már új testben feltámadva, körbe járván, soha nem 
öregednénk, soha nem őszülnénk meg, soha nem lennénk betegek, soha 
nem  éheznénk,  járva  az  Úr  örömében,  beszélve  az  állatokkal  és...  Ó 
micsoda nap!
81. De mi mindent megtettünk azon kívül, amit mondott, hogy tegyünk: 
„Menjetek az egész világra, és prédikáljátok az evangéliumot.” Mit jelent 
az  evangélium?  Nem  csak  Igét,  hanem  erőnek  és  Szentléleknek 
megmutatását.  Az Isten Igéjének megnyilvánítása az evangélium. Nem 
teheted azt meg.
82. Most, Jézus tudta ezt, hogy Neki a gyülekezetében kell élnie; tehát 
tudta, hogy értelmi iskoláink lesznek. És ezt soha nem fogod megkapni 
egy  értelmiségi  iskolában.  Azok  ez  ellen  lesznek,  mert  minden,  amit 
ismernek az egy okos ember tanítása, valami hitvallás vagy felekezet, ami 
által élni akarnak. Úgyhogy ahhoz fognak igazítani, és annak a testnek 
egy tagjává tenni, és testvér, idéznek neked valamit egy hitvallásból, ami 
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úgy tűnik, mintha tökéletes lenne. „A nagy szent gyülekezet, az anya, ez 
fennáll nagyon... ez fennáll nagyon régóta.” Az ördög is. Már majdnem 
mindenhonnan  ki  lett  rúgva,  és  még  mindig  ugyanúgy  folytatja.  Igen 
uram. Ó, ők meg fogják próbálni idézni ezeket...
83. Így Jézus tudta, hogy lesz egy nagy értelmiségi mozgalom, csakúgy, 
mint  az  Ő napjaiban,  értelmi-  lábasok és  serpenyők  mosása,  és  ruhák 
viselése,  és kifordított  gallérok,  és minden,  amit  csináltak,  mindezek a 
különböző dolgok, amiket tettek.  Tudta, hogy azt fogják tenni. Így azt 
mondta: „Most, csak várjatok egy percet! Nem hagylak titeket árvákul; 
Ismét eljövök, hogy veletek legyek.  Ezért,” mondta,  „a cselekedeteket, 
amelyeket én cselekszek, ti is cselekedni fogjátok.”
84. Isten számára a Szentlélek elküldésének célja az volt, hogy folytassa 
egy embercsoporton keresztül, hogy folyamatosan megnyilvánítsa Istent 
a  világnak  (Pontosan.),  nem  hitvallás  által,  nem  felekezet  által,  de  a 
feltámadásának ereje által, valósággá téve az Igéjét, venni az ígéretét, és a 
kisebbség oldalán állva hinni Istennek; és figyelni amint a fekete égbolt 
eltakarodik és az Isten ereje megjelenik, és átveszi az irányítást. Ámen. 
Ezt  akarja  Ő!  Ezért  lett  küldve  a  Szentlélek.  Erre  a  célra  küldte  Azt. 
Tudjuk, hogy mi ez most. És ezért küldte Ezt.
85. Ezért semmi más vér nem fogja megszentelni az embereket. Én nem 
szentelhetlek  meg  titeket,  és  ti  sem  szentelhettek  meg  engem,  mert 
mindannyian  szex  által  születtünk.  De  Jézus  szex  nélkül  született.  Ez 
igaz.  Így az  Ő Vére  egy Megszentelő  volt.  És  Isten  lejött,  egy testet 
alkotott,  abban élt,  kiontotta  azt  a  Vért  ennek a  megszentelésére,  ami 
teljesen kiűzte a bűn és szégyen vétkességét. Akkor hiten keresztül, hittel 
ebben, Isten egyenesen lejön abba az emberi testbe, annak a Vérnek a 
megszentelése által, belehelyezi Ábrahám magját hit által, hogy higgye, 
hogy az a vér el fog jönni, az a tiszta Vér, ami egy csoda lesz, mint az Ő 
Vére.
86. Átment oda miután olyan volt, mint egy kihalt, hitt Istennek huszonöt 
évig, hetvenöt éves volt, és százéves koráig hitt. És Sára hatvanöt volt és 
hitt, amíg kilencven lett...  És olyan volt, mint egy kihalt...  És Isten azt 
mondta:  „Hogy az emberek  el  ne mulasszák,  vidd fel  őt  a  hegyre,  és 
ajánld fel áldozatként!”
87. Azt mondta a szolgáknak: „Maradjatok itt az öszvérrel és várjatok. A 
fiam és én felmegyünk oda és imádkozunk, és a fiam és én visszatérünk.” 
Ó, hogyan fogja ezt megcsinálni? Ábrahám azt mondta: „Úgy kaptam őt, 
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mintegy kihalt, és tudom, hogy Ő, aki őt adta nekem, mintegy kihaltnak, 
képes őt feltámasztani a halálból, hacsak megtartom az Igéjét! Megtart... 
Megtartom az Igéjét; Ő képes őt feltámasztani a halálból,” Tökéletesen 
Krisztusról beszél.
88. Ott van Ő. És azon a Vérsejten keresztül jött elő a Szentlélek, ami 
körbevette  magát  egy testtel,  amit  Jézusnak hívtak.  Az a Vér egy utat 
szentelt, hit által, hogy hívja az Isten megváltottait vagy választottait. És 
mikor elfogadtad, akkor a Szentlélek kivett minden gonoszságot belőled, 
Ő költözik be, Isten maga, hogy munkálja az Ő akaratát.
89. Itt lent, ahol az a gonosz főnök mogorva, és ez az öreg ez és ez emitt 
így  és  így  csinál,  és  ez  az  öreg  fickó  erről-  ez  ellen  beszél.  Egy 
Szentlélekkel betöltött ember egyenesen szembenéz ezzel. Ámen.
90. És  felismerték.  Tudatlanok  és  tanulatlanok  voltak,  de  azok 
felismerték, hogy ők Jézussal voltak. Ezért jött a Szentlélek. Egy kis öreg 
halász  nem  tudta  a  nevét  aláírni.  De  ott  állt  és  azt  mondta:  „Kinek 
higgyünk,  embereknek  vagy Istennek?  (Ámen.)  Tudjátok  meg,  tovább 
fogunk prédikálni a Jézus Nevében!” Á, micsoda bátorság!
91. Tudta hogy neki- „Volt egy otthona odaát.” (Branham testvér énekel- 
szerk.) Ez igaz. Egy vándor és idegen volt itt; kereste az eljövendő várost. 
Mit számított neki az a képmutató pap? A menny Istenének uralma alatt 
volt,  aki feltámasztotta a Fiát,  Krisztus Jézust, és betöltötte őt az Isten 
szellemével, aki alkotta az eget és a földet. Tessék! Nem rémült meg tőle. 
Nem uram.
92. Halál, micsoda, amikor kivitték a kis öreg Istvánt oda és mondták: 
„Vond  vissza!”  Azt  mondta:  „Ti  keménynyakúak  és  körülmetéletlen 
szívűek és fülűek, mindig ellene álltok a Szentléleknek! Ahogy atyáitok 
tettek, ti is azonképpen!”
Azt mondták: „Halálra kövezünk!”
Azt mondta: „Nem tehetnétek ha...”
Majd megmutatjuk,  hogy megtehetjük-e vagy nem.” És nagy sziklákat 
ragadtak és elkezdték a fejére dobálni.
93. Felnézett  és  azt  mondta:  „látom a  mennyet  megnyílni.  Látok  egy 
létrát lejönni. Látom Jézust az Ő Felségének jobbján állni.” És a Biblia 
nem mondta  hogy  meghalt;  ő  elaludt.  Ó  nekem.  Majdnem  látok  egy 
angyalt  lejönni,  felemelni  őt,  és ringatni,  mint  egy kisbabát  egy anya, 
amíg elaludt. Ó nekem. Biztosan, ez a Szentlélek célja. És ezért küldte 
Isten a Szentlelket.
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94. A Szentlélek  azért  jött,  hogy  erőt  adjon  neked.  Van  még  néhány 
további Íráshelyem itt, csak egy percre. A Szentlélek azért jött, hogy erőt 
adjon  neked  (Én  nem...  Megtalálhatjátok  ezt.  Egyszerűen  túl  sok  ma 
estére), erőt adjon neked, erőt az imádkozásban. Vegyünk egy személyt, 
aki jó életet él, de mindig veszít, „Ó mondom neked...” Egy jó személy...  
„Ó, biztos, hogy szeretem az Urat, Branham testvér.” 
95. Mindig  vesztes;  soha  nem válaszoltatik  meg  az  imájuk.  Töltsd  be 
egyszer azt a kis asszonyt a Szentlélekkel! Figyeld mi történik! Amikor 
Isten elé megy, nem veszít. Bátran jön az Isten trónjához, hittel. Joga van, 
mert ő születés által az Isten lánya. Fogd azt a kis embert, olyan gyáva, a 
főnök  körbelökdösi.  Mondja:  „Várj  egy  kicsit  most  már!”  Valami 
változott. Látjátok? Megvan neki a Szentlélek. Ő erőt ad neked; az életed 
telve van erővel.
96. Erőt ad a beszédben. Lám, azok az emberek, akik féltek ott állni... 
Péter, Jakab, János, Lukács és mind a többiek, beértek a felső szobába és 
azt mondták: „Ó, nem maradhatunk tovább. Azok... Figyeljetek ide! Ott 
van kint Dr. ez és ez és ez. Ott van ez és ez és ez a rabbi. Tudjátok, neki 
négy egyetemi fokozata van. Hogyan állhatnánk meg vele szemben?”
Péter azt mondta: „Ó, emlékszem, amint egy napon halat adtam el annak 
az embernek.  Ő mondott  valamit,  és azt sem tudtam miről  beszélt.  Ó, 
soha nem állhattam ellene. De mit tett- mit tehetünk testvérek?”
Azt mondta: „Várjatok!”
„De itt vagyunk négy napja.”
„Csak várjatok tovább!”
„Meddig?”
„Amíg...”
„Nos, mondta Ő, hogy az ötödik napon?”
„Soha nem mondta, hogy meddig? Azt mondta, „Amíg...””
Úgyhogy tovább vártak, „Meddig?”
„Amíg...”
„Nyolc nap elmúlt.”
„Amíg...”
„Kilenc nap elmúlt.”
„Amíg...” 
97. És végül, amikor a pünkösd napja teljesen elérkezett,  mindannyian 
egy helyen egy akarattal voltak. Isten fölöttük volt egy tüzes felhőben. 
Isten  velük  járt  a  földön.  Most  valami  más  fog  történni.  Valami 
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megtörténőben van. Mindannyian egy helyen egy akaratban voltak.  És 
hirtelen  egy  hang  jött  a  mennyből,  mint  egy  hatalmas  zúgó  szél,  és 
betöltötte az egész szobát, ahol ültek. Széthasadt nyelvek ültek rájuk. Mi 
a  széthasadt?  „Megosztott”,  mint  a  dadogás.  Hallottatok  már  valakit 
dadogni? Így csinálnak: „Ö-ö-ö (Branham testvér utánozza a dadogást- 
szerk.).”  Látjátok?  Nem  tudnak  semmit  mondani,  „Széthasadt, 
szétosztott,” mint egy hasított  pata. Valami olyat  jelent, mint „hasított, 
megosztott.”  ők nem beszéltek;  nem fecsegtek;  nem csináltak  semmit, 
csak egy zajt. Kettős nyelvek ültek rájuk olyan, mintha tűz lett volna. Ó 
nem tarthatták magukat. És mindannyian betöltettek a Szentlélekkel. Hű!
98. Aztán mi történt? Mentek ki az utcára. „Hol van az a Jones rabbi? 
Hol van az a pajtás? Hol van az az értelmiségi óriás? Isten felettünk volt 
Mózessel  az  égő  bokorban.  Táplált  bennünket  felülről  a  mannával. 
Velünk járt három évig – vagy három évig és hat hónapig itt a földön. De 
most Ő bennem van. Nem én beszélek; ez Ő. Tudom ki Ő; tudom, hogy 
ki vagyok én. Én többé nem vagyok, és Ő van. Hozzátok őt ide!”
„Izráel  férfiai  és  akik  Júdeában  lakoztok,  legyen  ez  tudtotokra- 
tudtotokra,  és  figyelmezzetek  a  hangomra!  Mind  ti  prédikátorok  és 
rabbik...”  Hű! Nekem,  a  szólás ereje.  Ó. „Nem részegek ezek (kiállva 
azért  a  kisebbségért,  százhúsz a tízezerrel  vagy többel  szemben)-  nem 
részegek  ezek,  mint  ahogy  ti  gondoljátok,  lévén,  hogy  ez  a  napnak 
harmadik órája. (Egy Teljes Evangéliumi prédikátor vagyok.) Hanem ez 
az, ami megmondatott Jóel prófétától: „Lészen az utolsó napokban, szól 
az Isten, Kitöltöm a Lelkemet (Hű.) minden testre. És a ti ...” (Látjátok ott 
kint  Máriát  lélekben  táncolva,  nyelveken  szólva,  és  úgy  viselkedve?) 
„Minden  testre,  a  szolgálóimra  is  kitöltöm  az  Én  Lelkemet.  Jeleket 
mutatok  az  égen  fönt  és  lent  a  földön,  Tűzoszlopokat  és  füstnek 
gőzölgését.” Isten a népében volt akkor. Látjátok? Ámen.
99. „Nos, milyen fokozatod van?” Mi -volt- milyen iskolából jöttél?
100. „Az épp most nem számít.” Ó, kezdte betölteni az Írást. „Dávid látta 
Őt előre:  „Az Úr mindig  előttem van...  Nem lesz elvéve.  Azonfelül  a 
szívem örvendez, mivel – és a nyelvem boldog. Nem hagyja a lelkemet a 
pokolban,  és  nem engedi,  hogy az  Ő Szentje  rothadást  lásson.”  Hagy 
szóljak nyíltan nektek! Dávid pátriárka meghalt és el is temettetett, és a 
sírja  nálunk  van  mind  a  mai  napig.  De  próféta  által  előre  látta  az 
Igazságos eljövetelét. És legyen tudtotokra, hogy Isten azt a Jézust, akit 
gonosz kezeitekkel megfeszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette.” Ámen.
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„Férfiak és testvérek, mit tehetünk, hogy üdvözüljünk?”
Mondta:  „Térjetek  meg  mindnyájan,  és  keresztelkedjetek  meg  a Jézus 
Krisztus  Nevében  a  bűneitek  bocsánatára,  és  veszitek  a  Szentlélek 
ajándékát. Mert nektek szól az ígéret és a gyermekeiteknek, és azoknak, 
akik távol vannak, akiket az Úr a mi Istenünk valaha is elhív.” Ámen.
101. Ameddig  Istennek  van  egy  népe,  Istennek  van  egy  gyülekezete, 
Istennek megvan a Szentlelke, hogy azzal meneteljen. Ezért adta Isten a 
Szentlelket.  Értelmiségiek  fognak  támadni,  mindig  is  úgy  volt.  De 
Istennek van egy kisebbsége valahol. Istennek van egy kis gyülekezete, 
ami  tovább  megy  a  Szentlélek  keresztségével,  hogy  igényelje  a 
Világosságot. És ők lesznek azok, akik a bizonyságuk által megítélik a 
világot. Nem mondja a Biblia, Jézus mondta: „Boldogok a tiszta szívűek, 
mert  ők Istent meglátják,”  és a másik azt mondja,  hogy az igazak – a 
szentek  ítélik  meg  a  földet?  Biztosan,  a  mai  bizonyságod  fog  ítéletet 
hozni erre a városra. A Szentlélek keresztségéről és az Isten erejéről, egy 
szent életről tett  bizonyságunk fog ítéletet  hozni erre a városra. Mikor 
ez...
102. Az elsőkből lesznek utolsók; az utolsókból lesznek elsők. Nem fogok 
semmit tudni Sankeyről, Moodyról a feltámadásukban. Ők nem fognak 
semmit  tudni rólam ebben, de én ebben fogok állni,  hogy bizonyságot 
tegyek. Ti is. És azon keresztül, a világosságod ragyogtatása által, és a 
Szentlélek keresztsége által, és az élet által, amit élsz, és a dolgok által, 
amit Isten tett,  hogy bizonyítsa,  hogy itt mozog; és az értelmiségükkel 
elsétáltak ettől, a szentek által lesznek megítélve. Már el lettek ítélve; már 
átmentek azon.
103. Ó nekem! Beszéltem az imádság erejéről, a beszéd erejéről, a szent 
élethez való erőről. Ámen. Ezt kell tennie a Szentléleknek.
104. Néhányan közületek elsétálnak azt mondva: „Nos, egyszerűen nem 
tudom abbahagyni az ivást. Egyszerűen nem tudom ezt abbahagyni.” A 
Szentlélek  eljön,  hogy  benned  éljen,  hogy  elvegye  mindezt  a  „nem 
tudom”-okat tőled (Ez igaz.): ráveszi az asszonyokat, hogy abbahagyják a 
hajuk  vagdosását,  ráveszi  őket,  hogy abbahagyják  a  rövidnadrágok  és 
nadrágok viselését (nincs kifogás), ráveszi, hogy abbahagyják a fecsegést. 
Ó igen. Erre van Ez, hogy szent életet adjon neked. Ez követni fogja a 
Biblia utasításait minden alkalommal.
105. Az asszonyok azt mondják: „Túl meleg van, egyszerűen muszáj ezt 
hordanom.  Megfájdítja  a  fejem,  ha  hagyom  a  hajamat  megnőni.”  De 
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nincs  a  kifogás  a  Szentlélekkel.  Ez  ott  van,  hogy  azt  úgy  tegye.  Ez 
pontosan fogja követni az Igét. Ezt kell tennie a Szentléleknek. Ez azért 
van, hogy rávegyen benneteket, férfiakat, hogy elfordítsátok a fejeteket 
azoktól  a  félmeztelen  asszonyoktól  és  abbahagyjátok  az  utánuk  való 
vágyakozást. Ja, gyülekezeti tagok... Ezt kell Ennek tenni.
106. Azért  van,  hogy  rávegyen  benneteket,  hogy  abbahagyjátok  a 
dohányzást és ivást, és hogy nagyok akarjatok lenni. Ez ki fogja azt venni 
belőletek.  Ez  megaláz  benneteket,  mikor  azt  teszitek.  Erre  van  a 
Szentlélek. Ez egy szent életért van (Ez igaz.): Rávesz, hogy abbahagyd a 
pletykálkodást;  rávesz,  hogy  abbahagyd  a  kártyázást,  kockajátékot,  és 
mindezeket  a  többi  dolgokat,  amit  a  sarkon  csináltok.  Rávesz,  hogy 
abbahagyd  azt  a  viselkedésmódot,  ahogy  csinálsz,  a  feleségedhez 
hűtlenül élve. Ezt fogja Ez tenni. Ez igaz. Elveszi tőled azt, hogy valaki 
más  feleségével  akarj  összeházasodni.  Ez  pontosan  igaz.  Az,  ami  Ez. 
Azért  van,  hogy  szent  életet  élj.  Erre  való  erő  a  Szentlélek,  hogy az 
érzelmeidet  a  fenti  dolgokra  fordítsa,  ahol  Isten  áll  a...?...  A Krisztus 
értelme benned. Nem tudod azokat a dolgokat nézni. Amikor rájuk nézel, 
elfordítod a fejedet. Ez igaz. Azért van, hogy rávegyen...
107. Azt mondod: „Nem tudom ezt megtenni. Ó, egyszerűen nem tudom 
ezt megtenni!” Biztos, hogy te nem teheted. De a Szentlélek ezért a célért 
jött. Ezt tette. Eljött, hogy kivegye ezt belőled, mindazokat a szokásokat 
és  dolgokat,  amit  csinálsz.  Azt  a  régi  rágalmazást,  elkülönülést,  azt 
mondani: „Dicsőség Istennek, metodista vagyok. Semmi közöm nem lesz 
azokhoz  a  régi  szent-hempergőkhöz.”  A  Szentlélek  azért  jött,  hogy 
kivegye azt belőled.
108. „Baptista vagyok.” „Presbiteriánus vagyok; nem mennék oda ahhoz a 
csomó  kis  régi  szent-hempergőhöz.”  A  Szentlélek  azért  jött,  hogy 
kivegye  mindazt  a  keménységet  belőled.  Ez  Ez.  Ez  megmos  téged  a 
Vérben, kivasal téged. Ezt jött Ez tenni. Jött hogy helyreigazítson. Azt 
mondta:  „A  görbéket  egyenessé  tegye.”  Ezt  jött  Ez  csinálni, 
kiegyenesíteni, a magas helyeket alacsonnyá tegye,  a hegyeket olyanná 
tegye,  mintha  táncolnának,  mint  kicsi  kosok,  és  a  levelek  tapsolnának 
neked  kezeikkel.  A  madarak  másként  énekelnek.  Örömharangok 
csengenek. Nincs kibúvó. Ezt jött Ez tenni.  Erre a célra küldte Isten a 
Szentlelket, hogy ezeket tegyed. Hogy munkálkodj – járj Ő szerinte.
109. Most,  nem  akarlak  megsérteni,  de  mondtam  nektek,  hogy  a 
legmélyebb  őszinteséggel  vagyok  itt.  Hogy  ne  csipkelődjek  veletek, 
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egyszer-egyszer  leugrok  a  vonalról  valahol  (és  csak  maradok  az 
Igazsággal.),  de ott maradva és olyan módon téve azt, hogy ne csípjen 
túlságosan.
110. De el akarok nektek mondani valamit. Ha a Biblia Azt mondja, hogy 
helytelen egy asszony számára, hogy levágja a haját, és azt mondod, hogy 
neked megvan a Szentlélek, és aztán levágod a hajad, én tűnődöm, hogy 
megvan-e neked. Ne sértődjetek meg! Ha ez megsért,  az mutatja, hogy 
van egy másik jel, ami ellened szól.
111. Ha a biblia  azt  mondja,  hogy helytelen  az asszony számára,  hogy 
olyan ruhát vegyen fel, ami a férfihoz tartozik, és ti hordjátok ezeket a kis 
öreg overallokat és nadrágokat idekint az utcán... Ti felnőtt asszonyok... 
Azt  hiszem  egy  kisgyerek  rendben  lenne-  gondolom,  ha  a  kisfiúkkal 
játszanak és ilyen dolgok. De nézd, mikor ti – mikor ti felnőtt asszonyok 
tizenöt, tizenhat, tizennyolc évesek, és egészen a nagymamáig, itt kint az 
utcán...  És a Biblia azt mondja,  hogy utálatos az Isten előtt,  hogy egy 
asszony ezeket  hordja,  és  ennek ellenére  hordjátok,  és  azt  mondjátok, 
hogy nektek megvan a Szentlélek? Tűnődöm néha! A Szentlélek követni 
fogja Isten Igéjét betű szerint. És egy prédikátor a szószék mögött,  aki 
nem kapott elég kegyelmet, hogy prédikálja ezt, kételkedem, hogy neki 
meglenne Ez. Nos, erre van a Szentlélek.
112. Ez azért van, hogy kenetet adjon a prédikátornak. Ez azért van, hogy 
szentséget  adjon  a  csoportnak.   Azért  van,  hogy  rendbe  tegye  a 
gyülekezetet.  Azért,  hogy  elhozza  a  lélek  egységét.  Azért  van,  hogy 
egyesítsen  bennünket  erőben.  Azért  van,  hogy  egyesítsen  bennünket 
szeretettel,  testvéri  szeretettel.  Nem érdekel,  hogy  metodista,  baptista, 
presbiteriánus, lutheránus vagy, bármi vagy, ha egy Szentlélek által egy 
Testbe kereszteltettünk be, és a Jézus Krisztus Testének tagjaivá váltunk 
és  nem...  Sem jelenvalók,  sem következendők,  éhség,  éhínség;  semmi 
nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől, a Krisztus szeretetétől – 
Isten szeretetétől, ami Krisztusban van, mivel az Ő Lelkétől születtünk, 
megmosva  a  Vérében.  Új  teremtmények  vagyunk.  Ezt  jött  elvégezni 
Isten. Erre van a Szentlélek. Igen uram. Erre...
113. Most, emberek. Nézzetek a szemembe. Sok kéz felemelkedett, hogy 
megvan nektek a Szentlélek. Látjátok? Biztos, hogy úgy volt. Ó. Most, 
csak itt fogok ugrálni egy kicsit. Ez szalagra van véve. De többet fogunk 
még hozzáadni holnap este. Ha azt mondod, hogy neked megvan Ez, és 
vétkes vagy ezekben, tűnődöm mi vezet téged! Isten soha nem fog téged 
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kivezetni  az  Igéből.  Az  Igével  fog  téged  tartani,  mert  az  Isten  saját 
gyülekezetének törvénye a népe számára, asszonyok és férfiak számára.
114. Nos, azt mondod: „Nem okoz kárt nekem, ha ezt vagy azt teszem.” 
Nem? Az Ige azt mondja, hogy igen! És ha a Szentlélek benned van, az 
egyenesen  az  Igéhez  vezet  téged.  Nem  lesz  kibúvó.  Isten  nem  tesz 
módosításokat vagy kivételeket.  Ő hagyja a lábnyomot és te abba lépsz. 
Ennyi az egész. Így van ez mindenkivel. Ugyanazon a módon jössz. 
115. Péter  azt  mondta:  „Térjetek  meg  mindnyájan,  és  keresztelkedjetek 
meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, akkor 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Látjátok? Ez az. Meg kell ütnünk 
azt a szintet.
116. Most, nem akarlak megsérteni. Túlságosan szeretlek benneteket. De 
testvér, testvérnő, felismeritek, mit- hogy tudom, hogy meg kell állnom 
az utolsó napokban annál a feltámadásnál ezzel a generációval, és számot 
adni  erről  az  Igéről?  És  a  Szentlélek  mutatja  ezt,  és  én  prédikálok 
odakint, hol fogtok ti állni? Hogyan fogtok átmenni ezzel? Nem teheted, 
barátom.  Ne… Most  hagyjátok  azt  abba.  Bármit  csináltok,  ami  rossz, 
hagyjátok abba! Azt mondod: „Nem tudom.” Akkor még nincs benned a 
képesség  . 
117. Amikor a Szentlélek eljön, hatalmat ad neked a világ felett.  És ha 
te… Figyelj mit mondott: „Ha szeretitek a világot, és a világ dolgait, ez 
azért  van,  mert  az  Isten  szeretete  nincs  bennetek.”  Most,  nincsenek 
kibúvók. Ő világossá teszi ezt, és nekünk el kell jutnunk erre a pontra. 
Tudom,  hogy  azt  gondoljátok,  hogy  rettenetes  vagyok.  De  én  csak 
szörnyen tele vagyok épp most. Látjátok? Figyeljetek! Az igaz.
118. Most,  nőj  fel  ehhez,  testvér,  testvérnő!  Ne  engedd,  hogy  ezek  az 
értelmiségi  testületek  itt  körben  azt  mondják  neked:  „Ó,  az  egy régi-
ködös dolog.” Ha ez régi ködös dolog, akkor Isten régi-ködös. És ha Isten 
régi-ködös, akkor én is. Ámen. Olyan akarok lenni, mint Ő! Miért? Az Ő 
Lelke van bennem, ami éhezik és szomjúhozik, mindent, ami az Igével 
ellentétes, úgy nevezve…
119. Ha az emberek azt mondják: „Az rendben van ha- ó, ha egy ember 
szórakozásból kártyázik és csak egy-két ötcentest tesz fel rá, az rendben 
van.” Isten azt mondja, hogy nincs rendben.
120. „Ó, ha csak egy kis társasági italt iszol, csak egy kicsit megittasodsz 
néha…” De Isten azt mondta: „Jaj annak.”
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121. Ó, azt mondod: „Rendben van, Branham testvér. Vágom a hajamat, 
mivel igazából; egy asszony, tudod – a többi asszony is ezt teszi..” Nem 
érdekel,  hogy mit  csinál a többi asszony! Azok nem a te példaképeid, 
vagy  nem  főnökeid.  Ha  neked  megvan  a  Szentlélek  benned,  követni 
fogod  az  utasításait,  függetlenül  attól,  hogy  mit  mondanak  rólad  az 
emberek.
122. „Nos, Branham testvér, túlságosan meleg van, és egyszerűen fel kell 
vennem ezeket a kis ilyen és ilyen ruhákat.” A pokol annál is forróbb, 
kedves  testvérnő!  Hagy  mondjam  el  neked!  És-és  ne  csináljátok… 
Emlékezzetek arra!
123. És  a  Szentlélek  mindig  az  Igazsághoz  vezet  benneteket,  és  az  Ő 
Igazsága  az  Ige.  „Az  Én  Igém Igazság.  Legyen  minden  ember  szava 
hazugság és az enyém az igazság.”
124. És  csak  gondoljatok  bele,  egy  utálatosság!  El  tudjátok  képzelni? 
Szörnyű  szó  ez,  egy  szolgálónak  kimondani,  de  mentem  már  a 
mellékhelyiségbe olyan  helyeken,  ahol  olyan  lenne… Majdnem vissza 
kellene fordulnod. Az annyira olyan volt… És szennyes dolgok a falon. 
Gondoltam: „Hogy a világban lehetnek az emberek ennyire lesűlyedve?” 
És  bűz…  Amikor  ilyen  helyekre  mentem  be,  gyakran  gondoltam: 
„Micsoda  bűz!”  Így  kellett  tartanom az  orromat,  hogy  megmossam a 
kezem. Félnék attól,  hogy megfogjam a kilincset újra, nemi fertőzés és 
dolgok lennének.
125. És  azt  gondoltam:  „Ó…” Egy  nap  a  repülőtéren  állva,  egy  ilyen 
helyre  mentem  be-  vagy  egy  vasúti  hely  volt.  Bementem  oda,  és 
gondoltam: „Ó, irgalom…”
126. És  valami  mondta  nekem:  „Ilyen  szaga  van  a  világnak  Isten 
számára.” Ez egy utálatosság.
127. És gondoltam, amikor látok egy asszonyt sétálva le az utcán, olyan 
módon viselve magát a férfi ruháival magán, így néz ki ez Isten számára; 
ez egy utálatosság, valami, ami szennyes és bűzlik Isten előtt. Mégis, az 
asszony elmegy gyülekezetbe vasárnap, és kidíszíti magát. Lemegy oda 
egy ember, és iszik, és csal, és szereti a pénzt, és becsapja a felebarátját, 
és minden más, hogy egy kis pluszpénzhez jusson, és ilyen dolgokat tesz, 
és szerencsejátékozik, és dohányzik és iszik és hazudik, és aztán elmegy a 
gyülekezetbe  és  bizonyságot  tesz:  utálatosság,  erkölcstelenség.  Ez  az 
észbeli gyülekezet.
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128. Mondod: „Nos, a gyülekezethez tartozok.” Igen. És ki kell engedni a 
gyülekezetet  tizenöt  percre,  hogy  az  összes  diakónus  és  mindegyikük 
dohányozhasson,  és  a  pásztor  is,  mielőtt  visszamehetnének  az 
összejövetelre. Mondd meg nekem… Válasszátok el magatokat minden 
tisztátalan dologtól! „Megrontja a testet, elpusztítom azt.” Isten mondta, 
hogy megteszi.
129. És  ma  többnyire  –  a  rák  okozója…  A  torok  és  tüdőrákos 
elhalálozások  kilencven  valahány  százalékát  a  cigarettázás  okozza. 
„Megrontja a testet, elpusztítom azt.” De ők annyira a pokol felé tartanak, 
úgy tovább hömpölyögve, nem tudják. És néhány prédikátor a szószéken 
állva négy főiskolai osztállyal, maga is dohányzik. Hagy mondjak neked 
valamit,  testvérem!  A  Szentlélek  azért  lett  küldve,  hogy  kihívja  az 
embereket és asszonyokat abból a dologból. Szakasszátok el magatokat! 
A „gyülekezet”  szó azt  jelenti  „elválasztottak”.  „Gyertek  ki  közülük,” 
mondta a Biblia. „Ne illessétek tisztátalanságukat, és magamhoz fogadlak 
titeket; és fiaim és leányaim lesztek, és Én Istenetek leszek.” Ó nekem! 
Nem akarok durva lenni,  de őszinte  és szavahihető  akarok lenni.  Igen 
uram! Ó milyen rettenetes dolog.
130. Férfiak és asszonyok, hol állunk ma? Hol vagyunk? Álljunk meg!
131. A múlt  este,  egy  kis  régi  ülőke  fölött,  a  szobában  (Most  zárnom 
kell.), egy régi kis Duofold zsámoly, három vagy négynapnyi imádkozás 
után, így olyan helyre jutottam, körbe járva és gondolva „Ó Istenem…” 
És olyan helyre jutottam, amíg nem tudtam mit tegyek. Azt mondtam: 
„Istenem,  az  út  végén  vagyunk.  És  felismerem,  hogy  elhanyagoltam. 
Voltak  hívásaim,  hogy  menjek,  és  fáradt  voltam  és  nem  akartam 
megtenni.”  Aztán  azt  gondoltam:  „Látom az  én  Uramat  átvánszorogni 
amott a sötétségen, amikor olyan fáradt volt, hogy alig tudta egyik lábát a 
másik után rakni, de nem volt túl- megállt az asszony miatt, aki – aztán a 
fiúért, akit kihoztak oda, aki halott volt, míg átmehetett és megérinthette a 
koporsót, és használta azt a kis erőt, ami volt Benne, hogy feltámassza azt 
a fiút. Hát hogy fáradtam én el? Mi van velem, Uram?” Itt gondolkodom: 
„Hát öregszem. Nem tudom azt megtenni.”
132. Ott volt Mózes (ugyanaz az Isten, akit én szolgálok), ott állt százhúsz 
évesen.  Ott  volt  Káleb,  kilencven  évesen ott  állt  kardal  a  kezében  és 
mondta: „Józsué negyven éve adta ezt a kardot a kezembe.” Nyolcvan 
éves  volt  akkor.  Mondta:  „Ugyanolyan  erős  ember  vagyok  ma,  mint 
akkor voltam.” Ámen.
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133. Azt mondtam: „Istenem légy irgalmas hozzám!” Mondtam: „Ó, nézz 
ide! Én mindig…” És kézen fogtam a feleségem (ott),  efölött  a Biblia 
fölött és az ő kis Bibliája fölött és mondtam: „Édesem, túlságosan negatív 
voltam.  A  Szentlélek  elítél  engem  bennem.”  Mondtam:  „Gondolok 
azokra  a  mókusokra  odakint.  Gondolok  Hattie  Wrightra  ott  és  a  kis 
fiúkra. Gondolok arra, hogy mit tett Isten, megmutatva, hogy olyan Isten 
Ő, aki tud teremteni.” Halleluja! Gondoltam: „Ő megmondta nekem ezt 
évekkel ezelőtt, „Nem hagylak el; nem távozom el tőled. Senki sem állhat 
meg  előtted  életednek  minden  napjaiban.  Veled  leszek.  És  ettől  a 
megkülönböztetés kezétől, eljön az idő, hogy tudni fogod a szív titkait. 
Azután, feljebb és feljebb emelkedik.”” Egy évvel később tökéletesnek 
bizonyult az egész világon. Itt jön ez-ez a másik nagy szolgálat messze 
efölött.  Azt  mondtam:  „Édesem,  megfogom  a  kezed.  Az  Isten 
segítségével és Isten kegyelmével, soha ne engedje hogy ismét negatív 
legyek! Hagy menjek ki erre az ébredésre, hogy úgy prédikáljak, mint 
soha ezelőtt. Hagy menjek ide először is, hogy megszenteljem magamat, 
és  utat  készítsek  az  embereknek,  hogy  a  saját  bűneim,  a  saját 
hanyagságom a  Vér  alatt  legyenek,  a  saját  hiányosságaim a  Vér  alatt 
legyenek,  hogy  kimehessek  és  mondhassam:  „Kövessetek  engem, 
emberek!””  Ez igaz.  Gyűlölök  egy olyan  fickót  látni,  aki  azt  mondja: 
„Menj és csináld!” Szeretek olyan valakit látni, aki bemutatja, hogy hogy 
kell csinálni. Igen uram!
134. Valamikor ezelőtt volt egy tűz itt lent a városban, a Pfau Olaj Vállalat 
kigyulladt. Ott volt lent a Jeffersonville-i tűzoltóság. És egy barátom (egy 
jó  ember),  egyáltalán  nem  volt  hozzászokva  ilyen  nagy  tüzekhez, 
odasétált mondva: „Locsoljatok egy kis vizet ide, fiúk! Locsoljatok egy 
kis vizet oda!”
Itt  jönnek  a  kis  Clarksville-iek  föl  oda:  „Csing-ling,  csing-ling.” 
Fölsiettek oda, és azt mondta- a tűzoltóparancsnok kiugrott, azt mondta: 
„Locsoljatok  egy  kis  vizet  ide  le!  Törjétek  itt  be  ezt  az  ablakot! 
Locsoljatok oda egy kis vizet!”
135. De a folyón túlról képzett tűzoltók jöttek Louisville-ből. Az a nagy 
kampó és létra alig ált meg, mire a parancsnok már a létra tetején volt. 
Amikor a létra felment, ő ott volt a tetején. Megdobta a fejszéjét mielőtt 
odaért,  és kiütötte  az ablakot,  mondva:  „Gyerünk fiúk!” Ez az!  A tűz 
néhány percen belül kialudt.
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136. Nem „Locsoljatok egy kis vizet ide; locsoljatok egy kis vizet oda!” 
Az ezekre az értelmiségi prédikátorokra emlékeztet.
Gyerünk,  menjünk!  Tudom,  hogy  ez  az  Igazság.  Megízleltem,  és 
láttam!...  A  Szentlélek  igaz.  Isten  jó.  Nem  próbáld  itt,  próbáld  ott. 
Menjünk Ő belé! És Ő itt van. Ez számodra van. Isten odaadta az erejét a 
gyülekezetének.  Nem  kilocsoljuk  ezt  itt  és  kilocsoljuk;  Semmit  nem 
fogtok elérni.  Menjetek elől!  Ámen.  Hű. Ne is tudjatok ránézni többé. 
Ámen. Mit fogunk csinálni?
137. Minden itt ülő személy be van töltve valamivel. (Aztán zárni fogok. 
Lehet,  hogy kénytelen  leszek ezután.)  Be vagy töltve  valamivel.  Nem 
ülhetsz ott úgy, hogy ne lennél telve valamivel. Van benned egy élet. Az 
az élet kormányoz téged, és azt az életet egy szellem irányítja. Most, talán 
telve vagy a világgal, szeretve a világot vagy a világ dolgait. Isten legyen 
irgalmas hozzád! Talán telve vagy valamilyen gyülekezet hitvallásaival, 
valami  kis  imákkal,  amit  elmondasz,  gondolod,  hogy  az  lesz-  vagy 
valamilyen halott személyhez imádkozol, vagy valami jeleket mutatsz be 
magadon. Isten legyen irgalmas hozzád!
138. És talán telve vagy vallásossággal; és az még rosszabb. Az igaz. Az 
igaz.  A  Biblia  mondta,  hogy  az  utolsó  napokban  nagyon  vallásosak 
lesznek; megvan a kegyesség látszata- megvan a kegyesség látszata, de 
megtagadják  annak  erejét;  az  ilyenektől  fordulj  el.  Ha  telve  vagy 
vallásossággal,  nyomorult  vagy:  csak  vallás,  annyi  az  egész.  Ha 
hitvallásokkal vagy telve, nem tudod miről beszélsz. Ha a világgal vagy 
telve, vak vagy.
139. És ismét,  talán telve vagy a Szentlélekkel.  Ámen.  Remélem, hogy 
úgy  vagy.  És  ha  nem,  remélem,  hogy  megtelsz.  És  ha  telve  vagy  a 
Szentlélekkel,  akkor  mi  van  neked?  Van  erőd;  van  szereteted;  van 
békességed.  „Az  Én  békességemet  adom  nektek,  nem  úgy  adom  Én, 
amint a világ adja.” Van békességed; el vagy Pecsételve. Van egy jeled. 
Ámen!  Nyugalmad  van.  Kimondhatatlan  és  dicsőséggel  teljes  örömöd 
van. Le vagy horgonyozva. Ó nekem! Ez vagy a Szentlélekkel. Van… Ha 
telve  vagy  a  Szentlélekkel,  átmentél  a  halálból  az  életre,  várva  az 
általános feltámadásra az utolsó napon.
140. A mi urunk Jézus Krisztus által eljövendő világban, aki azt mondta, 
hogy eljön hatalommal és dicsőséggel… A tenger kiadja a halottait.  A 
Benne alvók halandó testei fel fognak… Benne alvók… Hogyan kerülsz 
Bele?  Egy  Lélek  által  mindnyájan  egy  Testbe  kereszteltettünk  bele. 
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Azoknak a romlandó testei, akik Benne alszanak, elváltozik és hasonlóvá 
lesz az Ő saját  dicsőséges testéhez,  ami  által  képes mindent  maga alá 
vetni.  „Hallottam  az  égből  egy  hangot,”  mondta  János.  „Azt  mondta 
nekem: „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg… akik 
az Úrban halnak meg mostantól fogva, mert megpihennek fáradságuktól, 
és a cselekedeteik követik őket.” Ezért küldte Ő a Szentlelket. Ó áldott 
bizonyosság, Jézus enyém. „Én Benne vagyok, és Ő énbennem; az Atya 
benne, és Ő az Atyában; és az Atya bennem, és én Őbenne.”
Jézus enyém.
Ó micsoda előíze az Isteni dicsőségnek!
Egy örököse vagyok az Isten által vásárolt megváltásnak,
Az Ő Lelkétől születve, mikor megmosott a Vérében.
Ámen! Nem adnám ezt semmiért. Ó nekem!
Minden rubin és gyémánt és ezüst és arany,
Az Ő kincstárai telve vannak, kimondhatatlan gazdagsága van.
Mert a Király gyermeke vagyok, a Király gyermeke vagyok:
Jézussal, a megváltómmal, a Király egyik gyermekévé tesz.
141. Ámen és Ámen! Nem cserélném ezt el. Nem cserélném ezt el; Van 
két vagy három további Írás… Aztán van egy másik Íráshely. Amikor – 
amikor  be  vagy  töltve  a  Szentlélekkel  (Ezek  a  dolgok  vannak  meg 
neked.), akkor mi vagy a világnak? Egy idegen! (Tudom, hogy későre jár, 
de soha nincs késő erre.) Egy idegen. Ó!
Zarándokok és idegenek vagyunk itt,
Keressük az eljövendő várost.
Az élethajó hamarosan jön, 
Hogy hazagyűjtse a drágaköveket.
142. Hallom  a  víz  csobogását  ott  az  Ohio  folyón.  Amikor  egy  kis 
prédikátor-fiú  voltam,  körülbelül  huszonkét  éves,  énekelve  azt  ott,  és 
hallottam… Fölnéztem magam fölé, és hallottam egy Hangot, mondva: 
„Nézz fel!”. Itt jön az a nagy Világosság függve ott, lejött fölém, és azt 
mondta:  „Amint  Keresztelő  János  a  Krisztus  első  eljövetelének 
előfutáraként lett küldve, nálad lesz az Üzenet, ami a Krisztus második 
eljövetelének  előfutára  lesz.”.  Ó,  hogy  tudtam  ezt  elhinni?  De  mégis 
pontosan úgy történt. És ma este az ébredési tüzek égnek körbe és körbe a 
világon.  A  nagy  megváltott  Isten  Gyülekezete  kiemelkedett  arról  a 
helyről.  És  nagy  gyógyítási  mozgalmak,  és  jelek  és  csodatevések  és 
csodák jelzik előre az eljövetelt.
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143. Idegen és furcsa vagy.  Furcsa dolgokat  teszel,  másokat,  mint  amit 
szoktál. Nem úgy cselekszel, mint szoktál. Az emberek… A Szentlélek, 
amikor  eljön  rád,  és  Szentlélekkel  betöltött  leszel,  figyelmen  kívül 
hagyod  a  világ  dolgait.  Figyelmen  kívül  hagyod  a  dolgokat,  amik 
körülvesznek;  figyelmen  kívül  hagyod  azt.  Akkor  egy  –  egy  furcsa 
viselkedésű teremtménnyé  válsz,  rút  kiskacsává számukra,  a kis  sassá, 
ami a tyúk fészkében lett kiköltve, amiről prédikáltam: „És amikor a sas 
kiborítja a fészkét”. Vicces kinézetű teremtmény vagy számukra. De, ó 
nekem, járva a Király főútján. Ámen! Ó az egy főút a mennybe. A Király 
főútján járok. Mondják: „Nézd azt a szenthempergőt, azt a rút kiskacsát! 
Az az a szenthempergő prédikátor.”
144. Egy  híres  metodista  prédikátor  mondta  egy  embernek  ma 
Louisvilleben, azt mondta: „Szeretnék segíteni Billy testvérnek, de tudod 
mit tenne az, a nyakamat kellene adni érte.” Nem kell a nyakadat adni 
értem; Ő az életét adta értem. Ámen! Csak járva a Király főútján, annyi 
az  egész.  Ó  nekem!  Betöltve  az  Ő  Lelkével,  a  Lelkétől  születve, 
megmosva a Vérében, Halleluja boldogan…
145. És aztán egy másik dolog. Mégis? Mi késztet, hogy azt tedd? Még 
mindig emberi lény vagy. De mi késztet erre? Ez azért van, mert te, a 
szellemed felülről jött. Ez Isten benned.
146. Amikor  átmentem  Rómába,  megfigyeltem  hogy  ők,  mindenkinek 
római szelleme volt. Amikor elmentem Görögországba, mindegyiküknek 
Görög szelleme volt. Amikor Angliába mentem, mindegyiküknek Angol 
szelleme  volt.  Amikor  elmész  különböző  helyekre,  azt  találod…  És 
megtalálod az amerikai szellemet; az borzasztó.
147. Amikor bementem a San Angelo katakombákba Rómában, volt ott 
egy felirat: „Kérünk, amerikai asszonyok, vegyenek fel ruhákat a halottak 
tiszteletére!”  Amerikai  szellem…  Figyeld  őket,  amint  leszállnak  a 
repülőről,  azok  a  kis  ruhák  rajtuk  és  mindenki  rájuk  néz.  És  itt  jön 
Amerika Kisasszony. Az amerikai szellem. Megmondhatod, hogy honnan 
való: Felöltözve,  fiú, egy kis taknyos orrú puli kutyát  vonszolva maga 
mögött. Az igaz. Ó, igen! Ő –ő – ő Amerika, Amerika Kisasszony. Lefelé 
sétálva, tudjátok úgy büszkén lépkedve. Miért? Amerikai szelleme van. 
De  Jézus  azt  mondta…  Bizonyságot  tett  ez  ellen  azon  a  napon.  Azt 
mondta:  „Ti  erről  a  földről  valók  vagytok,  lentről;  Én  odaföntről 
vagyok.” És ha benned a Krisztus Szelleme van, akkor felülről való vagy. 
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Akkor  idegen  vagy  itt.  De  benned  van  annak  a  helynek  a  szelleme, 
ahonnan vagy; ezt próbálom elmondani.
148. Egy római átjön ide és vakarja a fejét;  és egy német jön ide;  egy 
amerikai megy oda. Miért? Annak az országnak a szelleme van rajtad, 
ahonnan származol.  Ez tesz bennünket annyira különbözővé a világtól. 
Fölülről  származtok.  Megszülettél;  egy  másik  Királyság  állampolgára 
vagy.  Hiszitek  ezt?  Az  a  Szentlélek,  Hogy  Isten  Királyságának 
állampolgárává tegyen.
149. Akkor,  ha  az  Isten  Királyságának  állampolgára  vagy,  milyen 
cselekvésre  késztet  az  téged?  Amilyet  Isten  tesz  az  Ő  Királyságában. 
Most,  hogyan  cselekszik  Isten  az  Ő  Királyságában?  Ez  szentség, 
igazságosság, tiszta gondolkodás,  tiszta  elme,  erő és szeretet,  megy az 
elveszettekért,  gyógyítja  a  betegeket,  csodákat  tesz,  nagy  dolgokat 
cselekszik. Akkor a világ számára bolondnak tűnsz; azt mondják: „Azok 
a fickók magukon kívül vannak.” Látjátok? De a Királyság állampolgárai 
vagytok.
150. Még egy Íráshely, ha le szeretnétek írni: János 12:24. Hagy idézzem 
ezt nektek azonnal. Jézus mondta: „Ha a földbe esett gabonamag el nem 
hal,  nem  hozhat  elő  egy  másik  életet.”  Most,  nézzétek!  Egy  záró 
megjegyzés  most.  És  aztán  emlékezzetek,  ez  feltétlenül,  most  nektek 
emberek – ez feltétlenül lényeges és szükséges és kényszerítő és kötelező, 
hogy  vegyétek  a  Szentlelket  most,  mert  ha  nem,  nem  jöhettek  elő  a 
feltámadásban. 
151. Most figyeljetek! Isten nem szegheti meg a törvényeit; tudjuk ezt. Ő 
követi a törvényeit. Most, egy gabonamagot, vagy szemet, fogunk venni, 
ahogy  Jézus  mondta  ott.  Persze  egy  szem  a  Bibliában  (Épp  ma 
olvastam.), a lenre vonatkozik, vagy bármilyen fajta magra, de... Búza, 
árpa, kukorica vagy bármi, az egy szem. De amikor a búzaszem a földbe 
esik...  Most,  van egy...  Mindannyian láttuk – tudjuk, hogy ez történik. 
Egy  búzaszem,  vagy  egy  kukoricamag  olyan  tökéletesen  nézhet  ki, 
amilyen csak lehet. És beteszed a földbe, és ha az a kukorica... Folytonos 
élete  van;  lemegy  ma,  reprodukálja  magát  a  szárban,  és  újra  lejön  és 
felmegy, és vissza lejön. Ez folytonos élet. Ha abban a kukoricában nincs 
meg az élet csírája, nem számít milyen csodálatosan néz ki, soha nem fog 
kikelni. Lemegy a földbe és megrothad, és ennyi. Részben (az anyagok) 
trágyakén és ilyesmiként használható a földben. De az hogy valaha is újra 
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élne, soha nem fog élni, hacsak nincs folytonos élet benne. Bárki tudja 
ezt. Egyszerűen lehetetlen.
152. Lehet  két  ember,  egyikük  pontosan  –  mindketten  ugyanolyanok. 
Egyikük lehet egy jó ember; tehetett jó cselekedeteket; tehetett ilyeneket; 
de hacsak nincs abban az emberben Örök Élet, soha nem fog felkelni a 
feltámadásban.  Nem  tudja  megtenni;  nincs  ott  semmi,  ami  felkelhet. 
Nincs semmi,  ami  felhozza őt;  nincs élet.  Így látod kedves  testvérem, 
kedves  testvérnőm,  hacsak  az  ember  újjá  nem születik,  semmiképpen 
nem  jöhet  vissza  ebbe  a  Királyságba.  Nem  jöhet.  „Hacsak  ez  a 
gabonamag bele nem esik e földbe és el nem hal...” Ő magáról beszél. De 
neki nem folytonos élete volt; Neki Örök Élete volt. És az élet, amit Ő 
adott nektek, hogy ugyanaz a fajta életed legyen... 
153. Most, ha csak emberi életed van, elegendő ahhoz, hogy mozgasson, 
nemi vágy... „A bujálkodó pedig élvén megholt.” Nem támadhatsz fel. Te 
lehetsz a legnépszerűbb lány az iskolában. A legnépszerűbb lány lehetsz a 
társaságod  kártyajátékánál.  A  legjobban  öltözött  asszony  lehetsz  az 
országban. Lehetsz a legszebb. Lehetsz a legszebb termetű. Egy bálványa 
lehetsz a férjednek. Mindez lehetsz, ami csodálatos. De testvérnő, hacsak 
nincs meg benned a Szentlélek, ami Örök Élet, ennek az útnak a végén 
véged van. És nem érdekel, hogy hogy nézel ki, vagy hogy vannak ezek a 
dolgok, vagy hogy mennyire népszerűtlen vagy népszerű, mennyire szép, 
vagy mennyire csúnya vagy; ha van Örök Életed, ott – élni fogsz örökkön 
örökké.
154. Amikor a hold és a csillagok elmúlnak, és a föld összefolyik a – a 
hegyekkel, és a sivatagokkal és minden – nincs többé, és a világ tántorog, 
mint egy részeg ember este hazafelé tartva, és a csillagok megtagadják, 
hogy ragyogjanak, és leesnek az égről, és a hold vérré válik, és a nap 
elpirul  és  elrejti  az  arcát,  amikor  meglátják  eljönni  az  ember  fiát, 
ragyogni fogsz a Jézus Krisztus igazságában, hogy előjöjj a sírból, mint 
fiatal, gyönyörű asszony, hogy megkapd a társad és élj örökkön örökké és 
örökké; és végig az örökkévaló korokon át, még mindig élni fogsz. Ezért 
van a Szentlélek.
155. Ha a legkisebb vonzást is érzed, ne utasítsd el! Mi a Szentlélek? Isten 
benned. Mire van Ez? Hogy folytassa a munkáját  a népe között;  hogy 
összehozza a gyülekezetét;  hogy elhozzon egy helyre egy gyülekezetet 
ebben az időben, messze a lutheránus, metodista és pünkösdi felett, egy 
helyre  egy  örökbefogadásra  és  egy  elragadtatási  kegyelemre,  hogy 
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amikor  a  gyülekezetnek  ez  a  része,  amikor  a  Lélek  bejön  ebbe  a 
gyülekezetbe itt, ez egyszerűen fel fog támadni. És ez előhozza, előhozza 
az  összes  megváltottat,  aki  megérintette  azt  a  Lelket.  Azok  a 
lutheránusok, akik ott álltak a teljes világossággal, ami nekik megvolt a 
megigazulásban.  Azok  a  metodisták,  akik  leestek  a  padlóra,  és  vizet 
locsoltak  az  arcukra  az  őket  megütő  Lélektől  a  megszentelődésen 
keresztül. Azok a pünkösdiek, akik föl alá járkáltak az utcán és „nyelv 
demongnak”  és  „csacsogóknak”  és  „libanyalvűeknek”  és  ilyeneknek 
nevezték őket; ők igazságosságban fognak állni  Isten szemében azon a 
napon, olyan biztosan, mint ahogy itt van ez a Biblia. Ha hiszitek, hogy 
én egy szolga vagyok (Az Ő prófétájának hívtok engem, én nem hívom 
magamat  annak,  de  hallgassátok!),  Az  Úr  Nevében  mondom  nektek: 
Azokat,  akik  Krisztusban  vannak,  fogja  Isten  előhozni  Vele  az  Ő 
eljövetelekor, a feltámadásban, és csak azokat, akik Krisztusban vannak.
156. Hogyan  kerülünk  Krisztusba,  emberek?  Egy  hitvallás  által 
csatlakozunk? Nem. Egy kézrázás által húzatunk be? Nem. Egy víz által 
kereszteltetünk bele? Nem. Vagy egy felekezet által szerveztetünk bele? 
Nem. „De (I. Korinthus 12:13) – egy Lélek által (Szentlélek, Isten Lelke) 
mindannyian  (metodisták,  baptisták,  lutheránusok,  presbiteriánusok... 
„Járjatok a Világosságban, amint Ő a Világosságban van, közösségünk 
van egymással  és a Jézus Krisztus  Vére,  Isten Fiáé,  megtisztít  minket 
minden  gonoszságtól.”)  -  egy  lélek  által  mindannyian  egy  testbe 
kereszteltettünk bele és részesei lettünk az Ő kegyelmének.”
157. Nem mehetsz az ítéletre. „Aki hallja a beszédemet és hisz (Senki nem 
hihet, amíg nincs meg neki a Szentlélek.) - és hisz Abban, aki elküldött 
Engem (amikor a Szentlélek bizonyságot tett az Ő feltámadásáról) Örök 
Élete van, és nem megy soha ítéletre, hanem átment a halálból az Életbe.” 
Mit?  Soha  nem  kapsz  ítéletet.  Soha  nem  fogsz  a  fehér  trónnál  állni 
ítéletre;  már  itt  megkaptad  az  ítéletedet.  Átmentél  az  ítéleten,  amikor 
átmentél és mondtad: „Nem vagyok jó, és a tanulásom nem jó. Uram, jöjj 
belém, és vegyél át engem, és vezess engem Uram! Nem érdekel, hogy 
mit mond ez az őrült világ. Vezess engem Uram, a Lelked által!” Akkor 
ítéltettél meg. Megítélted magad, mint egy bolond Krisztusért. És az Ő 
igazságosságában  azon  a  napon  mi  halhatatlanul  fogunk  állni  az  Ő 
hasonlatosságában.
158. Csak egyetlen út, hogyan? „Egy Lélek által mindannyian egy Testbe 
kereszteltettünk.”  És  amikor  abban  a  Testben  vagy,  az  ítélet  már 
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megítélte  azt  a  Testet;  és  te  elfogadtad  Őt,  mint  a  bűneidért  való 
engesztelést. Azt mondod: „Én megtettem azt Branham testvér.” Akkor, 
ha a Szentlélek visszajött és adott neked egy pecsétet jelként, az a Lélek 
behoz téged a Krisztus Testébe. Másképp tértél vissza, és új teremtmény 
vagy Krisztus  Jézusban.  Átmentél  a  halálból  az  Életre.  A régi  dolgok 
elmúltak, és új vagy Krisztusban. Ámen.
159. Ó.  Kérlek,  hagy  győzzelek  meg,  keresztény  testvérem  vagy 
testvérnőm, ne engedd, hogy ez az ébredés elmenjen melletted! Meg kell 
kapnod  a  Szentlelket!  Mi  ez?  Az  Isten  Lelke.  Mire  van  ez?  Hogy 
vezessen  téged,  irányítson,  betöltsön,  megszenteljen,  kihívjon  a 
gyülekezetbe.  Mi  egy  gyülekezet?  Mit  jelent  a  „gyülekezet”  szó? 
„Kihívottak,  elválasztottak  (óh,  mennyire  tudnák venni  egy szolgálatot 
abból épp most.), kihívottak, elválasztottak,” idegenek, távol a világtól, 
zarándokok  és  idegenek,  vallva,  hogy  nincs  itt  földi  városunk,  ahol 
vágynánk élni. Ó nekem!
160. Amint Ábrahám és Izsák és Jákób időztek, sátorokban lakva a földön, 
vallva, hogy vándorok és idegenek, az örökös magja, az örökös ott régen; 
az atya, az örökös. Mi az ő magjaik vagyunk. És ők kerestek egy várost, 
aminek az építője és alkotója Isten volt. Ámen. Ők kutakodtak. És ma az 
ő magjaik még mindig keresnek egy várost, ami eljön...
161. Nem akarok ehhez a világhoz igazodni. Nem akarom, hogy közöm 
legyen ehhez a világhoz. Akarok – keresek egy várost, ami négyzetben 
épült. Keresek egy várost, aminek Örök Élete van, ahol a nap soha nem 
fog lemenni, ahol soha nem lesz öregkor, ahol soha nem lesz gyászszalag 
egy kilincsen vagy egy sír a domboldalon. Keresem azt a várost, aminek 
építője és alkotója Isten. 
162. Egyetlen módja van megtalálni azt. Ki lett vágva egy kő a hegyből 
kéz érintése nélkül, ez a világra gurulva összetörte azt, és az olyanná lett, 
mint a búza -vagyis a pelyva a szérűn. Hagy legyen az a Kő, a Krisztus 
Jézus,  botránykő  a világnak,  a  rajtaütés  köve,  egy nevetséges  kő,  egy 
botránykő a gyülekezetnek; de egy becses és vonzó Kő a hívőnek, egy 
bizonyosság  Köve,  a  nyugalom köve (Ó nekem!),  nyugodni...  Tudom, 
hogy  átmentem  a  halálból  az  Életbe.  A  lelkem  nyugalomban  van.  Ó 
„Gyertek  mindnyájan  énhozzám,  akik  megfáradtatok  és 
megterheltettetek,  és nyugalmat  adok a lelkeiteknek!” „Egy jel,  amiről 
gonoszul szólnak,” mondta a próféta Máriának. Ez egy Jel lesz. Biztos, 
hogy  az  lesz.  De  ez  egy  bizonyosság  lesz;  szeretet  lesz.  Ez  egy 
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megelégedés  lesz.  Ez olyan  valami  lesz,  hogy tudod, hogy átmentél  a 
halálból az életbe.
163. Testvérem,  testvérnőm,  mint  a  testvéred,  mint  a  szolgálód 
Krisztusban, hagy győzzelek meg teljes szívemmel, ne engedd, hogy ez 
elmenjen fölötted, vagy elmenjen melletted vagy alattad! Fogadd Ezt be a 
szívedbe,  és  egy  boldog  személy  leszel  a  földön!  Nem ígérem,  hogy 
kapsz egy millió dollárt. Nem uram! Leo testvér, gondolom, hogy túl sok 
olyan ígéret lett adva most, millió dollárok és olyan dolgok... Különböző 
emberek mondták: „Ha keresztény leszel, szerezel egy millió dollárt, és 
gazdag ember leszel.” Nem ígérek nektek semmit. Ezt ígérem nektek. Az 
egyetlen dolog, amit ígérhetek nektek az a megváltás. Az Ő kegyelme 
elegendő minden megpróbáltatásra.
164. Az emberek pünkösdkor még azt sem akarták, ami volt nekik. Most, 
beszéljetek a milliomosokról! Ők nem akarták azt sem, ami nekik volt, 
Angie  testvérnő!  Szeretnélek  hallani  énekelni  téged  és  Gertie-t 
mostanában (Hol van ő?), „Hazatérési hét”, a mostani napokban. Sokan 
közülük  átléptek  a  határon  azóta.  Ó  nekem!  Ők  nem  kértek  nagy 
dolgokat.  Nem  kértek  pénzt.  Hiszen  Péter  azt  mondta:  „Ezüstöm  és 
aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked.” És én is ezt mondom 
ma  este,  barátaim!  Az  öröm,  a  szeretet,  a  bizonyosság,  hogy  nekem 
megvan Krisztus és az Ő feltámadása:  amim van, azt  ajánlom nektek. 
Ajánlom  nektek,  mint  Isten  gyermekeinek.  És  te  gyere  és  maradj  a 
keresztnél, ha Isten hív téged, és ne kelj fel!
165. Amikor  jössz  holnap  este,  vagy  úgy  gyere,  hogy  bejössz,  és  itt 
maradsz, amíg véget ér, vagy gyere és imádkozni fogunk, és kezeinket 
tesszük  rád.  Gondoltam...  Ez  a  Bibliai  szabály:  kezeket  tenni  rájuk  a 
Szentlélekért.  És  aztán  fogunk  –  elmentek  az  otthonotokba.  Ha  itt 
maradtok, ha itt maradtok egész éjszaka, maradtok a következő napon, 
maradtok a  következő napon,  maradtok az ünnepek alatt,  itt  maradtok 
Újévig és maradtok tovább; maradtok amíg.
Az  –  ahogyan  utasítunk  erről  holnap  este,  megmutatva  nektek  a 
Bibliából,  hogy minek  kell  eljönni,  el  fog  jönni.  És  amikor  Ez  eljön, 
akkor nincs elég ördög a gyötrelemben... Tudod, hogy átmentél a halálból 
az  Életre.  Új  teremtmény  vagy  Krisztus  Jézusban.  A  menny 
örömharangjai fognak zengeni.
166. Othal  testvér,  mondom  neked,  hogy  az  tűzbe  borít  téged!  Ő  egy 
öregfiú itt ülve, egy idős testvérem, aki egy bandita volt fegyverekkel az 
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oldalán járkálva, keresve egy embert a sarkon, valakit, hogy szétlője az 
agyát. És mi történt? Egy nap odanézett és hitt az Életre. És tovább ment. 
Követte az összejöveteleimet. És a szegény alak, élelemre sem telt neki, 
és a sátor melletti bokrokban feküdt és aludt, éhezve és szomjazva. Egy 
nap  eljött  a  Szentlélek.  Ó  testvérem,  az  megváltoztatott  téged,  nem? 
Életet hozott, és elvette a halált. A gyűlölet elment és bejött a szeretet. Ó 
nekem! Ellenségeskedés és harc mind elestek; új Élet jött be. Figyeljetek 
ide  más  esetben  mások  és  mások,  szerte  mindenfelé.  Ó,  a  menny 
örömharangjai  zengenek.  Barátaim,  nincs  mód  számomra,  hogy 
kifejezzem ezt.
167. Figyeljetek,  hogy  átadhassam  ezt.  Ha  elhittétek  a  bizonyságomat, 
mint a Krisztusnak egy szolgájáét,  és próbáltam megmutatni nektek az 
Isten Bibliájából, hogy ez igaz, és ha a szavaim úgy tűnnek, hogy egy 
kicsit furcsán hangzanak, nézzetek arra a képre a tudományos világban! 
Figyeljétek a gyümölcsöt, amit ez a Tűzoszlop, ami az Izráel gyermekeit 
vezette, figyeljétek milyen gyümölcsöt terem Ez! Nézzétek mit tesz ez, 
mit mond! Nem én vagyok, aki beszél; ez Ő, aki beszél rajtad keresztül. 
Értitek?  Nem  én  látom  a  látomást;  Ő  szól  rajtad  keresztül.  Nem  én 
gyógyítom a beteget; ez Ő, aki benned van, gyógyítja a beteget. Nem én 
vagyok az, aki prédikál; én egy visszamaradt gyáva vagyok, aki elfutna 
már a gondolattól is; de Ő szól rajtam keresztül. Én nem ismerem az Igét; 
de Ő ismeri. Ez az! Ez az! Erről van szó, és Ő ott van. És ugyanaz az 
Isten  Angyala  épp  itt  van  ebben  az  épületben  ma  este.  Ó,  mennyire 
szeretem Őt!
168. Most, hányan akarjátok megkapni a Szentlelket? Vizsgáljuk meg az 
életünket!  Hányan nem kapták még meg,  és szeretnék, emeljétek fel  a 
kezeteket;  mondva:  „Branham  testvér,  a  szívem  mélyéből  szeretném 
megkapni a Szentlelket.” Isten áldjon meg titeket mindenhol!
169. Hányan vannak köztetek,  akik  megkapták  Ezt,  és  úgy szeretnének 
tenni, mint azok a Cselekedetek 4-ben, és mondani: „Ó Uram, Ó Uram 
nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, és mutass jeleket és csodákat a Te Szent 
Fiadnak, Jézusnak Nevében; És adj nekem teljes bátorságot és szeretetet a 
szólásra, és egy új betöltést!” Igen, az enyém is itt van! Isten adja ezt meg 
nekem! És hajtsuk meg fejeinket a legmélyebb őszinteségben, mindenki 
szívében tartva a vágyát!
170. Úr  Jézus,  bezárjuk  ezt  a  kis  összejövetelt  ma  este,  az  Ige  és  a 
Szentlélek  körüli  közösség  után.  Mennyire  megáldott  Ő bennünket  és 
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kitöltötte a szíveinkbe az Igéjének olaját. Vannak szolgálók; vannak itt 
olyan emberek, akik az élet minden területén megízlelték és meglátták, 
hogy jó az Úr. Tudjuk, hogy mi a Szentlélek most: Istennek egy ígérete. 
Ez Örök Élet mindazok számára, akik hisznek. 
171. És  tudjuk,  hogy  a  Szentlélek  volt  Jézus  Krisztus  Lelke,  ami 
visszaküldetett.  És Ő bennünk van ma,  úgy ahogy Isten felettünk volt 
abban  a  Tűzoszlopban.  Aztán  velünk  járt  a  –  egy  testben,  amit 
Immánuelnek  hívtak,  „Isten  velünk.”  És  most,  Ő  bennünk  van  a 
Szentlélek  által:  Isten  bennünk.  Ó,  Jézus  mondta:  „Azon  a  napon 
megtudjátok,  hogy én az  Atyában  vagyok,  és  ti  Én bennem,  és  Én ti 
bennetek.  Megértitek  ezt  azon  a  napon,  mivel  a  sötétség  világában 
vagytok, ahogy most mondanánk. De azon a napon megértitek.”
172. Atyám,  ez  nem  lehetett  volna  egyszerűbbé  és  tökéletesebbé  téve, 
mert  akkor  semmiért  nem kellett  volna  hinnünk.  De Istennek  minden 
munkáját a hit irányítja.  És a Te Igédben, a Szentlélek bizonyítékában 
való hit által, ahogy azt most ismerjük, kérem, hogy minden itt lévő éhes 
lélek  töltessen  be  a  Szentlélekkel.  Azok,  akiknek  Ez  nincs  meg,  és 
éheznek utána, csak emlékezz, azt mondanánk nekik, Uram, mint ahogy 
te mondtad: „Áldottak vagytok, amikor éheztek és szomjúhoztok; mert be 
lesztek töltve.” Az egy ígéret. És még éhezni is áldást jelent. Már az is 
áldás, hogy tudod, hogy Isten szólt hozzád. Mert Ez azt mondta: „Senki 
sem jöhet Énhozzám, hacsak az Atyám nem vonja Őt.”
173. És Uram, azok, akik régi veteránok itt, ők is felemelték a kezüket. Az 
enyém is fent van. Ó Uram, adj erőt nekünk! Adj nekünk erőt, kinyújtani 
a Te Szent Fiad, Jézus kezét, hogy jelek és csodák történjenek, hogy ez 
egy  mélyebb  szolgálat  legyen,  egy  nagyobb  dolog,  mint  ami  valaha 
történt!  Adj  nekünk  bátorságot  és  szeretetet,  hogy  beszéljünk  az 
emberekhez! Add meg ezt Urunk! Légy velünk minden dologban, Jézus 
Nevében kérünk.
174. És holnap este Urunk, hagy jöjjön olyan hatalmas szél leszállva erre 
az épületre,  hogy ez olyan legyen,  mint egy másik Pünkösd napja. Az 
alap le lett fektetve. Minden készen áll. Az ökrök megölettek. A hizlalt 
tulkok leölettek. A Kosok megölettek. Az asztal megterítve. A vendégek 
meg vannak hívva. Ó Urunk, küldj egy Pünkösdi jubileumot holnap este 
ebbe az épületbe, és tölts be minden lelket a Szentlélek keresztségével! 
Add meg ezt Atyánk! A Jézus Nevében kérjük ezt. Ámen.
Sok dolgot meg fogunk tanulni;
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Aranyból készült hárfánk lesz,
Talán ezer húrral.
Énekelni és kiáltani és táncolni fogunk;
A bárány felszárítja könnyeinket.
Egy otthonunk lesz, jöjj - hazatérési hét,
Az első tízezer év. (Ámen.)
Az Isten saját Fiának Drága Vére
Megtisztított és megszentelt, 
Egy csodás népet az Ő nevéért, és őket hívják a menyasszonynak.
Noha itt mellőzöttek és megvetettek, egy nap az Úr elhozza
Azokat a választottakat a kapun belülre, és az mindent megér.
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