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Muszáj néktek újonnan születnetek

december 31. 1961. Jeffersonville Indiana  USA William Marrion Branham

1. 1
 1. Neville testvér és én  próbáltunk összejönni és meg is tettük és arról beszéltünk,mit fogunk
csinálni. Próbáltam, hogy álljon fel ma reggel és prédikáljon itt mindnyájatoknak és engedje át
nekem ma estére, de úgy történt, hogy nekem jutott a ma reggel, és az este is. Hát, így ő egy jó
eladó. Így mielőtt megkezdjük a tanítást, mondtam neki, hogy csak veszünk egy leckét. Nem
vagyunk itt túl sokan ma reggel és csak veszünk egy kis tanítást.  Mielőtt elkezdjük, szeretnék
kihirdetni valamit.
 2. Van itt egy kis csoport, akik New Yorkból jöttek ide, hogy velünk legyenek. Azt hiszem, hogy
soha nem találkoztunk még. Neville testvér mondta, hogy Ő csak beszélt erről. Hallottam, hogy a
múlt éjjel kigyulladt a trélerjük és elpusztította a tűz. Én elmentem meglátogatni őket és  úgy tűnt
kedvesek,  jó keresztény emberek. Ők olyan szegény emberek, mint mi mindnyájan és Wood testvér
és még ketten-hárman megpróbáltunk venni nekik egy másik trélert. És ők  nagyon kedvesek
voltak és mondták, - a tréler biztosítását, nem tudták fizetni, mert egy kicsit nehéz anyagi
helyzetben voltak, de az ügynökségük tovább finanszírozta a részleteket, így fennállt a biztosítás, és
valószínűleg fedezni fogja a kárt. Ezt megtudják majd hétfőre vagy keddre, vagy valahogy úgy azt
hiszem. Így mi részesei akarunk lenni az Ő szenvedéseiknek, megtenni mindent, amit tudunk,
segíteni őket, tudatni velük, hogy mi testvérek és testvérnők vagyunk Jézus Krisztusban, és mi
együtt érzünk velük. És azt hiszem, hogy mindnyájan érezni akarjuk, hogy egy kicsit segíthetünk
most nekik. Ez egy kicsit  szokatlan. Úgy gondolom én soha életemben nem szedtem adakozást és
én megengedem, hogy Neville testvér tegye azt meg. Ez rá lett ruházva nem? Rendben.  Köszönöm
Ben testvér, csak valaki, csak egy kis valami, amit te adni tudsz neki. Én biztos vagyok, hogy azért
hálásak lesznek. Neville testvér gyere ide, nem tudom hogyan, csak csináld, ahogy gondolod.
(Neville testvér imádkozik és összeszedi az adakozást.)
3. Gondoltam, amíg ők ezt teszik, addig lesz egy kis lehetőségem, hogy vegyek valamit, amiről

beszélhetek itt ma reggel, valami régi tanításokból, amit leírtam egy darab papírra. Szerintem
minden prédikátor azt csinálja. Mi a neve ezeknek az embereknek? Elliott. Elliott testvér és
testvérnő és a fiuk. Itt vannak az épületben ma reggel? Ha itt vannak, ha szeretnétek felállni és csak
annyit mondani, hogy köszönjük az embereknek, az jól van. Szeretnél egy pár szót szólni Elliott
testvér vagy testvérnő a népnek? (Elliott testvér köszönetet mond.) Az Úr áldjon Elliott testvér.  Ez
nagyon szép volt, az Isten legyen veled és Elliott testvérnővel és a fiaddal.
4. Ezek az emberek New Yorkból jöttek, nem tudtam, hogy itt voltak. Mondták, hogy voltak nálam

az interjún, vagy imádkoztam velük vagy valami ahhoz hasonló valamikor. Nem ismertem őket, a
tegnapi találkozásunkig és nagyon kedves kereszténynek találtam őket, nagyon kedves emberek. És
fent laktak New Yorkban ott fönn valahol a Hudson folyó völgyében, valahol és talán a szalagon
keresztül vagy valahogy elhitték az üzenetet és eladtak mindenüket és ideköltöztek, átadták az
életüket és az idejüket Krisztusnak. És ki akarjuk fejezni Elliott testvér és testvérnő, hogy mi is
átutazóban vagyunk, jövevények vagyunk. Zarándokok és idegenek vagyunk ezen a világon,
keressük a várost, aminek az építője és alkotója az Isten. És amikor szerencsétlenség történik
veletek -az ördög le akart égetni titeket és elijeszteni-, mi veletek vagyunk 100 %-ig, mögöttetek
állunk mindenben, amit tenni tudunk, segíteni benneteket, hogy újból lábra állhassatok.
Emelkedjetek fel az Úr Jézus nevében és meneteljetek, ne törjetek le, ne. Sok baja van az igaznak,
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de az Úr kimenti őket mindegyikből. És így tudjuk, várjuk azokat a dolgokat, hogy megtörténjenek.
De azt is tudjuk, hogy a Megváltónkra nézünk, aki több mint győztes. Mi Benne vagyunk, aki
megváltott minket.
5. Nos, van egy egész napunk és reggel arra gondoltam, hogy egy kicsit úgy tanítanék, mint a

vasárnapi iskolai osztályban, egy kicsit egy vasárnapi iskola tanításhoz hasonlóan ma reggel. És ha
az Isten akarata lesz, akkor ma este szeretném hozni az újévi üzenetemet, mint ahogy a múlt
vasárnap, vagy vasárnap este hoztam a karácsonyi üzenetemet. És ma este hozom az új évi
üzenetemet, 7,30-kor az Úr akaratából. Neville testvérnek majd lesz új évi üzenete és látom Stricker
testvért ott és Collins testvért és sok más prédikátort körbe és Palmer testvér itt van fent velünk
Georgiából és más prédikátorok is. Ma este hallani fogjátok őket.
6. Azután felhívtam Neville testvért tegnap és valami megérintette a szívemet. Látva, hogy ez az új

év és ez az első vasárnap is. És akkor miért is ne? Ahelyett, hogy egy nagy összejövetel lenne, ahol
kiabálnánk és olyan dolgokat tennénk, mint a világiak, vegyünk Úrvacsorát éjfélkor. Látjátok?
Szolgáljuk az Urat. Neville testvér egyetértett azzal, azt gondolta, hogy az nagyon helyénvaló lenne.
És ma este, ha ez az Úr akarata, én fogom szolgálni az Úrvacsorát éjfélkor. És nem kiáltozással és
hasonló dolgokkal kezdjük az újévet, ami rendben van, ha mások azt akarják csinálni, de mi tegyük
azt megszenteltebbé és szívélyesebbé, és közelítsük meg ezt az évet Krisztushoz való őszinteséggel,
adjuk oda mindenünket amink van és az ígéretünket. Nem tiszta lappal indulni, vagy valami ahhoz
hasonló új évi kezdet, mi nem hiszünk ilyen dolgokban. Te csak arra fordítod az új lapot, hogy
másnap újra teleírd. Így csak fordítsuk mi az életünket oda Hozzá, Neki és vegyünk Úrvacsorát ma
este éjfélkor. És azt hiszem, ez az első alkalom mióta szolgálok, amire én emlékszem, hogy valaha
is ezt csináltam. Te emlékszel Neville testvér? Ez valami új számunkra, nagyon ritkán történik
ilyesmi, hogy így jön az Új Év, mint most, tudjátok, így az csak megérintett engem és gondoltam az
felrázóan fog hatni.
7. Gondolom azután az lesz az utolsó alkalom egy ideig, amikor tudok nektek beszélni. Most

belépek az Új Évbe. Kimegyek a mezőre az Úr szolgálatában. Elindulok a héten vagy a következő
hét elején Phoenixbe, 15-16 szolgálatra egymás után, mindenütt körbe a völgyekben és fel a
hegyekben és mindenütt körbe. És azután van a Keresztyén Üzletemberek Konferenciája, ott lent,
ami 5 napos konferencia, azoknak az összejöveteleknek a vége. Úgy rendezték, hogy ott az összes
felekezetnek tudjak beszélni, minden egyes gyülekezetnek ott Phoenix környékén. Az 15-én
kezdődik, így 10 nappal korábban indulok el innen. Valószínű megállok meglátogatni az én jó
barátomat Moore testvért és sokan onnan mennek majd le. És havas időt mondanak akkortájt, úgy
hogy jó lesz időben elindulni.
8. És Roy Borders testvér, ha itt van ma reggel, Ő az, aki általában előjegyzi az összejöveteleket, a

meghívásokat. És a karácsonyi ünnepek alatt, általában útitervet készítek, hogy hova megyek
jövőre, de ebben az évben valahogy úgy éreztem, hogy ne tegyem azt. Éreztem, hogy elmegyek és
tartok  egy összejövetelt és akkor, ahogy Ő vezet, a következő összejövetelre onnan megyek tovább.
És akkor a következő összejövetelről csak megyek tovább, ahogy Ő vezet.
9. És várjuk, hogy ebben az évben történni fog valami. És sok látomás jött hozzám mostanában.

Az egyik reggel ismét egy hatalmas, és mind összetartozik, és úgy látszik, hogy egy nagy dolog
készül megtörténni. Így csak továbbra is bízok Benne. Némelyiket én sem értem. És mi nem értjük
a látomásokat, azok inkább szimbolikusak, és néha nem értjük pontosan. De mi tudjuk, hogy azok
igazak mindenféleképpen. Így azok be fognak következni. Én leírom azokat.
10. És azt hiszem, hogy az is be lett jelentve, hogy a gondnokoknak, és a diakónusoknak együttes

gyűlésük van itt a tabernacle-ban. Együttes gyűlés holnap este 7 órakor.  Most hagy jelentsem be
újra, nos, a diakónusok, bárhol is vannak, ha a másik szobában vannak, talán meghallják a kis
mikrofonon, hogy holnap este 7 órakor a pásztor -a pásztor, a diakónus testület és a gondnokok, -azt
mondták nekem egy pár perce-, hogy holnap este találkoznak. És Neville testvér akar összejönni a
diakónus testülettel és beszélni akar velük, és a gondnokoknak akkor lesz a szokásos
megbeszélésük, és így ők holnap este gyűlnek össze.
11. Most ma reggel mielőtt megközelítjük, az Igét ne siessünk sehova. Az egész napotok itt van és

ma este és holnap időzünk itt egy kicsit. És ne rohanjunk át ezen itt. Természetesen tudom, hogy az
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emberek elfáradnak, vagy kimerülnek, vagy haza akarnak menni. Tudjátok, sietnek haza az ebédre
és a férjük várja ezt. Hát akkor az úgy rendben van, csak szépen menj ki. És a többiek, akik itt
akarnak maradni, az rendben van.  Nektek úgysem kell holnap dolgozni menni és így  csak
elidőzünk. Ezért gondoltam, hogy ahelyett hogy prédikálnánk úgy 3-4 órahosszát, inkább veszek 8-
10 óra tanítást.
12. Azok az emberek Georgiából és Alabamából, annyira tudtam nekik örülni valamelyik este. Azt

hiszem kint voltam az irodánál és mindenki elment Billyn kívül, és ezt mondta, vagyis…West
testvér és azok, akik nagyon drága kedves barátaim (Nem látom itt most őket, de gondolom itt
vannak.), szóval fölhívtak és megkérdezték: „Nos, Branham testvér fogja tartani a vasárnapi iskolát
vasárnap reggel?” És Louisvilleben nagyon hideg van ilyenkor. A hírekben mondták, hogy lezárják
az országutakat, se ki, se be nem lehet menni, és az utak csúszósak.
13. Billy azt válaszolta, hogy „Hát lehet. Le fog menni… Lehet, hogy Neville testvér vagy ő…….,

talán valamelyikük….. „
Erre azt mondták, hogy ennyi éppen elég nekik, ők biztosan ott lesznek. „Jövünk. Messze ott lent
Alabamából azokon a jeges utakon és én nem vagyok méltó arra, hogy ilyen barátaim legyenek.
Nos, ez igaz, én nem vagyok méltó, hogy olyan barátaim legyenek. És van mindig bennem egy kis
olyan érzés, hogy szinte nem szeretem kihirdetni az összejöveteleket, mert tudom, hogy vannak
emberek, akik hiszik az üzenetet és úgyis eljönnek, ilyen áron is, és-és szeretnek engem.
14. És én mindig szerettem volna, hogy szeressenek. Amikor kisfiú voltam, nem szeretett senki.

Senki sem törődött velem, itt voltam Indianában, Kentuckyban születtem, így én csak tenyeres-
talpas vidéki fiú voltam itt ezeknek a gyerekeknek. A családban majdnem minden fiú ivott,
dohányzott, és mindezeket tette, csak én nem. És kivetett voltam a családban és kivetett az
iskolában és kivetett a munkahelyen. Kivetett voltam mindenütt, ahova mentem, megvetett voltam.
És végül, aztán találtam valakit, aki valóban szeretett engem: Jézust, és Ő mondta: Én adok neked
majd apákat és anyákat, testvéreket és testvérnőket és barátokat.
15. És azután furcsa dolog, hogy az Ő nagy bölcs gondoskodásában, hogyan végzi el a dolgait az

Ő…. És úgy látszik, hogy a bennünk lévő szeretet furcsa érzéseket érez, vagy nem is érzés, hanem
furcsán reagál. Amikor nézem az embereket, és Ő elhívott engem, hogy szolgáljam, és nézem a
gyülekezetet, és látom, hogy a bűn szivárog befelé. És akkor nekem be kell oda rontani mindazzal,
ami bennem van. Látjátok: hogy leromboljam, kitépjem azt. És az számomra is keménynek tűnik,
ahogy látom, ahogy mondom azokat a dolgokat. De akkor is, lent mélyen, az igazi szeretet így
működik. Látod, igazi szeretet.
16. Most ha a kisfiad, vagy kisleányod játszik az úton, ahol autók járnak és tudod, hogy előbb

vagy utóbb sérülés lesz belőle, ha azt mondja: hát apám én ott akarok kint lenni, te azt mondanád:
„Hát áldott kis szívem csak menj oda ki és játsszál az úton”? Az nem egy igazi apa. Ha neked fel
kell rántanod azt a gyermeket és egy kicsit megfenyíteni, elnáspángolni, megkötni, bármi mást, attól
az úttól távol tartani, Ő ott meg lesz ölve. Így van ez? Éppen úgy kell csinálnod az evangéliummal.
Fel kell rázni és helyes irányba terelni az embereket és mindent megpróbálni amit tudsz, hogy
egyenesben tartsd az embereket. Most remélem, ezt mindenki megérti. Bízom, benne, hogy egy
napon, mikor mindennek vége és amikor a fátyol le lesz véve az arcunk elől, akkor meg fogjuk
érteni.
17. Way testvér, az a szép Biblia, amit Way testvérnővel adtatok nekem karácsonyi ajándékként, az

egy jó dolog lesz, amibe tarthatom a jegyzeteimet egy ilyen könyv helyett, mint ez, amikor
lehetőségem lesz géppel leírni. Nem akarok írni, mert én nem tudom kivenni a saját írásomat és
hogyan fogja azt bárki más olvasni? Mondtam, hogy nekem saját gyorsírásom van és
tanulmányoznom kell, hogy mi is van odaírva és én legépelem azt egyszer. Az a lapokból álló
biblia, ahol veheted azt csak így, nekem van itt két igerész ma reggel, ahonnan akarok olvasni,  és
ebben a bibliában, amit Ő adott, csak kihúzod és ki tudsz venni egy lapot a Mózes I. könyvéből, a
Jelenések könyvéből  mindenünnen és mindkettőt össze tudod tenni és fel tudod olvasni. Látjátok?
És egy kis rész itt hátul egy lapon, egyenesen visszamehetsz...(jobb, mint) leírni az egész íráshelyet
arról az üzenetről és dolgok. Ez csodálatos. Így én remélem, hogy sok lelket fogok vele nyerni
Krisztusnak.



4

18.  Isten áldjon meg mindnyájatokat. Szeretném megemlíteni a szép karácsonyi ajándékokat,
amiket adtatok nekem. A gyülekezet adott nekem egy új öltönyt. Ó mennyire hálás vagyok érte. És
kaptam két úti öltönyt karácsonyra a testvérem- a kis gyülekezet lent Georgiában - Palmer testvér
küldött nekem egy új öltönyt és a Tabernacle adott nekem egy új öltönyt és olyan sok szép dolgot
adtak nekem karácsonyi ajándékpénz formájában. Amint az Adóhivatal mondta nekem, hogy
karácsonyi ajándék, születésnapi ajándék elfogadható és az adómentes, máskülönben megy a
szolgálatra – ami rendben van. És én bizonyosan köszönöm midnyájatoknak, a feleségem és én, és a
gyerekek és mi mindnyájan hálásak vagyunk mindegyikőtöknek, nagyon kedvesek vagytok.
Kívánjuk, hogy mi is visszaadhatnánk mindenkinek egy ajándékot, de azt nem tudjuk, ti tudjátok én
nem tudom megtenni, szeretném, megtenni, de nem tehetem. Biztos vagyok benne, hogy
megértitek. És tudom, hogy ugyanezt érzi az én drága testvérem is itt. Csak érezzük, hogy az
emberek szeretnek minket. Nagyon értékeljük őket.
19. Most hajtsuk meg a fejünket imára és készüljünk az üzenetnek az érkezésére ma reggel. Az élő

Isten jelenlétébe jövünk most megfontoltan és Isten félelemmel az Úr Jézus nevében. Tudva azt,
hogy mi nem jöhetünk csak úgy, hogy azt mondjuk -  „most Atyám itt van William Branham, vagy
Ormann Neville vagy bárkik is  vagyunk mi – mi gyorsan el lennénk utasítva, de nekünk megvan a
bizonyosság, hogy ő azt mondta – ha ti kértek az Atyától bármit az én nevemben az meglesz nektek.
Így nekem nem kell még gondolnom sem, hogy kaphatnék én bármit is Tőle -ha az én nevemet
használnám. De én tudom azt, hogy amikor az Ő fiának a nevét használom, akkor én meg vagyok
hallgatva, mert Ő az akiben bízok, Ő az akiben élünk és akiben van a mi létezésünk. És hálásak
vagyunk ezen a reggelen, Istenem mindazért, amit Ő jelent nekünk és az a teljes életünk és lényünk.
20. Köszönöm neked ezt a kis gyülekezetet, a pásztort és a diakónusokat, a megbízottakat és az

összes tagot. És én hálás vagyok a Szentléleknek; hogy felvigyáz rájuk. Engedd meg, hogy az a
nagy Szentlélek állandóan vezesse őket és irányítsa őket arra a keskeny útra, amelyben ő járatni
akarja őket. Olvassuk az Ószövetségben és az Újszövetségben és a Laodíceai korszakban, hogy
amikor betegség tört ki a szentek között az egész gyülekezet egybejött egy szívvel istenhez
kiáltottak és az ő kívánságaik meg lettek adva. Minden egyes tagja Krisztus testének böjtölt és
imádkozott és Isten meghallgatta és válaszolt az imára. Atyám legyen ez a kis gyülekezet annyira
összekötve a szeretet kötelékében egymáshoz és a Szent Lélekhez, amíg olyanok lesznek, mint azok
voltak, amíg semmi nézeteltérés nem lesz közöttük az elkövetkezendő évben. Engedd, hogy legyen
olyan Isteni szeretet és mindenki járjon a Krisztus útján, hogy nagyon sok vándor az úton bejöjjön
és megtérjen. Lehessen mondani, amikor bejössz az ajtón ebbe a kis épületbe, hogy az Istennek a
jelenléte fogad téged kedves szeretettel. Vedd el a betegséget közülünk Uram.
21. És hálásak vagyunk, hogy vannak az Igédre éhező szívek. Tartsd meg a szíveinket úgy, hogy

mindvégig szomjúhozzunk utánad Uram, amint Dávid mondta régen: „Mint a szarvas kívánkozik a
folyó vizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád ó Isten.” Gondolok a kis őzikére, ahogy mi
nevezzük azt ma, ahogy az meg lett tépve a vad kutyák által és ő vérzik. Őt épp elhagyja az élet és
muszáj vizet találnia, ha meg akar maradni. Ha egyszer vizet talál, akkor az élete megújul. Engedd,
hogy legyünk mi is olyan szomjasak Uram, hogy muszáj, hogy legyen Krisztusunk, ha létezni
akarunk. Nekünk muszáj, hogy legyen Krisztus, ha mi azzá a gyülekezetté leszünk, amit kérünk. Ha
mi éljük azt az életet, amit élni akarunk, akkor nekünk muszáj, hogy meglegyen Krisztus, vagy
pedig meg fogunk halni.
22. Most, ahogy  megnyitjuk  az Igédet ma reggel, hogy találjunk vigasztalást és lépcsőköveket,

hogy közelebb hozzon Hozzá, imádkozom Atyám, hogy a Szentlélek nyissa majd meg az Igét
nekünk, hogy Uram mint a Te szolgáid jobban fel legyünk szerelve, hogy szembe tudjunk nézni az
Új évvel. Mert ezt, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen !
23. Most gondoltam, hogy ez ma az Új év, én gondoltam talán jó lenne, ha félretenném az újévi

üzenetet ma este és visszamennék valami vasárnapi iskolai igékre és vennék onnan egy tanítást,
beszélnék egy kicsit a legalapvetőbb tárgyról, amit én tudok a Bibliában. Ez egy tanítás, amit a mi
Urunk prédikált először, az első tanítás, amit Jézus prédikált és én gondolom, az jó lenne nekünk, ha
ezt vennénk elsőnek a mi Urunk újévi tanításának.
24. Fázik valaki? Emeljétek fel a kezeteket, ha hűvös van egy kicsit. Azt gondoltam, hogy én
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éreztem itt fent egy kicsit, Doc, Te valahol itt vagy, egy kicsit emeld fel a fűtést. mert én érzem itt
körülöttem. Tudom, hogy ti levetkőztetek a meleg kabátból, különösen azok, akik gyermekekkel
vagytok.
25. Most menjünk a Bibliába ma reggel, az Efézusbeliekhez írott levél 4. részéhez, és kezdjük el

olvasni azt a 11. verssel. És azután megyünk onnan a János 3. 1-12-ig. És két helyről olvasunk az
igéből. Most az Efézusból a 4. rész 11. verstől olvasunk..

  „És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítóul
   A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára a    Krisztus testének

építésére.
  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek, a megismerésének egységére,

érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő korszak mértékére.
  Hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket idestova hány a hab  és hajt a  tanításnak

akármi szele, az embereknek álnoksága által a tévelygés ravaszságához való
csalárdság által.
  Hanem az igazságot követvén szeretetben  mindentől fogva növekedjünk abban, aki a

fej a Krisztusban,
  Akiből az egész  test szép renddel egybe rakatván és egybe szerkesztetvén az Ő

segedelmének minden kapcsaival minden egyes tagnak mértéke szerint való
munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítése szeretetben.”

26. Most én ezt felolvastam, így ezt majd tanulmányozhatjátok, amikor haza mentek. Most fel
fogom olvasni a leckét a János 3-ból egy nagyon ismert ige.

„Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók
főembere:
Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél
tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha
az Isten van vele.
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan
nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemeheté
az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és
Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és
hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk,
arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a
mennyeiekről szólok néktek?”

27. Isten áldja meg az Ő igéjét. És venni akarom ma reggel a tárgyat, a leckém Jézus első tanítása.
Jézusnak ez volt az első tanítása. „Muszáj nektek újonnan születnetek.” Ez volt az Ő első tanítása.
Na most vasárnapi iskola formájában vesszük ezt, így én nem prédikálok, mert berekednék estére.
Gondoltam a szívemben, hogy ez egy valami, ami egy rejtélynek látszik az emberek számára. Olyan
sokat hallottunk erről állandóan és gondoltam, hogy jó lenne ma reggel, ha megvizsgálnánk,
kifejtenénk ezt a témát teljesen. Az első kezdet „Neked muszáj újonnan születni”. És ez nagyon
mély téma.
28. Látjuk, hogy olyan sokféle jelentést tesznek az emberek hozzá. Majdnem minden gyülekezet

azt mondja, hogy muszáj néked újonnan születned, de mindegyiknek különböző magyarázata van
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arról, hogy mit jelent az újjászületés. Ha elmegyek a Metodista gyülekezetbe ma reggel, ők azt
mondják, „Mi hisszük azt, hogy neked újjá kell születned” Hogyan magyarázzátok? Ha elmegyek a
Baptista gyülekezetbe és „Mi hisszük, hogy neked ujjá kell születned” Hogyan magyarázzátok? És
elmennék minden gyülekezethez és meglátnánk, ha elmennénk mind a 900 -féle felekezeti
gyülekezethez, hogy ott 900 különböző magyarázat lenne arról. Így látjuk, hogy olyan sokféle
magyarázat van, és mégis lennie kell egy bibliai tanításnak is,- és van is-, egy igazság valahol.
29. Így most emlékezz: nem azt mondja „neked ujjá kellene születned”, de neked muszáj. Most mi

angolul beszélő népként értjük, hogy a „muszáj” szó mit jelent. Azt, hogy abszolút feltétlenül.
Neked meg kell tenned. Látod az egy muszáj. Feltétlenül. Nem az, hogy neked kellene, jobban jársz
ha megteszed. De neked muszáj újjászületned. Ó ha mi csak vennénk azt a szót ma reggel és
felbontanánk, vagy, hogy mit jelent az, hogy az teljesen lehetetlenség... És ha az olyan lényeges,
nélkülözhetetlen és olyan nagy, hogy teljesen lehetetlen a mennyek országába bejutni, vagy még
csak látni is azt, amíg ujjá nem születsz, és olyan sokfajta magyarázat van arról a szóról hogy
„újjászületni”, nekünk keresni kellene azt teljes szívünkből, hogy meglássuk, hogy mit jelent az.
30. Nincs itt még csak egy személy sem, aki gyötrelemre akarna menni, egy sem. És nem hajtasz

100 mérföldet jeges utakon és nem költöd a megélhetésre szánt pénzedet csak azért, hogy ide gyere
a gyülekezetbe, hogy kezet fogj az emberekkel, habár ti szeretitek ezt tenni, és meghallgatni a
pásztort és engem és más prédikátorokat szólni az igét. Bárhol ahol te vagy, vannak pásztorok,
prédikátorok, pontosan olyanok, mint mi vagyunk Krisztus szolgái, de van valami, ami vonz téged
ide, erre a különös helyre. Azért nekünk, pásztoroknak az a kötelességünk, hogy ez a nyáj táplálva
legyen, és helyesen etetve, mert a mindenható Isten fogja kérni a véreteket a kezünkből. Az ítélet
napján nekünk felelni kell értetek. Így látom ezt az óriási felelősséget, amely ránk lett helyezve. És
Isten adott nekünk népet, akik szeretnek minket és eljönnek meghallgatni, ezért kell, hogy az
időnket folyamatosan azzal töltsük, hogy vigyázzunk a szellemeitekre. És amikor az első kis dolog,
amit látunk feljönni, ami nem jó, kötelességünk, hogy ahhoz a személyhez menjünk, mert mi
pásztorok vagyunk, vigyáznunk kell arra a bárányra. Ha látom, hogy ez a bárány gazt eszik, ami
meg fogja őt ölni, jobb ha elhajtom őt attól, elrántom a gazt tőle, hogy hozzá ne jusson, mert az
megöli a bárányt.
31.  Ismerünk nyugaton egy növényt, amit az állat megehet, a neve csüdfű. Nem tudom, hogy

valaki hallott-e arról vagy nem, csüdfű. Igen. Egy ló megeszi azt és semmit nem tudsz vele csinálni.
Teljesen elvadul, nem tudod rátenni a nyerget és semmit nem tudsz vele tenni. Azt csüdfűnek
nevezik. Muszáj a jószágodat távol tartani attól a gaztól, és ha a ló eszik valamit, amitől olyan
állapotba kerül, hogy görcsrohama lesz, hát akkor te nagyon szegény cowboy lennél, ha
megengednéd a lovadnak, hogy azt a gyomot egye, a csüdfüvet. Az megmutatná, hogy nem törődsz
vele.
32. És a valódi pásztor, Krisztusnak egy igazi szolgája, kevéssé példázná Krisztust, ha látnánk a

bárányát enni valamit, ami elvadítja őt, vagy törvénytaposóvá teszi őt Isten előtt, az Igéjének a
megtörőjévé, a Parancsolatainak a megtörőjévé. Nem teheted azt, neked nagyon pontosan kell
figyelned.
33. Így Jézusnak itt van ez a nagy tanítása, ami ide van írva a Bibliába, „Muszáj neked ujjá

születni.” Olyan sokfajta különböző magyarázata van ennek, ahogy az imént mondtam, hogy
gondoltam ma reggel, sokak miatt, akik kérdezték tőlem, hogy mit jelent ez és hogyan lehetnének
ők igazi keresztények, hogy gondoltam, talán majd megközelítjük ezt a tárgyat és olyan tisztán
vesszük, ahogy csak tudom adni nektek. És nem úgy, mint egy prédikációt, hanem mint egy
vasárnapi iskolai tanítást, hogy az emberek megértsék az üzenetet. Most, az újjászületés sokféle
magyarázata...
34. Most mondom ezt és tudom, hogy az szalagra lesz véve. És azt akarom mondani a

pásztoroknak, akik talán megkapják ezt a szalagot. Én feltételezem, hogy talán egy kicsit
különbözik attól, amit általában a gyülekezetek tanítanak erről. Én tanítom és hiszem és a hit
bőségesen tudja bizonyítani az írás által, hogy te ujjá vagy születve a lélektől és azután
bekeresztelve a testbe a Szentlélek által.
35. Most nagyon sokan tanítják azt, hogy csak jöjjetek előre és legyetek elismerve a gyülekezet
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előtt és így tovább, mint egy bűnös, hogy el akarod fogadni Krisztust, mint személyes megváltót,
hogy ez az újjászületés. Sokan hiszik, hogy a vízkeresztség az újjászületés. És némelyik azt hiszi,
hogy te a víztől vagy születve, amikor te meg vagy keresztelve a vízben. És olyan sokféle változata
van. Sokan közülük úgy hiszik, hogy elmondani a hitvallást és hinni a gyülekezet tanítását, csak
elfogadni és mondani „Én hiszek a szentek gyülekezetében ennek és ennek és én hiszem, hogy Isten
a megmentője az embereknek és így tovább. És ettől a naptól fogva tagja leszek ennek a
gyülekezetnek és közösségem lesz a keresztényekkel.” Ők hiszik, hogy az az újjászületés.
36. És habár a hitvallást, amit elmondanak, én nem hiszem, hogy kritizálni tudjuk azt, némelyik

azok közül tiszta és szent, némelyik valódi ige szerinti, de az ige nem a megfelelő helyen van
alkalmazva. És még ha az Írásokat használják is, hiszem, hogy az újjászületés valami azon felül.
Még akkor is, ha annyira jól gondoltad, hiszem, hogy az újjászületés nagyon messze van a jó
szándékodtól és a gondolataidtól. Az azon felül van.
37. Én nem akarom ezt szentségtörésként mondani, és én nem bírálok semmi szervezett

gyülekezetet, de nagyon emlékeztet arra a zsidóra.. Egy kis vicc. És én nem hiszek abban, hogy
viccek legyenek mondva a szószékről. Az nem a viccnek a helye. És azért hozzuk ezt a kijelentést,
ami az eszembe jutott, mert ezt nem a vicc kedvéért mondom, hanem csak hogy kifejezzem, hogy
mire gondolok. A katolikus pap egyszer haza ment pénteken, egy új, katolikus hitben megtérttel . És
a katolikus megtért, disznó sonkát  sütött. És azt mondta: „Atyám én sajnálom, eszembe jut, hogy
ma péntek van, de én hiszem, hogy a gyülekezet nagy tanítása szerint, hogy egyszer zsidó voltam és
te lelocsoltál egy kis szentelt vízzel és átváltoztattál engem zsidóból egy katolikussá, Most én
locsolni fogok egy kicsit ugyanabból a vízből erre a sonkára és hallá változtatjuk.” Most ez azt
mutatja, hogy attól az nem lesz hal. Az még mindig sonka, nem számít milyen szentelt víznek
tartottad azt.
38. És nem számít, mennyire gondoljuk, hogy igazak vagyunk a hitvallás mondásával, vagy

beállni a gyülekezetbe, te még mindig az vagy ami voltál mindaddig, amíg valóban újjászületsz az
Isten Lelkétől. Az nem változtat meg téged. A hitvallásod, gyülekezeti tagság, vagy megváltoztatni
a te ötleteidet, vagy a jó szándékod, habár az olyan jó, amilyen jónak is látszik, az még mindig nem
igazi. Ott valaminek történni kell. Az újjászületés az egy tapasztalat, egy élmény, valami, ami
megtörtént. Így nem ez az, ami az újjászületést hozza. Most a különböző gyülekezetek azt mondják,
„Hát fogadd el ezt, vagy hidd azt, és ez rendben van”, de az nincs rendben.
39. Most elsősorban, hogy alátámasszuk, hogy azért muszáj nekünk újjászületni, mert a Biblia

tanítja azt nekünk, hogy mi mindnyájan bűnben születtünk, gonoszságban formáltattunk, és
hazugságokat szólva jöttünk e világra. Ez azt mutatja, hogy a természetünk kezdettől fogva bűnös.
Elejétől fogva nem vagyunk jók. Így nem tehetünk semmit az éleseszűségünk által, vagy az
őszinteségük által, vagy, hogy milyen nagyok vagyunk, vagy, hogy milyen kicsik vagyunk, vagy
bármi más által, kezdettől fogva teljesen hibásak vagyunk. És nincs semmi ott, amit tehetnénk
annak érdekében. Nem tudsz tenni semmit. Jézus mondta: „Kicsoda pedig az közületek, aki
aggodalmaskodással megnövelheti termetét egy arasszal?” Veheted az összes gondolataidat, összes
álmaidat arról, olvashatod azt, tanulmányozhatod azt és minden más és te nem tudsz semmit
segíteni magadon, egy kis pontocskát sem. Így ezt mind ki fogja az dobni. Olyan boldog vagyok
azért, mert ha az abban a gondolatban volna, hogy te tudsz valamit: okosság – akkor mi szegény
tanulatlan emberek kint maradnánk úgy minekünk nem volna lehetőség. De Isten megváltoztatta
azt, vagyis soha nem is volt úgy a kezdetben. A gyülekezetek mindig bonyolulttá teszik azt. Isten
egyszerűvé teszi, így le lett hozva arra a helyre ahol mi mindnyájan láthatjuk, mindnyájunknak
meglehet az. Az azé, aki akarja.
40. Most az egyik ember nem mentheti meg a másikat. Nem számít, hogy bárki mit is próbál

mondani, olyan ember, nincs aki meg tudná váltani a másik embert. Nem számít milyen okos, mi a
beosztása. Legyen az pásztor, pap, püspök, kardinális vagy pápa, neki nem lehet semmi köze ahhoz,
hogy megváltson egy másik embert, mert ő egy bűnös ő maga is, bűnben született, vétekben
formáltatott és hazugságot szólva jött e világra. Ő először is egy hazug és bármely szót, amit szólni
fog az egy hazugság lenne, ha az az Isten igéjével ellentétes és az Isten terve ellen van.
41. De Isten készített egy tervet az embernek a megváltására. És az ember nem adhat semmit
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ahhoz a tervhez Az az Istennek a terve. És ezt a tervet fogjuk tanulmányozni ma reggel. Mi az Isten
terve? Azt mondta „Legyen minden ember szava hazugság és az Enyém az igazság”. Ezért nem
mernénk megváltoztatni egy mondatot, hogy azt mássá tegyem. Nem számít, mennyit olvasod a
szertartásodat és így tovább, nekünk el kell felejteni azt. Ez az Isten igéje. Nem lehet másképp
csinálni. Istennek van egy terve. Ő készített egy tervet.
42. Emlékezz, az első dolog, amíg te ujjá nem születsz, addig te soha nem fogod megérteni.

Kétszer mondta azt, „Ha valaki újonnan nem születik, nem mehet be az Istennek országába. Ha
valaki újonnan nem születik, még nem is láthatja Istennek országát.” Most ez ki van hangsúlyozva.
A szó, azoknak a szavaknak az elhelyezése, azt mutatja nekem, hogy nekik le kellett írni azokat, és
amikor az van mondva „bizony-bizony” az egy kihangsúlyozás, mint egy fontos dolog. „Bizony-
bizony mondom néked” és a szó egy helyen vagy sok helyen az úgy van lefordítva, hogy abszolút
vagy feltétlenül, „Bizony mondom néked.” Ki mondta azt? Kardinális, pap, pásztor, evangélista,
pápa? Isten saját maga. Ott nincs kivételezés. Semmiképpen, semmiképpen, egyáltalán senki nem
tud más úton jönni, nem számít milyen nagy, mi a neve, milyen hatalmas, vagy milyen közkedvelt,
népszerű, még csak meg sem tudja érteni az Isten országát, amíg ujjá nem születik. Ez egy nagy
téma. „Bizony-bizony mondom neked.” Figyelj! Menj, vedd elő a görög fordítást, meg fogod ott
találni, nem a szemeddel, de a szíveddel látod. Látjátok, nem tudod látni az Isten országát a
szemeddel, mert az egy szellemi országlás. Látod, más szóval soha nem fogod megérteni az Isten
országát, amíg ujjá nem születsz. Az teljesen egy feltáratlan titok, és amikor újjászülettél a
királyságnak a tervei, maga a királyság valósággá válik számodra.
43. Mint a vállalkozó, aki egy épületet épít. Ha nem tudja olvasni a tervrajzot, nincs értelme, hogy

megpróbálja az épületet megépíteni, ha nem érti a tervrajzot. És ha érti a tervrajzot, akkor tudja,
hogy hogyan kell építeni az épületet. Ez így van. Ez történik az Isten országának az építésével
kapcsolatban. Neked érteni kell a tervrajzot és addig úgysem fogod tudni olvasni a tervrajzot, amíg
újjá nem születtél. És újjászületve megtagadni a tervrajzot, mi történne akkor?
44. Egy kedves kislány csak nemrégen... akkoriban, amikor fiatalok voltunk ismertem az

anyukáját. És ő egy kedves, gyönyörű nő volt. Most Haffnak hívják, Lee volt a neve mielőtt férjhez
ment. Amikor a Milltown Baptista gyülekezetnek voltam a pásztora ők az Egyesült Testvérek
Gyülekezetébe tartoztak, de ó, ők nagyon szerettek engem. Én vele mentem. Ők Wright testvér felé
laktak messze, kint. És én el szoktam menni a házukhoz és a kislány egy nagyon édes kislány volt
és ő egy kis barátnőm volt. És Lee testvér egy finom ember, hűséges a gyülekezethez az Egyesült
Testvérek nézete szerint. És egy este meghívott engem, hogy menjek el vele és maradjak ott
éjszakára aludni. És mondtam Marrion testvér én boldogan megteszem azt. És így amikor a
szolgálat befejeződött a leány és én beültünk a kocsiba és elmentünk haza. S nekem ki kellett nyitni
egy tucat kaput úgy hiszem menni ott fel a hegyoldalon, fel egész, amíg elértük a régi, nagy faházat.
Hát mi kint ültünk az udvaron és vártuk az anyját és az apját és a fiatalabb leány testvérét, hogy
felérjenek. Amikor felértek mindnyájan bementünk és ettünk egy kis uzsonnát, azon az estén. A
mama elővett egy kis eledelt és az apja és én a ház alsó részén együtt aludtunk egy nagy dunna
ágyban és alattunk szalma, tudjátok, igazi jó alvás. Az jobb, mint bármelyik ezek közül a gyönyörű
matracok közül, ami van. Mondom nektek. A mama és a két lány ők felmentek.
45. És azon az éjszakán, amíg ott feküdtünk Lee testvérnek volt egy álma. És ő állandóan

vitatkozott velem az Úr Jézus Krisztus nevében való vízkeresztségről. Nem hitte azt. Vállalkozó
volt és így azt mondta: Branham testvér én most álmodtam egy álmot. És ő mondta. „Én álmodtam,
hogy felmentem New Albanyba és én építettem egy embernek egy házat. És ő ideadta nekem a
tervrajzot, de amikor láttam hogyan készítette az ablaknak a kivágását egy bizonyos módon és
csinált helyeket: én mondtam: Az nem úgy van, az biztosan nem lehet jó, az ellentétes, az úgy nem
jó. Így én megépítettem, úgy ahogy én gondoltam, hogy az jól van. És amikor visszajött Floridából
az üdüléséből már majdnem befejeztem a házát.”
46. „Ránézett a házra és ment hozta a tervrajzot és nézte azt és mondta, te rosszul építetted az én

házamat.”
„És mondtam neki hogy nem, én nem építettem rosszul a te házadat.”

47. „Mi van itt ezen és ezen a helyen?”
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„Hát” mondta, „az valóban nem tartozik oda.”
48. „Azt mondta: bontsd le ha akarod, hogy kifizesselek téged, akkor úgy fogod építeni, ahogy a

tervrajz mondja.”
49. És azt mondta: „Mit gondolsz te erről Branham testvér?

Azt mondtam. „Ott van egy patak, folyik itt a házad mögött” és mi belementünk.
50. Azt mondta „Én nem akarok semmit lebontani azon a napon.”

Azt mondtam, „Most tedd azt helyre, tedd azt a tervrajz szerint.”
51. És hogy fizetett, nemrégiben az ő egyik lánya… Azután a lánya férjhez ment egy nagyon

kedves fiúhoz, ő gépész itt a hajóházban és a fiúnak le lett vágva az ujja. Kedves ember és nekik
van egy szép családjuk, három kislány, mindegyik keresztény és ők énekelnek hármasban. Ha
nekünk lesz itt valamikor összejövetelünk, jönnek majd énekelni nekünk. És az egyik kislány
zongorán tanult és 15-16 éves korában már klasszikus zenetanár volt és a gyerekek elkezdték őt
ingerelni az iskolában különböző dolgokért, mivel keresztény volt és az idegeire ment és attól
kapott ideg összeroppanást és elvesztette az értelmét. És ott tartották Louisvillében  és a következő
hétfőn vinni akarták az elmegyógyintézetbe és azok a doktorok nem engedték meg, hogy bemenjek
hozzá és elmentem hozzá, mint látogató és ott ültem az ágya szélén az anyjával és az apjával. És
amíg ott ültem a Szentlélek bejött oda, ebbe az elmegyógyintézetbe, Louisvillében ahova viszik az
idegbetegeket, akiknek még van remény. Azután ha nem tudnak csinálni velük semmit, akkor
elküldik őket Madison városba Indianába. És a kislány ment volna Madisonba azon a hétfőn. Már
menthetetlen volt. És ott ülve egy látomás jött elém és szólt a leánynak az Úr Jézus nevében és az
anyja megfogott engem a térdemnél fogva, kinyúlt és megfogta a férjét a kezénél fogva és azt
mondta, az soha nem téves.
52. Én mondtam csak ne aggódjatok, ő rendbe lesz. Én elhagytam az épületet gyorsan.
53. Az este a telefon csörgött 9 órakor vagy úgy 9 előtt, mielőtt a gyülekezetbe jöttem az este. Az

vasárnap volt, és az apa a szívében olyan boldogan mondta, „Nem tudtam haza menni, hogy ne
mondjam meg a jó hírt Branham testvérnek.” Azt mondta, „Az orvos bejött és megvizsgálta a
lányomat ő mondta, mi történt vele. Holnap haza mehet.” Amikor anyám ott feküdt a ravatalon egy
néhány hete a három leány olyan szép volt amilyen szép csak lehetett. Ő és az udvarlója kedvesek.
Ó én elmondtam nektek a tervrajzot. Istennek az Igéje az, ami megmagyarázza a programot, hogy
hogyan kell nekünk újjászületni.
54. Először mi bűnösöknek tekintjük magunkat és ítéletre méltóknak és mi mindnyájan bűnben

születtünk és vétekben formáltattunk, nincs egy igaz rész mibennünk. A mi elménk rossz a mi
szellemünk romlandó a gondolatunk állandóan gonosz, az emberi agynak minden elképzelt
gondolata gonosz, egy bűnös és ugyanígy a testünk gyenge a lelkünk sem jó és telve vagyunk
romlottsággal. És hogyan tud egy romlandó dolog kihozni egy másik jó dolgot a megromlottból?
Hadd mondjam ezt, hogy a Jób 14. részben mondja: „Az asszonytól született ember rövid életű és
háborúságokkal bővelkedő, mint a virág kinyílik és elhervad és eltűnik, mint az árnyék és nem
állandó” És ahogy a próféta mondja tovább: „Ki hozhat elő tisztát a tisztátalanból? Senki.
Lemeríted a vödrödet a kútba és felhúzol egy vödör vizet és az állott, az büdös. Belenézel abba és
az iszapos és kis pondrók vannak abban a vízben.  Olyan nincs, hogy még egyszer belemerítesz, és
tiszta vizet veszel ki. Az egész világ megromlott és az az embereknek egész szelleme, elméje és
teste meg van romolva a bűntől. Ő bűnben született. Fizikailag vétekben formáltatott és hazugságot
szólva jött a világra, így a saját szelleme megromlott. Semmi jó. Az egyik nem tudja megmenteni a
másikat, mert az mind rossz. És nem vehetsz itt egy vödör vizet, ami szennyezett és egy másik
vödör vizet, ami szennyezett és összekevered őket, több szennyezett vizet kapsz, ott nincs
megtisztulása annak.
55. De Isten elhatározta, hogy megmenti az embert. Az Úr mindnyájunk vétkét őreá vetette. A

bűnnek büntetése, amikor a bűn büntetésébe születtél, ami halál. A bűn az halál. És a büntetés olyan
nagy volt, hogy ott nincs egyikünk se, aki tudna segíteni a másikon, így kellett lenni ott valakinek,
aki ki tudja fizetni ezt a büntetést.
56. Mi volna, ha ma reggel 100 billió dollár volna a büntetés, hogy mi elhagyhassuk ezt az

épületet. Egyikünk sem tudna kimenni, mert egyikünknek sincs annyi értéke. De ha egy valaki
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bejönne, akinek van annyi, hogy kifizesse mindnyájunkért.
57. Kell, hogy jöjjön valaki. Mi nem tudjuk megtenni azt. Arra kellett egy, aki méltó volt. Ó hogy

szeretnék itt megállni egy kicsit és visszamenni és venni Ruthot és Naomit és megmutatni, hogyan
váltotta meg a férfi rokon az elvesztett örökséget. Először neki méltónak kellett lenni és férfi
rokonnak kellett lenni. Azután, Isten a Lélek, Jehova fia rokonná lett nekünk azáltal, hogy felvette a
test formáját magára, Ő férfirokonná vált Neki azzá kellett lenni. Azután Neki méltónak kellett lenni
és Ő az, aki a forrást vérrel töltötte meg, Immánuel ereiből folyó vérrel. Ő volt az, aki hordozta a mi
vétkeinket.
58. Egy gyönyörű példa van itt a Mózes 4. könyvében. Le van itt írva nekem az ige arról. A Mózes

4. könyvében. Egy gyönyörű típusa van ott annak. Ó az mindenestől gyönyörű, ha meg tudnátok
érteni. Az a réz kígyó felemelve a pusztában. Mi történt Izraellel? A kígyónak az a marása halálos
volt és ott nem volt ellenszer. Ott nem volt egy orvos sem közöttük, akinek meg lett volna a
gyógyszer vagy ellenszer. Volt nekik orvosuk, de nem az ellen a marás ellen. Mint ahogy mondtam,
nincs itt egy orvos sem közöttünk, aki kigyógyít a bűnből. Az egy halálos marás és mi mindnyájan
bűnösök vagyunk mindnyájan vétekben fogantattunk. Mindnyájan bűnösök vagyunk. De mit csinált
Isten? Ők bűnösök voltak akkor, akkor a halált ki kellett fizetni, a halálnak a díját. De Isten
Mózessel csináltatott egy rézkígyót, hogy emelje azt fel és tegye azt egy oszlopra, mert a nép nem
tudott semmit csinálni. Nem kellett nekik pénzt fizetni semmit egyáltalán. Nem kellett nekik
hitvallásokat mondani, nem kellett nekik semmi gyülekezetbe beállni, csak nézz és élj. Látod
milyen egyszerű? Nézz és élj! Ne állj be gyülekezetbe, nem érzékelés, nem kell neked furcsa érzést
érezni, csak nézni és élni, annyi az egész. Olyan egyszerű. Nem az, hogy ha emlékezni tudsz mind a
tíz parancsolatra, akkor élni fogsz. Nem az, hogy ismered az összes törvényt. Csak nézz és élj.
Ennyi az egész, amit csinálni kellett, és minden ember, aki felnézett arra, élt.
59. Jézus, amikor itt volt a földön azt mondta, amikor beszélt itt Nikodémussal, Ő mondta:

„Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, azonképpen kell az ember fiának felemeltetni.”
Úgy kell... Miért? ugyanolyan módon, ugyanazért a dologért, ugyanaz a szándék, ugyanazt a
munkát tenni. Sokszor megzavarja az embereket, amikor látják, hogy a kígyó, Jézust képviseli. A
kígyó képviselte Jézust ennyi részben. Megfigyeltétek, hogy a kígyó halott volt? Abban nem volt ott
élet. Jézus meghalt, mint amikor Kain megölte Ábelt. Ábel meghalt az oltárán az áldozatával.
Miután Ábel felajánlotta az áldozatát és megölte az áldozatát a bűnért, azután meghalt ugyanazon
az oltáron az áldozatával. Az újjászületésnek a rendje: neked meg kell halni az oltáron az
áldozatoddal, pontosan olyan halott, mint amilyen Ő volt. S te újjá vagy születve. A kígyóban nem
volt élet.
60. És te azt mondod miért volt az réz? A réz az ítéletet képviseli. Isteni ítéletet. Megfigyelted a

Bibliában az Ószövetségben az oltár rézből volt csinálva, ahol az áldozat el volt égetve. A réz az
ítéletről beszél. Mint Illés az ő napjaiban, ment nézni az eget, hogy jön-e az eső az imája után és
mondta: az ég úgy néz ki, mint a réz. Mi volt az? Isteni ítélet a hitetlen népen, a hitetlen nemzeten,
aki elhagyta Istent. Az Isteni ítélet volt, rezes, és a kígyó maga, annak a formája képviselte a bűnt,
ami már meg volt ítélve, mert a kígyó már meg volt ítélve az éden kertjében és ő volt az elítélt
kígyó.
61. S amikor mi Krisztusra nézünk, látod a büntetést. Az egyedüli egy Isten maga lett testté, Isten

jön a földre és felveszi magára mindnyájunk bűneit és az ítélete és a haragja a mindenható Istennek
ki lett öntve az ő testére és ott az volt széthasogatva a kereszten. Az a valódi ítélet. Egyedül taposta
az Isten haragjának borsajtóját. Egyedül járta az utat. Egyedül halt meg az angyalok segítsége
nélkül, az embernek, a gyülekezet, az anyja, a testvére, az atyja segítsége nélkül. Elhagyta őt Isten,
ember és a természet. Ő egyedül halt meg, hogy megmutassa nekünk azt, hogy még maga a
természet sem tud segíteni minket a halál órájában. Ott nincs barát, pap, pápa, pásztor. Az a halál.
De volt ott egy, aki elvette azt miértünk.
62. Nincs élet a kígyóban, az teljesen világos. Az volt a büntetés. Meghalt annyira, hogy a föld

elszégyellte magát, meghalt annyira, hogy a csillagok megszégyenültek. Szenvedett annyira, amíg a
nap nem világított, szenvedett annyira, amíg a hold elsötétedett, szenvedett, amíg a földnek minden
eleme olyan fekete és sötét lett, mint az éjfél, olyan sötét volt, hogy te érezni tudtad azt. Ott nem
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volt semmi, soha nem szenvedett úgy senki, nem tudott volna úgy szenvedni, mint Ő. Nem létezik
olyan halandó, aki át tudna azon menni, de Ő megszenvedte azt. Isten őreá tette mindnyájunknak a
vétkeit, és az ő ítéletét őreá tette és Ő taposta az Isten haragjának a borsajtóját egyedül, segítség
nélkül. Ott nem volt semmi, ami segítse őt. Isten helyezte rá a büntetést. Minden az alatt a büntetés
alatt volt és semmi sem tudott neki segíteni, mert mi mindnyájan bűnösök vagyunk. Nincs olyan
főpap, aki tudott volna jönni neki segíteni. Nem volt ott semmi, aki tudott volna neki segíteni, sem
pápa, sem angyal. Minden meghátrált és figyelték. Az volt a legnagyobb pillanat a világ
történetében, ami valaha volt. Ő annyira meghalt, amíg egy csepp élet sem maradt benne, olyanná
lett, mint a rézkígyó, csak egy dísztárgy csüngött a kereszten.
63. Most ennek a születésnek a megközelítése, ennek van egy megközelítése. És hogy

megközelítsd ezt a születést, neked át kell menni egy folyamaton, pontosan úgy, mint bármi, ami
élő. Bármi, ami él újból, annak először meg kell halni, és te nem tudod megtartani ugyanazt a
szellemedet. Te nem tarthatod meg ugyanazokat a szokásaidat. Te nem tarthatod meg ugyanazokat a
gondolataidat. Neked meg kell halni, Neked meg kell halni úgy, mint ahogy Ő meghalt, neked meg
kell halni az Ő oltárán, mint ahogy Ábel meghalt a bárányával. Neked meg kell halni a te
bárányoddal. Neked meg kell halni. Meghalni a te saját gondolataidnak, hogy megszülethess az Ő
gondolataira. Legyen az a gondolat benned, ami Krisztusban volt, neked az Ő gondolatait kell
gondolni.
És most testvérek és testvérnők had mondjam ezt olyan intelligensen, ahogyan én azt mondani
tudom. Hogyan tudod te gondolni az Ő gondolatait és megtagadni az Ő igéjét és mégis azt tartani,
hogy újjá vagy születve. Csak tedd föl magadnak ezt a kérdést. Hogyan tudod azt megtenni. Nem
tudod azt tenni. Ha újjá vagy születve, neked megvannak az Ő gondolatai. Ha a Krisztus gondolatai
benned vannak, akkor te egy új teremtmény vagy. A Biblia tanítja azt. És ha valamelyik testvér vagy
testvérnő megtalálja azt a szót, „teremtmény” latin görög szótárban nézzétek meg. A teremtmény
szó le van fordítva „az új teremtés” mert te egy teremtés vagy, egy emberi lény, aki nemi vágyból
született itt a földön és most te egy új teremtés vagy a Lélek által születve. A saját gondolataid
halottak. Azok olyan halottak, amíg azok kikristályosodtak, mint a rézkígyó, vagy mint ahogy Ő
meghalt, amikor az egek, a menny és föld és minden tanúskodott, hogy Ő halott volt.
64.  Ő meghalt annyira, amíg olyan halott volt, hogy még a vére is különvált a víztől a testében. A

halála olyan óriási nagy volt, én mondom, hogy a világ ideg összeroppanást kapott. Az
megrázkódott, az remegett, amíg a kövek kiestek a hegyekből. Ki tudna így meghalni. Semmi
pápának a halála nem tenné azt. Semmi pásztornak a halála nem tenné azt. De amikor Isten a
testében meghalt a kereszten a földnek szinte összeroppantak az idegei, amikor megtudta, hogy
maga Isten kimondott Igéje, kövek és föld, vesszők és ágak és fák voltak mindenütt a földön, és a
csillagok és a hold, maga Isten mondott Igéje, föld Teremtője, akit látott testté lenni és a bűnt
kiöntve Őreá. Az Isten haragja ki volt öntve Rá, amíg a hold megszűnt világítani a nap megszűnt
világítani a föld idegesen reszketett, letört, szétrobbant volna darabokra, ha nem ez lett volna a jövő
számunkra.
65. És ha a föld elemei attól, hogy látták, hogy mi történik arra a megrázkódott állapotra jutottak,

mit kellene annak csinálni veled és velem. Mit kellene csinálni a szellemünknek, amikor nézzük és
látjuk, hogy mit tett Isten miértünk. És az mind teérted volt és énértem. Mit kellene annak csinálni
velünk? Továbbra is bűnben maradni? Isten őrizzen attól! Inkább távol lenni a bűntől és meghalni a
bűnnek. Nem látod, hogy mit csinált a bűn neki? A bűn megölte Őt és Ő elvette a bűnnek a
büntetését, hogy hozhassa az Isten igazságát neked és nekem. Így amikor Isten igazsága jön
hozzánk a bűn halott a mi halandó lényünkben. Ó én remélem, hogy ti látjátok ezt.
66. Igen, az újjászületéshez, neked muszáj átmenni a halál folyamatán. Mindennek át kell menni.

Nézd meg a kukoricaszemet, ha az a kukorica akar még élni újból, annak meg kell halni először. Ha
a búzaszem akar még élni újból az teljesen lehetetlen... annak a kukoricának, búzának, annak a
virágnak, a fának, a fűnek, annak a zöldségnek, mindennek, ami újból élni akar, muszáj meghalni
először. Akkor te hogyan fogod elkerülni azt? Neked meg kell halnod először, neked meg kell halni.
Meghalni. Hogyan? Meghalni magadnak, meghalni mindennek, úgy hogy te újjá tudj születni.
Neked meg kell tenni azt. Ha te nem halsz meg, te soha nem fogsz tudni élni megint.
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67. Figyelj! Tudod, hogy minden nap valaminek meg kell halni, hogy te élni tudj. Na most nektek
– szombatisták – akik közöttünk vagytok, sok ember azt mondja, „én nem lőném le a mókust
Branham testvér”.  Én nem ölném meg azt az őzet, vagy a nyulat, halat, mert én nem hiszek abban,
hogy mi öljünk dolgokat. Én testvérem, tudod, hogy a zöldségek és a dolgok, amit eszel az is élet?
Neked meg kell azt ölni. És az egyedüli mód, hogy létezni tudsz ebben az életben, valaminek meg
kell halni, hogy élhess annak a halott élete által. Most, ha valaminek meg kell halnia, hogy te élhess
annak a halandó élete által itt ezen a földön, halandóként, nem kellett ott valaminek meghalni, hogy
annak az élete által te Örökké élhess? Csak kérdezd meg magadtól azt a kérdést? És az az egy
Krisztus volt, mert senki másnak nincs halhatatlansága. Csak a fiúnak van halhatatlansága és Ő
neked adja magát, azáltal, hogy te elfogadod Őt.
68. Most annak meg kell halni, most az nem azt jelenti, hogy új lapot fordítunk ebben az újévben.

Te azt mondod: Branham testvér én régen ide járok. Én tagja vagyok a gyülekezetnek. Ebben az
újévben egy új lapot fogok fordítani és újat kezdek. Az nem jelenti azt. Nem új oldalt fordítani, de
valóban meghalni és újjászületni. Látod? Olyan bűnösnek kell, hogy érezd magad, amikor ott állsz
az ő jelenlétében akár a metodista úton mégy, vagy a baptista úton, vagy bármelyik úton mégy,
olyan bűnösnek kell lenned és olyan bűnösnek érezni magad, amíg te... az meg fog téged ölni. Az
úgy van, az meg fog téged ölni. A te világi életed meghal ott rögtön. Neked olyan bűnösnek kell
számítani magadat az Isten jelenlétében, amíg a világi életed meghal ott rögtön. A bűn kérdése
bevégeződött ott neked, amikor ott állsz az Ő jelenlétében. Amikor úgy nézel ki, biztos élni fogsz,
mert te meghalsz. És az egyedüli út neked újból élni: meghalni először. Így te megint tudsz élni.
69. Most látjátok hova jövök, nem? Mi a születés, az újjászületés? Először meghalni annak

érdekében, hogy újjászüless... És ha még mindig vannak világi dolgok benned, nem vagy
újjászületve. És hogy fogod azt tartani, hogy újjá vagy születve és még mindig ott vannak rajtad a
világi dolgok? Látod? Hogyan tudod azt mondani?
70. Fiatal keresztények valamelyik nap, egy csoport. Én nem azt mondom, hogy ők nem

keresztények, de néztem egy pár fényképet: keresztény nők, keresztény férfiak, mind
szeretetreméltóak egymás körül fürdőruhában, az uszodában. Látod ők azt mondták, az valódi
szeretet. Az valódi szenny. Az nem szeretet. A szeretet másképp van kifejezve, mint az.
71. A mi szellemünk oda van helyezve hit által az Ő réz oltárára, Istennek ítéletére és a mi

áldozatunk elemésztetett. Most emlékezz, amikor  Illés azalatt a réz egek alatt lefektette Istennek
áldozatát arra az oltárra, az áldozat fel lett emésztve. Baál nem tudta felemészteni az áldozatát. Én
nem akarom ezt mondani, de nekem mondanom kell. Amikor a gyülekezetbe mégy és elfogadod az
ő hitvallásukat, és a keresztelési formájukat és az áldozat, amit neked le kellene tenni ott, talán
felállsz reszketve, nyelveken beszélve, futkosva mindenfelé a teremben vagy talán felállsz sírva. De
ha az az áldozat el lett fogadva Isten által, az fel van emésztve. A világ neked halott. Te kimúltál,
mert mi halottaknak és eltemetetteknek tartjuk magunkat. Mi halottak vagyunk. Mi el vagyunk
rejtve Krisztusban, elrejtve Krisztusban és e mellett miután mi halottak vagyunk és eltemetve és
elrejtve Krisztusban azután el vagyunk pecsételve a Szent Lélekkel.
72. Látjátok mit akarok most mondani? Te halott vagy, a szellemünk oda van helyezve az Ő Isteni

ítéletére. Az réz. Amikor a szellemünk oda van helyezve Isten ítéletének oltárára mi volt a büntetés?
Halál! És amikor oda helyezed magad arra, Isten oltárára, ami bejelenti a halált a bűnösre, hogyan
tudsz felállni onnan a bűnben élve, ha Isten elfogadta az áldozatodat. Most világos? Meghalsz,
valóban fel vagy emésztve és meg vagy kövesedve. Ott nem maradt meg semmi belőled, csak a
forma, amiben élsz, mint a rézkígyó, mint Krisztus volt, amikor levették Őt holtan, kihűlve, a
keresztről. Halott vagy. Miért? Istennek az ítéleti oltárán vagy. Mi az Ő ítélete? Amikor a bíró
kimondta az ítélet hirdetését. Mi a büntetésének ítélete? Halál! És mikor odahelyezed a szellemedet
az ítéletének oltárára, az neked halál. Megértettétek?
73.  Óh, talán felállsz onnan és csinálsz valamit, talán táncolsz a lélekben, talán sírsz, mint bárki

más sírna, talán szaladsz le és föl a teremben, talán beállsz minden gyülekezetbe, talán csinálsz
bármit, amit te csak akarsz (én a pünkösdieknek beszélek most), és kimégy vissza oda és
bemocskolod egy férfi feleségét, széttöröd egy ember otthonát, valamelyik asszony közületek. Te
vissza fogsz menni oda, nem számít mennyire jött az ige tehozzád, hogy csinálj jót és hasonlók, de
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nem fogod elismerni azt. Te soha nem fogod megengedni, hogy a hajad megnövekedjen, asszony,
vagy ilyesmi, soha nem fogsz rendesen felöltözni. Te még mindig olyan leszel pontosan, mint a
világ, mert nem vagy halott a világnak, még élsz azzal.
74. Némelyikőtök, ti emberek soha nem hagyjátok abba az ivászatot, dohányzást, soha nem fogsz

megszűnni kívánni rossz nőket, erkölcstelen öltözetűeket, amikor látod őket az utcán, ahelyett, hogy
hátat fordítanál, elmennél. Még mindig kívánod azt, ugyanúgy, miért? Mert még mindig élsz a
világgal. De amikor az az áldozat el lett fogadva, te halott vagy. Ez így van. Halljátok, hogy mit
mondok? Értitek, hogy miről beszélek?
75. Most a te lelked oda van helyezve az Istennek réz ítélet oltárára, akkor Isten elfogadja az ál...

most az azt mutatja, hogy még azt nem kaptad meg...  Ha még mindig élsz a világgal, Isten nem
vette azt át. Most ti emberek arról beszéltek, hogy megkapni a Szent Lelket és hogy hogyan kell
várnod olyan sokáig. Hát itt van az, amíg Isten el nem fogadja azt az áldozatot, amíg az ott nem
fekszik az Ő ítéletén ott, amíg az Ő ítélete valóban meg nem ölte a te érzékszerveidet. Te talán azt
mondod, „hát én fogok lapozni egy új oldalt”, az nem az. „Hát én tudom, hogy én szoktam
dohányozni és abba fogom hagyni a dohányzást” az még mindig nem az, amíg Isten el nem fogadja
azt az áldozatot az Ő réz oltárán. Az Ő Ítélet oltára. Mi az Ő ítélete? Halál! Az a büntetés. A lélek
aki vétkezett, az megmarad abban, az meg fog halni. Én nem törődök vele, hogy te mit csináltál.
76. Jézus mondta: „Sokan mondják majd nékem ama napon „Uram, Uram, nem cselekedtünk-é ezt

meg azt” Ő mondta: „távozzatok tőlem ti gonosztevők.” Látod?
77. Amikor az az áldozat el van fogadva tűz által, és úgy megy fel és a füst felszáll, akkor

felemelkedsz az áldozatoddal a mennyeiekhez, és te el vagy pecsételve a világ dolgaitól akkor. A mi
szellemünk ott van az ő oltárán.
78. Mit csináltál akkor azután, miután meghaltál, akkor mit kell neked csinálni? Akkor újból vagy

fogantatva. Újból vagy fogantatva. Először vétekben voltál fogantatva, most valami újban vagy
fogantatva. Mi az? Az élő Ige. Ó az most megváltoztatja azt, nem? Most átmentünk a küzdelmen,
miután látod, hogy mit kell neked tenni. Most mi történik? Újjá vagy fogantatva az élő igében. Mi
az? Az Ige élővé válik benned. Elkezded a dolgokat másképpen látni, ahol egyszer nem láttad,
azokat látod most. Ott valami más most: az egész Szentírást egybehozza, mindent pontosan
összepászít helyesen. Most valami elkezd történni, most meghalsz a saját gondolataidnak. Most
megvagy foganva, mert mi meg vagyunk mosva az ige vize által. Úgy van az?
79. Mit csinálsz a kisbabával mihelyt megszületik. Megmosod őt. Így van? És mihelyt az ember

meghal, saját magának, megszületik Istentől, meg van mosva az Isten igéjének a vize által. Ámen!
Ha az azt mondja: Jézus nevében. Te mondod: Jézus nevében. Azt mondja: neked muszáj újonnan
születned, te ugyanazt mondod. Bármit, amit Isten mond. Meg vagy mosva az igének a vize által
Ámen!
80. Most készen vagy az életre, készen vagy most az elindulásra, most újszülött vagy, beleszületve

az Isten családjába az új szülővel. Igen Uram. A tanítóid voltak... Most neked voltak tanítóid, most:
van új szülőd. Nem tudsz születni anélkül, hogy lenne szülőd. Így ha beleszülettél a gyülekezet
testvériségébe, akkor az az, ami van neked. Ha a hitvallásba születtél, ott vagy. De ha Istenben
születtél, fogantattál az ő igéjében neked új szülőd van, az Isten, Készen állva ismertetni az ő igéjét
közöttünk, veled, szólva azt rajtad keresztül. Ó az új szülő, ez a szülő az Isten. Ő készen van venni
az ő igéjét, amit már mondott és beléd tenni azt és életre hozni. Látod? Most neked van oktatásod
készen vagy most menni az oktatásra. Gyermekoktatásra. Az a nehéz része, amikor te gondolod,
hogy neked csinálni kell azt, és az ige körbevág és valami mást mutat. „Hát miért. Azok hiszik azt
ott.” Az nem számít semmit, hogy azok mit hisznek, itt van az, amit Isten mondott. Neked az Atya
dolgában kell foglalatosnak lenned. Most te újjászületsz. Most kezdesz rendbe jönni, kezdesz
kiegyenesedni. Neked új szülőd van.
81. Ezért, ha újjá vagy születve és van új szülőd, akkor neked új természeted van. A régi természet

meghalt és kaptál egy új természetet. Te egyszer egyik irányba mentél. Most egy másik irányba
mégy. Egyszer lefelé mentél, most erre fölfelé mégy. Az érzelmeid a fenti dolgokra vannak
irányítva, egy új érzelem. Nem szereted a világ dolgait többé. A kívánságaid az Istentől vannak. Te
nem törődsz azzal, hogy az emberek mit mondanak, hogyan nevetnek ki téged, és azt mondják,
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hogy régi típusú vagy, vagy bármi más legyen is nem törődsz vele, mert felülről vagy születve és az
érzelmeid a fenti dolgokra vannak helyezve. Isten nem szégyell téged és te nem szégyelled őt. Ez
így van. Olvasd el a 11. részt a Zsidókhoz írt levélből épp itt. Nekem le van írva. Pontosan. Amíg az
emberek azon a napon, hogyan csinálták ők, hogyan bujdostak ők juhoknak és kecskéknek bőrében,
nyomorgattatva és minden más, akikre nem volt méltó e világ. Látod? Olvasd el azt. Jót fog tenni
neked és meg tudod látni ott, hogy mit csinálnak az emberek, a mikor a természetük megváltozott.
Mik történnek.
82. Most akkor milyen fajta természeted van neked Branham testvér? Az Ő természete, Ha nekem

az apám természete volt akkor én azokat a dolgokat csináltam, amit az apám csinált. De most hogy
újjá vagyok születve az attól függ, hogy ki volt az én apám. Ha te csak a gyülekezetbe születtél,
neked gyülekezeti apád van és nevezheted őt Atyádnak, ha te akarod. Nevezheted őt bárminek,
aminek akarod, mert ő a te Atyád. De ha a te Atyád Isten és ha te beleszülettél az Isten családjába
azokat a dolgokat keresed amik Istenhez tartoznak. Ez így van. Akkor Isten gyermeke vagy, a
természeted Isten természete. Azután amikor valamelyikőtök, ó te hallhatod azokat, valaki mondja:
„Ó a mi gyülekezetünk hiszi azt, hogy a csodák napjai már elmúltak.” Hogyan tudnád hinni, hogy a
csodák napjai elmúltak, amikor magának Istennek a természete van benned, amikor ő teljes
egészében csoda? Az Ő természete csoda. Az Ő szokása csoda, az egész teljessége az csoda.
Hogyan tudnál te bármi más lenni, mint csoda? Az újjászületésed az egy csoda. Az új életed egy
csoda, még a te természeted is egy csoda. Vissza tudsz nézni és mondod, „Azok a dolgok halottak,
ez az igaz.” Látod? Te egy új teremtmény vagy. Új teremtés, biztos.
83. (Egy kis rész hiányzik a szalagról) És amikor a kicsik kikeltek az mind csirke volt, de egy

nem. Ő egy sas volt. Ő egy különös kis személy volt. Teljesen másfajta volt. Látjátok egy másik
kategóriába született. Az a sperma és a tojás másfajta volt és az egy másfajta madarat hozott létre.
Bizonyosan. Ő különösnek nézett ki. Furcsán viselkedett a többieknek, de ő csak természetesen
viselkedett. mert nem tudott mást tenni, mert ő sas volt. A természete sas volt, így mindaz, ami
lehetett, az sas volt. De ott sok van ezekben a felekezetekben. Ők valóban sasok, de nem tűnik
jónak, látni őket ácsorogni a sárban és a világ dolgaikban Látod. Az a te dolgod, menj, hozd be őket.
84. Egy nap az öreg anya sas arra repült és azt gondolod, hogy az a kotlós meg tudta őt tartani a

földön továbbra is? Nem számított mennyire kotyogott, milyen jól mondta, „gyere ide kedvesem.
Én találtam valamit, pontosan itt, gyere.” Ó. Az ő kívánsága a fenti dolgokon volt és ment,
megtalálni azt. Nincs több felekezet számára. Nem tudod elhívni őt abból.
85. És az ember, aki Istentől született: te nem tudod őt visszahívni abba a rothadt bűn posványba

többé. Ő meghalt és újjá van születve. Ő egy új teremtés. Megkapta a sasnak a természetét. Neki
menni kell az égbe és ott repülni. Neki fel kell menni oda, ahol az anyja van az ő szülője.
86. És így van az emberrel, aki hisz... „Ó gyere állj be a mi gyülekezetünkbe. Na most az

fanatizmus.”
87. Most ha az a ki sas talán ott áll kint, és hallotta az anya kiáltását és körbe nézett és mondta: hol

van az? Itt talán Ő kiáltott ehhez hasonlót a kis sasnak: „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké
ugyanaz.”
88. És az anyakotlós mondja: „A csodák napjai elmúltak, kot, kot, kot. A csodák napjai elmúltak.

Olyasmi dolog nincs. Az fanatizmus.” Ó.
89. Hát te nem tudod megtartani őt tovább. Én szinte hallom mondani: „mama hogyan jutok én

oda fel.”
90. „Csak csapdosd a szárnyaidat fiam  annyi az egész, amit neked tenned kell. Te sas vagy, csak

járj hit által.”
91. „Hogyan fog az menni mama?”

„Én nem tudom, csak menetelj.” Itt jön ő az első pár szárnycsapásai. Leült a kerítés oszlopára. Ő
eljutott olyan magasra minden esetre. Az anya mondta „csak gyere tovább és majd elkaplak.” Ez az.
92. Egy új természet, egy új lény, egy új teremtés, az Atyádnak természete, te hiszed és szeretsz

minden igét, amit ő mondott. Minden embernek a szava hazugság, ami ellentétes ezzel az igével. Ez
az Istennek az igéje. Látjátok? A Biblia az igaz. Én nem törődöm vele, hogy miket mond a
gyülekezet. A Biblia még mindig igaz neked, mert a természeted meg lett változtatva. Most ha
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neked van gyülekezeti Atyád, hinni fogsz a gyülekezeti Atyában. De ha neked van az Atyaisten,
hinni fogsz az Isten igéjében. Ha neked van Atyád a gyülekezetben, azt fogod hinni, mert az ő
természetéből vagy, az a te Atyád. De ha a te Atyád Isten, akkor te Istennek az igéjét fogod hinni.
Ha gyülekezeti vagy, az ő igéjét fogod hinni, a gyülekezet szavát, hinni fogod azt, amit a gyülekezet
mondott. De ha ujjá vagy születve, akkor azt fogod hinni, amiket Isten mond, mert Isten a te Atyád,
nem a világ, vagy a gyülekezet hitvallásai.
93. Eszembe jutott valami. Egy napon, ezt mesélték nekem egyszer: A tyúkudvarban volt egy

kacsa, követte a csirkéket. És a kacsa tudjátok ő egy furcsa kis személy volt ott a csirkéknek. De a
kacsa nagy fejének és nagy csőrének célja volt. És úgy van az néha, gondolom a keresztény
látszólag egy kicsit fanatikus, de az egy célból van ott. Látod, az furcsának néz ki mindaddig, amíg
ott szaladgált a csirkékkel, a pulykákkal és azokkal. Azoknak kis rövid csőrük volt és csináltak
dolgokat, amit csináltak és nem úgy voltak felépítve, mint az a kacsa. Egy nap a kotlós vezette a
nagy csomó csirkéjét és őt, le hátra. Ő mindig messze hátul volt. Tudjátok ő még nem is úgy
beszélt, mint azok. Az ő beszéde másfajta volt. Azok nem tudták megérteni egymást.
94. Úgy van az a kereszténnyel, amikor újjászületik, ő egy másfajta tojásból jön ki. Annyi az

egész. Én hiszem, hogy nagyon sokan vannak ott közülük ezekben a felekezeti gyülekezetekben,
azok valódi kacsák, de nekik tyúkvezetőjük van, ez így van. Így azok csak nem kapják azt meg. Ez
durvának hangzik. Én nem úgy szántam, de én próbálok rámutatni.
95. Egy nap egy kicsit túl messze ment ki az istálló háta mögé. Ott volt valami víz, ami az istálló

háta mögött folyt, Egy megáradt forrás, egy patak. És ő ment ott velük gondolkozva, mit jelent ez,
tudjátok, ahogy követte a tyúkot. És hát ő még a táplálékot sem szerette, amit azok ettek. Nem
nézett jól ki a számára. Ezek az öreg dolgok, amiket azok csináltak rosszul néztek ki az ő számára.
Így egy kis idő elteltével véletlenül lélegzethez jutott. „Az nagyon jól esett. Honnan jött az?” Ó az a
kis lehelet a Mennyből. Hm. Elkapta azt a kis leheletét valaminek, ami felfrissítő, a prédikáció, ami
jól hangzik neki. Ami lemegy mélyre. Te érzed az ige lehorgonyozta magát. Hm. Mennyi Mennyei
napfény. Ő gondolta: „Ó valahogyan egy másik lélegzetet venni még abból, az egybevág az én
természetemmel.” Megint belélegezte. „Valahol lennie kell egy ilyennek. Most már nem
mondhatják nekem, hogy nincs, valahol lennie kell. Én tudom, hogy van ott valahol valami, amihez
én tartozok.” Nem ehhez a hitvalláshoz. Tudjátok mit mondok? Ő érezte a vizet és a természete
kacsa volt. Így a víz és a kacsa együvé tartozik. Úgy van az a hívővel és Istennel. Együvé tartoznak.
Mindjárt kapott egy másik áramlatot, az erősebbé vált. Egy kis idő múlva a szél elkezdett fújni,
(mint a sebesen zúgó szélnek a zendülése, tudjátok” az elkezdte fújni az áramlatot a vízről. Ő nem
bírta tartóztatni magát tovább. Le a hegyoldalon ő megindult le, paccs, paccs, paccs, tudjátok ment:
háp, háp. Hang. Az a kis csőr felemelve a levegőbe, tudjátok ő vizet érzett.
96. Az öreg tyúk mondta: te fanatikus gyere ide vissza, nem jó egyáltalán. Ő megérezte a vizet,

elindult az útján a víz felé.
97. Ott van egy forrás, megtelve vérrel, folyik az Immánuelnek az ereiből, ahol a bűnös belemerül

az alá az ár alá és elveszti a bűnnek minden nyomait. Az igazi keresztény nem akar semmi
összeköttetést a világgal. Azok nem akarnak itt élni találomra és tűnődni, hogy hol vannak és ma
azok metodisták és holnap baptisták és reformátusok és pünkösdiek és így tovább. Ó testvér az
szánalmas. Az igazi, valódi keresztény a léleknek az új voltát akarja az új voltát az Istennek az
életében, valamit, ami őt új teremtménnyé teszi. Mihelyt megtalálja azt a forrást, el fog menni
hóviharos utakon, vagy bármi máson hogy hozzájusson. Nekiindul azonnal, mert különben is kacsa,
igen. Nem a hitvallás, nem. Nem.
98. És ha te még mindig szereted a világ dolgait, be vagy csapva. Az áldozatod még nincs

elfogadva. A természeted még nem lett megváltoztatva. Most tudjátok, mit jelent újjászületni.
Látjátok, a te természeted meg van változva, egy új teremtmény lettél. neked meg kell halni először
és azután újjászületni. Én tudom, hogy ideje, hogy befejezzem. De csak adjatok még nekem egy pár
percet, átfutok ezen a leckén gyorsan.
Ha még mindig szereted a világot és azt tartod, hogy újjá vagy születve. Nem számít mit csináltál,
talán sírtál, talán a hideg futkározott rajtad végig. Azok mind rendbe vannak. Nekem nincs semmi
kifogásom ezek ellen. - A keresztény sír és a hideg végig fut rajtuk. Azt mondod „Branham, testvér
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én beszéltem nyelveken,” az talán jó. És az talán nagyon jó.
99. Én arra a nőre nézek épp most, aki hozzám jött nemrégen egy látomással vagy álommal, ami

volt neki és nekem megvolt rá a magyarázat. Mégis az olyan nehézkes megmondani annak a
pünkösdi prédikátor feleségének, hogy neki nincs meg a szentlélek. Hahó. De neki nem volt meg.
De akkor megkapta azt ott. Látod? Igen az különbség. Látod?
100. Igen. Az nem nyelveken beszélés, az nem táncolás a lélekben, semmi olyasmi dologra nem

teheted azt le, az a meghalás és a születés, a kicserélt természet, a megváltozott beállítottság. Az
öreg dolgok halottak, az új dolgok újak, a világ halott és az Isten új. Isten a te életed, és a világ
halott neked. Megértettétek most. Jól van.
101. Most figyelj. Nekem most vágni kell itt egy kicsit, tudjátok, csak a töredezést eltávolítani. A

nők és férfiak, akik nem tudják követni az Istennek igéjét és a tanítását miután azt tartják, hogy újjá
vannak születve, ott valami baj van.
És a nőknek fogok itt beszélni egy perce. Ha a nő, aki tudja azt, hogy az Isten igéje elítéli a levágott
hajat és hogy rövid nadrágot, hosszú nadrágot viseljen, erkölcstelenül  öltözködjön és nincs elég
illeme, hogy hagyja megnőni a haját és olyan ruhát vegyen magára, ami keresztényként néz ki , te
be vagy csapva. Én nem törődöm vele, hogy te min mentél keresztül. Te talán beszéltél nyelveken,
ez annyi, mint borsot önteni a kiszáradt marha bőrére. Te talán csináltad? Talán táncoltál a lélekben,
annyira, amíg megráztad az egész épületet. Annak nincs semmi köze ahhoz. Az mutatja, hogy a
világ szeretete még mindig benned van, amikor az Isten elítéli azt.  Ő mondta: „hogy a nőnek
hosszú haja kell, hogy legyen és maga a természet tanít arra, hogy a férfinak rövid haja kell, hogy
legyen, mert az Isten a férfi fölött van és a férfi a nő fölött. És ha a nő levágja a haját, megcsúfolja a
fejét, aki az ő férje. Ha a férfi megnöveszti a haját, akkor megcsúfolja a fejét, aki a Krisztus.”
Látod?
102. „Az asszonyok tisztességes öltözetbe, szemérmetességgel ékesítsék magukat,” tiszták,

hölgyek. Látod? És akkor anélkül az egyszerű tisztesség nélkül, így szólsz: „Dicsőség Istennek,
Halleluja, én beszélek nyelveken.  Halleluja, dicsőség Istennek.” Az mutatja azt, hogy az a lélek ott
hamis. Az mindig el fogja fogadni az igét, ha az az igének a természete. És az ige az test, és az ige
Isten volt, és az Ige az Isten. És ha az ige benned van, belőled Istennek fiát, vagy leányát csinál, az
ő leszármazottját az igéjének a hívőjét.
103. „Én nem hiszek abban az öreg Jézus nevében való megkeresztelkedésben. Halleluja. Én nem

törődök vele, hogy mennyire próbálod azt megmagyarázni. Én az én pásztoromnak hiszek.” Menjél.
Az a te Atyád. De ha Isten a te Atyád, akkor az Isten igéjéhez tartod magadat.
104. Prédikátorok. „Sokan jönnek majd azon a napon. És mondják: „nem a te nevedben űztünk-é

ördögöket?” (Prédikátorok) És nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
(Evangélisták. A munkában.) Távozzatok tőlem ti gonosztevők,” Házasságon kívül született
gyerekek. Az úgy van.
105. Ha Istentől vagy születve, meg vagy mosva az igének a vizeiben, elválasztva a világi

dolgoktól és hiszed Istent. Halott vagy a saját gondolataidnak, halott a saját ötleteidnek, halott
minden másra csak az Isten igéjére nem. Az él benned, munkálkodik rajtad keresztül, bizonyítva,
hogy az Istennek az igéje. Azt mondod „Én halott vagyok a világnak, én halott vagyok a világnak
Branham testvér.” És megtagadod Isten igéjét?
106. Jézus mondta: „Ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek.”  Most mi lejövünk ahhoz,

hogy mit jelent az újjászületés. Látod?
107. Még mindig méreg van benne, még mindig goromba, gőgös, valaki mond rólad valamit

készen vagy rögtön veszekedni? És akkor az Istennek a lelkétől vagy születve? NEM. Istennek a
lelke nem csinál olyanokat. Nem. Istennek a lelke alázatos, szelíd, édes, hosszútűrő. Az Isten.
Szerető, kedves, megbocsájtó, az Istennek a Lelke. Ó igen.
108. De azok ragaszkodni fognak ahhoz a felekezethez és nyelveken beszélnek, prófétálnak

mindenféle dolgokat csinálnak. Jézus mondta, hogy csinálni fogják. „Megvan a kegyességnek a
látszata” (Az vallásoskodás) Ragaszkodnak a felekezethez, mert az az ő Atyjuk. Ők abban a
felekezeti Atyában születtek. De ha te az Istentől születtél ez a te Atyád. Ő az Ige az Ige. Nem
számít mennyi érzelmed van, még mindig a sátán fia vagy, amíg halottá nem válsz a világnak és
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élővé Krisztusban. Figyelj! Most megyünk gyorsan:
109. A lélek jó vagy rossz. A halál azt nem változtatja meg. Én leírtam itt egy csomó igét erről

amiről megjegyzést akartam tenni, mi az a lélek. Mi a lélek? Az te vagy. Te vagy a lélek a rész
benned, belül. És amikor meghalsz, bármilyen állapotban van az a lélek az arra felé fog menni.
Megy az ő rendeltetési helyére. Nem tudod felemelni azt, nem számít bármennyit is tennél érte.
Annak a léleknek ki kell cserélődni itt, újjá kell születnie.
110. Te azt mondod: „Mi van a Szent Lélekkel Branham testvér?”

A Szentlélek belekeresztel téged a testbe a szolgálatra, de te hiszel az örök életben. „Aki hallja az
igémet és hisz őbenne, aki küldött engem, annak van örök élete.” Látod. Akkor meg vagy
keresztelve a Szentlélek által, be a testbe, az ajándékok beigazolására és így tovább, de hiszel az
örök életre. Aki hisz annak van örök élete. És amikor hiszel, az amikor halott vagy és megszületve,
megújítva egy új teremtmény. Jól van.
111. A lélek, most emlékezz jó vagy rossz, a halálnak nincs semmi tennivalója azzal. A halál csak

elviszi azt a rendeltetési helyére. Halljátok? És ha neked még mindig megvan a világ és a világ
szeretete abban, az meg fog halni veled, mert a világnak meg kell halni. Isten elítélte a világot, az a
világ rendje. Isten elítélte a világot és annak meg kell halni, és ha az a világ benned van, te meg
fogsz halni azzal a világgal. Hát én nem látom, hogy hogyan lehetne ez egyszerűbb. Látod? És a jó
Istentől van születve, annak muszáj Istenhez menni. Ha az a világból van, az megmarad a
pusztulásra a világgal. Ha az az Istentől van, az Istennel fog élni, ha tanult vagy tanulatlan. Tanult
vagy írástudatlan, ha a világ még mindig ott van, annak meg kell halni. És ha a világ a lelkedben
van és a te kívánságod a világi dolgok, te el fogsz pusztulni a világgal. Ez világos? Ennek így kell
lennie. Te része vagy a halott világnak. És amint a világ halott, te halott vagy a világgal.
112. De ha újjá vagy születve, élsz Krisztussal, és a te érdekeltséged a fentiekben van és nem a

földi dolgokban. De ha újjá vagy születve az Isten lelkétől, Istennek a részévé válsz és
örökkévalóvá váltál vele. Akkor a halál nem tud téged megérinteni, amikor újjá vagy születve. Te
örök vagy. Megváltoztál az idő teremtményéből az örök teremtményre. Megváltoztál a halálból az
életre. Én az örökről beszélek. Az örök halálról, az örök életre. Ha te a világból vagy meghalsz itt
azzal. A Biblia azt mondja Jánosnál, „Ha szereted a világot és a világ dolgait az azért van, mert az
Isten szeretete nincs benned.” Nem szeretheted a világot és Jézust. Mondta: „Te nem tudod szeretni
Istent és a mammont.” Mammon az a világ. Nem tudod szeretni az Istent és a világot együtt. „És aki
azt mondja, hogy szeret engem és nem tartja meg azt, amit én mondok” a Biblia azt mondja: „az
egy hazug, és az igazság nincs meg őbenne.” Ez így van.
113. Ó Branham gyülekezet és mind ti jó emberek, vizsgáljuk meg magunkat. Ez az új év. Kezdjük

el, csináljunk valamit, vessük ki a világ dolgait magunkból! Ha az még mindig ott van,
szabaduljunk meg tőle! Igen Uram! Az rendbe van. Sietnem kell.
114. A mai emberek mindenféle szellemet vesznek. Kimennek és vesznek egy gyülekezeti

szellemet, még azt a szellemet is veszik, amik magukat Isten szellemének nevezik. Újjászületett és
tagadja, hogy az Isten Igéje igaz? El tudod te képzelni Istennek a Lelkét amint megtagadja az ő saját
Igéjét? Ti katolikus emberek, római katolikusok. Tudod te valóban azt mondani, hogy valóban az
Istennek a lelkétől vagy születve és veszed azokat a dogmákat, ami ellentétes a Bibliával és
megtagadod az Isten igéjét, és azt mondod, hogy az Isten Lelke benned van? A Lélek, aki írta a
Bibliát megtagadná azt? Az olyan volna,  mint én mondanék valamit és felállnék és az ellen
hazudnék. Isten mond valamit és megfordul és hazudik? Amikor a Biblia azt mondja „az lehetetlen,
hogy az Isten hazudjon, mert ő maga a forrása minden igazságnak.”
115. Ti metodisták, baptisták, akik meg vagytok keresztelkedve az Atya, Fiú Szentlélek címébe és

most tudjátok, hogy máskép van . Neked van Bibliád, te aki csak beállsz gyülekezeti tagnak
kézfogás által. Te, aki elveszed a leveledet, egyik a másiktól a megbízást és te azt tartod, hogy ujjá
vagy születve az Isten lelke által? Hogyan tudod azt megtenni, és belenézni az Isten igéjének a
szemébe és újjá szülött kereszténynek nevezed magadat. Amikor halott vagy a gyülekezetnek, halott
vagy a hitvallásnak, halott vagy a világnak, halott vagy mindennek kivéve Istent, és Isten az Ige. Ott
van az.
Nézzük meg: ők mindenféle szellemet vesznek. Ó nekik megvan a gyülekezeti szellem. Nekik van
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mindenféle szellem. Most figyelj jól.
116. Próféták. Az Isten Igéje a prófétákhoz jön, a Biblia így mondja. Most befejezésül még van itt

nekem egy pár megjegyzésem: így azt még elmondom és azután befejezem.
Az Isten Igéje a prófétákhoz jön. Mi jön a prófétákhoz? A gyülekezet Igéje jött a prófétákhoz? (A
gyülekezet mondja: nem!) A hitvallásnak az igéje jött a prófétákhoz? (Nem!) Az Istennek az Igéje.
Mi volt az? Az a próféta kinyilatkoztatta az Isten igéjét. Látod? Azok próféták, igazi próféták. Most
vannak hamis próféták, mi majd rátérünk azokra csak egy percre. De az igai próféta, az igazi Ige jön
az igazi prófétához. Ő semmi más nem tud lenni. Most a hitvallás nem jött a prófétához, a felekezet
nem jött a prófétához. Nem. Az Úrnak Igéje jött a prófétákhoz, és ő kijelentette Azt a népnek. Az
igazi prófétának megvan az igazi Ige.
117. Hogyan próbálod ki az igazi prófétát? Amikor neki megvan az igazi Ige. Amikor az nem az

igazi ige, akkor annak hamisnak kell lenni. Ha az valami mást mond, mint ez az Ige, és az az
Istennek az Igéje, legyen minden prófétának a szava hazug és az Isten Igéje igaz. És ha az az ige a
prófétától jön, az az Istennek Igéje, akkor ő igazi próféta, mert az Ige a prófétákhoz jön, igazi
prófétákhoz. Mindig voltak hamisak. Igazi próféták az igazi Ige. Hamis próféták, hamis Ige. „A mi
hitvallásunk, a mi felekezetünk, állj be ide mondd ezt, hidd azt, csináld ezt.”
118. De az igazi Ige az igazi prófétához jön, és ő mondja meg neked az igazi Igét. Kövesd azt az

igazi Igét és megkapod az igazi Igének egy igazi megtapasztalását, mert az Ige testté lett benned, és
te Isten fiává lettél, és az Isten igéje jön ki pontosan Istenből beléd, mert te az ő természete vagy, az
ő Lelke benned van és te cselekedni fogod az Isten munkáját. Halleluja! A Biblia így mondja Ó
igen!
119. Hamis próféták hoznak hamis beszédeket. Mit csinálnak ők? Hamis érzést. Hamis próféták

megtartanak annyit az igaz Igéből, hogy hamisak legyenek. Azelőtt nem tették azt, de a Biblia
mondja... Meg akarod jegyezni az igét arról: 2 Tim. 3. Látod? A hamis prófétáknak van elég az igazi
igéből, hogy hamissá tegye azt, mert a Biblia mondja, hogy nekik megvan a kegyességnek látszata.
Az hogy meglegyen a kegyességnek látszata, nekik kell, hogy legyen abból valamennyi, mint
igazság. „Megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” Minek az erejét? Annak,
hogy téged kiigazítson, hogy másmilyen legyél,  szolgálni Istent, nem táncolni menni és a világ
dolgait tenni, amit a Biblia elítél, nem levágni a hajadat. Mint a hamis próféták mondják: „Az nem
tesz semmi különbséget.”
120. Valaki mondta nemrégen (én azt hiszem, már mondtam itt egyszer, nem tudom) azt mondta,

„Miért nem hagyod azokat a nőket és férfiakat magukra?” Mondta nekem: „Hát azok az emberek
hiszik, hogy te próféta vagy.”
Én mondtam „Én nem vagyok az,”
121. „De az emberek hiszik, hogy te próféta vagy. Miért nem tanítod őket, hogy hogyan kapjanak

látomást, hogyan csinálják az Istennek a munkáját olyan módon”
122. Én mondtam neki, „Hogyan taníthatnám azokat az algebrára, amikor ők nem ismerik az

ABC-jüket.” Látod? Látod: hogyan tudod kivenni a gyermeket az óvodából és főiskolai
végzettséget adni neki ma, négyzetre emelésre tanítani őket. Hogyan tudnád azt megtenni, amikor
nem ismeri az ABC-t. Tudod, hogy mit jelent az ABC. Always Believe Christ, Mindig higyjél
Krisztusnak! Ez így van. Ne higgy a gyülekezetnek, Ne hidd az ő hitvallásukat! Ne hidd az ő tanait.
Hidd Krisztust. Miért? Ismerni őt, ismerni őt, az az élet. Így van ez? Nem az ő hitvallása. Neki
nincs hitvallása. Még nem is az Igéjének az ismerete, nem az ő igéjének az ismerete, neked ismerni
kell őt, ismerni kell őt mint a te megváltódat az újjászületésben. Mint Jézus mondta:
Nikodémusnak, „Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a
Mennyeiekről szólok néktek.” Hogyan fogsz elhinni szellemi dolgokat, amik a Szent Lélekbe
visznek úgy, hogy közben látomást látsz, hogy iskolát kell alapítanod, amikor meg földi dolgokat
sem hiszik. Nem tudják hinni, hogy normális ruhába öltözzenek, nem tudják hinni, hogy hagyják
abba a dohányzást, és hogy hagyják abba a hazudozásokat, tegyék félre a felmérgelődésüket,
mindazokat a dolgokat, tedd mindezeket a dolgokat vagy hagyd abba a gonosz kívánságokat.
Hogyan tudod tanítani az embereket, hogy menjenek be a Szellemi dolgokba, amikor még rajtuk
vannak mindazok a dolgok.
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123. Hamis prófétáknak hamis szavaik vannak. hitvallások, felekezetek, érzékelések, „Ó legyen
Isten áldva. Neked csak annyit kell tenni… akarod viselni az Illés ruháját. Dicsőség Istennek. Az
egyedüli dolog, amit tenned kell, csak kapcsold ki az agyadat. Ne gondolj semmire, csak mondjad.
Ó tölts be, tölts be, tölts be.” Az ördög biztos meg fogja tenni a betöltését. És akkor valóban azon
vagy, „Ó az mindenütt végigfut rajtam. Branham testvér, én éreztem azt. Ó dicsőség Istennek
Halleluja. Ugrálni le és föl, ó nekem az megvan.” És úgy élni, mint ahogy élsz. „A gyümölcseikről
ismerni meg őket.” Látod? Nem érzékiesség.
124. „Ó testvér. Meg akarod kapni a Szent Lelket. Csak térdepelj le az oltárnál és mondd: Glóri,

Dicsőség! Dicsőség! Dicsőség! Addig, míg elkezdesz nyelveken beszélni.” Ah. Kimenni vissza és
bármilyen fajta életet élni, hazudás, lopás. Amikor mondják neked a megkeresztelkedést a Jézus
Krisztus nevében „Az egy fanatizmus az én gyülekezetem másképp tanítja azt” és te azt mondod,
hogy te újjá vagy születve, megmosva az Igének a vizével? Valami nincs jól valahol. Látod?
125. Te hinni fogsz minden igét. Pontosan úgy, ahogy az ide van írva. És a Biblia mondja:

„Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból” Isten
magyarázza azt és így van az. Az Ő igéi... Nem a Biblia mondja azt a 2.Péterben? „A Biblia nem
saját magyarázaton alapul.” Biztos, hogy nem, nem saját magyarázat. Az, pontosan azt mondja, ami
oda van írva. Pontosan, mint az. Csak hagyd pontosan úgy, ahogy az oda van írva. Az ugyanazt az
eredményt fogja hozni.
126. Most, hamis tanítók hamis születést fognak hozni. Igazi próféták az igét fogják hozni, a

születését az igének, Krisztust. Hamis próféták hamis születést fognak hozni, a gyülekezet
születését, a születését a hitvallásoknak, a felekezetnek. És pontosan itt vagyunk pünkösdi testvérek,
hamis átélések, és azt mondjátok egy embernek, hogy megvan neki a szent szellem, csak mert szól
nyelveken. Én láttam ördögöket beszélni nyelveket. A ceruza letéve és ismeretlen nyelveken írt. Az
nem jelent semmit. Látod, annak életnek kell, hogy legyen. A gyümölcseiről fogod megismerni
őket. „Branham testvér Hiszel te nyelveken szólásban?” Igen Uram. „Hiszel te a hangos
felkiáltásokban?” Igen Uram. De én elsősorban a kereszténységben hiszek, az Isten Igéjében hiszek.
De ha nincs ott az élet, hogy megmutassa azt…
127. Kiállni oda, nagymellénnyel. „Dicsőség Istennek. Halleluja.” És te azt mondod nekem, hogy

az Krisztus? Krisztus alázatos volt, szerény és kedves. Úgy menni be minden városba, jaj nekem,
tökéletes ruhában, minden pontosan rendben, nem lehet egy gyűrődés a ruhádon és neked kell hogy
legyen mindenből a legjobb, vagy akkor nem is állsz ki inkább, bizonyos pénzt is kell garantálni, ha
az a valaki tart összejövetelt. Ó, az összes felekezet, nekik kell, hogy megveregessék a vállukat. Ott
nem volt egy sem, aki megveregesse Jézus vállát, mert Ő volt az ige. Az úgy van.
128. A hamis megtart eleget az igazból, hogy meglegyen a kegyességnek látszata. És figyelj, most

mondok valamit. Akarom, hogy figyeljetek. Azok a hamis értelmezések? (Tudjátok mi az a hamis
értelmezés?) Az emberek millióit vezeti hamis születésre. Hamis tanítók vezetik a népet, hogy
higgyenek az érzelmekben. „Mert te rángatóztál össze - vissza neked megvan az. ó. Mert igazán
furcsán éreztél valamit magadban, furcsa fényeket láttál és megvakultál és dűlöngőztél. Az Illésnek
a ruhája reád lett téve. Az úgy van. Neked megvan az. Ó tudod, hogy mi vagy te? Te a bebizonyított
Isten fia vagy.” Hol találod meg magadat? Kudarcban. Ez így van. „Dicsőség Istennek. Én mentem
egy este és nekem volt egy álmom.” Ó igen, aha, „Én láttam ezt, azt” aha. „Te nem hiszel
álmokban? „Igen Uram. Én bizonyosan hiszek. De ha az az álom nem az Isten igéje szerint van,
akkor az hamis. Ez az igazság, maradj meg itt ezzel. Igen Uram. Milliókat vezet hamis születésre.
Csak gondold meg.
129. Van egy újság cikkem, magammal akartam hozni, ahol az ökumenikus Atya az összes Görög

Katolikusokból és az ortodox gyülekezetekből beszélték, a XXII. János Pápával, és ő mondta:
„Talán nem fogjuk meglátni a mi generációnkban, de a protestánsok és a katolikusok nagy
testvérisége, egybe jönnek.”
Gondoltam „Dicsőség Istennek.”
130. Valaki kivágta az újságból és ideadta nekem. Azt hiszem a Norman testvér volt, vagy valaki

mondta. „Branham testvér később van, mint gondolnánk.” Nézd meg ma a hadügyminiszter, és óh,
olyan sok különböző hivatal, és az Elnök, és ez a nemzet teljesen Katolikus irányításban. Figyelj!
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131. Te azt mondod: „Nos, ők keresztények” kereszténynek lenni, az az, hogy olyannak lenni,
mint Krisztus, benned az Ő lelkével. Úgy van az? Ez nyers, de én el akarom mondani ezt. Ha te a
disznót báránynak nevezed, az bárányt csinálna abból? Hát ha azt mondod „Disznócska, és csak
bele fáradtam, hogy te malac vagy. Én báránykát akarok, így ki foglak téged ide vinni és le foglak
mosni és ki fogom mosni a fogaidat és le fogom fésülni a szőrödet és csinálok belőled egy kis
bárányt. Egy rózsaszín szalagot fogok kötni a nyakad köré és te egy kis bárány leszel, ahelyett hogy
malac lennél.” Eljössz ide és mondod: „bárányka, bárányka, bárányka.” Ő még mindig megy és
„röff, röff, röff.” Engedd el őt a karámba. Ő meg fogja enni az összes moslékot, amit kap. Így van?
És az nem meglocsolni vízzel, nem, hogy vízbe tenni őt. Az a halál és születés. Igen Uram. Mondd:
„én nem foglak etetni téged mással, mint lucernával és bárány étellel.” Még ha mindig lucernával
etetted őt, ő még mindig disznó, annyi az egész. Így van ? Biztosan így van. Hát ő biztosan egy
disznó, mert a természete disznó
132. És ha te szereted a világot, vagy a világi dolgokat még mindig disznó vagy. Az úgy van. Arra

kell az Istennek az ereje, hogy átváltoztassa a te lelkedet. Meghal egy disznó, tedd le a disznó
szokásaidat az oltárra. Tedd le magadat oda és engedd, az Isten ítéletének tűzét lejönni és
felemészteni ott téged, mintegy disznót és szüljön újjá, mintegy bárányt. Azután nem fogsz
moslékot enni, nem tudnál, az emésztőrendszered nem emészti azt meg. Nem vagy rendben. Biztos
hogy az  nem tesz valakit báránnyá, hogy báránynak van nevezve.
133. Így egy személy kereszténynek nevezve valami hitvallás által, vagy valami érzés által..

Mondod: „Dicsőség Istennek Branham testvér, én táncoltam a lélek által az este, egész éjjel. Én
beszéltem nyelveken. Ó igen Branham testvér” én a pünkösdieknek beszélek most. ”Én táncoltam a
lélekben. Ó nekem voltak érzéseim, minden ilyesmi, de én megmondom neked most.  Nehogy
elkezdj nekem beszélni arról a Jézus nevéről, dolgokról „, hagyd abba malacka, te még mindig
disznó vagy, annyi az egész.
134. „Az én juhaim hallják az én igémet.” Erre azt mondom: „De testvér mutass nekem egy helyet

a Bibliában, ahol bármikor is valakit az Atya, Fiú, és a Szent Lélek nevében kereszteltek.”
135. „Én nem törődöm vele, hogy az mit csinál. Halleluja. Én nem akarok semmit abból, hogy

csak a Jézus nevében.” Ki mondott bármit arról, hogy csak a Jézus nevében. Én a Bibliáról
beszélek. A Csak Jézus az egy hitvallás és egy felekezeti csoport. Az egyik nem nevezheti a másikat
valami másnak, mert mindkettő benne van abban.
136. De én a tökéletes valódi, 100 %-os keresztényről beszélek, újjá születve az Isten Lelke által

és a Mennynek a harmatcseppje az életükben van. Az az amiről beszélek: Ha te Metodista vagy és
meg van az Ámen! Csak annyit kell tenned, hogy megmutasd az igét, követni fogod azt, mint ahogy
a kacsa a vízre megy, látod? Pontosan. Ez így van.
137. Az emberek ma akarják a rövidebb utat. Ők gondolják, hogy egy perc alatt megkapod azt.

„Dicsőség Istennek!” Mi az? Mi az amit csinálnak? Ma este kint vannak valahol, mint bizonyos
emberek, akik olyanok lettek, mint mások, akiket meg tudnék névről nevezni, de nem akarom ezt
tenni, mert ez szalagon van, de azok ma este az éjjeli mulatóban vannak a gitárjukkal, verik azt és
holnap reggel ott állnak a templomban valahol verik ugyanazt a gitárt. Szenny! A Biblia azt mondja:
Ézsaiás 28-ban: „Mert minden asztal telve undok okádással. Az eb visszatért a saját okádására és a
megmosott disznó a sárnak fertőjébe, ők ugyanúgy teszik.” Miért? Ők még mindig kutyák és
disznók. Emiatt fordulnak vissza a mocsárba és az okádásra. Ők nincsenek újjá születve. Ha újjá
volnának születve, új teremtmények volnának.
138. Tudod mi van egy öreg varjúban. Bármennyire is próbálhatod, befestheted olyan színre, mint

a galamb, pontosan olyan szürkére  mint a galamb, fehérre, fesd be mindenütt, ő még mindig egy
varjú belülről. Még mindig büdös. Egy öreg héjja, Ugyanaz . Dögevő állat. Eszi a döglött dolgokat
a föld színéről. Ez így van. De tudjátok a galambnak nem kell még fürödni sem. Ó halleluja! A
galambnak a teste, mert ő egy galamb, neki belül olaj van, ami a tollain keresztül jön, az tartja őt
tisztán állandóan, mert az jön kifelé belülről. Ó . Miért? A héja mondja: „Az enyém is. Én teszek rá
egy kis szentelt vizet. Testvér az elintézi azt.” Nem, az nem. Mert az belülről jön kifelé- nem
kívülről befelé. Az egy születés. „Áldott az Isten. Én a gyülekezetbe megyek ugyanúgy, mint te
halleluja! Az én gyülekezetem van olyan jó, mint a tiéd. Halleluja.” Az jól van, te héja. Látod, az
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úgy van, érted. De a galamb az belülről van olajozva. Ott van egy bizonyos mirigy a galambokban,
ami nincs meg más szárnyasokban, csak a galambban. És Ő magát olajozza... Kívül mindig tisztán
tartja magát. Neki nem kell tisztán tartani magát, van belül valami, ami állandóan tisztán tartja. Ó
Way testvérnő. Halleluja! Valami belülről tisztán tartja őt.
139. Mondod: „Én tudom, beléptem a gyülekezetbe a múlt héten. Én szeretnék inni veled egyet.

De ó, ó az a szivar olyan jó szaga van. Ó testvérnő tudom, hogy régimódi vagyok, olyan rossz, hogy
most meg kell növeszteni a hajamat. Nem szörnyű az? Tudod azok a szép kis ruhák, amiket szoktam
hordani és mindenki mondta: hű, hű, nekem azokat le kell most tenni. Tudod én gyülekezeti tag
lettem a múlt héten.” Ó te nyomorult hitvány. Az összes szentvize a világnak nem tisztítana meg
téged. De testvér, amikor van valami belül benned az tisztára mossa azt állandóan. Te csak állj meg
nyugodtan és azt az ige mossa.
140. Neked nem kell a báránynak mondani, hogy: „, gyapjút kell termelned.” Az a baj a pünkösdi

néppel ma. Az a helyzet a kereszténységgel. Próbálnak előállítani valamit. A báránytól nem kérik,
hogy állítson elő gyapjút, Ő termi a gyapjút. Benned teremnek a lélek gyümölcsei. Te nem mondod:
„Dicsőség Istennek az én arcomnak feketének kell lennie. Csinálnom kell ezt és kell, hogy legyen
érzésem, táncolnom kell a lélekben és nekem megvan az.” nem, nem. Hohó:  Csak szüless újjá, és
az valóban megtörténik magától. neked nem kell mondani: „tanuljak egész éjjel, csináljam ezt,
csináljam azt, lépjek be ebbe és vegyem ezt a hitvallást,  ezt a vezetést.” Nem- nem. Csak halj meg,
Annyi az egész. Látod? Újjászületni, és az belülről jön, gondoskodik a külsőről. Látod? egy kis
vizet locsolni, és megmosni azokat épp olyan, mint átváltoztatni a disznót bárányra, te azt nem
tudod megtenni. De ha belülről ő egy bárány, akkor többé nem lesz disznó. Az egy durva
megjegyzés. De én nem vagyok tanult ember, csak ki kell mondanom.
141. Tudjátok én gondoltam… Én olvastam a keresztelő János életében a napokban, hogy mit

mondott, minek nevezte azokat, „Mérges kígyók fajzatai.” Miért? Ő a vadonban nevelkedett.
Látod? Tudta, hogy ők mik voltak. Rázd le őket a lábadról, és azok elmenekülnek. „mérges kígyók
fajzatai.” Ugyanúgy „a fejsze a fa gyökereire vettetett.” Fák, kígyók, fejsze. Arról beszélt, amit
tudott. Úgy ismered meg Istent, azáltal amit tudsz. Látod a disznót meg a bárányt, ott nincs semmi,
egyáltalán. Megmosod azt az öreg kis disznót és csinálhatsz mindent, amit akarsz, ő még mindig
disznó. Neki újjá kell születni, mielőtt ő bárány lehetne.
142. Rövidítések... Ma este ők itt vannak kint, dorbézolnak, és holnap prédikálni akarnak. A

pünkösdi emberek megengedik nekik, hogy azt tegyék. Igen. Ők a rövidebb utat akarják a
Mennybe. „Halleluja! Annyit kell tennem, hogy letérdepelek ide és csak nem gondolok semmire és
csak azt kell mondanom: halleluja, halleluja megkaptam az Illés köntösét. Holnap megyek az
ördögöket kiűzni. Halleluja. Halleluja! Nekem megvan az. Dicsőség Istennek, megyek.” Ők a
rövidebb utat akarják a mennybe, magukkal akarnak vinni, annyit a világból, amennyit csak tudnak.
Oda nem vihetsz semmit. Ott nincsenek rövidebb utak. A Golgotának az útján jössz, a réz oltár útján
jössz, a rézkígyónak az útján. Meghalsz. Valóban meghalsz. Ó Istenem. Miért nem tudom én azt jól
elmondani. Meghalsz, szó szerint meghalsz magadnak, meghalsz a világ dolgainak, és újonnan
születsz. Ámen! Nincs több világ. A világ dolgai meghaltak. Ott nincsenek rövidített utak. Érted?
Ők nagyon gyorsan akarnak jönni. Ők nem akarnak növekedni. Mi növekedünk az Úrban. Ahhoz
növekedés kell és tapasztalat.
143. Az embereknek most azt mondják a Nyugati parton. „Ó nekünk megvan a halhatatlan

keresztség. Megkeresztelünk téged vízben. Visszaváltozol ott rögtön fiatalemberré, fiatal nővé. Igen
Uram..” Nekik megvan az Illés palástja, nekik Istennek megnyilvánult fiai vannak. „Igen Uram..
Testvér! Isten épp most kapott kinyilatkoztatott fiakat.- rendben; megnyilvánulva; mindnyájukról
ezt mondják. Ma este bűnös vagy, holnap egy kinyilatkoztatott fia vagy Istennek.” Butaság. Hol
találod ezt meg az Igében? A kisbabák nem születnek felnőtt embereknek. Kisbabáknak születnek és
férfivá nőnek fel.
144. Figyelj ide most:  Hadd idézzek, és olvassak valamit nektek az Efezusiakhoz írott levél a 11.

vers és a 12. körülbelül a 15.ig Azt hiszem az itt van valahol. Kezdjük el a 12. verssel. 4.12.
„A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének
építésére,
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Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére,
Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket idestova hány a hab és hajt a
tanításnak akármi szele (figyelj, és milyen tanítás) az embereknek álnoksága
által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által.
De szólni az igazságot szeretetben, (és várj, micsoda?) Igazságot szólva (Ő
az igazság.)... szeretetben (figyelj, figyeltek, mondjátok ámen) (mit?) Hogy
növekedjünk abban…Növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban.” Ó ott
van az.

145. Emlékszem az első prédikálásomra. Felálltam oda és gondoltam, hogy nagyon jól végeztem
el. És mindazok az idősebb hölgyek ott ültek és sírtak egy kicsit. Tudjátok:  És mondták: „Ó milyen
kedves fiú.”
146. Az öreg pásztor Dr Davis egy öreg ügyvéd volt. Én lementem és Ő mondta. „beszélni akarok

veled lent a házban.”
Én mondtam. Rendben van. Bementem hozzá a következő nap. Tudjátok. Boldogan. „Hogyan
prédikáltam Dr Davis?”
147. Mondta „A legvacakabb, amit valaha is hallottam.”

Mondtam „Mit?”
Ő mondta „A legrosszabb volt, amit valaha is hallottam.”
148. „Ó!” Én mondtam „Davis testvér, mindenki sírt.”

„Igen. Ők sírnak a temetéseken, sírnak a születéseknél, minden más.” Ő folytatta, „De mi az Billy,
te nem idéztél semmit Istennek az igéjéből. Arról beszéltél, hogy valami anya elment az örök
hazába, vagy valami ehhez hasonló és mindenki elkezdett sírni.” tovább Mondta, „Földi dolgokon
és érzéseken nem születsz ujjá, az ige által születsz újjá.” Mondta: „Bill,”
149. Ó kiverte a szuszt belőlem. Én nagyon boldog vagyok, hogy ő ezt tette. Látjátok? Látjátok?

Nem ugrálni le és föl, kiabálni, az nem az. Az Ige az, ami élővé tesz . Az ige elevenít meg, nem
tapasztalatok. Az Ige.
150. Ő mondta: „emlékszem Billy, amikor az első tárgyalásomon voltam védő ügyvéd.” Mondta

tovább: „vertem a korlátot: Nézd ezt a szegény nőt, nézd, hogy néz ki és a férje rosszul bánt vele. És
mondta tovább: sírtam egy kicsit és kivettem a zsebkendőmet és pontosan úgy színészkedtem, mint
a többi ügyvédek. Gondoltam eljátszom ugyanazokat az érzéseket. Mondtam: Bíró úr. Miért nem
adja meg neki az elválást. Nézze ő elmondta, hogy a férje összeverte a hátát. Ő még meg sem
láthatta azt a nőnek a ruhája alatt. Összeverte a hátát. Miért nem adja neki meg. Az öreg Biró csak
ott ült és nézett.
151. Pontosan vele szemben a másik oldalon az öreg Államügyész. Felemelkedett és mondta: Biró

Úr. Mennyit fog még ez a tárgyalás kibírni ebből az ostobaságból.”
152. Csak egy csomó illetlen viselkedés. Ugyanaz, amit sok  ember csinált. Túl sok ostobaság az

ige nélkül. Növekedj fel! „Ó! Táncolt a lélekben tegnap este. Branham testvér ő jól áll.” Nem az
nem teszi őt jóvá számomra. Nem uram. Fel kell nőnie kipróbáltatnia, megvizsgáltatnia, felnőni,
megedződni.
153. Nemrég olvastam a történelmet. Túl sok időt veszek el? Olvastam a gyülekezetek történetét.

Azt hiszem a napokban Arnold testvérnő ott hátul „ámenezett”, mikor szó volt a gyülekezet
történetéről, amit ott olvasott. Láttam, amikor egy fiú egy este ott volt a kolostorban, Szent Márton
napjaiban, és azt mondta, „Az Úr egy Ószövetségi régi prófétát csinált belőlem. Látod? Én vagyok
az egyik régi próféta.” Hát én nem emlékszem a püspök nevére ott abban a kis iskolában csak egy
olyan kis csoport volt, mint mi itt. Nem emlékszem most a nevére, de ő Márton keze alatt nőtt fel.
Az nem hangzott túl jól, így a többi testvér magára hagyta. Ő egyenesen prófétált és mondta: „Ma
este Isten le fog jönni és ad majd nekem egy fehér ruhát, hogy köztetek üljek és ti meg fogjátok
tudni, hogy én az egyik próféta vagyok az Ószövetségből.” Így éjjel 12 órakor az valóban
megtörtént. Hangokat hallottak, emberek mozogtak körbe és a fiú megkapta a ruhát. Ők azt
mondták: olyan fehér, amilyen fehér csak lehet. Ő kiállt és mondta: „Nem megmondtam nektek?”
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mondta „Na most mindnyájan vegyétek a parancsaimat. Én Ószövetségi próféta vagyok.”
154.  De az öreg püspök csak nem tudta elfogadni. Az nem az ige volt. Próféták nincsenek

csinálva, azok eleve el vannak rendelve. És a próféta nem cselekedne úgy, elsőször is. A gyümölcs
bebizonyította, hogy Ő nem az. Látjátok? A gyümölcsök bizonyították, hogy ő nem volt próféta.
Látjátok? Így ő azt mondta: „Hát töltsétek az éjszaka hátralévő részét böjtölésben és imádkozásban
és énekek éneklésével.” Elmúlt egy-két nap, egy idő múlva az öreg püspök az imájában azt mondta:
„Uram az a fiú,”… az a ruha úgy nézett ki, hogy ők soha nem láttak ahhoz hasonlót. Írók jöttek és
nézték és ők soha nem láttak hozzá hasonlót. Ez így volt. Végül, ők ismertek egy embert, aki
próféta volt, és ez Márton volt. Ők azt mondták: „Rendben van. Most egy dolgot kell tenned, hogy
bebizonyítsd ezt nekünk. Szentírás szerint te hamis vagy. Mit szólnál ahhoz , hogy átmégy
Martinhoz és megállsz előtte és elmondod neki ezt.” Látjátok?
Ő azt mondta: „Ó nekem ez meg van tiltva, hogy Márton előtt álljak.”
155. Akinek tiszta, jó aranya van az nem fél oda állni a vizsgálógép elé. Aha. Ez így van. Akinek

megvan, az igazság. Az az oka, hogy én kihívást teszek. Bármelyik ember jöjjön és mutassa meg
nekem, hogy a Jézus Krisztus nevében való keresztség hol hamis? Mutasd meg nekem a születést,
ami neked van, a meghalást. És ha még mindig benned van a világ, te még mindig a világból vagy.
Mutasd meg nekem ezeket a dolgokat. Nem kell aggodalmaskodni. Vidd a vizsgálógép elé. Itt van a
vizsgálógép. Látjátok? Látjátok? Ez igaz.
156. Így ők azt mondták. „Neked mindenféleképpen menned kell”  És egy csomó testvér felkapta

őt és a ruha eltűnt. Látjátok? Ezek a Pünkösdi emberek ugyanígy nekiesnének ma? Ó. Az úgy nézett
ki mintha valódi dolog lett volna. De az ige szerint az nem volt az.
157. Martin mondta, hogy a sátán megjelent neki egyszer nagy arany koronával a fején, három

vagy négy csillag, fénylettek és gyönyörűek voltak, nagy hatalmas férfi, szép csinos, tökéletesen
fésülve és ápolva, szép nagy ruha rajta és a cipő a lábán aranyból volt. Elé ment és mondta: „Martin
ismersz engem?”
158. Most az emberek, akik nem látnak látomást talán nem értik ezt meg. Látjátok. De ahogyan

ezek a dolgok jönnek hozzád különböző szellemben és milyen megtévesztők azok. A Biblia azt
mondja: azok elhitetnék még a választottakat is, ha az lehetséges volna. A választottak, azok, akik
eleve elrendeltek és erre a célra születtek. Látjátok? Látjátok?
159. Így ő jött ehhez a választotthoz és azt mondta: „Márton ismersz engem? Én vagyok a

Krisztus.” Mondta: „fel tudsz engem ismerni?” És Márton vonakodott, furcsának látszott. Ő várt
egy pillanatot és megint mondta: „Nem látsz engem?  Én vagyok Krisztus. Felismersz engem?” Ő
háromszor - négyszer mondta ezt neki.
160. Krisztus mondta: vagyis Márton mondta: „Sátán, én ismerlek téged. Az én Uram még nincs

megkoronázva, de majd az ő Szentjei fogják megkoronázni.” ott van az ige háttér.
161. Ez az, amiért a Római gyülekezetnek olyan sok dogmája van, a gonosz szellemek bejönnek

az igével ellentétesen és nekik meg kellett tagadni az igét, hogy elfogadják a dogmát és elhagyják a
Bibliát. Maradj az igével. Ez ma az élet fonala. Egy idő múlva szellemek fognak támadni, amelyek
elhitetnek majdnem mindenkit. A Biblia mondja úgy „amint Jánnes és Jámbres ellenállt Mózesnek,
ugyanúgy lesznek ezek a megromlott elméjű emberek is az igazsággal kapcsolatban”, csodákat
tesznek és csinálnak mindenféle jeleket, de maradj ezzel az igével. Az Úr Igéje a prófétákhoz jön és
ők előhozzák azt és mi hisszük a prófétákat.
162. Figyeljétek: ő azt mondta: „ismerlek téged sátán. Az én Uram nem ilyen  nagy ember mint ez.

Az én uram szakadt régi ruhában ment el, szöghelyekkel a kezein, megkoronázatlanul, véres hajjal.
És amikor visszajön úgy fog visszajönni, mert a Biblia mondja hogy  Ő úgy fog visszajönni  ahogy
elment.” És a dolog eltűnt előle. Óh .
163. Hogy be tud jönni és olyan gyönyörűvé tenni azt. „Ó ők nyelveken beszéltek. Ők ők a legjobb

emberek, akiket valaha is láttál.” Nehogy elhidd azt, légy bizalmatlan.
164. Én remélem az ige nem untat téged. Született keresztények a Krisztusnak a képmására nőnek

fel, ahogy élnek. Ők újjá vannak születve és az életük elkezd formálódni, mint egy kisbabáé. Az
alakot ölt és elkezd nőni. Az első dolog tudjátok, itt vannak a teljes képmásban. Ámen. Ott van az.
Nap, nap után, év, év után, Ők ugyanazok maradnak. Most gyere vissza az igéhez. „Ha ti énbennem
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maradtok...”
165. Ők azt mondják: „Én újjászülettem halleluja. Én beléptem tegnap közéjük. Én beléptem ide.

Én tag lettem. Hát nem tudom. Tavaly hittem a Jézus nevében. Most visszaléptem abból, most ezt
hiszem. Én úgy hittem neked szentnek kell lenni, de ez és ez így mondja.” vándorlók, hánykolódók,
minden tanításnak a szele által. Látod? Ott van az .
166. De újjászületni a Lélektől és a Krisztus hasonlatosságára növekedni. Látod ezt, Dauch

testvér? Felnőni a Krisztus hasonlatosságára. Az életeden keresztül bizonyítva. Mintha te prófétának
születtél volna, te annak maradnál mindvégig. Ha te kereszténynek születtél te annak fogsz maradni.
„Ha ti énbennem maradtok és az én igém bennetek marad.” Ez a  Krisztus hasonlatosságára nevel
fel téged, nem valami fiatal ügyvéd ütöget, kiabál, sír ezt mondja neked, azt, mást, egy csomó
érzelmet produkál, de valaki aki felnőtt a Krisztus hasonlatosságára, az évek során megtapasztalva
és bebizonyítva, ott áll a kormányzó rúdnál. Nincs más…. „Mi Krisztusban a kemény kősziklán
állunk. Minden más talaj futó homok.” A felekezetek és hitvallások had jöjjenek és menjenek és az
izmusok. Tarts engem alázatosan Uram. Maradj  pontosan az igével és menj a hullámokon át. Ő
pontosan a partra fog minket elvezetni. Teljes képmás...
167. Most figyeljetek. És látjuk, hogy ez kiderül, a halál után már nem lehet megváltozni. Most

figyeljétek ezeket az embereket, akik bejönnek, megkapják az összes érzelmeket és dolgokat,
kifutnak és holnap így mennek tovább. Látod őket? Százával vannak. Látjátok? És látjátok,
látjátok mi történik. És most mi van, ha azok az emberek abban az állapotban haltak meg. A halál
nem változtatja azt meg.
168. Így ó keresztények, amint befejezem ezeket az igéket, hadd mondjam ezt. Forduljunk hozzá

és az igéjéhez, teljes őszinteséggel, Gyere alázatosan, mint egy keresztény és légy újjászületve az Ő
lelkétől. És amikor újjá vagy születve,akkor te egy igazolt keresztény vagy, azáltal a gyümölcs által
amit teremsz. Megértetted azt Peckenpaugh testvérnő? Te azáltal a gyümölcs által vagy keresztény,
amit teremsz. „A gyümölcséről fogjátok megismerni őket.” Az az igazolás. Talán nem ismered az
ABC-det, de mégis lehetsz egy hölgy, egy keresztény. Talán gyűlöl a világ, (Ha azért van mert
valami gonosz dolgot tettél, téged kell, hogy gyűlöljenek,) de ha az ő nevéért gyűlölnek téged, az
más.
169. Talán nem vagy teológus. Nézd azt a vak embert, aki vakon született. Jézus meggyógyította

őt. Ő úgy született. Születésénél fogva nem voltak szemgolyói sem és Jézus tökéletessé tette őt,
meggyógyította őt. És amikor az az ember előjött, a farizeusok kérdőre vonták őt mondták: ki volt
Ő? Azt nem tagadhatták, hogy valami megtörtént. Na most az az ember nem volt teológus. Ő nem
tudott vitatkozni, mint a prédikátorok csinálnák kis technikai dolgokon és nem tudta
megmagyarázni azokat. Nem ismerte a Bibliát. Nem tudta, hogyan kell a Messiásnak születni és a
munkát, amit a Messiás fog cselekedni. Az az ember nem tudta azokat, ő nem volt teológus. De mit
mondott ő. Azok mondták: „Adj Istennek dicsőséget, mi teológusok vagyunk és mi tudjuk, hogy ő
egy bűnös.”
170. Na most az ember nem tudta megtagadni az ő beszédüket, de itt van az amit ő mondott más

szóval, „Ha, ő egy bűnös és ezt csinálja, mi van akkor veletek? Látod? Mi akkor a baj
mindnyájatokkal. Felele azért és monda: „Ha bűnös-é, vagy nem, nem tudom. Nem mondhatom azt.
De ezt az egyet tudom, hogy noha vak voltam, most látok.” Mit csinált ő? Be volt bizonyítva. Az
úgy van. Ő igazolva lett. Valami megtörtént vele. Ki lett cserélve a sötétségről a világosságra, a
vakságról a látásra.
171. És az ember, aki az Isten lelkétől van születve, akinek egyszer meg volt a kegyességnek

látszata, megtagadja annak az igéjét, és annak az erejét, és mondja „A csodák napjai elmúltak...”
Amikor ő újjászületik talán ő nem lesz tudós, ő talán nem lesz arra képes, hogy megmagyarázza, de
hinni fogja azt.
172. Ha az én színes testvéreim és testvérnőim megbocsájtják nekem, amit mondani akarok: Egy

jó öreg színes testvér lent délen, mondtak róla egy kis történetet: ő vitte magával a Bibliát és még a
saját nevét sem tudta elolvasni. És mondták neki „Mózes miért hordozod azt a Bibliát?”
Azt mondta: „Ez az Isten Igéje.”
173. Azok mondták neki. „Hiszel ebben?.”
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Ő felelt: „Igen Uram. Hiszem azt. Hiszem azt a fedelétől a fedeléig és hiszem a fedelét is, mert azon
van Szent Biblia szó felírva.”
174. Mondták neki. „Honnan tudod, hogy az a Szent Biblia?  Hogyan tudod, hogy az az?”
175. Ő mondta: „Én csak hiszem, annyi az egész.” Neki csak annyit kellett. Ő csak hitte azt. Nem

tudta miért, de hitte.
176. Azok mondták neki „Mózes megtennél bármit amit az a Biblia mond, hogy tedd.”

„Igen Uram.” mondta „ha a Biblia mondja azt én megtenném azt, amit mond.” Ez az.
177. Azok mondták: „Rendben van Mózes. Na most ott van ez a kőfal. Ha az Úr mondja neked,

hogy ugorj keresztül azon a kőfalon, megtennéd? Hogy ugornál keresztül a kőfalon?”
178. Ő mondta: „Mondja azt a Biblia Mózesnak, hogy ugorjon keresztül azon a kőfalon?”
179. Az mondta neki: „De mi volna, ha Isten szólna hozzád és mondaná neked, hogy ugorj

keresztül a kőfalon.”
Azt mondta „Ha az Isten volt és ő mondta, hogy ugorjak én ugranék.”
180. Az mondta: „Hogy fogsz keresztül jutni azon a kőfalon, anélkül, hogy lenne azon egy lyuk.”
181. Azt mondta „Ha az Isten volt, Ő tenne oda egy lyukat amikor Mózes odaér.” És ez így van.

Pontosan.
182. Merd venni az Isten igéjét és állj ott és mondd: ez így van. Legyen ez a kis ideges nő itt, azt

gondolja, hogy meg fog halni és minden más baja van. Látjátok? Te nem vagy a halálodon.
Mondod, „Hogy tudom ezt tenni Branham testvér?” Csak vedd az Ő igéjét és állj azon egyszer újra.
Állj azon az igén, és figyeld mi történik. Mondd az ördögnek, Ő egy hazug. Te a női változás
korban vagy, úgy 57 éves. És hagyd el azt a dolgot, az az ördög. Vedd az Isten igéjét  és mondd,
„Az Ő sebeiben gyógyultunk meg.” Figyeld mi történik akkor! Te abba fogod hagyni azt a
gondolatot, hogy neked szívrohamod van és minden. Neked nincs szívrohamod és mind azok a
dolgok. Az egy hazugság. Neked nincs az. Csak hidd az Isten igéjét. Így van.
183. Amikor újjászületsz, Isten igazol téged. Isten így igazolja az egész természetet. Hogyan? A

gyümölcseik által. Így igazolja a szolgálatát. Így van. Minden szolgáját ugyanúgy igazolja, mint
ahogy igazolja a természetet. Hogyan tudod, hogy az barackfa? Mert azon barack terem. Hogyan
tudod, hogy az almafa? Az almát terem. Hogyan tudod, hogy ő egy keresztény? Keresztény jelek
teremnek rajta, keresztény élet jön ki belőle. Hogyan tudod, hogy ő tanító? Az ige jön ki tőle.
Hogyan tudod, hogy ő egy próféta? Az ige jön rajta keresztül. Bizonyságot terem, igazolás.
Bizonyítja magát. Hogyan lesz azzá? Amikor meghal és eggyé válik. Így van. Amikor meghalunk,
és új teremtéssé válunk Jézus Krisztusban, az minket az elhívatásunkkal visz. Megmaradunk az
elhívatásunkkal. A léleknek gyümölcsei követnek minket, a mikor az ő szolgái vagyunk. Amikor
újjá vagyunk születve a Krisztus életének a gyümölcsei követnek minket. Így van. Hogyan tudod,
hogy az egy barackfa? Azon barackok vannak. Hogyan tudod, hogy az egy keresztény? Úgy
cselekedik mint Krisztus, úgy jár mint Krisztus, úgy beszél, mint Krisztus, úgy él mint Krisztus, a
bűn fölött, győztesen. Mit csinál Ő? Azt mondja „Nézzétek mit csináltam én?” Krisztus nem ezt
tette. Ő az összes dicsőséget az Atyának adta. Így van. Így tudod meg azt. A gyümölcseiről fogod
megismerni őket
184. „Bizony- bizony mondom néked.: ha valaki újonnan nem születik, még csak meg sem értheti

az Isten országát.”
185. Így nem az én újévi üzenetem itt éjjel 12,30 kor vagy 20 perccel egy óra előtt, de az én

tanácsom nektek keresztények, ti akik szeretitek Istent:  amikor jössz Isten réz oltárának az
ítéletéhez és újjá akarsz születni, csak tedd le oda magadat arra. Ne számíts a felkelésre újból, meg
fogsz halni. Az a te véged. Ez minden. Ha nem teszed azt, ha nem érzed, hogy meg tudod tenni, ne
próbáld azt, nem fog működni, mélyen, őszintén. Olyan 10 oldal ige jegyzettel még, itt befejezem.
De tedd magad oda fel Istennek a réz oltárára, Istennek az ítéletére és légy olyan halott ennek a
világnak, mint Krisztus volt. Látod? Gyere olyan holtan, mint az elítélt kígyó volt az éden
kertjében, ami képviselve volt a rézkígyó formájában, nem volt élet benne egyáltalán, annak az
összes élete kimúlt. Krisztus élettelen volt, azok levették a keresztről és eltemették a sírban. Ő halott
volt és azután föltámadott a mi megigazulásunkra. És mi meghaltunk a mi bárányunkkal az oltáron
és fel vagyunk támadva az Ő megigazulásában. Honnan tudjuk azt? Mert az Ő élete, ami
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feltámasztotta őt abból a halott állapotból, ugyanaz az élet feltámaszt minket a mi világi halotti
állapotunkból egy új teremtményre Jézus Krisztusban és akkor a Szentlélek által el vagyunk
pecsételve az Isten országára a mi megváltásunk napjáig.
186. „„Bizony- bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik meg sem értheti az Isten

országát.” Ne próbáld megérteni azt. Soha nem fogod megérteni. Jézus mondta, hogy nem értheted.
Csak fogadd el. Fogadd el az igéjének alapján..
187. Ne menj be most elvakulva „Ó Uram adj nekem most érzelmet.” Ne tedd. „Uram én mondom

neked.” Nem. Csak mondd: „Uram ölj meg engem, vedd ki belőlem a világot. Én-én még mindig
szeretem a világi dolgokat.” Én nem úgy értem, hogy a teremtést, a napnyugtát és szépséget, és
olyan dolgokat, Nem ez, amiről beszélek. Én a testi vágyról, a szennyről, a világi rendszerről és
mindezekről a világi dolgokról beszélek. Azok csak meghalnak, csak automatikusan meghalnak,
azok nem tartanak téged fogva. Azok bűzzé lettek neked. „Ó, hát nem látod, hogy az emberek
hogyan élnek abban.” Kiáltasz, mennél jobban látod, annál rosszabbul érzed magad. Igen Uram! Te
nem tudsz kompromisszumot kötni azzal. Ott nincs helye a kompromisszumnak. Nincs már ott egy
kis hely sem, ahol meg tudsz lenni, ha abban ott van a világ. Te halott vagy azokra a dolgokra. És
hogyan tudnál összeköttetésben lenni azokkal a dolgokkal újból, amikor egyszer már halott vagy a
világnak? Nem lehet. Így nem teheted. Halj meg a világi dolgoknak.
188. Az Úr áldjon meg. Szülessetek újjá keresztények. Szülessetek újjá, akkor nem kell neked

mondani, „Az a legnehezebb dolog,” ti nők, „hogy a hajamat hagyjam megnőni.” „Az a
legnehezebb dolog nekem, hogy elhagyjam a mérgelődést” ti férfiak. „Fiú, nekem csak meg kell
mondani a feleségemnek, én fogom és megrázom őt. Én tudom, én keresztény vagyok. Nem szabad
volna nekem ezt tenni. De hallgass és ülj le.” Aha. Ne tedd azt. Látod?
189. Szeretnéd még majd látni az időt, amikor átölelhetnéd őt és mondanád, „Édes szívem ez nem

illik a keresztényekhez.” Te úgy akarsz élni, nem? Te lehetsz olyan. Látod? És amikor egy férfi
pofon vág az egyik oldalon, neked nem kell őt leszúrnod a zsebkéssel. Látod? Az ember pofon vág
téged az egyik oldalról. Mondd: „Testvér miért tetted te ezt.” Látod? Úgy van. Az a kereszténység.
Amikor valaki mond valami gonoszt rólad, ahelyett, hogy próbálsz csinálni valamit belőle, menj
félre valahova és mondd „Mennyei Atyám ez az ember halandó, én imádkozok, hogy vedd ki azt a
lelket belőle.” Ne engedd, hogy azt tegye. Imádkozz, hogy te mentsd meg az ő életét.
190. Ne mondd azt: „Uram én tudom, hogy nekem nem lehet azt mondani.” Hát te talán nem

mondod a száddal, de úgy gondolod a szívedben. Látod? A szíved, ami számít. Látod? Amikor te
újjá vagy születve az Isten lelke által, te valóban szeretsz mindenkit. Na most, te nem szereted az
útjaikat és dolgaikat, nem akarsz részesülni velük. Nem uram. Maradj távol a világi dolgoktól, csak
tartsd magad tisztán. És az egyedüli út, ahogy azt tenned kell, az jön a belsőből kifelé, mint ahogy a
galamb igazgatja az ő tollait. Értitek? Neki nem kell igazgatni és mondani „na most ma nekem le
kell ezeket mind tisztítani” és azután úgy tenni azt. Nem, neki olaj van a belsejében, mert ő galamb,
ez őt tisztán tartja. Látod? Az így van.
191. Nem tennéd meg? Nem fogadnád el őt úgy, amint az? Meg akarlak győzni benneteket ezen az

újévi éjszakán. Én rábeszélem ezt a kis gyülekezetet. Mennyire szeretlek titeket, mennyire szeretem
én ezt a kis embercsoportot. Mennyire szeretnék én egyszer bejönni, végigmenni ezen az épületen
és csak nézni. Tudjátok mit szerettem volna mindig is látni? Egy gyülekezetet úgy betöltve a
Szellemmel, hogy bűn még csak a közelében se lehessen. Amint az egyik tag valami rosszat tett, a
Lélek kijelentené azt azonnal. Félne a keresztényekhez csatlakozni, mielőtt megvallaná és rendbe
hozná azt, mert le lenne leplezve az összejövetelen, amikor összegyűltök. Így látjátok? Nem lenne
az gyönyörű? Akkor a tisztátalan bejön, és leül köztetek, az első dolog, tudjátok, a Szent Lélek
olyan módon szól, hogy kijelenti a szívük titkait (Látjátok?), elmondva nekik. Most, ha az működik
az egyiknél, működik a másiknál is. Látjátok? Mindenki imában, mindannyian, mint egy egység,
egy személy, csak egy személy, mint ahogy mindannyian tagjai vagyunk ennek a testnek, ami épp
itt mozog, mindannyian újjászületve az Isten Lelkétől, betöltve ugyanazzal a Lélekkel,
belekeresztelve ugyanabba a testbe; nem lenne az csodálatos? Nos, nekünk meglehet az. Isten
megígérte nekünk. De először halál, temetés, és feltámadás Vele.
192. Hajtsuk meg a fejünket most imára. Van itt néhány zsebkendő is letéve.
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193. Szent Istenünk, felismerjük Urunk ennek a helynek a szentségét... Felismerjük, hogy az Isten
házában vagyunk. Összekapcsolódtunk a Krisztus Testével, ami az Isten Háza. A Test tagjai
összegyűltek. Az egyik az egyik helyről jött, egy másik máshonnan, összegyülekezve. És ma ez a
vasárnapi iskolai lecke hosszú volt, és elnyújtott. De Atyám, hiszem, hogy te rendelted el így, hogy
így legyen, hogy megérthessük, hogy mit jelent a születés és a feltámadás, mit jelent az újjászületés.
Nekünk.. elsőként, először is meg kell halnunk ahhoz, hogy újjászülethessünk. Soha nem
változtattad meg a törvényedet. A természet törvénye még mindig mutatja. A természet törvénye az,
hogy minden magnak meg kell halni először, hogy újjászülethessen. És felismerjük, hogy nekünk is
meg kell halnunk, hogy újjászülethessünk. És olyan sokan, -Uram, ma, imádkozom, hogy bocsáss
meg nekünk,- olyan sokan támaszkodtak bizonyos megtapasztalásaikra, hogy azt mondták, hogy ők
újjá vannak születve. De az életük gyümölcsei azt mutatják, hogy a rossz fához tartoznak.
194. Az volt az okom, Atyám, ma reggel kérve, ha Neville testvér szólna nekem, hogy hozzak egy

üzenetet, akkor csak vasárnapi iskolát tartanák. Ezért Atyám, ezt szeretettel, és teljes szívemmel
tettem, hogy az emberek megtudják, hogy ne valami kis megtapasztalásukon nyugodjanak, hanem
bizonyosan a mindennapi életükben; hogyan élnek, amikor a gyülekezetben vannak, és hogyan
élnek, amikor nagy nyomás éri őket kívülről. A kereszthez menekülnek-e segítségért, amikor baj
van, vagy a saját szellemükben és gondolataikban járnak? Kötekszenek-e amikor beléjük kötnek?
Ez a kérdés, Atyám. És amikor látjuk, hogy teljességgel lehetetlen bármelyikünk számára, hogy
megmentse a másikat, hogy Isten készített egy megfelelő utat, egy mindenre elegendő áldozatot, és
ez az egyetlen út, amin jöhetünk; nem valamilyen gyülekezet, valamilyen hitvallás, valamilyen
felekezet, valamilyen érzés által, hanem a Krisztus útján. Amint az első ember, az igaz, meghalt,
meghalt a bárányával együtt az oltáron. Mind a mai napig, minden más igaz embernek meg kell
halni a Bárányával, Krisztus Jézussal, Isten rezes oltárán. Akkor halottak vagyunk Vele, és
feltámadtunk újra egy új életre. Add meg ezt Urunk, hogy ne mulassza el ezt egy szív sem itt!
195. Gondoljuk át ezt ma Urunk, amint visszatérünk ezen a délutánon újra, hét-harminckor, hogy

elkezdjünk itt egy összejövetel-sorozatot prédikálva ma este. Imádkozom, hogy áldd meg minden
egyes szolgádat ma este hatalmas üzenetekkel, Uram! Add meg ezt! Töltődjön fel a lelkünk! Ezek
az emberek, akik olyan messziről vezettek, hogy eljöjjenek ide, legyenek annyira feltöltve Isten
erejének Evangéliumával ezen az Újévi estén, hogy boldogan és örvendezve távozzanak innen. Add
meg Uram, lelki eledelt adva nekik, az elkövetkező évre. Add meg ezt.
196. Bocsásd meg a vétkeinket, úgy ahogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek.

Azt mondtad, „ha szívetekből meg nem bocsátjátok minden embernek a vétkeiket, a ti mennyei
Atyátok sem bocsát meg nektek.” Így -Urunk- megbocsátunk mindenkinek. Hit által, ma reggel
letesszük a lelkünket az oltárra; és a világ életének minden cseppjét égesd ki belőlünk, Urunk!
Szálljon fel a füst az áldozatunkról, Uram, és legyen az kedves illat az orrodban. Add meg Urunk,
ahogy mi nem egy égő bárányt fektetünk oda, hanem magunkat, mint bűnösöket, hogy elégjünk,
mint bűnösök, és az új születés bárányaivá változzunk. Add meg ezt Urunk!
197. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; A betegség gonoszságától, a

lehangoltság gonoszságától. Gyógyíts meg mindenkit, aki az épületben van ma reggel. Minden
beteg személy gyógyuljon meg ma Uram! Ezeket a szavakat az Úr Jézus nevében mondom, Hogy a
hegyek, amik az emberek előtt vannak, mind legyenek elmozdítva ma. Ha az betegség, ha kívánság,
ha szenvedély, ha az bármi a világból, menjen az el az útból, és jöjjön be az Isten Igéje, és
nyilvánuljon meg az életükben. Szabadíts meg a gonosztól; mert Tiéd az ország, Uram, és a
hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Szeretem, szeretem,
Mert Ő előbb szeretett engem
És megvásárolta az üdvösségemet
A Golgota fáján
Most fogjatok kezet egymással!
Szeretem (Csak forduljatok körbe mondva, „Üdvözöllek testvérem, üdvözöllek.”)
Mert Ő előbb szeretet engem
És megvásárolta az üdvösségemet
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A Golgota fáján (Játszatok tovább)
198. Meg akarom köszönni mindannyiótoknak az elmúlt évi minden kedvességeteket.

Valószínűleg hét-harminckor hozom az üzenetemet ma este, ha az Úr akarja. Meg szeretném
köszönni Charlienek és Nellienek, és Rodneynek és feleségének a kedvességüket, a
vadászszezonban ahogy ott lent voltam, és úgy bántak velem mintha az apjuk, vagy testvérük
lennék. Mindnyájatoknak, akik olyan kedvesek voltatok velem, köszönöm. Dauch testvér és
testvérnő, és Wright testvér, oh, Ben testvér, sokan, mindenki, Palmer testvér, és tudjátok, ti mind
Georgiából, körben mindenütt, köszönöm.
199. Továbbá, Margie apja, tegnap felhívtak, és azt mondták, hogy beteg volt. Itt van Margie és

Rodnie? Nincsenek? Hogy van az idős társunk? ( Egy testvér a hallgatóságból mondja „Talán egy
kicsit jobban van.”) Csak, lassan, Imádkozzunk!
200. Mennyei atyám, néhány hete egy kis vidéki verendán ültem messze Kentuckyban. Egy idős

öreg apa ült ott kint, overálban és kopott kék ingjében, reszketve. Megfogtam a kezét és láttam,
hogy közeledik a halálhoz. Egy kis idős anya behívott, hogy egyek valami kekszet és szószt. Uram,
csak tisztelték az Igédet. Most ő épphogy még itt van; távozóban van. Ne engedd, hogy bűnösként
haljon meg, Uram. Talán a mi hibánk, a szolgáidé Uram. Az a szegény öregember, nem ismerve
semmit, csak a rögtörést és megélhetést biztosítani a gyermekeinek, de én egy jó nemes lelket
találtam benne. Ne engedd, hogy bűnösként haljon meg! A lánya egy közülünk Uram. És az a kis
idős Margie, fájó vállakkal, hogyan szolgált nekem, próbálva készíteni egy ágyat számomra az
alváshoz ott lent, egy reggelit az asztalnál, ő és Nellie és Charlie, és mindegyikőjük, és a Cox
anyuka. „És ő sír” azt mondták „a telefonban. Az apukája távozik” Az az apja.
201. Urunk, gyere abba az oxigénsátorba épp most; ne a sátoron kopogj, hanem a szíve ajtajának a

sátorán! Talán valamelyikünk nem nem teljesítette a kötelességét felé, Urunk. Valamelyik másik
szolgád, talán az ő fiatalkorában, amikor az elméje éber volt, talán ez a mi hibánk, Uram, hogy nem
győztük meg őt. Akkor bocsáss meg nekünk, Urunk, és vedd be őt a Királyságodba. Add meg ezt
Atyám. Átadjuk őt neked. Ha lehetséges lenne, vagy benne lenne a te nagy tervedben, ha
felemelnéd őt, Uram, talán valamelyikünknek lesz lehetősége beszélni még vele. Bárhogyan is, a
lelkéért könyörgünk Uram, mert az hamarosan útnak indul, úgy tűnik, kihajózva az ismeretlenbe, ó,
kormányos nélkül, nincs, aki átvezesse őt a ködön és homályon ott. El fog tévedni, Urunk. A
kormányos, aki ismeri az utat, jöjjön hozzá ma reggel, horgonyozza le a kis hajóját a Sion régi
hajója mellé. Amikor elutazik, biztos lehessen benne, hogy biztonságban megérkezik. Add meg
Atyám, Átadjuk őt neked, a Jézus Krisztus nevében. Ámen.
202.  Szeretem, szeretem (Emeljük fel kezeinket!)

Mert Ő előbb szeretett
És megvásárolta üdvösségemet
A Golgota fáján
Ma este megpróbálok egy kicsit gyorsabb lenni az üzenettel, nem úgy mint most délelőtt. Most
vonuljatok el. Bárcsak hazavihetnélek mindannyiótokat magammal, hogy mindenkit
megebédeltessek. Biztos, hogy megtenném, ha tudnám. De remélem, hogy az Úr ad nektek egy
igazi ételt, lelkileg szólva, az Ő jóságában és irgalmában, hogy meglássátok ezt, és felnövekedjetek
annak teljes képmására, Akit szerettek, aki a megváltótok, Jézus Krisztus.
Most, ahogy elhagyjuk az épületet, és felállunk az imádkozásra, elbocsátásra, el szeretnénk énekelni
az énekünket, és legyetek biztosak abban hogy engedelmeskedtek neki, „Vidd magaddal Jézus
nevét” Rendben. Te fogod elbocsátani? Most egy percen belül bejelentést fogunk közölni, egy
bejelentést, amint elénekeltük az éneket. Rendben.
Vidd magaddal Jézus nevét
Bánat és jajj gyermeke,
Örömöt és vigasztalást ad neked,
Vidd ezt bárhová is mégy,
Drága név (Drága név), (Ó milyen édes!)
Föld reménye, és … öröme (Úr Jézus gyógyítsd meg ezeket az embereket) (Milyen édes!)
Föld reménye és menny öröme.
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Vidd magaddal Jézus nevét
Pajzsként minden veszélytől, (Figyelj most, Mit?)
Amikor kísértések gyülekeznek körülötted (Mit teszel?)
Csak suttogd azt a Szent nevet imában!
Drága név, Ó milyen édes!
Föld reménye, és menny öröme
Drága név, (Drága név), ó milyen édes!
Föld reménye és menny öröme.
203. Most emlékezzetek, hiszem, hogy Jézus Krisztus ezt mondja minden emberi lénynek az első

tanításában, „ Hacsak az ember nem születik víztől (az az Ige, az Ige vizének fürdője) és lélektől (
ami a Szent lélek, a Szent Lélek megerősíti az Igét), nem láthatja a menny Királyságát.” Hiszitek
ezt? Látjátok? Víztől, az Ige vizének fürdője, Ige és Igazság, Ő az Igazság. Víz és Lélek, a Lélek az
Igével jön, hogy megerősítse az Igét, Élővé téve bennem Istent... látjátok? Nem érthetjük meg A
menny Királyságát addig, amíg az megtörténik. Amikor az elkezd megtörténni, hogy látjuk az Igét
bennünk, megszületve az Igétől és a Lélektől, megnyilvánítva magát, nem elvezetve engem az
Igétől; a Lélek engem az Igéhez vezet, és az Ige él bennem, megnyilvánítva Istent az életedben,
soha nem fogod megérteni az Isten Országát, és semmilyen módon nem léphetsz be abba. Az Isten
áldjon meg. Neville testvér.


