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Dolgok, amik nem így voltak a kezdettől 

(Things that wasn’t so from the beginning) 

1961. január 19. de, Beaumont, TX, USA 

 

 

1 …az Ő napjaiban, olyan dolgokat tanítottak, amelyek nem úgy voltak. Azt hiszem, ha 

ma eljönne, ugyanezt találná: olyan dolgokat, amik nem úgy voltak a kezdettől. Ha 

bármikor tudni akarod, hogy mi az igazság, menj vissza a kezdethez! Menjél vissza a 

Mózes 1. Könyvéhez, és vehetsz minden kultuszt, és minden igazságot a mából. Csak… Az 

összes növény az 1. Mózesben kezdődött, mert az 1. Mózes a Biblia mag fejezete. És ha 

tudni akarjuk, hogy mi a helyes, menjünk vissza a kezdethez.  

2 Amint tegnap este próbáltam mondani, amikor Isten egyszer tesz egy állítást, Ő soha 

nem térhet el attól az állítástól. Neki mindvégig ahhoz kell tartania Magát. Amit az 1. 

Mózesben mondott, ugyanaz van a Jelenések könyvében is, és egészben végig. Ő Isten, és 

ez minden. Látjátok? És az Ő minden Szava igaz.  

3 Most megállapítjuk, hogy amikor Jézus eljött, olyan tanítókat talált, akik vették Isten 

Igéjét és megrontották Azt, hogy megfeleljen nekik. Vették Isten parancsolatait és 

megrontották azt egy hitvallásra.  

4 Most emlékezzetek, csak egy Teremtő van, és minden… Sátán nem teremtő. Mi a 

bűn? A bűn az „igazságtalanság”, és az igazságtalanság az „igazság megrontva”.  

5 Talán érthetőbbé teszem. Ők… Ti egy vegyes hallgatóság vagytok. Hallgassatok a 

doktorotokra; én a testvéretek vagyok. Ha egy férfi a feleségével él, az igazságosság. Ő a 

házastársa. Ugyanez a cselekedet egy másik asszonnyal: halál. Az egyik életet hoz, a másik 

pedig halált. Látjátok? Az igazságtalanság az „igazság megrontva”. Mi a hazugság? Az 

„igazság helytelenül bemutatva”. 

6 Tehát ezt találta Jézus. És mindannyian belekerülünk, ha hozzáadunk, vagy elveszünk 

Isten Igéjéből, ez Isten Igéjének a megrontása.  

7 Tehát amikor Jézus eljött, megtudta, hogy ők vették Isten Igéjét és megrontották 

Azt, és emberi hagyományokat csináltak belőle. És azt mondta: „Miért teszitek a 

hagyomány… változtatjátok meg Isten Igéjét?” Azzal hogy veszik a hagyományaikat és 

Isten Igéjét megváltoztatják, úgy használják, hogy olyat mondjon, amit valójában nem 

mond. 

8 Felismerjük, hogy Ő ezt találta az napjaiban, és ezt találná itt ma is. És Ő, a 

Jelenlétében, vagy a Szent Szellemnek a Személye, ugyanaz az Isten, Aki mindig is volt, 

lakozva az Ő népében a Szent Szellem formájában, tanúbizonyságot tesz az igaz hívőkön 
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keresztül, hogy az emberek megrontják Isten Igéjét, hogy illeszkedjen a hitvallásukhoz, 

ahelyett, hogy a hitvallásukat illesztenék Isten Igéjéhez.  

9 Akarom, hogy találja meg valaki az „Apostoli hitvallást” a Bibliában, ahogyan ma is 

mondják: „Hiszek a Szent Római Katolikus egyházban, a szentek közösségében.” Bármi, 

ami a halottakkal közösségben van az spiritizmus. „Csak egy Közbenjáró van Isten és 

ember között: az Ember Krisztus Jézus.” Ez minden. Nincs más közbenjáró. Tehát bármi… 

Megrontják a dolgokat azzal, hogy csinálnak egy apostoli hitvallást. 

10 Ha az apostoloknak volt bármi hitvallásuk, az volt az Apostolok cselekedete 2:38. 

Neki volt… Ez az, amit folyamatosan prédikáltak és sulykolták az emberekbe: meg kell 

térniük Isten felé és így tovább. Tehát, ha van bármilyen hitvallás a Bibliában, akkor ez 

lenne az, amit az apostolok használtak.  

11 Tehát ők… minden, amiben a Szent Szellem vezetett őket, az Igével maradt. És ha 

bárki ember vagy angyal valaha bármi ellentétest mond az Igével, akkor a Galata 1:8 azt 

mondja: „Legyen átkozott.” Annak muszáj Isten Igéjének lenni.  

12 Pál azt mondta: „Ha egy angyal jön hozzátok a Mennyből bármilyen más 

evangéliummal, mint amit már hallottatok, legyen ő átkozott.” Tehát mi hisszük, hogy az 

ég és a föld elmúlik, de Isten Igéje nem fog elmúlni, mert az Ige Isten. Isten nem tud 

elmúlni. A teremtés el fog múlni, de Isten nem múlhat el.  

13 Nem, nincs helye a vicceknek, a szószék nem a viccelődés a helye. Hiszem, hogy 

Isten Igéjét innen hirdetnünk kell a szívünk komolyságával, és erre emlékeznünk kell. De 

csak hogy elmondjam, hogy rámutassak a lényegre, az öreg fekete, itt valahol délen, 

egyszer tett egy kijelentést, azt mondta: „Ő inkább állna Isten Igéjén, mint a Mennyben.” 

Megkérdezték tőle, hogy „Miért?” Azt mondta: „Mert mind az ég, mind a föld el fog 

múlni, de Isten Igéje nem fog.” Így igaz. Nekünk az Igén kell maradnunk.  

14 Jézus, amikor eljött, azt mondta: „Mózes a ti szívetek keménysége miatt szenvedte 

el tőletek a feleségetektől való elválást, de ez nem így volt a kezdettől.” Na most 

megállapítjuk, hogy ők vették Isten parancsolatait, és hatástalanná tették azokat.  

15 Amikor Jézus eljött, olyan embereket talált, akik a gyülekezetben keresték a 

megváltást. És mit kaptak? Hitvallásokat. Minden egyes felekezet megalkotja a saját 

hitvallását. És akkor ez az amit Ő talált, az emberek a gyülekezetre hagyatkoztak az 

üdvösségért; és ember-készítette hitvallásokat találtak.  

16 És ha Ő eljönne ma Személyesen, és beszélne velünk, ugyanezt találná: emberek 

Istennek Igéjét hozzáillesztik a felekezetükhöz, és hitvallásokat adnak az embereknek. És 

a hitvallásban nincsen üdvösség, ha az nem a Biblia. Az a Biblia kell, hogy legyen, mert az 

Ő Igéje… Mindaz, amire nekünk szükségünk van az az Ő Igéje. És az Igéje, amikor Ő az Ige, 

az Isten Igéje Isten. Ez minden. Ez az Ő Igéje, Ő Maga. Ő… „Kezdetben volt az Ige, és az Ige 

Istennél volt és az Ige volt Isten.” És az Ige még mindig Isten. Az még mindig Isten.  
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17 Na most, felismerjük, hogy amikor Ő eljött, úgy találta, hogy az emberek vették Isten 

parancsolatait, és hatástalanná tették azokat, mivel vették Isten parancsolatait, és az ő 

hitvallásaik köré illesztették, ahogy nekik megfelel, ezért annak nem volt hatása. És a 

gyülekezet figyelte… Az emberek a gyülekezetre figyeltek, ahelyett, hogy Isten Igéjére 

figyeltek volna. Tehát ezért Ő azt mondta, „Nem volt ez így a kezdetektől.”  

18 Mi ugyanezt találjuk ma is, mint idéztem ma délelőtt kétszer vagy háromszor, – és 

figyelem az órát, ez idegessé tesz, – szóval ezt mégis el szeretném mondani, hogy: „Ez 

igaz.” Tehát azon a napon, úgy, mint most, és most is úgy, mint akkor, ők kiáltanak: „Hol 

van Isten?”  

19 Nos, az igazság az, hogy ők hagyták el Istent, amikor elhagyták az Igéjét. Ez az oka, 

hogy úgy vannak a dolgok, mint ma, mert az emberek elhagyták Isten Igéjét. 

20 Ha egy orvos felír egy képletet, egy receptet, és te hozzáadsz valamit vagy elveszel 

valamit abból, azzal megölnéd a beteget. Ez így van. Meg kell tartanod az úgy, ahogyan le 

van írva. Van ott elég ellenszer, hogy semlegesítse a mérget, van elég méreg, hogy 

megölje a baktériumokat. És túl sok méreg ellenszer nélkül megölné a beteget, túl sok 

ellenszer méreg nélkül… Mit tenne? Nem segítene a betegen. Szóval azt pontosan be kell 

tartani.  

21 És ilyen Isten Igéje. Ez Isten receptje. Igen, testvér. Ez Isten receptje az Ő népének 

gyógyulásra minden betegségből, minden kórból. Bűn és testi, bármi legyen is az, azt 

mind megtaláljuk Isten Igéjében. Ámen! Ez Isten Igéje. Ez így volt a kezdetben; Ez így volt 

a középkorban; Ez így volt minden korban, és Ez így van ma délelőtt is; pontosan úgy, 

ahogy Az akkor volt, amikor Ő kimondta, mert nem térhet el egyetlen pontban sem, mert 

Ez Isten Igéje.  

22 Aztán nem csoda, hogy az emberek ma így kiáltanak: „A csodák napjai elmúltak. 

Nincs olyan, hogy Isteni gyógyítás.” Miért csinálják ezt? Mert vették Isten Igéjét és a 

hitvallásukat belecsomagolták, és rosszul keverték ki. És nekik abban nincs erő. Ha egy 

angyal, egy püspök, egy érsek, vagy bármi is lehet, jön és megváltoztat egyetlen Szót, az 

meg fogja változtatni az egész receptet. Maradjunk pontosan annál, amit Azt mond! Amit 

Isten mondott, hagyjuk Azt pontosan úgy!  

23 A gyülekezetek elmentek mostanában. Hisztériás kirohanásban elmentek valahova, 

szervezeteket csinálnak, felekezeteket csinálnak, az embereket hitvallásokba viszik 

Krisztus helyett. Én nem akarok semmilyen hitvallást, csak Krisztust, semmilyen törvényt, 

csak szeretetet, és semmilyen könyvet, csak a Bibliát. Pontosan ez van nekünk, Isten 

hitvallása, Ez Isten receptje. Ez Isten ellenszere a bűnre. Ez Isten ellenszere a mi 

gyógyulásunkért, és Ez Isten hatalma, ami megnyilvánul nekünk, ahogy vesszük az Igét az 

életünkbe.  

24 Na most úgy találjuk, hogy azt kiáltják vissza: „Hol van Mózes Istene?” Mózes azért 

maradt Istennel és azért voltak azok a dolgok, Isten követte Mózes receptjét… Mózes 
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követte Isten Igéjét. Ahogy Péter, Jakab, és János mindig eltalálta a célt, mert követték az 

Igét.  

25 Itt valamikor… Mindenki tudja, hogy szeretek lőni, célba lőni meg ilyesmi. És volt 

nekem egy kis 70-es Winchesterem. És kiálltam, és ötven yard (kb. 46 méter) távolságra a 

céltól nyolc golyót lőttem át ugyanazon a lyukon, ötven yardról. De az egy kicsit 

elállítódott. Babrálnod kell azt és bütykölnöd. És én szeretem ezt csinálni, valahogy 

nyugtatja az idegeimet. És ez elállítódott. Nem tudtam visszaállítani. Azt hittem újra kell 

ágyazni a puskacsövet.  

26 Visszaküldtem a Winchester vállalatnak. Ők visszaküldték és azt mondták: „Ó, 

Branham testvér, vagyis, Branham úr,” – azt mondták – „ez a Winchester az egyik 

legjobb.” Azt mondták: „Ennek egy inchen (2,5 cm) belül van a szórása, ötven yardról, 

huszonöt yardról, úgy értem egy inch huszonöt yardról.” Azt mondták: „Ez a legjobb, amit 

valaha is elérhet.” 

27 Én máshogy ismertem. Tudtam, hogy azzal én ötven yardról nyolcszor lőttem 

pontosan ugyanoda. Így tudtam, hogy baj van vele. Na most ez az ahogy… És nem tudtam 

nyugodni, amíg vissza nem kaptam. Na most, meg fogja tenni ugyanazt. 

28 Na most, nem vagyok olyan ember, aki szereti összecsapni a dolgokat: „A gyülekezet 

így mondja, úgyhogy maradjunk csak azzal.” Ha az apostolok Isten Igéje által, Isten 

parancsolatai által, ugyanazon Szent Szellem által, mint amit mi kaptunk, célba találtak az 

Isteni gyógyításba, Isten erőibe, ha mi azzal fogunk maradni, tudjuk, hogy az úgy van, 

úgyhogy maradjunk addig, amíg visszaállunk az eredetire [angolul: zero in; nullára állít, 

például a fegyvert beállítja a pontossághoz – a ford.] abban, ez minden, mert tudjuk az 

egyszer már megtörtént.  

29 Hogyan „múltak el a csodák napjai”, és ”Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és 

mindörökké”? Hogyan lehet az, hogy Isten halott volt és feltámadt és él mindörökké? 

Hogyan csinálhatunk ebből egy hitvallást, amikor Istennek nincsen hitvallása? 

30 Isten egy Személy. Isten a Gyülekezetében lakozik, és ti vagytok az Ő Gyülekezete. 

Ha újjászülettetek, és telve vagytok a Szent Szellemmel, akkor Isten Temploma vagytok. 

Isten lakozik... Ő bennetek sátorozik. Amikor Isten lejött, testet öltött és közöttünk 

lakozott, mit tett Ő? Ő kiterjesztette a sátorát az emberi lények között. Ő megváltoztatta 

a szerepét, Istenből emberré lett, hogy az ember olyan lehessen, mint Ő. Ó, Ő azzá lett, 

ami én vagyok, hogy én a Kegyelmén át azzá legyek, ami Ő.  

31 Ó, milyen nagyszerű dolog. Soha nem fogjuk megérteni, mi volt az. Nem csoda, hogy 

az emberek így kiáltanak ma: „Hol van Isten?” Menjetek vissza az Igéhez! Menjetek vissza 

a kezdethez!  

32 A kezdetben azt mondta az Ő tanítványainak: „Menjetek el az egész világra és 

hirdessétek az Evangéliumot! Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek.” Ez volt az. Térj 

vissza ugyanahhoz az Igéhez és az ugyanazt a dolgot fogja megteremni! Ők követték azt 
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az Igét, és nullára álltak Abban és eltalálták a célt. Minden célpont, minden ígéret, amit 

Isten tett, megnyilvánult.  

33 Ha visszatérünk ugyanahhoz az Igéhez, akkor Az ugyanúgy célba fog találni, 

ugyanazokat a csodákat teszi, ugyanazokat a dolgokat hajtja végre, ugyanazt az élet 

hozza, ugyanazt a teremtést teszi, feltámasztja a halottakat, meggyógyítja a betegeket, 

kiűzi az ördögöket, látomásokat ad, prófétál. Ez ugyanaz az Evangélium, ami célba talált 

akkor. Bárcsak visszatérnénk ugyanahhoz! 

34 Mint a puskát visszaállítani ugyanabba az állapotba, mint amilyen először volt, a 

vibrálásokat kivenni belőle, az nullára állítja a lövedéket pontosan egyenesre. És ha 

kitesszük magunkból a hitetlenség minden vibrálását, akkor Isten Igéje pontosan 

ugyanúgy nullára állít, mint ahogy először volt kezdetben. Ez pontosan így van. Minden 

alkalommal visszaállít az eredetire. Egyszer megtette; újra meg fogja tenni. Ne legyetek 

megelégedve egy hitvallással vagy ilyesmivel! Maradjatok ott, amíg az Ige visszaállít az 

eredetire!  

35 Ez emlékeztet engem arra az időre, amikor a mi Úr Jézusunknak az anyja és apja 

vagy nevelőapja felvitték Őt a Pünkösd ünnepére. És három napig utaztak, és végül 

elkezdték hiányolni. Nem találták Őt.  

36 Így járt a gyülekezet is most. Eltűnt már több… eltűnt körülbelül kétezer évnyi utazás 

során, és hiányolják Őt. Ez a helyzet. Mindenütt jelek tűnnek fel az Ő eljöveteléről, és azt 

kérdezik: „Hol van Isten? Hol van Isten? Mi lett Vele?”  

37 Észrevettétek? Mária és József keresték a rokonaik között, de nem találták meg Őt? 

Manapság visszamegyünk, hogy meglássuk, hogy Ő a metodistáknál van-e, a baptistáknál 

van, a reformátusoknál, vagy az evangélikusoknál. Nem, uram, nincs náluk. Mi sem fogjuk 

Őt megtalálni ma. Nem számít, hogy mennyire próbálunk visszamenni és átvizsgálni 

azokat a régi halott felekezeteket, soha nem fogjuk megtalálni. 

38 Hol találtak Rá? Ahol hagyták Őt. Hallelujah! Szent hempergőnek gondoltok? Azt 

hiszem, az is vagyok. Pontosan ott fogjátok Őt megtalálni, ahol ők is: ahol hagyták Őt. 

Ahol elhagyták, ott is találták meg. Ott fogja a gyülekezet is megtalálni Őt.  

39 Hol hagyták Őt el? A Pünkösd ünnepén. Hol fogja a gyülekezet megtalálni Őt? Ott a 

Pünkösd ünnepén, ahol elhagyták, amikor eltávolodtak az apostolok tanításaitól, és így 

tovább. Ott azokban a kezdeti korokban eltávolodtak attól, és megformálták a saját 

hitvallásaikat, és elkezdték a Nikolaiták tanítását, és megalakították a katolikus egyházat, 

megszerveztek egy vallást, amit keresztény vallásnak neveztek. És onnan szervezték, és 

lerombolták a dolgokat, és a keresztényeket hitvallásokba vitték, és így tovább, és 

mindent összekevertek, amíg az csak ugyanaz az összevisszaság lett, mint amit Ő talált, 

amikor eljött. Ez pontosan így van.  
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40 Vissza a kezdethez, ahol elhagytuk, amikor Ő hatalmas volt, amikor feltámasztotta a 

halottakat és meggyógyította a betegeket, és kiűzte az ördögöket. Pontosan vissza a 

kezdethez, ahol mi elhagytuk Őt.  

41 Azt mondják: „Hol van Ő? A metodistáknál van? A baptistáknál van?” Vagy éppen „a 

pünkösdieknél van?” Nem, uram. Menjetek vissza az eredet… Nem a pünkösdi 

szervezethez, a pünkösdi felekezethez; az egy név. Ki tudná megszervezni a Pünkösdöt? 

Mondjátok meg nekem! A Pünkösd nem egy szervezet. A Pünkösd egy megtapasztalás 

bármelyik hívő számára, aki akarja fogadni azt. Vissza a megtapasztaláshoz, nem vissza 

egy szervezethez, hanem vissza egy megtapasztaláshoz! A Pünkösd az egy 

megtapasztalás.  

42 Hadd mondjak nektek valamit. Nézzétek meg a pünkösdi gyülekezetek gyümölcsét, 

amit ma teremnek és látni fogjátok, hogy ők nem a kezdettől indultak el: érvelnek, 

akadékoskodnak, zűrzavart csinálnak, felfordulást, húznak erre, és húznak arra. Jézus azt 

mondta a János 14-ben, vagyis a János 15-ben: „Én vagyok a Szőlőtő; és ti vagytok a 

szőlővesszők.” Így van?  

43 Most ti földművesek, texasiak, louisiana-iak, és itt bárhonnan is vagytok, bárki, 

akinek józan esze van, ha valaha látott egy szőlőt növekedni, tudja, hogy a szőlőtő nem 

terem gyümölcsöt. A szőlővesszők termik a gyümölcsöt, de azok a szőlőtőből kapják az 

életüket. Jézus a mi Életünknek forrása. Igen, uram. Na most, akkor fel fogjuk ismerni, 

hogy ha Jézus az Életünk forrása, akkor Ő az igazi Szőlőtő. Ugyanaz az élet, ami a 

szőlőtőben van, az van a szőlővesszőkben is. És ha ez a szőlőtő előhozza az első 

szőlővesszőt, az a vessző egy csomó szőlőt terem. Ha az valaha is előhoz egy másik 

szőlővesszőt, azon is lesz egy csomó szőlő. Ha előhoz egy másik szőlővesszőt, azon is lesz 

egy csomó szőlő. És ez ugyanaz a fajta szőlővessző lesz a szőlőtőke végéig. Ó, Istenem!  

 Na most, szükségem lenne a félórámra; épp csak kezdek belejönni. Ámen!  

44 Minden alkalommal, amikor a szőlőtőke előhoz egy szőlővesszőt, az olyan lesz, mint 

az első vessző volt. Miért? Mert az élet, ami a tőkében van ugyanolyan típusú vesszőt fog 

előhozni. Ha az első tőke szőlőt termett, akkor a következő nem fog tököt teremni. A 

következő nem fog citrust teremni. És aztán egy idő után, így tovább, a következő nem 

fog mást teremni.  

45 Ha az igazi Szőlőtő előhoz egy vesszőt, és ha... Jézus a Vessző először, vagyis a 

Szőlőtő. És az első szőlővessző, amit előhozott, arról írták egy Apostolok Cselekedetei 

könyvet az után. Ugye igaz? A pünkösdi gyülekezet, az igazi pünkösdi gyülekezet és írtak 

egy könyvet az Apostolok Cselekedeteiről, jelekkel és csodákkal, amik követtét a hívőket. 

Ha az az igazi, valódi Szőlőtő előhoz egy másik igazi szőlővesszőt, az mögé írni fognak egy 

Apostolok Cselekedeteit. Így van.  

46 Itt nem is olyan régen Arizonában láttam egy fát egy ember kertjében: egy citrusfát. 

Azon az egy fán kilenc különböző gyümölcs volt. Olyan volt. Mindegyik egy más fajta 
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gyümölcs volt. Kezdetben egy narancsfa volt, de volt rajta gránátalma; volt citrom; volt 

grapefruit, mindenféle citrus gyümölcs. Miért? Azok bele lettek oltva. Annak a fának 

életéből éltek ezek az ágak, de nem hozhattak semmi mást, csak amik ők voltak. Nem 

tudtak narancsot teremni, mert ők beoltott ágak voltak. De minden alkalommal, amikor a 

fa egy igazi ágat hajtott magából, az egy narancsfa volt; és az narancsot termett.  

47 Így van ma. Beoltottunk metodista, baptista, református töveket az igazi Szőlőtőbe, 

és élnek Annak az erejéből. De nem tudnak teremni semmi mást, csak hitvallást és 

felekezetet. De ha ez a Szőlőtő valaha hajt egy másik vesszőt, az felekezetközi lesz, a 

Szent Szellem hatalmával, pontosan olyan, mint Pünkösd napján volt. Vissza a kezdethez. 

Ámen!  

 Jobb, ha befejezem. Ámen.  

48 Ha az a Szőlőtő valaha is hajt egy másik vesszőt, az pontosan olyan lesz, mint 

kezdetben volt. Mi mindenféle gyülekezeti hitvallásokat beleoltunk abba: baptista, 

metodista, pünkösdi, református, evangélikus, baptista. És mindegyikük terem baptista 

gyümölcsöt, metodista gyümölcsöt, pünkösdi gyümölcsöt, meg minden mást. De amikor 

az visszajön, ha a Szőlőtő valaha is hajt egy másik igazi vesszőt, a meg fogja teremni a 

Szent Szellem gyümölcsét. Ámen! Az fog…  

 Azt mondják: „Nos, mi metodisták vagyunk.” 

 „Az nem így volt kezdetben.”  

 „Mi baptisták vagyunk.”  

 „Az nem így volt kezdetben.” 

 „Mi reformátusok vagyunk.” 

 „Az nem így volt kezdetben.”  

 „Mi nem hiszünk a nyelveken szólásban.”  

 „Az nem így volt kezdetben.”  

 „Mi nem hiszünk az isteni gyógyításban a gyülekezetünkben.”  

 „Az nem így volt kezdetben.” Hallelujah! Amire szükségünk van ma, az valami vissza 

a kezdethez. Vissza a kezdethez. Hallelujah! 

 Lejárt az időm. Imádkozzunk!  

49 Úr Jézus, ó, bárcsak megélhetném azt a napot, amikor a gyülekezet visszatér a 

kezdethez! Add meg ezt, Uram! Töltsd be ezt a kis helyet ma délelőtt! Kend fel ezt a kis 

pásztort itt, Uram, és ezeket a többieket! Add nekünk a Te dicsőségedet! Add meg 

nekünk a Te kegyelmedet! Adj nekünk egy összejövetelt itt, Uram!  

50 Hadd felejtkezzünk el a többi dolgokról, és menjünk vissza a kezdethez, mert tudjuk, 

hogy a mi Mesterünk szól a mi szívünkben ma délelőtt. Távolítsd el ezeket a beoltott 
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ágakat onnan! Válaszd el magad a hitetlenségtől! Menjetek vissza a kezdethez! Mert ott 

az úgy volt. És, Uram, mi mindent úgy akarunk, mint kezdetben volt.  

51 Uram, legyen a megtapasztalásunk, ha még soha nem volt ezen délelőttig… Ha ül itt 

valaki, akinek soha nem volt a kezdeti Szellem megtapasztalása, és nem kapta ugyanazt a 

Szellemet, amely a kezdetben kiáradt, miért kellene nekünk vennünk egy helyettesítőt? 

Miért kellene vennünk valami fanatizmust? Miért kellene valami radikális, hideg, formális, 

közömbös hitvallást vennünk, amikor a pünkösdi egek tele vannak valódi, eredeti 

dolgokkal? Miért vennénk egy helyettesítést?  

52 Uram, hadd menjünk vissza a kezdethez, és vegyük úgy, mint ahogy ők tették 

kezdetben, és legyenek ugyanazok a cselekedetek, jelek, csodák, ami megtermi ugyanazt 

a gyümölcsöt: szeretetet, örömöt, békességet, hosszútűrést, jóságot, szelídséget, 

gyengédséget, türelmet! Add meg ezt, Istenem! Hallgass meg minket, Atyám, mert a Te 

kezedre bízzuk ezt a kis gyülekezetet és ezt az ébredést a Jézus Krisztus Nevében. Ámen!  

53 Isten áldjon titeket! Nagyon nem szeretek sietni, de már elmúlt tizenegy. Ma este 

találkozunk. Köszönöm… 

 

 

*** 


