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Ó Uram, csak még egyszer 

(O Lord, Just Once More) 

1963. június 28. de. Hot Springs, AZ 

 

 

1   Jó reggelt, barátaim, vagy jó napot. Eltörtem az órámat, nem tudom megmondani, 

hogy e yi az idő. Egy test ér o dja, „Még reggel van, testvér.” – Szerk.) Még reggel 

van, igaz? Rendben van.  

   Mellékese , i az Örökké alóság a  élü k. Nekü k i s idő k. Az idő határa egállt, 
a ikor Jézus Krisztus elé  adta az Ő Életét, hogy az által éljek, így mi Örökkévaló 

teremtmények vagyunk éppen most, ülve együttesen Mennyei helyeken Jézus 

Krisztus a . Milye  egy idő!  

3   Most ez csak a második napom veletek, de, ó nekem, ez olyan, mint egy hideg melasz 

egy reggel, ez a yira sűrű és sodálatos. És kör e ézek ost a este, ők a yira 
zsúfoltak. Nem látok senkit, de ma este körbe nézhetek. Kiváltságom volt kezet rázni 

ezzel a néhány csoport lelkésszel ebben a csoportban itt.  

4   Emlékszem egy öregember szokott jönni a mi gyülekezetünkbe, John Ryan testvér. 

Idős Rya , úgy hí ták őt. Ő Do agia , Mi higa ől olt. És ő szokott prédikál i egy ki sit, 
és azután vissza szalad és kezet ráz velem. És azután egy kicsit prédikál, vissza szalad és 

kezet ráz velem. Azt mondtam, „Ryan testvér, én-én értékelem ezt, de én-én nem tudom 

a jele tőségét a ak, hogy iért teszed ezt.” 

   Ő azt o dta, „A ikor az ele  kezd le erül i, fel kell azt tölte e , így egyszerűe  
feltöltöm teljesen.” (Branham testvér és a gyülekezet nevet – Szerk.)  

   Egyszerűe  látta  egy-egy Metodista prédikátort fe tről az é  idéke ről, aki 
egyszerűe  egkapta a Sze tszelle et, és egkeresztelte  őt. Itt ül al fele e , Ju ior 
Ja kso  test ér. Látta  őt kezet ráz i úgy, a ely e ge  Rya  test érre e lékeztet. 
Hányan gondoljátok azt, hogy a Metodisták nem veszik a Szentszellemet? Tévedtek. Állj 

fel Ju ior Ja kso  test ér, ő és az ő ked es felesége ott. Ők I dia á ól a ak, egy 
Metodista lelkész.  

7   Hol van Willard Collins? Az épületben van ma reggel? Hol vagy Willard testvér? Azt 

gondoltam, hogy itt volt. Egy másik Metodista lelkész áll itt, ha nem gondoljátok, hogy a 

Metodisták vehetnek Szentszellemet és megkeresztelkedhetnek. Állj fel, Collins testvér. 

Ott van egy másik. A testvér fent volt az Asbury kollégiumban Wilmore, Kentuckyban, egy 

ragyogó Metodista háttér ől.  
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8   Most van néhány ember velem itt, akik-akik lejöttek. Hallotta  őket „áment” 

o da i, és tudo , hogy ők itt a ak, de e  láto  őket. Fred Soth a  test ér-

test ér az i aház ól Jefferso illé ől. Fred, itt vagy és Tom testvér? Azt hiszem, hogy 

hallo  őt o da i, „Itt.” Itt a sarokban, igen.  

9   Nagyon örültünk bemutatni ezeket az embereket. Nem látom pontosan most, 

eglehet, hogy tö e  a ak itt, akikről e  tudok. Azt go dolo  Ja k Moore test ér 
éppen most beszélt. És-és tehát ezek ragyogó e erek, és i szeretjük őket.  

10   És ost ez egy a yira gyö yörű idő olt itt le i. Azt mondtam a feleségeinknek, 

feleségemnek azt mondtam, „Neked, neked el kellene jönnöd ere az összejövetelre.” Mi 

hiszünk egy szép régi-módi pünkösdi összejövetelben. Mi hisszük azt, hogy ahol az Isten 

Szelle é ek sza adságá a  agyu k, a felekezetek összes külö öző áltozatai egybe 

jönnek, és Mennyei helyeken ülnek, éppen úgy, mint egy gyülekezet. A mi különbségeink 

e  tesz ek külö séget ott, ahol i Krisztus a  agyu k, i a Vér alatt agyu k és az Ő 
szeretetének közösségében.  

11   És én akarom ezt mondani a lelkészek ezen csoportjának. Én-én Pünkösdibe jöttem 

egy Misszionárius Baptista, és én nagyra becsülö  a Pü kösdit. Ők az é  épe . Szeret 
őket. Ha tudnám, hogy volt egy másik gyülekezet annál jobb, én annál a gyülekezetnél 

lennék. De én a Pünkösdivel vagyok, mert azt gondolom, hogy az a legközelebbi dolog a 

Szentíráshoz, amit látok. Ha ismernék valami mást, én velük lennék; és így, nem fitymálni 

akaro  ár ely ás hí őt, egyáltalá  e . De az oka, hogy így gondolok a Pünkösdire, 

azért, mert ez van legközelebb ahhoz, amelyet én Szentírásnak gondolok, ár iről, 
amelyet én ismerek.  

   És a  egy kie elkedő dolog e e  az összejö etel e , a elyet é  egfigyelte , 
ezek, a tiszta-arcú asszonyok; egyikük se  a ikűrözött, tudjátok, agy akár i ek is 
hívjátok azt a dolgot. (smink) Én nem szeretem azt. Az nem Keresztényekhez illő.  Hát 
bizony. Így van. Én-én szeretem azt. Nekem régi-módi iskolám van, amely kedveli a 

tisztaságot, látjátok. Szeretek látni asszo yokat… Tudjátok, é  e  azt akaro  o da i…  

13   Itt nincs helye mondani valami tréfákat és szentségtöréseket, így mondani. De én ezt 

nem abból a célból teszem. Itt nincs helye annak.  

   Erről jut esze e, ikor értettétek i d ezt a dolgot eg? Ez az én imaházamból 

jön, ez ahhoz hasonlít. Biztos, hogy az. Úgy van ez gyülekezet? Nem úgy néz ki, mint az 

öreg szószék? Hát, azt gondolom, hogy ugyanazt az öreg Üzenetet prédikáljuk, ott ez 

keresztülmegy, akárhogyan is.  

15   Tehát tudjátok, hogy a Bibliában csak egyetlen egy asszony az, amely valaha festette 

az ő ar át. És ő soha e  azért festette az ar át, hogy Iste el találkozik. Festette az 
ar át, hogy férfi el találkozik. Ez így a . Tudjátok, hogy Iste  it tett ele? Feletette őt a 
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kutyákkal. Tehát, a ikor láttok egy asszo yt kifestést isel e, egyszerűe  sak 
mondjátok, „Jó reggelt, kutyának való-hús kisasszony.” Ez pontosan, ami az. Ez borzasztó, 

e ? De ez az, a it Iste  erről go dol. Ő egyszerűe  közö séges kutya szá ára lett 
készítve, a vadkutyák részére. E yit erről, a i ő. Néhá ya  ezek közül a ad farkasok 
közül, a elyek kör e járkál ak, fütyül ek, tudjátok; a elyet ők falás ak e ez ek, 
tudjátok. Ez az, a i az, egyszerűe  kutyahús újra.  

16   Én hálás vagyok értetek asszonyokért. Isten adja meg, hogy tartsatok a kereszt 

látásá a , el a ilág ak ezektől a dolgaitól. Mind ezek után, mi útban vagyunk a 

Di sőség e. Mi egy ásik Királyság ak agyu k álla polgárai.  

17   Nagyo  rége … éppe  kör e ézte  a hallgatóság felett, ha látok az e erek közül 

egyet, és ez éhá y a i szí es őrű arátai k közül, a Néger. Tudjátok agyo  rége , 
le t itt Déle , ők ra szolgákat szoktak előlük si ál i. Most, é  egy Dél idéki agyok. És 
van egy dolog, amelyet én szeretnék elmondani róluk, bárcsak tudnék elbeszélgetni 

Luther Márto  királlyal. Az e er egy Kereszté y lé é , e  tudo , hogy ő ezette az ő 
épét egye ese  egy halálos sapdá a, ahol illióa  közülük egölettek. Látjátok? Ő 

téves.  

   É  szerete  a test érei et, az é  szí es őrű test érei et. É  e  le ék Afriká a  
és kör e , prédikál a ekik, ha e  szeret é  őket. Ők Iste  épe, ugya azok, i t i 

agyu k. De e  hisze  azt, hogy… Az e er, ez alatt, ez supá  okoz i fogja sok, sok, 

még sokkal többnek a megölését. Aztán az kezdeni fog egy forradalmat újból, amely soha 

e  ergődik átt itt le t a épe . Tehát ők e  ra szolgák. Nekik po t a yi 
sza adságuk a , i t árki ás ak. Ők, ha ők ra szolgák oltak, é  azo  az oldalo  
le ék. De ők e  ra szolgák.  

   Ez egyszerűe  sak azért a , hogy ők iskolá a akar ak e i. Nekik a ak iskoláik. 
Hadd menjenek iskolába. Ez így van.  

   Volt ott, e lékezzetek az az öreg szí es őrű test ér felállt, azo  a reggele , a a  a 
lázadás a . Ő egkérte a polgárőrséget, hogy eszélhet e-e. Ő azt o dta, „Én soha 

e  szégyellte , hogy egy fekete e er agyok. Az é  Tere tő  tett e ge  egy fekete 
emberré. De ezen a reggelen, én szégyellem azt a módot, ahogy az én fajom cselekszik. És 

mit tettek azok az emberek nekünk? Csak, hogy jók voltak hozzánk.”  

21   „A fehér asszony,” felkelt és azt mondta, „Nem akarom, hogy az én gyerekeim egy 

fehér asszony által legyenek taníttatva,” mondta, „ ert ők… ő e  lesz-lesz érdekel e, ő 
e  lesz érdekelt az é  gyerekei e  úgy, i t egy szí es őrű asszo y olt az é  saját 

fajomban.” Azt mondta, „Ott, nézd meg a mi iskoláinkat. nekik úszómedencéik vannak. 

Nekik jo  iskoláik a ak és i de . Miért akaru k i az ő iskoláik a e i?” Ez így 

van.  
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22   É  hisze  Iste  egy Iste e, hát, azt o da á , hogy Ő a ariá ió egy Iste e. Ő si ál 
agy hegyeket és kis hegyeket. Ő si ál si atagokat. Ő si ál ezőket. Ő létrehoz fehér 

embert, fekete embert, vörös embert. Nekünk soha nem kellene azt keresztezni. Az egy 

hibriddé válik. És valami, ami hibrid, nem tudja magát újra nemzeni. Ti leromboljátok az 

e eriség faját. Va  éhá y dolog egy s őrű e er ek, a ely ek egy fehér e er ég 
csak bírtokába sem juthat, azoknak a jellemvonásoknak. Egy fehér ember mindig izgul és 

aggódik; egy szí es őrű e er egelégedett a a  az állapot an, amelyben van, így 

nekik nincs szükségük azokra a dolgokra.  

   De rége  a ra szolgatartás idejé e , ők eladták a ra szolgákat, e eri lé yeket, 
mint egy elárverezett háztömböt, úgy, mint egy agyonhasznált autót. Jött egy vásárló, 

keresztül az országon, és ő fel ásárolta őket, és el egy, eladja őket és pé zt si ál 
előlük, éppe  úgy, i tha egy hasz ált autó ol ál, agy ala i.  

24   Soha nem volt Isten programja! Isten embert készített; ember rabszolgát csinált. 

Egyik nem uralkodhat a másik fölött. Mi együtt élünk egységben és békében.  

   És ez az e er odajö  egy öreg ültet é yhez. Ő-ő ásárol i akart. „Hány rabszolgád 

van?” Azt mondta, „Száz, vagy több.”  

26   Keresztül nézett fölöttük, és véletlenül észrevette, hogy volt egy rabszolga azok 

között az e erek között…  

27   A rabszolgák szomorúak voltak. Az Afrikai Búrok elfogták a rabszolgákat, áthozták ide 

őket, és eladták őket. És ők tudták azt, hogy soha tö é e  e ek issza a 
szülőhazájuk a. Tudták, hogy itt lesz ek az életük hátralé ő idejében. Soha többé nem 

látják újra az ő gyer ekeiket. Soha e  látják papát és a át. Ők itt lesz ek i dig, és 
szo orúak oltak. És ők ostorokat hordoztak, és ostorozták őket, hogy u kára 
késztessék őket. És így u kára ké yszerítették őket, ert e  akartak dolgoz i. Ők 
egyszerűe  teljese  le oltak tör e.  

28   Ez a rabszolga vásárló átnézett fölöttük. És talált ezek között a rabszolgák között, egy 

fiatal legényt. Nekik e  kellett őt ostoroz iuk, felegye esed e, fele elt fejjel 
egyenesen munkába állt. És az ügynök azt mondta a rabszolga tulajdonosnak, mondta, 

„Én azt a rabszolgát akarom megvenni.”  

       Az azt mondta, „Ő e  eladó.”  

       Azt mondta, „Ő ás ak látszik a tö i ra szolgától.”  

       Az azt mondta, „Ő az is.”  

29   Azt mondta, „Mi teszi azt a különbséget? Ő egy fő ök a tö iek fölött?”  

       Az azt mondta, „Ne , e . Ő egyszerűe  sak egy ra szolga.”  
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30   Azt mondta, „Talán másképpen táplálod, mint a többieket?” 

   Ő azt o dta, „Ne , ő a ko yhá  eszik a tö iekkel.”  

       Azt mondta, „Mi teszi őt a yira ássá?”  

   Ő azt o dta, „Én magam is mindig csodálkoztam rajta addig, amíg rá nem jöttem. 

Messze a szülőhazájá a , Afriká a , aho a  ő szár azik, az ő apja a törzs királya. És 
e  szá ít, hogy hol a  ő, ő ég i dig tudja azt, hogy ő a király fia, és ő akképpe  is 

cselekszik.” 

33   Halleluja! Ha te a Király lánya vagy, akkor ne tégy úgy, mint a világ. Ha te a Király egy 

fia vagy, ne tégy úgy, mint a világ. Mi, mi tudjuk azt, hogy mi Istennek fiai és lányai 

vagyunk. Ámbár mi itt vagyunk a halálnak és szomorúságnak sötétségében, mégis mi 

tudjuk, hogy hol van a mi örökségünk. Mi egy Királynak lányai és fiai vagyunk; nem egy 

királynak, de a Királynak. Cselekedjünk így.  

   Egy éhá y per el ezelőtt, az az oka, hogy elkéste , egy kis Etiópiai kislány rendbe 

tette a szobát, és megfigyeltem, hogy csinált valamit. Megpróbáltam kiírni néhány 

Sze tírás szö eget ala i szá ára, a elyről eszél i akarta . Ne gyertek sak azért, 
hogy hallgassátok; én jövök mondani valamit, amely segít a gyülekezetnek, valami 

segítséget ad. És akkor én tanulmányoztam, és ez a kis hölgy állandóan visszatartóan 

körbe járkált. Egyenesen azt mondta, „Megbocsájtana nekem uram?”  

       És azt mondtam, „Igen, hölgyem.”  

   És ő azt o dta, „Ők azt o dták eke , hogy te az az e er agy, aki ked ességet 
talált Iste  előtt, hogy a ikor i ádkozol a etegekért, Iste  álaszol az i ádra.”  

36   Azt mondtam, „Ő e  sak az e yé re álaszol, ha e  Ő álaszol árkiére, aki hi ni 

fog Ő e e.” 

   Ő azt o dta, „É  eteg agyok, ura . Szokástól eltérő le e az, hogyha 
megkérném, hogy mondjon egy kis imát értem?”  

       Azt mondtam, „Egyáltalán nem.” 

38   Odaléptem hozzá. Imádkoztam valahogy így. „Úr Jézus, sok-sok é el ezelőtt, amikor 

Te vonszoltál egy öreg érdes keresztet fel egy homokos hegyre, és húztad kifelé a Vér 

lábnyomait, amely húzta le a te hátadat. A Te kicsi, törékeny tested annyira elgyengült, 

hogy Te leestél a fa alatt. Ott volt egy, aki melletted állt, Simon nevezetű, egy Néger, ő 
fel ette a keresztet és segítette horda i azt Neked. Ő egy az ő gyer ekei közül, eze  a 
reggelen beteg.” Körül elül azalatt az idő alatt, az egtörté t. Látjátok? Ő az egész 
emberi faj Istene.  
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39   Most, barátaim, ti annyira egy ragyogó hallgatóság vagytok. És én bent lévén a 

ezőről, a isszio áriusok ki t túl a ak, ördögök és oszorká y doktorok előtt, és így 
to á . Ne go doljátok azt, hogy ők e  fog ak e eteket kihí i. Jo , ha tudjátok 

iről eszéltek, a ikor eléjük e tek. De olyan alatt, mint az, és azután ide jöttök, ahol 

az otthon tüze ég a Keresztények között, és így tovább, nem tudjátok milyen egy 

felszabadulás az egy ember számára, állni min ez. Bárcsak ott ülhetnék hátul a 

hallgatóságban és hallgathatnám ezeket a ragyogó felkent testvéreket prédikálva az Igét, 

és egyszerűe  fele elhet é  a kezei et és sírhat ék, és ujjo ghat ék, és 
imádkozhatnék. És milyen egy-milyen egy- ilye  egy dolog az, eleged i a Tűz ellett. 
Ez egy a yira sodálatos dolog. De általá a … 

40   Testvéreim, nekem nagyon sok testvéreim vannak, akik szeret ek e ge , és ők 
kérnek meg, hogy beszéljek. És ezért tudom, hogy a Király szolgálatában elhívva, muszáj 

megpróbálnom a legjobban munkálkodnom, amennyire csak tudok, de én mindig 

túlzásba viszem azt, túl sokáig állva. És én tudom, hogy ti várjátok a ti vacsorátokat, itt 

lévén reggel nyolc óra óta, vagy valahogy így, az embereknek ebben a csoportjában. De 

azt gondoltam, hogy kiírok néhány jegyzetet ide, és néhány Szentírást, amelyre utalni 

szeretnék. És így cselekedve, gondolom, hogy van nektek itt emberetek, aki alkalmasabb, 

és Iste től elhí ott, hogy egye ezt a helyet, jo a  ála ál. De eke  az i á  a 
betegekért van, látomásokat látva, és így tovább.  

41   És beszélgettem néhányakkal, egy néhány per el ezelőtt. Ha ele éztek a Life (Élet) 

magazinba, az elmúlt hónapiba, ott fogjátok látni. És nektek megvan a szalag. Én nem 

vagyok egy szalag árusító ember. De ha valaha is hittétek a Szavakat, amelyeket 

prédikálok, és módotokban áll, vegyétek meg A Hét Pecsétet, és először egyétek eg 
azt, hogy Me yi Az Idő Urai ? Hallgassátok eg, hogy iről eszél, hat hó appal, 

ielőtt az egtörté t. És a tudo á y összeza arodott. Ott áll a éppe  alatta, ahol az 
egtörté t. És eg o d a ektek, hat hó appal előtte, hogy hogyan lesz hét Angyal egy 

csillagzat formájában, és úgy néz ki, mint egy piramis, amely leesik. És ott állok Tucson, 

Arizona északi részén, és lesz egy mennydörgés, amely kirázza még a sziklákat is a 

hegyek ől. Fred Soth a  test ér ott állt, akik ott álltak velünk, sokan közülünk, amikor 

megtörtént.  

42   Most a tudomány készített képet Arról, ti láttátok Azt, továbbment az Állami 

Nyo dá a. Ők e  tudták, hogy i olt Az. Ott a  egy Felhő függ e, huszo hat érföld 
magasan. Az tizenöt mérfölddel vagy hússzal fentebb van még a pára fölött. Nem tudták, 

hogy mindez mi, és megpróbálták megvizsgálni Azt. És ott, éppen Az alatt, én álltam. És 

az a hét Angyal ki mennydörögték az ő ha gjukat, Azokról a Hét Pe sétekről, ott áll a. És 
a tanúk, hárman közülük, úgy mintegy tanúi a dolgoknak, amelyek meg voltak prófétálva 

a szalagon, Me yi Az Idő Urai ? És ott ost ők pró álják kitalál i azt. Ez rejtély 

számukra.  
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        Néhányan közülük azt mondta, „Menj, menj, miért nem mondod meg nekik?” 

43   Az éppen olyan lenne, mint, amikor az Úr Angyala megjelent itt Houston, Texasban, 

abban a Fényben. Azt mondtam az embereknek, „Egész életemben láttam azt a Fényt.”  

44   A gyülekezet tudja azt. A tudomány tudja azt. Ez minden, hogy jelezze, amikor Jézus 

Krisztus tesz egy mozdulatot. Ez az. A magazin, ha bele akartok nézni abba, az egyetlen, 

a ely Ro kefeller ek eg a  és az ő új feleségé ek hátul. Azt go dolo , ez a Májusi 
kiadása a Life agazi ak. Ő Iste . Mi az utolsó apok a  élü k.  

45   Most jövök ma reggel, megpróbálok kicsípni egy néhány jegyzetet itt, és dolgokat, 

eszél i ala iről, a ely segíthet a gyülekezet ek, segíthet ezek ek a lelkész 
testvéreknek, hogy a vállamat a kerékhez tegyük, ezekkel az emberekkel. Mi testvérek 

agyu k, és ők idehoztak e ge , ert ők hisz ek ugya a a  a szolgálat a . Ti az 
összejövetel közben lettetek megmentve, miért ne vennétek fel a tagságot néhánnyal 

ezek közül a ragyogó gyülekezetek közül itt, amelyek hiszik a szolgálatnak ezt a típusát. 

Ők, ők hiszi ezt, ők az mögött állnak. És én-én jövök, hogy letegyük a Szentírást valami 

számára, amely segíthet a gyülekezetnek.  

46   És az én témám, úgy, mint ma reggel, hogy milyen az az állapot, amelyet én gondolok 

e ek a ap ak Pü kösdi gyülekezetéről. Milyen álláspont és milyen órában állunk mi, és 

mi a kilátás? Most hadd ismételjem meg újra. Milyen állapotban van a gyülekezet ma, és 

ilye  kilátási helyzetei a ak, a ak előre?  

   Akarok ol as i a Sze tírás ól, egy té a szá ára, és a Bírák Kö y é ől akarok ol as i, 
a 16. rész,27. és 28. verset.  

A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal; és ott voltak a Filiszteusok összes 

fejedel ei; és a tetőzete  közel háro ezre, férfiak és asszo yok a Sá so  
játéká ak ézői. 

Ekkor Sámson az ÚRHOZ kiáltott, és mondta, Ó, Uram, ISTEN, emlékezzél meg 

rólam, kérlek,… kö yörgök, erősíts eg e ge , sak ég egyszer, Ó, URAM, hogy 
é … álljak egyszer osszút a Filiszteusoko  az é  két sze e ért. 

   Szeret ék e i e ől egy té át, hogy: Ó, Uram, Csak Még Egyszer. Az Úr áldja meg 

az Ő Igéjé ek ol asását. 

49   Annak egy-egy aranyos délutánnak kellett lenni, úgy, mint mi élvezzük ma itt ezt a 

táborhelyet, itt Hot Springsben, Arkansasban. És folyt ott egy nagy ünneplés, de nagyon 

ellentétesen annak, ami ünneplés van ma. Volt ott körülbelül háromezer Filiszteus, nézve 

lefelé a galériáról, egy furcsa párra, amely belépett a nagy arénába, és nagyra tisztelt 

fő ezérek és az ő díszes, ékese -öltözködő hölgyeik ültek, i d egfelelő pozí ió a . 
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50   És amint az akkor volt, ott volt, ó, valami gombához hasonló, az épület oszlopokon 

nyugodott, lehet, hogy valami modern építész típusához hasonló, épít-… építészet. És 
mind ezek a Filiszteusok összegyülekeztek fent ott, és felkészítették magukat erre a nagy 

ese é yre. És ők e e  a agy ü epély en voltak, és minden szem az aréna közepére 

összpontosult. Nekik fel muszáj volt állniuk, hogy egy-egy jobb rálátásuk legyen az 

ese é yre, a ely egtörté ő e  olt.  

51   És most, amint mi itt ülünk ezen a délután, nézzük meg, ha tudjuk, egy képzeletbeli 

értelemmel, helyezzük bele magunkat abba a helyzetbe, hogy meglássuk ezt a színhelyet. 

Mit látunk?  

52   Jön, ki az aréna közepére, egy kisfiú, egy vak embernek a kezét fogva, botladozva, 

támolyogva végig. Nekik voltak sok majom mutatványaik, és-és kis trükkjeik, és így 

to á ; de ost elérkezett az idő a fő ese é y szá ára, az a dolog, a elyet ők olya  
rége  ártak, a ap fő ese é ye. Az előzetes i tézkedések ek ége olt, a ter ek 

isszha goztak egész délutá  a részeges ulatságtól. Mert ők az ő hal-istenük, Dágon 

győzel ét ü epelték, a árka és Jeho a ígérete fölött.  

53   Milyen egy szégyenletes látvány ez, amint elképzeljük egy ilyen dolognak a 

megtörténését; egy pogány nemzetség hal-iste éről, győzel i ü ep Jeho a szolgái 
felett, minden az ember bukása miatt van, égrehajtja a kötelezettségeit, a elyre ő el 
volt rendelve. És voltak ott pogány, részeg, dulakodó, felékszerezett asszonyok, festett 

arccal, egy modern Hollywoodi ünnepély, lehozva az Úr Isten szolgáját, bilincsben, a 

délutá i fő ese é y szá ára.  

54   A legénykének el kellett, hogy bóduljon ott, botladozva, jött ez a nagy hústömeg, 

mindkét sze e kiszúr a, haja lógott az ő hátá , egköt e és egkötöz e, hogy 
szórakoztasson egy csomó részeg dulakodó hitetlent. Neki muszáj volt, hogy 

odatá torodjo  az oszlophoz, ahol ők a tréfát akarták kezde i.  

55   Amikor erre gondolok, én egy gyülekezetre gondolok, amely az Isten számára volt 

elre del e, hogy ala it tegye  Iste ért. És az az elle ségtől sze edett, a ely 
eg akította a ak sze eit az élő Iste  Igéjé el és Iste  Para solatjai al sze e , és a 

feladat szá ára, a ely Iste től olt elre del e, hogy cselekedjen; csupán egy 

szórakoztatás egy rejtett helyen a részeg, és festett-arcú, felékszerezett, rövidnadrágot-

iselő, fel yírt-hajú világi asszonyok és férfiak számára. Egy gyülekezet, amelynek az Úr 

erejé e  és erősségé e  kelle e ragyog i! Milyen gyalázat!  

56   Milyen megaláztatás kellett, hogy legyen ez Sámson számára! Mi de  ő alkotott 
ázá al, a i tö  i t képes olt, és Iste  igazolta az Ő erejét az ő ázá  keresztül. És 
i de  izo , a ely alaha is olt eki, ég i dig az ő testé e  olt, de az Úr áldásai 

elhagyták őt.  
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57   Nekünk meglehet minden a mi vázunkból. Meg lehetnek a mi felekezeti 

szertartásaink. Neveink papírokon lehetnek és a nyilvántartásban. De kíváncsi vagyok, 

ma, hogy a Pünkösdi gyülekezet nem-e ugyanazon a helyen áll, az ő kidöfött sze ei el az 
Isten Igéje számára, és azért a célért, amiért Jézus meghalt, tudnánk-e mi összegyülekezni 

az Ige és az Isten dolgai körül.  

   Megaláz a olt ő, az idő köz e , a ely e  ő élt. A i t láto  Sá so t ott áll i, az 
egy szimbólum, egy ű eesett, erköl stele  e zetség ek, és egy erköl stele  leesése, 
a egro lott gyülekezet ek. Mert ő á rázolta Izraelt, i t egy e zetet, és az Iste  
erejét is, amely a gyülekezethez tartozik. Az biztosan, hogy egy szánalmas látvány volt, 

amint látjuk őt ott áll i. Mi d ezek utá , kihozták őt oda, és ez a legé yke ezeti őt, és 
nincsenek szemei.  

59   Ha az ellenség meg tudja vakítani a ti szemeteket Isten valódi dolgaitól, ti egyenesen 

átsétáltok annak a tetején, és nem is tudjátok azt. Nem számít, hogy Isten mit tesz, és 

igazolja azt az Ő Sze tírása által, és izo yítja azt az Ő ereje által; ha a ti sze etek 
nincsenek nyitva az Isten dolgai számára, át fogtok sétálni egyenesen annak a tetején, 

annyira vakon, amennyire csak lehettek.  

60   És ott állt ő. Tehát a ak egy lélegzet isszatartó idő ek kellett le ie, a i t ezek a 
részeg kato ák és asszo yok, az ő koktélos poharaikkal a kezeik e  oltak. Hallo , a i t 
ez keresztül visszhangzik a termen, „Tehát ez Sámson, az Isten hatalmas embere, a 

hősiesség hatalmas embere, a nagy harcos,” áll ebben az állapotban. Elképzelem, habár 

azok a itézek, a i t ott álltak karjaikkal átölel e az ő oder  Holly oodi szerel eiket, 
és az ő ragyogó, sillogó hölgyeiket, a nagy Dágon gyülekezet tagjait. Elképzelem, hogy 

éhá ya  közülük e lékeztek Sá so  e ére, hogy az ő e e egrázta őket. Po tosa  
az ő e e hozott-hozott félel et rájuk, ert ő Iste  felke tje olt. Soka  közülük 
emlékeztek erre.  

61   A kato ák közül soka  álltak ott, e lékeztek rá, lát a őt egy ösz ér állkap sá al az ő 
kezében, és ezer Filiszteus feküdt ott. Hogyan történhetett meg ez? Amikor egy öszvér 

állkapcsa megüt egyet azok közül a sisakok közül, gyakorlatilag másfél hüvelyknyi 

vastagságú, tömör réz; hát üsd meg azt a sisakot egy öszvér állkapoccsal, az az öszvér 

állkapocs ezer darabra repülne. De Sámson, Isten erejével magán, összetört ezer 

Filiszteust, leütötte az ő pajzsaikat, és oda fektette őket az… ő lá aihoz. Elképzele , 
sokan azok közül a vitézek közül elmenekültek azalatt az idő alatt, felálltak ott hátul és 

visszaemlékeztek. „És ez a Sámson?” 

   Ők e lékeztek rá az ösz ér so ttal a kezé e , és ezt o da i, „Valaki más akar még 

e ől?” Ő egy e er olt, aki eszél i tudott. Ő egy e er olt, aki Iste től fel olt 
kenve. Isten megígérte, hogy egáldja őt. Ő Jeho a erejé e  olt.  
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63   Ó, nem kétség, hogy sokan vannak itt, akik vissza emlékeznek, amikor a gyülekezet 

egyfajta erő e  olt, de ost az egész összetört. A felekezetek i de  fajtája, egyik 
harcol a másik ellen. A régi egész-éjszakai ima-összejö etelekről e  halla i tö é. Az 
ut ai összejö etelek teljese  eltű tek. Azok ela ultak. Mégis, ekü k eg a  a i 
szer ezetü k, ekü k eg a  a keretü k, de hol a ak az Iste ek sodái? Őszi té , 
sokan tagadják Azt, még az Isteni gyógyítást is tagadják, sokan.  

64   Éppen itt ebben az állapotban, nekem volt egy-egy gyülekezeti emberem, egy nagy 

gyülekezettel, o dta. Akarta  éhá y ülőhelyet kap i, ehoz i ide a Hot Spri gsbe, a 

fegyverraktárnál, amikor itt voltam, én és Moore Testvér. És egy Pünkösdi ember azt 

mondta, „É  ég sak e  is hagyo …” Ő e  e gedte át eke  a székeket. Ő azt 
mondta, „Én nem engedem meg, hogy bárki is leüljön az én székemre, aki hisz az Isteni 

gyógyításban.” Ez nem csak itt van; ez a  i de ütt. Mi a aj? Előítélet, a támogatások 

miatt és más szervezetek miatt, elfelejtve, hogy mi Istennek népe vagyunk Születés által. 

Sá so  is elfelejtette azt. E léksze …  

65   Sejte , ialatt ő ott állt, oltak ott éhá ya , akik e lékeztek arra az éjszakára 
Gázánál, hogy, hogyan ez az ember felkapta Gáza kapuit, és vállaira helyezte, amikor 

egpró álták őt ekeríte i.  

66   Ti nem tudjátok az Isten felkenését bekeríteni. Szervezet nem tudja megtartani. Isten 

eg e ti azokat, akiket Ő elhí ott. „Mindenki, akit Atyám nekem adott hozzám fog 

jönni.”  

   Hát, ők azt go dolták, hogy ekerítik őt. És ő felkapta a kapukat és állaira vette, és 

el e t, fel e t a hegytetőre és leült. A nagy rézkapuk, melyeknek súlya tonnákkal felér, 

és egy-egy kis e er kihúzza azokat a sziklák ól, össze sukja őket és állaira teszi, és 
felsétál a hegyre velük; amikor valami az Isten útjába állt.  

68   Sokan közülük abban az ittas dulakodásban emlékeztek Sámsonra. De mi volt a baj 

a, ő e ? Ott állt Sá so , de az Iste  Szelle e e  jött le rá tö é. Ő e  olt 
felke e. Meglett foszt a az ő erejétől, egy asszo y által, aki el sá ította őt az Úr 
Parancsolatjaitól.  

69   Kíváncsi vagyok, ma, ha ez nem valami olyasmi, mint a mi gyülekezeteink. Látjátok? 

Asszony, a Bibliában, a „gyülekezetet” jelképezi. És kíváncsi vagyok, hogy mi nem-e 

hallgatunk más felekezetek csábítására, megpróbálva iskoláztatni a mi lelkészeinket egy-

egy bölcsészetek fokozatba, hogy a mi gyülekezetünk mondhatja, „A mi pásztorunknak 

van egy filozófia, jogi vagy doktori fokozata.” Kíváncsi vagyok, hogy nem-e mentünk el 

valami nagy vad dührohamon, megpróbálva építeni egy gyülekezetet, amely egy kicsit 

jobb, mint a Metodistáké, vagy a Presbiteriánusoké? Jobb lenne, ha elmennénk valami 

misszióba, az Isten Szellemével rajtunk, mintsem, hogy ebben az állapotban legyünk. 

Kíváncsi vagyok, hogy nem-e térítettü k át hí őt , és húztuk egyik ől a ásik a, 
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megpróbálva a mi szervezetünket növelni? És nekünk megvan a nagy szervezetünk, de 

hol van az Úr Szelleme?  

   Ott állt ő, egfoszt a egy asszony által. Mi mehetett át ennek az embernek az agyán, 

amint ott állt? Volt neki ideje ezt végiggondolni.  

71   Remélem, hogy a gyülekezetnek is sok ideje van. Amely még több számotokra, egy 

illiószor tö  agy egy élye  áldása a  Iste ek a ti lelketek e ? Kutatu k… 

72   És lenne sokkal több dolog itt, amelyet lejegyeztem itt, azokról az urakról és arról, 

a elyet Sá so  tett, hogy it go doltak ők.  

73   Most e jü k le Sá so hoz. És it go doltok, hogy i e t keresztül az ő el éjé , 
a sok győzele , a ely eki olt, a sok hatal as dolgok, a elyeket tett, akkor, a ikor az 
Úr Szelle e ő rajta olt? De ő tudatá a  olt a ak, hogy eki eg olt i de  iz a, de 
az Úr Szelleme hiányzott.  

74   Hadd mondjak nektek valamit gyülekezet. Ne próbáljatok csatlakozni a legdíszesebb 

gyülekezethez, a legékesebb csoporthoz. Maradjatok Krisztussal, ahol az Úr Szelleme van.  

75   Azután eki go dol ia kellett a agy győzel ekre, amelyeket Isten adott neki, és arra 

az időre, a ikor az ő sze ei yit a oltak, ellyel láthatta az Iste ek ígéreteit. De ost, 
a ióta eg lett fog a e e  a dolog a , az ő sze ei ki lettek yo a.  

76   Nagyon sok ember ma, meg van fogva észbeli illúziókban, soha nem gondolnak arra, 

hogy a Szentírást kutassák, hogy meglássák, hogy vajon helyes az vagy nem. Mások 

próbálják ezt mondani, „Ez nem számít semmit.”  

77   Pál, az Apostolok Cselekedeteiben, azt mondta, hogy számít. „Ha egy Angyal a 

Me y ől prédikál ala i ás dolgot, legye  ő átkozott.” Látjátok? Látjátok? Ez számít 

valamit.  

   Most i látjuk Sá so t ott áll a, ahogya  ő go dolkodik azokról a dolgokról, 
a elyeket ő tett az Iste  Királyságá ak. És hogy, hogya  Iste … Ő elesett Iste től, és 
elesett Iste  épétől. Ige , ura . Most ő po tosa  a ak a e zet ek a foglya, a elyért 
Iste  e elte fel őt, hogy elpusztítsa.  

   Egy per re el akarok itt időz i. Pü kösdiek, tudjátok é  szeretlek e eteket. A ikor 
eljövök hozzátok, Jack Moore; Richard T. Reed, G. H. Brown, és Ben Pemberhon 

testvérek, és más hatalmas emberek, hogy felfedezzük azokat a dolgokat, amelyek nektek 

megvoltak, úgy látszik, hogy nagyon sokat tettünk együttesen, amíg mi úgy néztünk ki, 

i t egy kesztyű, a ely ráilleszkedik egy kézre; én egyezek veletek. Az üzenet miatt, nem 

ismerek, hogy volt is olyan gyülekezet, amelyben én hittem, itt volt az embereknek egy 

csoportja, amely immár készen állt elfogadni Azt. Én még mindig Branham testvér 

vagyok. Én még mindig a ti testvéretek vagyok, és szeretlek titeket.  
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80   De ismerjétek fel, hogy pontosan azért a dologért, amelyért Isten felemelt titeket, ti 

felhagytatok azzal. Iste  kihozott e eteket azok ól a szer ezetek ől, é ekkel ezelőtt, 
hogy népet csi áljo  előletek, és ti egfordultatok és szerveztétek a dolgot éppen, 

amiért Isten kihozott benneteket, hogy kihívjon.  

81   Én kihívok bármely személyt, hogy mutasson nekem egy helyet a történelemben, 

a ióta a gyülekezet először szer ez e olt, ez olt a Ró ai Katolikus egyház, 
Laodiceában, vagy Niceában, helyesebben, Rómában, amikor a Katolikus egyház meg lett 

szervezve, és egy szervezetet csinált. És van gyülekezet Luther Mártontól, ezen az 

oldalo …  

82   Amikor Isten oda adta Luther Mártonnak a megigazulás kijelentését; és mihelyt 

Luther eltá ozott, ők egy szer ezetet si áltak a ól, és az el ukott. Jött utá a Wesley, 
és As ury, és így to á , eltá oztak; és ők egy szer ezetet si áltak a ól, és az el ukott. 
Eljött Alexander Campbell, és az elbukott, a szervezettel. Eljött John Smith, a Baptisták 

számára, és az elbukott. És mindig, amikor az ember megpróbál szervezni valamit, egy 

ember-készített re dszer ől, az el ukik, és soha tö é e  kel fel újra. Ni s a 
történelemben, sehol sem, ahol bármely gyülekezet, amely szervezett, de amit tettek 

elbuktak, és mindegyik elbukott, soha nem kelt fel ismét.   

   Az Izrael gyer ekei példaké t kö ették a Tűzoszlopot. És i de  éjjel uszáj olt 
ekik késze  le iük, e  szer ez i és leül i ide, ha e  ozdul i a Tűzzel.  

84   Ez az, amit Isten akar, hogy az Ő épe tegye , ozduljo  a Szelle el, ozduljo  az 
idő el!  

85   Te azt mondod, „Hát Branham testvér, nekünk oltak i de féle esői k, és első 
esők és külső esők.” Ti i tellige sek agytok. É  e  törődö  azzal, hogy ilye fajta 
kijelentés az, és mennyire jónak látszik az, ha az nem az Isten Igéje szerint van, hagyjátok 

azt magára. Ez a tervrajz a pusztán keresztül, az Úr Szava.  

86  De itt áll a gyülekezet ma, a Pünkösdi gyülekezet, körülbelül húsz vagy harminc féle 

külö öző szer ezet e , mindegyik a másikat ennek, annak, vagy amannak hívja, „alvó 

övjnek,” és így to á . Milye  gyalázat, a ikor po tosa  a ól a dolog ól, a ely ől 
Isten kihúzott titeket a felekezetek miatt, megfordultatok és ugyanazt a dolgot tettétek, 

a elyet ők tettek. Ez pontosan az, amit Sámson tett. Isten felemelte Sámsont, hogy 

elpusztítsa a nemzetet. És Isten felemelt titeket egy népért, nem egy szervezetért.  

   De a ikor Iste  elkezdte Izraelt… Egyipto ól, ők supá  körül elül tíz napi utazás 

távolságban voltak az ígéret földjétől, körül elül egy e  érföldre. De ők egálltak a 
pusztá a  egy e  é re. Miért? A kegyele  ellátta őket egy árá yal a ű eik iatt, 
egy körül etélkedési jellel, egy Tűzoszloppal, i t egy ta ú al, Mózessel, i t egy 
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prófétával. A kegyele  go doskodott i de ről, a ire ekik szükségük olt, de ők 
akartak tenni valamit maguktól.  

   Egy kis tett, a it ők tudtak, a ikor Miria  tá olt egy sörgődo al, és Izrael 
gyer ekei tá oltak ő ele, és Mózes é ekelt a Szelle e , ők supá  tíz api járóföldre 

oltak akkor a teljes ígérettől. Egy kis tett, a elyet ők tudtak, egy e  é , és az ő hulláik 
elrothadtak a pusztá a . Mit tett az? Izrael egtette az ő legelha arkodotta  dö tését, 
amit valaha is tett, amikor elfogadta azt a törvényt a kegyelem helyett, amikor akartak 

csinálni néhány püspököt és valamit maguk közül, valamit, amit nekik kell beletenni. Isten 

olt köztük, ezette őket.  

89   És ez pontosan az, amit a Pünkösdiek tettek. Amikor Isten kinyilatkoztatott valami 

újat a Szentírásban, inká  ők hí ták azt új ki o sájtás ak agy ár i ek, a it azzal te i 
akartok. De amikor Isten kinyilatkoztatott valamit, ahelyett, hogy elfogadták volna az 

igazságot, és eg izsgálták ol a Azt a Bi liá al, ők kihúzták és egy szer ezetet si áltak, 
elkülönítették magukat. És azután eljön ez, az, és amaz, és most megáll megromolva a 

Pünkösdi gyülekezet, megkötve a szervezet bilincseivel. A dolog, amelyért Isten felemelt 

benneteket, hogy elpusztítsátok, és ost ti ugya úgy szer ez e agytok, ahogya  ők. 
Mindegyik közülük allásos Iste félő  férfiak és asszo yok; ez igaz, i degyik.  

   És i i da yia  egy ű ösök agyu k. A fazék e  hí hatja az üstöt feketé ek. 
Mi i da yia  étkesek agyu k, i de ki közülü k, ti egységiek, kettősök, hár asok, 
és-és bármi, ami lehettek. Milyen gyalázat! Milyen szégyent hoztok Jézus Krisztusra! 

Milye  szégye  a Pü kösdi é re! Ők a yi szégye t hoztak, a íg az egy szégye letes 
név, majdnem. Az emberek alig akarják összekapcsolni magukat egy ilyen névvel. Ez azért 

van, mert ti azt tettétek, amit nem kellett volna tennetek. És menjetek tovább és 

kö essétek az Úr para solatjait, le étek Iste  egy agy egysége, a győzele e 
menetelve, ma.  

   Ő hagyta, hogy egy asszo y el sá ítsa őt az Iste  Igéjétől, ost ő itt áll, hogy az 
ördög számára mutatványokat tegyen. Ez így van. Pontosan.  

92   Ugyanez a dolog történik ma, hagyja Jézabelt, „a szajhák anyját.” Jelenések 17. azt 

mondja, hogy ő olt „a szajhák anyja.” Most, ha ő egy kur a, ez-ez olyan asszony, aki 

hazug az ő férjé ek. Ő Krisztust az ő férjé ek állítja, és e  él az Ő para solatjai szeri t.  

93   És mit tesz egy másik gyülekezet? Mi az a szajha? Ugyanaz a dolog, mint a másik. Mi 

ez? Prostituált az Iste  Igéje felé. És ő olt „a szajhák anyja.” És megengedik a Jézabel 

tanítást, és így tovább, mert egy csomó intellektuális férfi, akik egybe akarnak jönni és 

szervezni valamit, így nekik nagy nevük lehet. És ott áll a gyülekezet, szétosztott 

testvériség. Ó, milyen, milyen egy szégyen ma este!  
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   Milye  ször yű dolog ez a szelle i akság. „Ó,” te azt mondod, „hát én nem vagyok 

szellemileg vak.” A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak; bizonyítod, hogy vak 

vagy azáltal, hogy megbotlasz dolgokon. Látjátok?  

95   Most emlékezzetek, ez a kazetta kész és körbe lesz küldve a világon. Látjátok, én nem 

mondok túl sok jót itt, de ez elmegy körülbelül tizenhét nemzethez, kint a dzsungelekbe 

és mindenhová.  

96   Szellemi vakság! Mire nézve vak? Az Isten Igéjére, Isten igazságára. A ti szervezetetek 

e  fogja e ged i…  

97   Ragyogó lelkészek, akik hozzám jönnek, és azt mondják, „Én hiszem, hogy ez az 

Igazság, Bra ha  test ér, de ha é  Ezt prédikálo …” Most, íme itt van. „Ha én elhinném 

Azt, hát az e erek…”  

   É  e  törődö  azzal, a it az e erek o da ak, é  e  törődö  azzal, it 
mond a szervezet; ez az, amit Isten Igazságnak mond. És ha ez az Isten Igazsága, Isten az 

mögött fog állni. Hogyan várhatjátok el, hogy hitetek legyen, amikor van vágyatok 

kitü tet i egyiket a ásiktól? Látjátok, ez el eszi a hitet tőletek.  

99   Visszamentek a felekezetekhez, a Pünkösdi, amely felekezeten kívül született. A 

Pünkösdi nem egy felekezetben született; az felekezeten kívül született. És a Sátán 

ravaszsága belehúzott benneteket egyenesen vissza, ahonnan kijöttetek, „Amint a disznó 

issza e t az ő fetre gésé e, és a kutya issza egy a fetre gésé e.” Nézzétek meg 

őket, esztesek!  

100   Nekünk készeknek kéne lennünk átmenni az ígéret földjére. Jézus Krisztusnak 

annyira kimagaslóan közöttünk kéne lennie, amíg ott egyetlen beteg sem lenne. Ó, az 

di sőséges le e.  

101   Ott nem kéne, hogy felnyírt-hajú, rö id adrágot iselő asszo yok legye ek. És-és az 

nem lehetne, hogy egy férfi, aki háromszor vagy négyszer ősült, diakó us legye  a i 
gyülekezetünkben. És ne mondjátok nekem, hogy ez nincs a Pünkösdibe; az biztos, hogy 

van. De ez szociális presztízs miatt van. Annak nem kéne lenni, de van. Miért? Mert a 

felekezet húzza, politikát, pénzt, az Igével megbirkózás helyett. Kicsinosítanak néhány 

ked es test ért, és etesz ek alakit, ert ő eki egy agy szo iális állása a  a áros a .  

  É  akarok egy férfit, aki ek szo iális állása a  a Di sőség e . Még ha ő az ÁBC-jét 

sem tudja, mit számít az? Tudjátok, hogy mit támogat az ABC? Mindig higgy Krisztusban. 

Ez így van. Tanuljátok meg azt.  

103   Néhány ember jött hozzám nem régen, és azt mondták, „Branham testvér,” egy 

agyo … az egyik legjo a  is ert Pü kösdi lelkészek közül a földö . Ő fel itt e ge  a 
szo ájá a, ő azt o dta, „Akarok imádkozni érted.”  
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Én azt mondtam, „Én nem vagyok beteg.”  

Ő azt o dta, „Én-én szeretlek téged.”  

Én azt mondtam, „Ez kölcsönös érzés.”  

   Ő azt o dta eke , o dta, „Miért nem hagyod abba azoknak az asszonyoknak 

felnyírt hajáról aló eszédet, és i de  ilye  fajta dolgot, és a gyülekezetről?” Azt 

mondta, „Ez nem a te dolgod.”  

 Én azt mondtam, „Kié az akkor?” 

   Ő azt o dta, „Az fog történni, hogy nem lesz senki, akinek prédikálj, hanem csak 

egy csomó oszlopnak.”  

106   Én azt mondtam, „Én inkább azt teszem, és az Igazságot prédikálom, minthogy 

Sátánnal egyezséget kössek.” Látjátok? Látjátok?  

   Ő azt o dta-mondta-mondta, „Branham testvér, Isten téged nem a betegekért 

hívott el imádkozni?” 

 Én azt mondtam, „Igen uram.  

 Ő azt o dta, „Az emberek hiszik, hogy te egy próféta vagy.”  

 Én azt mondtam, „Nos, azt-azt, én soha nem mondtam.” 

   Ő azt o dta, „De ők hiszik, hogy az agy.” És azt mondta, „Ha te egy próféta vagy, 

iért e  töltöd az időd azzal, hogy az embereket tanítsd, hogy hogyan tegyék ezeket, 

nyerjék el ezeket a szellemi ajándékokat, és segítenéd a gyülekezetet ahelyett, hogy 

állandóan az asszonyokra ordítozol és a férfiakra, és ehhez hasonló dolgok?” Azt mondta, 

„Hát iért e  hagyod éké  őket?” Azt mondta, „Miért e  ta ítod őket ala i 
agyo ra, i t a fel yírt haj és dolgok, és hagyod éké  őket?”  

109   Azt mondtam, „Hogya  ta íthato  őket alge rára, a ikor ég az ABC-jüket sem 

tudják? Ez így van. Tanulják meg az ABC-jüket először.”  

110   Az öreg lelkész elment és a megigazulásról prédikált egy ébredésen, második este, 

har adik este, egyedik este, ötödik este. A diakó usok kihí ták őt, és azt o dták, 
„Tiszteletes, nem tud több szolgálatot, csak a megigazulást?” 

111   „Ó, bizonyosan. De hadd igazulja ak eg i d yája  először, és azutá  fogok 
prédikálni valami mást is.” Ez így van.  

   Ó, ár sak issza tud átok jut i az alapzathoz! Ott állt Sá so  legyőz e.  

113   Most nézzétek, mi csinosabbak lehetnénk, hogy úgy legyen. De ez éppen olyan, 

mint amikor jöttem lefelé az úton az egyik nap, láttam egy nagy cégtáblát, ezt mondva, 
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„Funk, egy hibrid búza,” hogy mennyire nagy volt ez. De az nem jó. Az éppen annyira nem 

jó úgy, a i t az sak lehet, és az egöli a e zetet. Ol astatok erről a Reader’s Digest-

ben, „Ha az asszonyok állandóan hibrid marhahúst és búzát esznek, és dolgokat, nekik 

húsz év múlva nem lehet gyerekük.” Abban nincs jó.  

114   Mi egy hibrid, melegágyi palánta? Ha az nem eredeti palánta, neked azt állandóan 

permetezned kell, hogy a bogarakat távol tarts attól. A bogarak fel fogják enni azt. De ha 

az eredeti palánta, neked nem kell azt permetezned. Egy jó egészséges palántán a bogár 

nem fog mászkálni.  

115   Ez az, ami a baj, nektek babusgatni kell az embereket a gyülekezetben, „Di sőség 
Iste ek, test ér ő,” látjátok. Te egy hibrid vagy, te valami más módon lettél behozva.  

116  Vegyétek azt a hibrid búzát és ültessétek azt vissza, és mit kaptok? Semmit. Az 

semmit nem fog csinálni.  

117   A gyülekezet csinos ma, ez igaz, nagyobb épületek vannak, mint amely valaha is volt 

nektek, és nagyobb gyülekezetek, mint amelynek valaha is prédikálhattok, és jobb 

intelligensebb lelkészeitek vannak, mint szokott lenni. Szoktak nektek embereitek kint 

lenni a búzaföldeken valahol, akiket Isten küldött oda ki a seprű-sás ezőre. De ost a 
gyermekeiteket iskolába küldtétek, és unokákat csi áltok előlük, és isszajött i degyik 
doktori és filozófiai fokozattal. És még egy a nagy Pünkösdi gyülekezetek közül is ma, 

ielőtt elkülde ek egy e ert a isszió ezőkre, eg kell jele ie egy el eor os előtt, 
hogy meglássa elég-e az ő el e eli értel e. Go dolkozzatok el erről!  

118   A Pünkösdben a követelmény nem egy szellemi teszt volt, hanem a Szentszellem 

tesztje, amely lehullott Pünkösd napján. Ez szóba sem jöhet az embereknek ma.  

   Tudtátok, hogy a Ró ai Katolikus egyház olt az első eredeti Pünkösdi gyülekezet? 

Az kétezer évet vett igénybe, amíg abba az állapotba jutott, amelyben ma van. Ha ez a 

Pünkösdi szervezet még tovább megy egy másik ötven évet, az rosszabb lesz, mint a 

Katolikus egyház. Ez így a . Bű  hal ozódik fel i de  oldalo ! Most nem 

go dolhat átok azt, hogy é … Go dolhatjátok azt, hogy é  egy őrült agyok, de tudom 

azt, hogy hol vagyok. Látjátok? Ez az igazság. Csak várjatok és rájöttök. Igen.  

   A hi rid, a hi rid úza okozza, hogy az asszo yok sípője elkeske yedik, és a vállaik 

megszélesednek, és így tovább.  

121   Az evolúció szokta mondani nekünk azt, az evolúcióban, hogy bizonyos állatok 

egybejöttek, és valami mást nemzettek, és valami mást, amíg egy emberhez jutottak el. 

Ők álla dóa  kör e kutat ak addig, a íg eg áfolják az ő saját el életüket.  

122   Hadd mondjak nektek valamit, nektek, farmereknek itt. Mit si ál egy ösz ér? Ő a 
legrossza  állat a ilágo . Ő egy hi rid. Neki i s érzéke, kezdjük azo . Ne  ta íthatod 
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őt egyáltalá . Ő ár egész életé e , hogy eléd rúgjo , ielőtt ő eghal. Ne  
o dhatsz eki se it. Mi ez? Ez azért a , ert ő egy hi rid.  

   Ez egyszerűe  éhá y úgy e ezett Kereszté yre e lékeztet e ge . 
Megpró álhatsz eszél i egy öreg ösz ér ek ala it, ő áll i fog az ő fele elt fülei el, és 

megy tovább. Hm! Hm! Hm! Látjátok? Minden, amit tud ordítani és tovább folytatni. Nem 

o dhatod eki az igazságot, és e  ta íthatod őt se ire. Ez az, ahogy ezek az 
emberek. Beszélj nekik Krisztusról, ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké, „Hm! Hm! A 

csodák napjai elmúltak,” ala i sze i áriu i sza ár őgés, amelyet mi megtanultunk. Ez 

egy hibrid.  

124   A Szentszellem ki fog hangsúlyozni Isten minden parancsolatát egy „ámennel.” Ez 

egy szemináriumi- ala i szelle  kilélegez e előle. Ne  ordít az Iste  Igéjé ek ellene, 

ha az a Szentszellem. Az „ámennel” fogja kihangsúlyozni azt. Látjátok?  

   Tudjátok, azt go dolo , hogy egy ösz ér az tudatla . De tudjátok it? Ő e  tudja 
eg o da i, hogy ki az ő papája, agy ki olt az ő a ája. Látjátok, az ő apja egy kis hím 

állat olt, az ő a yja pedig egy ka a olt, de ő e  tudja agát reprodukál i. Neki vége.  

126   Egy növény nem tudja magát reprodukálni. Vegyél egy fehér violát és egy kék violát, 

előjö  a ti rózsaszí  iolátok; esd azt el kétszer agy háro szor, amíg vissza nem jön a 

fehér vagy a rózsaszín, látjátok.  

   Ez izo yítja, látjátok, hogy ők soha e  jöhet ek úgy. Iste  o dta, „Minden 

hozza elő az ő saját agját,” és ez az út, amelyen az megmarad. A férfi Isten képmására 

volt készítve, nem egy majo éra. Látjátok? Az egy őrült dolog!  

          Figyeljetek, ismeritek az öszvér tudatlanságát. De tudjátok mit? Nem beszélhettek 

eki se it se . Ő ke é yfejű.  

   De é  egy alódi fajtiszta lóra go dolok, ó, eke , ő tudja, hogy ki olt az ő a ája 
és ki olt az ő papája. Ő törzskö y ezett. Ő tud i de t az ő agyszüleiről és i de t, 

ert ő kapott egy törzskö y et.  

129   Ez a mód ezeknél a hibrideknél, úgy-nevezett Keresztényeknél. „A csodák napjai 

elmúltak. Hát mi Reformátusok, mi Metodisták vagyunk, mi ezek-és-azok vagyunk, mi 

nem hisszük Ezt. Mi háromságiak vagyunk, mi ezek-és-azok vagyunk, mi nem. Mi tesszük 

ezt.” Látjátok, ti nem tudjátok, hogy hol álltok.  

130   De egy valódi újjá-született törzskönyvezett Keresztény az Apostolok 

Cselekedeté ek Kö y é ől, tudja po tosa , hogy hol áll. Ő a Szelle től született, és itt 
a  az ő törzskö y e. Ő Iste  ágá ól jö . Az fogja produkál i ugya azt a dolgot i de  

idő e .  
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131   Nem csoda, hogy a gyülekezet még csinosabb. De mi a baj? Az kiszaladt a 

Szelle ől. Az ki e zette agát a ilággal. Hagyják, hogy az asszo yok rö id adrágot 
viseljenek. A zongorán játszanak, és hagyják, hogy kifestést viseljenek. Hagyják, hogy a 

férfiak égyszer agy ötször ősülje ek, és egtartsák az ő helyüket, és állásukat. A 
dolgok ak i d ezek a for ái, a elye  ők keresztül e ek, éppe  po tosa  az, a it a 
Sze tírás o dott. Ő éppe  a yira legyőzöttek, i t Sá so  olt. Pontosan úgy. Igen, 

uram.  

   Ó, a i t Sá so  go dolkozott! És lehet… Ne  akarlak e eteket túl sokáig 
tartani; ki fogok hagyni néhányat ezek közül a szövegek közül itt. Amint Sámsonnak ott 

kellett áll ia és az ő hi ájáról go dolkod ia, és hol lehetett ol a!  

133   Emlékezzetek Izraelre! Megbocsájtotok nekem egy percre, hogy vissza megyek 

Izraelhez? Tudjátok it, it tettek ők azalatt a egy e  é  alatt, a ikor eg si álták az 
ő szer ezetüket ott ki t? Ahelyett, hogy e tek ol a a Tűzoszlop által ezet e, az Úr 
Angyalától, amely Krisztus volt, ahelyett, hogy keresztül mentek volna és követték volna 

Őt. Körül elül tíz apo  elül az ígéret földjé  lettek ol a. De tudjátok it, „Ők 
kóboroltak a pusztában,” a Biblia mondta.  

   Ők eljutottak Kádes-barneához, amely az ítélő szék olt, és ott, a ikor a ké ek 
isszajöttek és a földről eszéltek.  

135   Káleb és Józsué azt mondta, „Mi több mint képesek vagyunk megtenni azt,” ert ők 
az Isten ígéretére néztek, nem arra, hogy mi volt a körülmény.  

136   „Nekünk nem lehet egy gyülekezetünk egy szervezet nélkül.” Hát nem látod azt, 

amit Isten mondott. Ez így van.  

   Mit tettek ők? Megáldotta Iste  őket? Biztosa , iztosa . Ők sodálkoztak eze . Ők 
feleségeket ettek. Ők szőlőskerteket ültettek. És kisgyermekeik voltak, és növekedtek. És 

jót tettek a pusztá a . Ez így a . De ők ég e  oltak e e a teljes áldás a .  

138   Tehát, amikor mindezek, akik ezt a hatalmas nagy felekezetnek csoportját csinálták, 

„az öreg harcosok” így hí ták azt, re d e  a , Iste  hagyta őket ott áll i, a íg 
i degyik közülük eghalt. És azutá  Ő elkezdte egy új e zedékkel, Józsué ezetése 

alatt, aki hitte az Igét, á e , és ő e itte őket az ígéret földjére.  

139   Ó, Isten, hadd kapja meg-kapja meg a Pünkösdieknek ez a fiatal nemzedéke a 

láto ást, látjátok, ők e e tek az ígéret földjére. Nekü k ott kelle e le ü k, ahol 
megkaphatjuk az Isten ajándékainak minden fajtáját.  

140   Beszélhetünk nyelveken. Ez rendben van. Ez ragyogó. Semmi ellenzés azzal. Mózes 

átment a Vörös Tengeren; az ellenség meg lett ölve mögötte. Mi-mi-mi értékeljük azt. De 

az még mindig nem az egésze annak.  
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141   Hogyan gondolták a ti kicsi apátok és anyátok, amikor kint álltak ott és pisztolyokkal 

lö öldözték őket az a lakoko  keresztül, és ők a Szelle e  tá oltak, hogy az ő 
gyermekeik valaha is ehhez jönnek? De azt tették.  

   De a  egy új e zedék, a ely előjö  ost. Sá so  haja ki őtt. Látjátok?  

143   Figyeljetek! Soha ne engedjétek, hogy valaha is Delila issza szőjö  titeket valami 

olyanba. Ah-ha. Álljatok el attól. Az az a dolog, amelyet ti megátkoztatok. Ti felálltatok, 

hogy kárhoztassátok azt. És én megpróbáltam az én legjobb tudásom szerint megtenni 

azt, á ár egyedül állok. De egpró álta  a tőle  telhető legjo a  megállni az Isten 

Para solatai szá ára. Láto  a gyülekezetet ott áll i, az Iste  erejétől, áldásaitól, 
ajándékaitól megfosztottan.  

   És Iste  ki fogja ö te i az Ő ajá dékát. Ők azt o dják, azt o dják, „Ez 

gondolatolvasás, szellemi telepátia,” amikor nekik meg kéne ragadniuk Azt. Látjátok? 

„Hát, ő túl a  ost az Egysége . Ne , az, az lehet, ó, ők ezek, azok, vagy amazok 

voltak.” Látjátok? Ó, hacsak ismernétek a ti napotokat! Ne engedjétek Azt mellettetek 

elmenni. Ez az óra az, egyesülni Krisztusban. Figyeljetek.  

   Sá so  ott áll, go dolkoz a az ő hi ájáról, a dolgokról, a elyeket ő tett. Most 
felismeritek, hogy mi okozta szá ára, hogy úgy legye ? Az elle ség kidöfte az ő sze eit.  

   És ez az első dolog, a elyet egy szer ezet te i fog, ki eszi a ti sze eteket egy 
másik gyülekezet számára, de azok a ti sajátotok. Ámen. Tudnék mondani egy csomó 

dolgot éppen arról, de én-é  e  tesze . De ti, ha ti szelle i értel űek agytok, 
tudjátok, iről eszélek. Az ki fogja e i a ti sze eteket! Éppe  ektek és a ti 
csoportotoknak; ha te egy Metodista vagy, ha csupán Metodista vagy, ha csak egy 

Baptista vagy, ha csupán Baptista agy. Ha egy Refor átus agy, te… Ha egy Egységes 
agy, ha egy Kettőség agy, ha egy Hár asság agy, agy ég a e yi ekik a , 

látjátok, ti csupán az vagytok. „A többiek nem jók.”  

147   A Baptistáknak volt egy jelmondatuk Billy Graham korai napjaiban, egy e … „44-

ben egymillióval több.” Mit kaptatok? Egy csomó cigaretta-szívó, gyülekezethez-

csatlakozó képmutatókat.  

   A ikor Billy, ö aga, a ikor az ő reggelijé  olta , ő azt o dta, „Tudod mi a 

baj?” Azt mondta, „Itt van a példa.” Ő azt o dta, „É  e egyek…” Azt mondta, „Szent 

Pál e e t egy áros a, olt eki egy egtértje. És ő issza e t egy é el késő ,” és 

azt mondta, „az az egy megtért még harmincat produkált.” Ő azt o dta, „Én bemegyek 

egy áros a hat hétre, és a  har i ezer dö tő egtért), és visszajövök hat hónap 

múlva és nem találok harmincat.” [Üres hely a szalagon – Szerk.] 

   Na, ost, é  agyra e sülö  az e ert az ő átorságáért, de szeret ék kérdez i 
tőle egy kérdést. „Ki vette Pál megtértjeit? Mi van a lusta pásztorral?” Mi volt ez? Pál 
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ő ele aradt addig, a íg teljese  ő Iste  gyer eke olt, a Szelle től szület e. Ő a yira 
essze itte őt Krisztus a , a íg ő sak issza se  tudott éz i.  

   Ők egyszerűe  sak feljönnek és lehet, hogy csatlakoznak a gyülekezethez, vagy 

még nyelveken is beszélnek. Én hiszek a nyelvek szólásban. Hiszem, hogy a Szentszellem 

szól nyelveken. De tudom azt, hogy nem mindenkinek, aki nyelveken szól, van meg a 

Szentszellem. Látjátok? Én láttam boszorkánydoktorokat nyelveken szólni, és vért ittak 

emberi koponyából, és segítségül hívták az ördögöt, nyelveken szólva és magyarázva azt. 

Az nem zajmentes. Nem, nem. Az Isten Élete bennetek van, a gyümölcs fogja hordozni 

aga i ősítését, ez az. De i egállapodtu k, hogy, „Ha egy ember nyelveken szól, ez 

i de , hadd jöjjö  ő e.” Nézzétek meg, hogy mi van nektek ma. Látjátok? Ez igazság, 

nyelveken szólni, de nem a teljes Igazság.  

   Mi t egy szí es őrű e er e ett egy szelet di yét. Ő azt o dta, „Hogyan ízlett 

ez neked, Mózes?” Azt mondta, „Ez jó olt fő ök, de iztos, hogy a  e ől ég tö .” 

152   Ha yel eke  tudok eszél i, iztosa  a  ég tö  E ől. Látjátok? De it 
csinálunk mi? Éppen úgy, mint Izrael, elhelyezkedtek arra az egy dologra, és vándoroltak 

a pusztában most negyven évig, mégis Annak a többi része nélkül, bejutni az ígéret 

földjére. Ez pontosan az, amit mi tettünk.  

153   Sámson ott áll, (muszáj sietnem) muszáj visszanézni mindazoknak a dolgoknak 

go dolatait. És itt olt ő, ez olt az oka, ő fel olt e el e, meg volt vakítva. És ott a  az ő 
nagy alakja, az ő agy szer ezete e eri test ől, egy test ek a hegye állt ott, az ő 
hatalmas nagy izmai, de nem volt ereje.  

154   Itt állunk mi ma. Vissza abba, amit Pünkösd használt tökéletesen csak ennyi, talán 

égy agy ötszáz e er szerte az egész e zet e , a ez a leggyorsa a  ö ekedő 
gyülekezet a világon. Mibe jutottunk mi? Egy csomó tagságba. A mi nagy szerkezetünkkel, 

nekünk tízezerszer szilárdabbaknak kéne lennünk annál, mint, amikor elkezdtük. És mi 

tízezerszer gyengébbek vagyunk, mint, amikor elkezdtük, mert mi azt egy-egy feneketlen 

alapzatra építettük, szervezetre, valamire, amit Isten megátkozott. És hogyan tudunk mi 

építeni egy-egy gyülekezetet egy Szodomának és Gomorának a jelére?  

   Re éle , hogy e  gyűlöltök e ge et, de üljetek sak egy per et és hallgassátok. 
Látjátok?  

   Ő e  tudta egte i azt. A it Iste  egátkozott, Ő azt egátkozta. Akkor 
maradjatok távol attól, amit Isten megátkozott. Én arra árok, a it Ő egáld. Ez így a .  

157   Figyeljétek eg, a i t ott állt, go dolkodik. A fő ezérek félig részege , ott áll ak, 
„É  e léksze  arra a agy sze élyre. É  e léksze , a ikor ő ott állt egy ösz ér 
álkapcsával a kezében. Emlékszem, amikor összecsukta Gázának kapuit és felsétált a 

hegytetőre. E léksze  i d ezekre a dolgokra. A ikor az az oroszlá  ordított utá a, és 



 

21 
 

az az i ipi i legé y, és a Szelle el rajta, és ő sak kettészakítja azt az oroszlá t a 
kezé el. És itt áll ő, egköt e, egy kis kölyök által körbe vezetve. És a mi istenünk, a hal-

iste  Dágo , legyőzte őt.” 

158   Íme, itt van. A világ ekúszott a gyülekezet e, legyőzte. Az le etkőztette a i 
asszonyainkat. Az egy vágyat tett az emberek szívébe, hogy otthon maradjanak, és a 

televíziót nézzék, ahelyett, hogy elmenjenek a gyülekezetbe, az ima összejövetelre. A 

világ szeretete bekúszott és a mi Pünkösdi gyülekezetünket egy pokol-határ utazásra 

vitte.  

159   Vágy és hit? Keresztül rohan egy személy az imasoron és lássuk vajon mi fog 

történni; a kö etkező este, ők újra ott a ak. Á rahá  Magja? A hit i s ott. A ak ott 
ké e le i, de i s ott. A ikor ti…  

 Iste  o dta egyszer Á rahá ak, és huszo öt é ig ő árt arra. Ne  számít, hogy 

milyen régen volt az, hallo , a i t ő o dja Sárá ak, „Menj ki oda, te hatvanöt éves 

vagy. Menj és vásárolj néhány madár-sze et, és éhá y tűt és si álj éhá y kis ipőt. 
Nekünk gyerekünk lesz.”  

 „Honnan tudod, hogy nekünk meglesz az?”  

 „Isten mondta úgy.” És az eldöntötte azt.  

   Először is, látjátok, ő körül elül húsz é el túl olt a áltozó koro . És ő élt ele 
körül elül tize hat é es kora óta, i t egy fiatale er. Ne  szá ított se it; ő e  

ézett arra; e  ette figyele e azt. Ő figyele e ette azt, a it Iste  o dott. 

Elhatárolta agát i de  hitetle ségtől, ki e t a pusztá a.  

162   Ez az, ami a baj ma. Ti akarjátok magatokat egy szervezettel hitetlenné tenni, 

ahelyett, hogy elkülönítenétek magatokat a világ dolgaitól; akarjátok látni, hogy mennyire 

közel tudtok lo agol i a ű  égéhez. Nézzétek, hogy e yire tá ol tudtok arad i 
attól.  

163   De itt oltak ők. Az első har i  agy huszo öt ap eltelt. Vegyes hallgatóság a  itt 
ost, és ti fel őttek tudjátok, hogy iről eszélek. „Sára édes, hogyan érzel?”  

 „Nincs különbség egyáltalán, Ábrahám.”  

 „Di sőség Iste ek, ekü k gyer ekü k lesz, árhogya  is.”  

 „Honnan tudod?”  

 „Isten mondta úgy.”  

164   Tíz év eltelt. „Tartsd a tűket ott, és i de  adár-szemet.”  

165   Valaki az ő arátaik közül eljött, „Ábrahám, nemzetek atyja, hány gyereked van?”  
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166   „Di sőség Iste ek! Most egy si s, de eg fogo  kap i őket.”  

 Hogyan? Nos, te kilencven éves vagy.”  

167   „Egy picit sem számít. Ez egy hatalmasabb csoda lesz most, mintha húsz évvel 

ezelőtt törté t ol a eg.”  

168   De ma, „Az elmúlt este imádkoztam. Nem érzem magamat ma egy kicsit sem 

jobban.” Ábrahám Magja?  

169   Mi a baj? Meg lettetek fosztva. A ti gyülekezeteteknek szálai még mindig ott van; a 

ti szervezetetek épp olyan nagy, mint a Metodistáké vagy a Baptistáké. Ti építitek ezeket 

a szálakat i de  idő e , de hol a  a alódi hit? Ó, tapsoltok, kiabáltok, és énekeket 

énekeltek, és táncoltok. Istenem, én láttam ezt történni nagyon sok doktornál, 

oszorká y doktorok ak összejö etelei , látta  őket tapsol i, és nyelveken beszélni, 

magyarázni, és fel-és-le ugrálni. A Mennyei Atyának megvan ugyanaz a dolog. Ez nem az, 

a iről é  eszélek.  

   É  a alódi hitről eszélek, a ely képes kibontani Isten ígéretét, és ott marad és 

élő é teszi azt, egy Sze tírás dolog.  

171   Láttam Mohamedánokat leesni az utcán és kiáltozni, „Allah, Allah, Allah,” addig, 

a íg ők váltak olyan öntudatossá. És Billy Pál és én ott álltunk és láttunk egy embert 

kardot e i és egyszerűe  átszúrta azt az ő szí e alatt, és egy doktor izet öntött 

keresztül ezen az oldalo , és a ásik oldalo  pedig kijött. Láttuk őt egy-egy 

lá dzsaszerűséget e i, és keresztül szúrta azt az ő ajká , és fe t az ő orrá , és ég sak 
egy cseppet se  érzett. Futott szilá kokkal az ő kör ei alatt, kiáltozott, „Allah, Allah, 

Allah! Allah, Allah, Allah! Allah, Allah,” mint ez. Egy Mohamedán, és megveti Jézus 

Krisztus gondolatait. Neki nincs Szentszelleme. Nem, nem, de volt érzelme. Ez így van. 

Mi…  

172   A kereszténység nem egészen egy érzelem. A pogányság éppen annyira tudja 

produkálni a pszichológiát, mint-mint-mint a Kereszténység; de az nem az Igazság. Mi 

kívánunk Igazságot. Krisztus az Igazság.  

173   Mit csináljunk? Rögzítsük magunkat, így állunk, mint Sámson, most, ahogy ott állt 

gondolkodva, mi lehetett volna. Azt hiszem, ma a gyülekezetnek kellene állni, és 

gondolkodni velem egy néhány percig, mi lehetett volna, ha ezeket a dolgokat nem tette 

volna. Mi lehetett volna!  

174   Aztá  ez az ő elméjébe jön, valami megérkezett. Hiszem, hogy Isten tette azt. Ó, 

ár sak ez egyszerűe  egtörté het e eze  a sátoros összejö etele ! „Van egy 

lehetőség.” Va  egy lehetőség. Iste  eg o sájtó. Va  egy lehetőség.  
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175   Mi nem fogunk sokáig itt maradni. A mi idő k lejár. Az egyházak szö etsége eszi át 
az országot. Az egyesülni fog a Katolicizmussal. Nekünk megvan az ember abban 

pontosan.  

   Bár sak le e idő  ele e i e e, hogy eg utassa , hogy ez a e zet 
po tosa  olya , i t Izrael. Ők jö ek egy is eretle  földre, kiűz e a lakókat, és 
örököl e a földet. Ez az, a it i tettü k. Izrael ek eg olt az első e ere, a agy 
ember, olyan, mint Józsué, olyan,mint Dávid, mint Salamon; de végül jött egy ember a-a 

királyságra, egy Akháb, egy hitehagyott. Nekünk voltak nagy embereink, egy Washington, 

egy Li ol ; de ost it tettek ők? Po tosa  azért a dologért, a elyért idejöttü k, a 
szabadságért, ti betettétek azt a Fehér házba, mert ti többet gondoltok a politikára, mint 

Krisztusra. Ez pontosan így van.  

177   És e lékezzetek, a a  az idő e , az összes lelkész eghátrált. Jéza el olt a 
ezető. Figyeljetek, Akhá  aga egy ragyogó szép fi kó olt, de Jéza el olt a yak a fej 

mögött. Ő olt az egyetle , aki ezt si álta. Jéza el hitehagyott olt. Neke  se i 
kifogásom az ember ellen, mint elnök, de ez mögött a Jézabel rendszer van. Nem látjátok 

ezeket a pápákat és dolgokat jönni most, egy, aki felemelkedik, hogy „nem ismerem 

Józsefet.” És az első dolog tudjátok, i po tosa  a a  a kérdés e  agyu k, hogy a 

Protestáns gyülekezet összeáll vele, és minden szervezet fog menni egyenesen az 

egyházak szövetségébe, és ott csapdába estek.  

178   Mi azt az adó pénz éljük fel, ami negyven év múlva fognak befizetni. A nemzet 

széttört. Hol van az? Ki kapta meg a pénzt? Mi nem kaptuk meg? A mi-a mi kötvényeink 

nem jók. Nekünk kell megszerezni az aranyat. Kinek van az meg? A Katolikus egyháznak. 

Mit fog ak ők te i? Mielőtt ezek a hisky e erek és i d ezek a tulajdo osok és 
rész é yesek alaha is feladják azt, ők teljese  kiárusítják, és az egyház kölcsön adja a 

nemzetnek a pénzt. És it fog az te i, eladja az ő elsőszülöttségi jogát egye ese  a 
Katoli iz us ak. Akkor it fogtok te i? Ez a ilág ara ya, ők és a Zsidók, és ez a 
szö etség, a it ő si ál Izraellel.  

179   Látjátok, ti Biblia olvasók, taníthatnátok azt a ti gyülekezetetekben. Látjátok, én csak 

megmutatom nektek, hogy ugyanazt a dolgot hiszem.  

180   Ez az, ahogyan ez meg fog történni, és mi pontosan oda jutottunk most. És itt 

vagyunk, megszervezés, a fenevad jegyé el rajtu k, po tosa  úgy, i t az első fe e ad; 
egy kép ása a ak, a gyülekezetek ek a szö etsége, összekap sol a egy erőt. És ők 
si áltak egy kép ást a ak a fe e ad, hogy ő tudjo  szól i, és ugya azt te i, a it az 

első fe e ad tett előtte. Pontosa  az ő kar ai a ! Ó, gyerekek!  

   Milye  idő ez? „Va  egy lehetőség?” Sá so  ott állt és azt o dta. Milye  idő? 
Csak, „Va  egy lehetőség?” Meglehet Sámson gondolta, „Az a hatal as Iste ! Ő 
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i de ütt jele lé ő. Ő örökké aló Iste . Láto  az é  té edésemet. Meg fogok térni.” És 

ő felkiáltott.  

   Va  egy lehetőség, hogy i is eg tehet é k ugya azt a dolgot. Ők a ól a 
ap ól… Eze  a apo  e  látjátok a láto ást, i t Sá so . Bár sak láthat á k egy 

lehetőségét a látomásnak! Kezdjétek egye ese  itt, éppe  ost. Egy lehetőséget 
nézzetek.  

   Ők feszese  ültek, és kezeikkel tapsoltak, kí á sia , ajo  i fog kö etkez i. Rá 

fogtok jö i egy apo , ki fog jö i a égé  a kis kürt, látjátok, az idő. Nagy 
összejövetelek lesznek, és csillogás, földi dolgok, „Ó, mi gondoljuk, nos, tudod mit? 

Nekünk több tagunk van, mint valaha is volt. És mi tudunk építeni milliárd dolláros 

épületeket, több pénzünk van, mint valaha is volt, jobb gyülekezetünk lehet, mint a 

Protestánsoknak vagy a többieknek van. Ó, ember! Tudományosság; nos, mi a 

gyermekeinket iskolába visszük, és új szemináriumokat építünk, hogy abba járjanak.”  

184   Had mondjam meg nektek éppen most. Egy ember egy iskolázottsággal, és a 

Szentszellem nélkül, minden fokozattal, amelyet ő egszerez, tá ola  iszi agát 
Iste től. Ez így van. Te azt mondod, „Nekem van egy bölcsészeti egyetemem.” Akkor te 

egy ki sit tá ola  agy Iste től, i t oltál. Szétszednek egy tojást atomjaira, és 

eg otla ak egy fűszál a , a iről se it e  tudnak. Hallottátok a régi mondást, „A 

olo dok szöggel ki ert ipő e  fog ak jár i ott, ahol az A gyalok fél ek lépked i.” Ez így 

van, tudományosság, de az nem hozza a Szellemet. Az nem hozza a munkálatokat és 

Jézus Krisztus Életét.  

185   A baj az, hogy a mai gyülekezet nem olyan, mint Sámson. Ők e  hajla dók 
megfizetni az árat. Sámson igazán imádkozott, amikor imádkozott, „Uram, hadd haljak 

meg az ellenséggel.” Ő tudta, ez fog kerül i eki ala i e. Ő tudta, hogy ala it eg kell 
fizetnie. Valamit meg kell fizetnetek, valamit meg kell fizetnem; a ti társadalmi 

presztízseteket, a ti helyeteket és pozíciótokat a felekezetben. „Uram, hadd haljak meg 

akkor. Látom a Te célodat.” Ő tudta, hogy ala it eg kell fizet ie. Neked muszáj készen 

lenned meghalni a te ellenségednek, hogy elnyerd az Isten áldásait. Sámson hajlandó volt 

egfizet i az árát, hogy el yerje az Iste  erejét új ól. Ő akarta te i azt. Ti is?  

186   Készen vagytok arra, hogy feláldozzátok a ti televíziós programjaitokat? És tudjátok 

ez egy hiba szokott lenni számunkra, hogy elmegyünk a mozikba. De az ördög tett egyet 

rátok, behozta azt egyenesen a házatokba. Ez így van. Látjátok?  

187   Le szoktam menni egy öreg Metodista prédikátorhoz, szoktunk énekelni egy éneket:  

 Hadd engedjük le a sorompókat, hadd engedjük le a sorompókat.  

 Mi ko pro isszu ot kötöttü k a ű el;  
 Hadd engedjük le a sorompókat, a juhok kint vannak,  
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 De hogyan kerültek be a kecskék?  

         Ti leengedtétek a sorompókat, ennyi az egész. 

188   Ó, hallom valaki mondja, „Most várj egy percet Branham testvér, nekünk vannak 

ébredéseink!” Igen, mi az? Egy felekezeti ébredés. Ez így van. Nézzétek meg a ti 

viselkedéseteket és a ti külön ségeiteket. Az egy é redés? Va  egy lero olási idő? Van 

egy idő, a ikor i de ki összekap solódhat egy e és közösségü k lehet? Ha ez a ti 
szervezettetekben megvan, „az rendben van.” Egyre tá ola  az Igétől, i de  
alkalommal, ez így van, csinálva új püspököket és mindent. Látjátok?  

   Sá so  tudta, hogy az ő jele legi issza súszott állapota e  produkálhatja az óra 
kihívásainak erejét.  

190   Férfiak és asszo yok, test érei  és test ér ői , hadd o dja  ezt. A gyülekezet az 
ő jele legi felekezeti állapotá a , e  képes produkál i az erőt az idő kihí ásához, hogy 
hí ja azt az időt. Iste  férfiakat és asszo yokat akar, őszi te szí ekkel. És lehet, 
elhagyjátok a-az egységieket és el e tek a kettőségiekhez, és lehet, elhagyjátok a 
kettősségieket és el e tek a hármasságiakhoz, és lehet, teszitek mind ezt, azt, vagy 

amazt; ti csupán egy papírt húzgáltok, vagy-vagy missziói-ügetés, vagy úgy viselkedtek, 

mint én nem is tudom, mint egy fiatal gyerek. Ez így van. Így nem kapjátok meg azt. A mi 

visszacsúszott erők e  tud eleget te i a kihí ás ak e e  az órá a . A felekezetek 
nem fogják venni az érvényesített Igét.  

191   Amikor Jézus Krisztus, amint megpróbáltam elmondani ezt nektek az elmúlt este, 

egígérte ezt az utolsó apokra. Ő egígérte, hogy ez itt lesz. És ti tudjátok ezt a Biblia 

által. És tize öt é ig, oda és issza keresztül a e zete , és ők egyre rossza ak lettek. Ez 
így a . Látjátok, ők e  akarják azt.  

   Ők azt o dják, „Nos, ost ő kap solódott az egységiekhez,” vagy „ő a 
hármassággal kap solódott. Ő ezt, azt, vagy amazt teszi.” Mi Krisztussal kapcsolódunk, 

minden szervezete  kí ül, pró ál a… 

   De Iste  arra éz, hogy ők látják Azt. És a alódi hí ők, i t az a kis prostituált az 
el últ este; ihelyt Az keresztül illa t az ő ös é yé ; és az Élet ek agja ott feküdt, ő 
elhitte azt. Ez olt i de , az tűzre lobbant most egyenesen. Amikor ezrek álltak ott, 

gú yt űz e A ól, de e  ő. Tudta, hogy az olt a Messiás. Ő tudta, hogy az olt az 
ígéret, hogy a ikor Ő jö , azt fogja te i.  

194   Kíváncsi vagyok, hogy mi csupán tudjuk ugyanazt a dolgot! Nekünk annyira be 

kellett csavarodnunk a mi szervezetünkbe, hogy meg van tiltva még nézni is arra? 

Kíváncsi vagyok vajon a-a magazinokat és képeket nézitek, és a világ öreg piszkát és 

szennyét, ahelyett, hogy olvasnátok a ti Bibliátokat, mint lennetek kellene? „Az ember 

nemcsak kenyérrel él, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön.”  
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195   A mi gyermekeink, a mi fiaink egy csomó kis Rickikké és Rickettásokká lettek, 

tudjátok, hogy ez így van, egy csomó különc hot-rod agyse ességűre átépített régi 
autó), és minden ahhoz hasonló. És hol találtok egy Pünkösdi fiút? Az ő hot-rodjával az 

ut á . Hol találtok egy test ér őt? Le t alahol a üfé e , ro k-and-rollt járva? Hol 

találjátok papát és mamát? Papa kint golfozik, vagy kint valahol ilyesmit, és a mama kint 

van valami tűző-és-varró partin, valami féle páholyban ahová tartozik, vagy valami. 

A ikor a ak egy ottho ak ké e le i, egy ejő e a Sze tszelle  ezetése alatt, issza a 
Bibliához újra. Ez az, ahová mi sodródtunk. Nem kritizálva, hanem csak egy kicsit 

megrázva benneteket, hogy megértsétek.  

196   Minden alkalommal, és (ó, zárnom kell) a Filiszteusok soha nem vették észre, hogy 

mi történik. Valami történt, mert valami elkezdett Sámson szívében mozogni. „Van egy 

lehetőség.” látjátok. Érezte, hogy látnia kell, hátha az még mindig ott van.  

197   Néhány asszonynak egy nehéz ideje van most, tudva, azt feltételezték, hogy van az. 

De ézzétek, ha az Ő ígérete ég i dig ott a , látjátok, ha Ő ég i dig tesz… Csak 
go doljatok issza és lássátok, hogy Ő e -e ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. 

198   Ő érezte azt. Tudta, ott olt ala i. Fele elte a fejét. Ne  oltak sze ei. Ők e  
vették észre, hogy kö yek jöttek ki azok ól az üres gödrök ől, ahol a irigyeket 
hagyták, hogy a könnyek le gördüljenek. Felemelte a fejét, az ajkai lassan mozogtak, a 

könnyek hullottak azokból a a  üregek ől. Ő eg á ta. Tudta, hogy Jeho a ég i dig 
élt. Ha ár ő étkezett, tudta azt, hogy Ő ég i dig Iste . A kö yek hullottak le az ő 
arcán, ahogy ott állt. A Filiszteusok túl részegek voltak, hogy észre vegyék azt.  

199   Ha a ti gyülekezeti tagjaitok, a ti kollégáitok a gyülekezetben nem veszik észre azt, ti 

sak i ádkozzatok to á . Ő lát i akart ég egyszer, Iste  Igéje sze ellátható á lett 
té e az előtt a so ó ak, részeg pogá y, hitetle  előtt. Ha ez az epekedés a mai 

gyülekezetben, hogy még egyszer lásson egy régi- ódi, Iste től-küldött ébredést, a 

szószéktől egésze  az ajtó állóig, egy régi ódi egtisztítás, egy régi-módi ébredés 

(felelevenítés) Isten erejével, egy-egy Evangélium, amely megtisztítja az embert teljesen, 

elülről kifelé; ágyú ső helyreigazítás, régi- ódi, őserdő, égszí kék, egöletés, ű -

egölő allás, a ely ki eszi az összes Holly oodot előletek, azokat, a elyek 
érdekeltek.  

   Ott olt ő i ádkoz a. Ne  egy új felekezet, egy új hit allás; de az Ige egy igazolása. 
„Uram, Te gyere még egyszer rám, még egyszer add meg nekem az erőt. Bár sak le e az 
az erő eke ! Neke  eg a ak az iz ai , de azok gye gék.”  

   Nekü k eg a ak a tagjai k, de azok gye gék. Ők a ilág dolgait szeretik, jo a , 
minthogy a dolgokat tegyék… Te azt o dod, é  egésze … Ó? Nézz a gyülekezetre és 
rájössz. Ne próbáld tagadni azt. A ti tetteitek többet beszélnek, mint a szavaitok, látjátok. 

Ó, igen, van több tag, nagyobb izom, de hol van az Úr ereje? A ti nagy izmaitok nem 
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felelnek meg ezen óra kihívásának, az elragadtatási hit el iszi a Gyülekezetet, ki e ől a 
dolog ól, ielőtt az ítélet lesújt a földre.  

202   És az ítélet készen áll a lesújtásra. Azt mondom, mint az én barátom Jack Moore 

mondta; ha Isten engedi Amerikát elmenni azokkal a dolgokkal, amelyeket az most tesz, 

Ő erköl sileg köteles lesz Szodo át és Go orát feltá aszta i és el ézést kér i tőlük a 
felégetésért. Po tosa ! Ítélet a kö etkező.  

   Iste e , edd ki az egész ilágot előle . Adj hitet, ó, Ura , az Elragadtatás 
számára. Mert ketten lesznek az ágyban, és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 

Ketten lesznek a-a gépkocsi ülésén, és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Egy 

pillanatban történik meg.  

 Te azt mondod, „Branham testvér, mikor lesz ez meg?”  

204   Te talán kritizálod ezt. Rendben van ezt megmondani? [Lelkészek mondják, „Menj 

tovább és mondd, testvér.”-Szerk.] Hadd dobjak le itt valami kicsit. Egy napon rá fogtok 

jönni.  

205   Te azt fogod mondani ott, „Ó, azt tanítottam, hogy ez, az vagy amaz fog 

egtörté i, ielőtt az Úr eljö . Lesz egy agy yo orúság időszak, és mi fogunk 

keresztül menni azon.” Látjátok? Látjátok?  

    Tudjátok, egyszer Jézus ak lett felté e egy kérdés. Ő azt o dta, „Miért mondják 

az írástudók, hogy elő  Illés ek kell eljö i?”  

207   És Jézus azt mondta, „Mo do  ektek, ő ár eljött, és ti e  tudtátok azt.”  

208   Ezeknek a napoknak egyikén mondani fogjátok, „Nos, azt gondoltam, hogy a 

Gyülekezetnek, ezt, azt vagy amazt kell tennie. Azt gondoltam, hogy lesz egy 

Elragadtatás. Azt go dolta …”  

   Látjátok, az egy titkos elkapás lesz. Ha Ő e e egyet itt Hot Spri gs e , és egyet 
valahonnan másho a , és egyet o a  le tről, és egyet o a , az szó szerint milliók, 

azok, akik kijö ek a föld ől. És legke ese  ötszáz e er tű ik el a ilágo  i de  ap, 
és még csak nem is tudjuk, hogy hová lettek. Látjátok, az Elragadtatás áll mind azokból is, 

akik a föld porában alszanak, ez pontosan Isten szerint van.  

       „Ők azt fogják o da i, „Hát, azt gondoltam, hogy egy Elragadtatásnak kell 

megtörténni.” 

       „Az immár megtörtént, és ti nem tudtatok arról. Ti itt hagyattatok.” Látjátok?  

        „Nos, i de  egy…” Igen, uram.  

210   Az egy titkos Jövetel, az Elragadtatás, jön, hogy ellopjon. Mint az a könyv, amelyet 

ol asta  egyszer i olt az , Ró eó és Júlia. Ő eljött éjszaka, a ikor az e erek aludtak 
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a világiasságban, és a gyülekezet teljesen világiasságban van. És hírtelen a kiáltás jött, és 

ők el e tek.  

211   Figyeljetek, hallottátok nagyon sokszor a Keresztény Üzletembereknél, a Teljes 

Evangéliumi embereket ezt mondani, „Ó, tudjátok, a Tiszteletes Szent Atya Így és így! A 

Reformátusok kezdik elfogadni a Szentszellemet. Az Evangélikusok kezdik elfogadni a 

Szentszellemet.”  

212   Ti csomó alvó ember! Nem tudjátok? Jézus mondta, „A ikor az az al ó szűz jö , 
hogy Olajat ásároljo , az olt po tosa  az az idő, a ikor a Vőlegé y eljött, és ő 

ő e ű  bement.” E lékezzetek, ők e  kapták eg Azt! Így a ? [Gyülekezet o dja, 
„Így van.”-Szerk.] Amint Booth Clibborn mondta, „Hogy” Ők talá  keresztül ehettek 

ala i érzel eke , de ők igazá  e  kapták eg Azt. A ikor ők Olajat jöttek e i, az 
már túl késő olt.  

   És itt a ak ők ost, a Refor átusok, az E a gélikusok; ézzetek arra a Teljes 
Evangéliumi Üzletemberek Hangjára, és arra a csomó Pünkösdi unokára, ezekkel a 

felekezeti testvérekkel, azt gondolva, hogy valami nagy van. Ti egy napon mondhatjátok, 

„Nos, én ezt gondoltam.”  

214   „Az immár megtörtént, és ti azt nem tudtátok.” Hadd álljak meg ott, mert én-én itt 

nem prédikálok hitvallást.  

   De az lehetőség! Ne egyétek azt az esélyt. Ez az a ap. Ez az az óra. Va  egy 
lehetőség éppe  ost, talá  öt órakor ár e  lesz. Va  egy lehetőség. „Uram, én 

tudo , hogy Te Iste  agy. É  tudo , hogy Te agy. É  tá ol agyok Tőled. De tudo , 

hogy ezek az én izmaim egyszer zúgtak az Isten erejével. Tudom, hogy azok a dolgok, 

a elyekkel a törődö , azt állíto , hogy Pü kösdi;” az asszonyok, „Én vágom a 

hajamat;” a férfiak, „én ezt, azt, vagy amazt teszem.”  

216   És ti férfiak, akik megengeditek, hogy a feleségeitek azokat a rövidnadrágokat 

viseljék, és azokat a dolgokat tegyék, és aztán magatokat Isten fiának hívjátok, 

szégyelljétek magatokat.  

217   Elmentem egy bizonyos nagy felekezeti gyülekezetbe, nem is olyan régen, hogy 

egy… Volt egy találkozó, és ki e te  eglátogat i őket. És a pásztor ki itt engem, és 

e utatott az ő feleségé ek. Ő egy zo gorista olt. Az asszo yo  egy a yira szűk ruha 
volt, hogy a őre ajd e  ki t olt. Kifestést iselt, és i de  fajta dolgot hordozott az 
ő fülei e .  

218   És én azt mondtam, „Testvér, te azt akarod mondani, hogy a te-te feleséged egy 

szent?” 

          Azt mondta, „Igen, uram.”  
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   Azt o dta , Ő úgy éz ki, i t egy kísértet.” Azt mondtam, „Én soha nem láttam 

ilyesmit a Pünkösd és a szentség nevében!”  

220   Ó, testvér, nekünk szükségünk van egy nagytakarításra, a szószéktől a pi éig. És 
egy apo … Te azt o dod, „Én pünkösdi vagyok.” Az nem jelent többet, mint egy 

disznónak lenni Isten számára. Ennek semmi köze Krisztushoz. Ez csak egy név. Neked a 

szívedben kell Pünkösdinek lenni, a Szellem gyümölcsei. Figyeljétek meg. Ó, nekem!  

   Ő tudatá a  olt, hogy i törté e, ha Iste  álaszol a az ő i ájára.  

222   Tudatában vagytok? Tudatában vagytok, hogy a szervezet ki fog közösíteni 

benneteket? Felismeritek, hogy ti most egyenesen a gyülekezetek szövetségébe mentek, 

és egyenesen azokba a dolgokba mentek bele? Felismeritek, hogy mibe fog kerülni 

nektek? Tudjátok, hogy azok az asszonyok, akik kártyajátékot játszanak, titeket, „régi-

módinak” fognak hívni, és minden olyan fajta dolognak? Mert, hogy nem engeditek, hogy 

a ti gyermekeitek rövidnadrágot hordjanak, és ezeket a dolgokat tegyék, tudjátok, hogy 

it kell ezért fizet etek? Jo , hogyha előre szá a eszitek ezt, ielőtt elkezditek, 
látjátok. Jo , ha erről elgo dolkoztok. Ige . Jo -jo , ha először erről el eszélgettek 
Iste el, ielőtt eli dultok.  

 

   Ő tudta, hogy az ő i ája eg olt álaszol a; de ő késze  olt, és őszi te olt.  

224   Bárcsak a gyülekezet eljutna abba az állapotba! Ha te éppen most készen vagy, ha 

őszi te agy, ha igazá  ügyednek tekinted, ha a te szemeid nyitva van arra, amit én 

pró álok o da i eked egy kerülő úto ! Ha őszi te agy, akkor o dd, „Uram, én nem 

törődö  azzal, hogy i ez, é  késze  agyok. Láto  a jelet. É  tudo , hogy késő  a , 
i t go dol á k. Itt az idő, hogy megtörténjen.”  

225   Akkor Sámson felkiáltott, „Ura , ők ki yo ták az é  sze ei et. É  tudo , hogy Te 
Isten vagy. Tudom, hogy Neked van hatalmad megtenni ezt. Tudom, hogy te szabaddá 

tehetsz ezektől a ili sektől. Csak ég egyszer, Ura , sak ég egyszer!”  

226   Csak még egyszer, Uram, csak még egyszer! Hadd legyen egy tábor találkozó egy 

hegy oldalá , úgy, i t olt az a hegye  a Felső Szo á a . Hadd jöjjö  egy ha g a 
Me y ől, i t egy se es hatal as szél, töltse e az egész házat, a feltá adott Krisztus 
szemmell látható bizonyítéka.  

227   „Csak még egyszer, Uram, csak még egyszer,” kiáltotta. Amint felkiáltott, 

őszi teség e , ott áll a, és az ő ak sze ei. „Tudom az árat Uram, de csak még egyszer!”  

228   Az Isten válaszolt az imára. Érezte az izmokat megfeszülni. Az ő iz ai kezdtek 
egerősöd i. A lá szárai ak ereje kezdett isszajö i. Azt o dta a kisfiú ak, „Vezess 

engem az oszlopokhoz most.”  
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229   „Vezess Uram, vezess engemet. Vezess engem az oszlophoz, a Kálváriához. Vezess 

engem oda, ahol én meg lehetek feszítve, addig, amíg az én öreg világias életem kihal itt, 

és minden, ami én vagyok. Vezess engem az oszlophoz Uram.”  

   A ikor kezdte érez i azokat az iz okat egfeszül i az Iste  erejétől, eki e  
kellett látnia azt, hogy i fog törté i, ő érezte, hogy i fog történni. Elkezdte elfordítani 

az ő állait, és a ikor ezt tette, az épület összedőlt. Azo  a papo  ő legyőzött, egölt 
tö  Filiszteust, i t az ő egész életé e .  

   Barátai , a  egy lehetősége e ek a gyülekezet ek, e e  az állapot a … Most 
van nekem körülbelül három vagy négy oldal jegyzetem ott, én befejezem. Van egy 

lehetőség. Va  éppe  ost egy lehetőség e e  a tá or összejö etele . Va  egy 
lehetőség éppe  itt e e  az órá a . Va  egy lehetőség, ha késze  agyu k egfizet i 
az árat, láthatunk egy másik Apostolok Cselekedetei 2 megtörténni.  

232   „Még egyszer, Uram! Mi elrontottuk ezt. Mi szervezkedtünk. Megtörtük a mi 

testvériségünket. Elkülönítettük a mi összejövetelünket. Mi feltettünk egy kis csoportot 

ide. Mi egymás ellen harcoltunk, és az ördög vissza ült, figyel bennünket, amint egymást 

ostorozzuk. Uram, lehetséges lenne az, hogy még egyszer, mind a százhúszan közülünk 

egy egységben lehetnénk egy helyen? Lehetséges lenne az, hogy egy hang jöjjön a 

Me y ől, mint egy sebes hatalmas szél? Még egyszer, Uram, még egyszer!”  

233   Álljunk fel lábainkra, és mondjuk, „Még egyszer, Uram! Még egyszer, Uram!”  

234   Ó, Uram Isten, hallgass meg engem, Uram. Még egyszer, Uram! Küld el még egyszer 

a Szellemet erre a tá or összejö etelre, erő e  és di sőség e !  

 

*** 

 

 


