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Ámen! Az Úr áldjon meg titeket ezen a reggelen. Menjünk egyenesen az Igébe, 

sok mondani valóm van. És ha tudnánk venni a Bibliánkat. És menjünk 

Ézsaiáshoz, 30 rész, hadd nézzem… egy verset onnét. Ézsaiás 30:15 „Mert így 

szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva 

megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett 

volna; de ti nem akarátok;” Olvassuk újból, a legfontosabb rész a számomra 

ez: „Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna”. Imádkozzunk: 

Mennyei Atyánk, köszönjük e napot Neked. Uram, alkalmatlan és elégtelen 

vagyok, hogy megtegyem azt, amit a szívemre helyeztél, hogy tegyek ma. 

Imádkozom, hogy Te jöjj természetfeletti módon, és hogy vedd ezt az edényt és 

használd a Te dicsőségedre. Imádkozom, hogy megnyisd a füleinket, hogy 

halljuk azt, amit a mai napra készítettél a számunkra. És minden kimondott szó 

legyen Teérted. Hogy ne egy ember legyen Uram, kérlek, segíts meg, hogy ne 

álljak az útban és ne engedd, hogy megállítsam azt, amit Te akarsz cselekedni. 

Vagy, hogy visszafordítsam azt valahogy, Uram, imádkozom, hogy hozd azt a Te 

mennyei akaratod szerint. Hogy szíves örömest tudjuk fogadni a Te Igédet ma, 

az Úr Jézus Krisztus Nevében kérünk. Ámen! Tegyük az első képet. Helyet 

foglalhattok. Ma arról akarok beszélni, hogy Mi volt az Érdekesség a Hegyen 

1963-ban. Ez a három nap a legszokatlanabbak voltak az életemben. És még 

csak meg sem magyarázhatom nektek, ha nem voltatok ott, nem tudjátok. Nem 

tudom, hogy meg tudom-e magyarázni ma. De Isten olyan szintű dolgokat 

cselekedett amilyeneket ritkán élek át. És akarok nézni arra a Felhőre. Amely 

nagyon elítélt volt, és amely nagyon sok problémát és hitetlenséget okozott. Az 

én kérdésem az: Ez egy természetfölötti Felhő volt? Vagy egy véletlen volt, 

amit Branham testvér használt, mint igazolást az ő szolgálatára. Ez itt a kérdés. 

És ezt akarjuk tanulmányozni ma. Akarom, hogy olvassunk néhány verset 

együtt, Ézsaiás 40:31 „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra 

kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem 

fáradnak el!” Ha akarsz egy választ az Úrtól, várnod kell. Branham testvér 

mondja a Jehova Jire prédikációban: „Most mi észrevesszük, hogy Jézus néha 



tett dolgokat, és tesz dolgokat… Mondanád „Miért engedné Ő ezeket a dolgokat 

Branham testvér? Miért engedné Ő ezeket a dolgokat, hogy legyenek?” Néha, 

hogy megpróbálja a hitünket. Nagyon sokszor. És különös dolgokat tesz. Miért 

nem jön Ő, hogy mondja: Ez vagyok, és Az vagyok. Ő nem tette azt a kezdetben, 

látjátok, Ő teszi ezt, hogy kipróbálja a hitedet.” Mi a hitnek egy nagy 

megpróbáltatásában voltunk. Dolgok, amelyekhez ragaszkodtunk hamisnak 

mondattak. Dolgokról, amelyekben hittünk azt mondták, hogy nem történtek 

meg, hogy gyártva lettek. És ez egy megpróbáltatás a mi hitünknek. És miért 

nem jött Isten, hogy szétzúzza ezt? Miért tart oly sok ideje? Azért van, azért 

teszi ezt, hogy megerősítse a gyermekeit, és hogy kipróbálja a hitünket. Ámen! 

Isten kijelentett olyan dolgokat, amelyeket nem láttam az én életemben, a 

Felhővel kapcsolatban és a körülötte lévő dolgokkal és az összes részletekkel. 

Én nem láttam ezeket, nem fogtam fel őket, nem voltak az elmémben csak ez 

utolsó napokban. És akarok kérdezni valamit mielőtt, kezdenénk. Az utolsó 

hétben, kinek voltak harcai és álmatlanságai? Beszéltem sok emberrel, akinek 

nehéz hete volt. Harcokkal, kételyekkel és álmatlanságokkal. Ezért volt. Ami ma 

történik ez, az oka ennek a szenvedésnek. Ámen! Mindig van egy harc, testvérek 

és testvérnők. Branham testvér mondta a Miért vagyok én a szervezett vallások 

ellen? – benn. Ő mondta: Isten őrködik az Ő Igéje felett, tudjátok a Biblia úgy 

van megírva, ahogy kell, hogy legyen. Olyan módon van az téve, hogy megcsalja 

vagy, hogy tegye az okosakat, hogy megbotránkozzanak. Annyira egyszerű. 

Éppen ezért megbotlanak, Isten teszi ezeket a dolgokat szándékosan, mivelhogy 

hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. 1964, a Miért kellett, hogy pásztorok 

legyenek? – benn: Aztán Ő visszafordult és mondta: Ha nem eszitek az Ember 

Fiának a húsát és nem isszátok az Ő vérét nincs életetek. Később mondta: Ő 

nem magyarázta meg, Ő csak kimondta, hogy megbotránkoztassa őket. Ő tette 

azt, hogy megbotránkozzanak. Hogy szétválassza a bárányokat a kecskéktől. 

Azért tette, hogy elűzze őket, azután senki sem akart Vele együttműködni, nekik 

nem volt azóta együttműködés. Szándékosan tette azt. Ámen! És ma, ahogyan 

bemegyünk ebben, akarom, hogy vegyetek egy tollat és egy papírt. Mivel több 

rész is lesz, mint amit fel tudtok jegyezni. És újból meg kell majd néznetek ezt a 

videót. Van valami, ami kitárult számomra ez utolsó három napban, és majdnem 

több mint amit be tudok fogadni és lehet, hogy több, mint amit meg tudok 

magyarázni. Nem tudom. Én csak bízom Istenben ezért. És lehet, hogy itt 

maradunk valamennyi időt. Sajnálom, de nagyon erősen érzem azt, hogy az 

egészet kell hoznom most, egészet egyszerre, az egész egy felvételen, mindent 

egyszerre és ezt erősen érzem. Tehát ha az elmétek el kezd szédülni a 



részletekkel, jegyezzetek, amennyit csak tudtok és vigyétek a lemezt és nézzétek 

meg újból. Mert amit Isten tett az teljesen természetfölötti volt. Igei volt és teljes 

mértékben igazolt. De mikor ezekre a részletekre néztek, ez ugyanolyan mintha 

az Igében néznétek. Még megjegyzéseket is tehettek és kételkedhettek. Isten oly 

sok felvilágosítást adott úgy, hogy Ő adott annyi részletet és tájékoztatást, 

olyannyira, hogy tudja tenni, hogy az, abszolút pozitív legyen, biztos a 

hívőknek. És van elég részlet hagyva ott, hogy az legyen bizonytalan, hogy az 

legyen abszolút hamis a kritikusok számára. Ez olyan mintha belenéznél a 

Szentírásba és tanulmányoznád az Isten elméletét, tanát, és a háromságát. Mikor 

arra a tanra nézek, ami az elmémben és a szívemben van, a mód az, ahogyan 

olvasni fogom azokat az Írásokat. És ha szentháromságos akarok lenni és nem 

hiszek az istenségben, a szentháromságot fogom látni az egész Bibliában. Ha 

megvan az istenség kinyilatkoztatása és az istenség tana, akkor, amikor az 

Írásokba nézek, az istenséget fogom látni mindenütt. És ez ugyanolyan mikor 

nézünk erre a témára. Ugyanaz volt az Úr tanítványai számára is és ezt mindjárt 

meg is mutatom a Bibliában.  Ugyanaz a dolog. Soha semmi nem változik. Az 

elején akarok nézni a felhőkre, az Igében. Tudjátok, az Úr mondta Branham 

testvérnek egy nap, Ő mondta: Úgy ahogy voltam Mózessel, úgy leszek veled. 

Ha párhuzamban nézed Branham testvér szolgálatát és Mózesét meglepő mit tett 

Isten. Mózes volt az, aki az Isten Igéjét adta az embereknek, és Branham testvér 

volt az, aki helyreállította Istennek az Igéjét vissza az embereknek. Az Isten 

hívta el Mózest, én lehet, hogy ugrani fogok előre és hátra, mivel oly sok 

minden van itt, az Isten hívta el Mózest, hogy jöjjön keletről és menjen 

nyugatra, hogy vegye az embereket és hogy vigye vissza őket keletre, és 

Istennek szándéka volt, hogy összeházasodjon az Ő embereivel. De ők 

visszautasították Istent, és Ő kellett, hogy félretegye őket. Aztán jön Jézus és Ő 

megvásárolja azt az elvált feleséget, amely el lett hagyva, megváltja, és 

ugyanabban az időben kifizeti a tartozást a jövőbeli mennyasszonyért, a 

Vőlegény Menyasszonyáért. És utána Branham testvér jön a korszakok végén, a 

hetedik kornak a hírnöke, a nemzetek korának a végén. És ő keleten van és 

hívva van, hogy nyugatra menjen. Ő nyugatra megy, hogy vegyen útmutatásokat 

és visszamegy keletre, miért? Hogy elvégezze a Vőlegény és a Mennyasszony 

házassági szertartását. Ugyanaz a dolog ismét. Isten egy prófétával kezdett és 

egy prófétával végzett. És milyen prófétával kezdett? Mózessel. És milyen 

prófétával végzett? Illéssel. És melyik két próféta jön Izráelben? Mózes és Illés. 

A Szentírás oly tökéletes. Ez bámulatos. Libabőrt ad a libabőrön. Az teszi, hogy 

felálljon a fejeden a hajad, ha egy hívő vagy. Ha nem vagy egy hívő ezt fogod 



mondani: Te nem… vagy… kitalálod ezt… nem tudom. És mindig is így volt. 

Tehát, nézzünk mindnyájan a Mózes második könyvben 19:1 „A harmadik 

hónapban azután,  hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a 

napon érkezének a Sinai pusztába.” Ugyanazon a napon értek oda a harmadik 

hónap első napján, és a harmadik hónapban ugyanazon a napon a Sinai 

pusztában érkeztek. „És mondá az Úr Mózesnek: Ímé én hozzád megyek egy 

vastag felhőben…” Miért jött egy felhőben az Úr? „… hogy hallja a nép 

mikor beszélek veled és higgyenek néked mindörökké.” A Felhő kellett, 

hogy legyen Mózes hitelessége. A bizonyíték melyet Isten adott, hogy hitelesítse 

azt, hogy Mózes az Ő embere. „És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.” 

Mózes második könyv 19 rész 20-as vers: „Leszálla tehát az Úr a Sinai 

hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig 

felméne.” Most, ő felment a Felhőbe, többet fogunk látni Mózes második 

könyvében, tehát nézzünk a Mózes második könyvében a 24-ik részt, és várjatok 

egy kicsit. Tehát a hónap első napján eljutottak a Sinai hegyhez. És mondá: „És 

legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész 

nép szeme láttára a Sinai hegyre.” Le fogok szállni a hegyre, tehát mindenki 

készítse el magát harmadnapra. Tudtok menni Mózes második könyvében a 19-

ik részt, hogy egyedül elolvassátok. Nincs időnk elolvasni az egészet. De, Ő le 

fog szállni egy felhőben, hogy bebizonyítsa, vagy, hogy hitelesítse Mózest, hogy 

az emberek hallgassanak Mózesre. Hogy ők elhiggyék, hogy Mózes Isten Igéjét 

kapja. Tehát ez a célja a felhőnek. Ez nagyon fontos. Mielőbb tovább mennénk 

szeretném, ha vennétek egy papírt és feljegyeznétek néhány számot. Ezek a 

számok nagyon fontosak lesznek később. Először a 2-est jegyezzétek fel, adok 

egy listát a prímszámokkal. Megadom az első 8 prímszámot sorrendben. 

2,3,5,7,11,13,17, és 19. Ez az első 8 prímszám sorrendben. Ha figyelemmel 

kíséritek a történetet és az összes részletet, ezek a számok nagyon fontosak. Jó, 

észre tudjuk venni, hogy néhányan e számok közül, fontosak. E számok alá 

szeretném, ha feljegyeznétek a 4 és 8 számokat. Utána jegyezzétek fel 28 és 10. 

Aztán amikor feljegyzitek a 10-et, tegyetek egy vonalat és jegyezzétek fel a 7-et, 

mivel a 10 és a 7 együtt mennek. És ahol a 28-as van tegyetek egy vonalat és 

jegyezzétek fel a 17-et, mivel a 28 és a 17 együtt mennek. Lehet, hogy ahogy 

megyünk tovább azt gondoljátok, hogy bolond vagyok, mivelhogy én ahogy 

mentem tovább azt hittem, hogy elvesztetem az elmémet. Azt hittem, hogy 

fanatizmusba értem, és hogy a legfanatikusabb vagyok. És ezután lehet, hogy ezt 

mondják majd nekem, de akkor is állást foglalok ma. Tehát 7 és 10 együtt megy 

és 28 meg 17 is együtt megy. Igen? És megnevezek egy néhányat nektek. Jó, 2 



és 10 ismét együtt mennek. Néhány dolgot nem értek még teljesen. Igen, 2 és 10 

az Isten Igéjével kapcsolatos, mert két kő volt, amelyeken 10 parancsolat volt. 

Igen? És több részletet is fogok majd adni, látni fogjátok a 2-t és 10-et és mind 

az összes számokat újból. De akarom, hogy értsetek meg néhány dolgot ezekről 

a számokról. A 3 az Isten tökéletes száma. A 4-es szám az a szabadulásnak a 

száma, 4 evangélium, 4 kérub, a 4 a szabadulás száma. 5 a kegyelem száma, a 7 

a tökéletesség száma, a 8 az új nap vagy az örökkévalóság. Igen? 10, nem 

tudom, hogyan magyarázzam, de a 10-es kapcsolatban van az Ige befedésével; 

10 parancsolat és sok 10-es van, tehát látni fogjuk, nem tudom, hogyan 

magyarázzam, nem is értem teljesen. 17-nek két célja van, 17 a győzelem száma 

és az ítéleté. Látni fogjátok tovább és a 28-as az élet száma. A 28-as nagyon 

közel illeszkedik a havi ciklussal és illeszkedik az asszonnyal, aki életet hoz. A 

28-as az élet száma. Biztosan dolga van az életnek rejtélyével és az elrejtett 

élettel. Tehát látni fogjuk ezt is. És talán többet is fogok adni, csak akarom, hogy 

kezdjétek érteni ezeket a számokat. Branham testvér mondta, abban az esetben, 

ha azt gondoljátok, hogy bolond vagyok, mondta  „Az utolsó idők jelei” -ben, 

hogy: a 3-as a tökéletesség száma, mindnyájan tudjuk ezt, a 3-as Istennek a 

száma az Ő matematikájában. Az Isten ismert az Ő számai után. A 3-as a 

tökéletesség, a 7-es a meghódolás, a 24-es az meghajlás, a 40-es az kísértés, az 

50-es a jubileum, Istennek mind ezek a számai tökéletesek az Ő 

tökéletességükben. Aztán a zsidókhoz írt levél sorozatban, az 1957-es 

prédikációkba ő mondja: Nincs a világon egyetlen könyv se, mint a Biblia. Nincs 

más irodalom bárhová írva, amely tudja ezt tenni, matematikailag vagy 

földrajzilag. A Biblia számbelisége tökéletes harmóniában van, még a részek és 

a központozás is tökéletesek. Mennyi eltérés van szerintetek, az Isten Igéjében? 

Egy sem, Ámen! Nem érdekel, hogy valaki mást mond nektek, egy sincs. Az, 

ami úgy tűnik, hogy nem illik egymáshoz, az tökéletesen illik egymáshoz csak 

várnod kell Istenre, hogy elhozza a kinyilatkoztatást arról, hogy hogyan 

illeszkednek. De ha az értelmedet használod, hogy dönts mi igen és mi nem, mi 

illeszkedik és mi nem, teljes mértékben félre fogod érteni Istent. Isten semmi 

hibát nem vétett. Mondta a „Jézus Krisztus Kinyilatkoztatása” 1961-es 

prédikációban, 4 részben, 1961-ben, 7 lámpás, 7 csillag, 7 lélek, 7 féle 

megnyilvánulása a Szent Szellemnek, 7 Gyülekezeti kor, 7 kegyelmi Szék az 

emberek számára. Itt 7 kegyelmi Szék van, 7 Gyülekezet, 7 Csillag, 7 

megnyilvánulás, 7 lélek, 7 lámpás, ó mennyire tökéletes Isten, helyezve ott a 

Biblia a számokban, a Biblia számai a legtökéletesebb dolog a Földön. Nem 

találsz benne semmi hibát 1Mózestől a Jelenésekig a Biblia a számokban. 



Nagyon fontos, hogy megértsük ezt. A „Jehova Jire” 1964-ben ő mondja: Te 

azt mondod, hogy a számoknak nincs semmi jelentőségük. Akkor nem ismered a 

Biblia számait, tehát biztos, hogy hibásan fogod érteni most. Ha nem ismered a 

Biblia számait, akkor hibásan fogod megérteni azt. Mondja: Isten tökéletesítve 

van a 3-ban, meghajlanak Neki a 7-ben és kísértve van a 40-ben és feltétlen 

öröme van az 50-ben. Bármit akarsz tenni, az egész matematika, a Biblia 

matematika által működik. Tehát, ha azt hiszitek rólam, hogy bolond vagyok, 

akkor jó földön vagyok, mert ugyan olyan bolond vagyok, mint a próféta. És 

testvérek és testvérnők én semmit sem láttam ezekből egészen e hétig. Semmit. 

És tehát ez nem valami, amit kitaláltam vagy valami, amit valaki mondott 

nekem. Ez valami, ami jön és jön. És még jött, amikor itt voltam a szobában és 

kellett az utolsó 10-15 percet állva befejeznem, mivel már nem bírtam ülve 

maradni, hogy írjam, mivel annyira tökéletes, hogy megrémiszt. Annyira 

tökéletes, hogy az már túláradó. Ámen! Tehát menjünk 2Mózes 24 rész-be. 

Nézzük meg a 16-os verset. Tudjuk, hogy a következő lépés az volt, hogy Isten 

leszállt a hegyre, hogy hitelesítse Mózest és látjuk a 16-ik versben, mondja: „És 

az Úr dicsősége szálla alá a Sinai hegyre, és felhő borítá azt hat napon át; a 

hetedik napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének 

jelensége pedig olyan vala az Izráel fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz, a 

hegy tetején. És beméne Mózes a felhő közepébe, és felméne a hegyre, és 

negyven nap és negyven éjjel vala Mózes a hegyen.” És itt kapta a két táblát a 

tíz parancsolattal. Most, történt a harmadik reggel, igen? A 19:16-ban, menjünk 

a 19:16-ba. Azt hiszem elvesztettem ezt az előbb, igen. 2Mózes 19-ben. Itt 

mondja Mózesnek a Sinai hegynél, hogy le fog szállni egy felhőben. És 19 

részben 16 vers mondja, hogy jött… nem, igen… „És lőn harmadnap 

virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen 

erős kürtzengés; és megrémüle mind az egész táborbeli nép.” Egy nagy zaj 

olyan nagy, hogy megrengeti az egész földet talán. És ha tudod a történetet, amit 

Branham testvér mond, kezded látni, hogy ezek a dolgok fontosak. Nagyon 

fontosak. Tehát megyünk a 24-es versben, ő leszállt a harmadik nap, ők odaértek 

a Sinai hegyhez a hónap első napján és a hó harmadik napján ő leszállt, de mikor 

megyünk a 24:16-ba azt mondja, hogy: „És az Úr dicsősége szálla alá a Sinai 

hegyre, és felhő borítá azt hat napon át.” És utána a hetedik napon Ő beszél 

Mózessel. Fontos. A Felhő leszállt mielőbb Mózes felmehetett volna a Felhőbe. 

Igen? Ez egy nagy része a vitáknak, amelyeket látunk ma és a Felhőnek a 

hitelrontása. A Felhő leszállt előbb, mint Mózes felmehetett a Felhőbe. Ő a 

hetedik napon ment fel, amely a hónap tízedik napja is mivel a Felhő a 



harmadik napon szállt le, és hét napig maradt és ő a hónap tízedik napjában van 

és mondtam néktek, hogy 10 és 7 együtt mennek. Mivel a Jelenések 10:7 

ugyanaz az esemény, amely a Jelenések 10-ben történik. 10 és 7 együtt mennek 

és a kettő együtt 17, amely ugyanúgy egy kritikus szám. A 17-es győzelem és 

ítélet együtt. Jó, megismétlem ezeket és amilyen gyorsan csak tudok, megyek 

tovább. 1962 december 22-én Branham testvérnek megvan az, amit a szegletkő 

látomásának nevez. Van egy látomása és abban a látomásban ő a szobában van 

reggel tíz óra körül és hirtelen van egy látomása és látja azokat a szürke 

madarakat, amelyek jönnek és később olvasni fogunk a látomásból. És egy 

piramisforma és ott vannak az ágon és elmennek és még nagyobb madarak, 

fehér galambok jönnek, és egy piramis alakul ki 7-es alakzatban és repül, és 

utána egy robbanást hall az égben és az örökkévalóságból 7 Angyal jön és meg 

van fogva a 7 Angyal együttállásába és el van véve Lélekben. Jó tehát mindez 

1962 december 22-én történik. Másnap Branham testvér, ez szombaton van, 

tehát másnap elmegy a gyülekezetbe és beszél erről egy kicsit, de nem leplez le 

semmit, csak beszél róla. Hogyan történt, hogyan volt tegnap a látomásom… A 

hely, ahol erről prédikál és feltárja azokat a dolgokat, amelyek azzal mennek, 

annak a magyarázata, amit ő hisz, hogy történik, az „Ez a Vég, Uram?” -ban 

van. „Ez a Végnek a Jele, Uram?” És ezt 1962 december 30-án hirdette. 

Szombaton van neki a látomás, eltelik 7 nap és a 8-ik napon ő azt a 

magyarázatot adja arról, amit ő hiszi, hogy az. És hirdeti az üzenetet ott, ahol 

kezdi magyarázni azt, amit látott, 8 nappal később. A 8-as az örökkévalóság 

száma, a 8-as az új nap. Mindnyájatoknak megvan ez? Ez fontos. 8 nap után 

beszél róla a Gyülekezetnek. Látni fogjátok, hogy a 8-as a továbbiakban újra és 

újra meg fog jelenni. Feljegyeztem a naptárban a szombati látomást és a 8-ik 

napra az „Ez a Végnek a Jele, Uram?” 8 nappal később. Fel fogom olvasni ezt 

az idézetet hosszú, de hallgassátok. Itt a látomásról beszél. „Ez a Végnek a Jele, 

Uram?”, 1962 december 30: Most ebben a látomásban, úgy ahogy beszéltem, 

néztem és egy különös dolgot láttam. Most úgy tűnt, hogy az én fiam József 

mellettem állt vele beszéltem. Most, ha figyelmesen követitek a látomást, látni 

fogjátok, hogy miért állt ott József. Néztem és egy nagy bokrot láttam és azon a 

bokron egy madarakból álló együttállást, kicsi madarak félhüvelyknyi a fél 

hüvelyken, kicsi veteránok voltak. És a madarak lefelé voltak 2 vagy 3 a felső 

ágon, 6 vagy 8 a következőn, 15 vagy 20 a következőn, lefelé jövén egy piramis 

formában és azok a kis madarak, azok a hírnökök és eléggé fáradtak voltak és 

kelet felé néztek. És én Tucsonba voltam, Arizonában, a látomásban. Ez 1962 

december 22-én van, amikor a látomása van. Nagyon keveset beszél róla 23-án, 



de 30-án 8 nappal később megadja annak a kinyilatkoztatását. És ő meg mondja 

nekünk hol lesz ő, Tucsonba, Arizonába. A látomásban Ő szándékosan tette azt, 

hogy én nehogy tévedésben legyek az én hol létemről, levettem magamról egy 

bogáncsot a pusztában. És mondtam: „Tudom, hogy ez egy látomás és tudom, 

hogy Tucson-ban vagyok és tudom, hogy azok a madarak jelképeznek valamit és 

hogy ők kelet felé néztek. És egyszer csak elrepültek és kelet felé repültek. És 

miután elmentek egy nagyobb madarakból álló együttállás jött, olyanok voltak, 

mint a galambok hegyes szárnyakkal, egy szürkefajta, színre világosabbak 

voltak, mint az előzőek és gyorsan kelet felé jöttek. És mindjárt, amint már nem 

láttam őket, nyugat felé fordultam és ott volt egy robbanás, amely megrázta az 

egész Földet. Van egy robbanás. 1962 december 22. És mondta: „Ne tévesszétek 

el ezt és biztos, hogy helyesen fogjátok érteni a szalagon.” Miért? Mert a 

szalagról hibásan tudod érteni ezt. Tudod hallgatni a szalagot és hibásan érteni 

azt, de vigyázz, hogy helyesen értsd azt. Először egy robbanás utána úgy 

hangzott, mint egy hangrobbanás, vagy hogy mondják annak, amikor a repülők 

elhajtanak, és a hang visszajön mindent megrázott zajjal. És aztán olyan volt, 

mint egy hasadt dörgés és villám, én nem láttam a villámot csak a robbanást 

hallottam, amely úgy hallatszott mintha délen lett volna Mexikó felé. De 

megrázta a földet és én akkor nyugat felé néztem és valahol a távolban láttam 

valami együttállást jönni. És úgy tűnt, mintha valami pici pontok lettek volna, 

nem kevesebb, mint 5 és nem több mint 7 és piramis formában voltak, mint a 

madarak. És mikor jöttek a mindenható Istennek az ereje felemelt, hogy 

találkozzam velük. És nem hagyott el, 8 nap telt el azóta és nem tudom 

elfelejteni. 8 nap tartsátok eszetekben 8 nap. És semmi sem zavart úgy, mint az, a 

családom meg fogja nektek mondani. Tudom látni azokat az Angyalokat, azokat 

a szárnyakat, amelyek gyorsabban haladtak, mint a hang. Ők az 

örökkévalóságból jöttek egy pillanat alatt, még annyi idő sem, hogy pislogsz. Ott 

voltak, nem volt időm, hogy számoljak csak annyi, hogy megnézem. Erősek, nagy 

és hatalmas Angyalok. Nagyon fontos. Nagyok és hatalmasak. Nagy és hatalmas 

Angyalok. A fejek és a szárnyak fehérek, mint a hó. Ők gyorsan haladtak és 

mikor elhaladtak el lettem ragadva ebbe a piramisba. Egy együttállás. Ő mindig 

együttállásnak (szó szerint csillagkép, konstelláció) nevezi azt. Ámen! Ez az a 

látomás, ami volt neki és róla kezd beszélni. És aztán a „Ez a Végnek a Jelé” -

ben ő mondja: 6 egymást követő állom és utána a látomás befedte azokat. Most, 

ha nem olvassátok jól, ez egyszer figyelmesen, el fogjátok veszíteni azt, hogy mi 

történik. De 6 különböző embertől van 6 álom és azt mondja, hogy be vannak 

fedve azzal a látomással. A látomás, ami volt neki, a kő volt az, ami leszállt. 



Tudjuk, hogy a piramisról beszél, a gyülekezetről, amely épül és az összes 

szűzről, akik Krisztushoz jönnek, és hogy a végnél jön Krisztus és egyesül a 

gyülekezettel, a kő az, ami jön, a Fej, amely jön a Testhez. Erről beszél újra meg 

újra és utána róla beszél, még mielőbb oda jutnánk, hogy a piramisról és a kőről 

beszéljünk. Igen? És utána az Angyalok piramis alakzatban jönnek. Igen? Az 

együttállás. Utána mondja, hogy 6 ember jött hozzá, egyik a másik után, 

álmokkal. És mondja: „Én nem adtam nektek eddig egyetlen magyarázatot sem, 

most adok nektek.” És mondta: „Mind a 6 ember itt ül most. Mind itt vannak a 

gyülekezetben.” Az első Junior Jackson volt. És az ő álmában Branham testvért 

látja, ahogy valamit vesz a levegőből, olyan mint egy emelőrúd és levágja annak 

a hegynek a csúcsát és belül íratlan fehér kő van, amelyre a nap addig nem sütött 

és ő később mondja nekünk, hogy az, az Írásnak az a része, ami még nem volt 

feltárva. A megvilágítás, a megértés nem volt ott addig és ő leveszi a 

szegletkövet és ő valami furcsát mond, amire szeretném, ha nagyon 

odafigyelnétek. Junior Jackson álmáról beszél és mondja: „Ez teljes mértékben 

azonosan van értelmezve az ő álmával…” itt Junior Jackson álmára gondol, 

„minden befejezve azonosan az Isten Igéjével, a 7-ik Hírnök be fogja fejezni, a 

7-ik Üzenet be lesz fejezve és utána a 7 mennydörgés, és ő látta a szegletkövet 

felborítva.” Miről beszél? Elvette azt és a kő felborult és ő nézett belülre, és 

emlékezzetek, hogy Junior Jackson látta a felborult követ. Nagyon fontos. 

Elkalandozom, mondván azt, hogy minden, ami összefüggésben van ezekkel a 

pillanatokkal, kritikus. Nagyon-nagyonfontos. És kell, hogy nagyon figyelmesek 

legyetek. És hogy imádkozzatok kinyilatkozásért, mert a ti elmétek egymillió 

éven belül sem fogja megérteni. Ez csak Istentől való közvetlen 

kinyilatkoztatáson keresztül jön. Tehát Junior Jackson látja a levett csúcsot és a 

fehér követ és utána Branham testvér mondja: „Állj meg és nézz” és ő nyugatra 

megy. És a következő álom Beeler testvéré, és én itt hiszem, hogy ő egy folyó 

egyik oldalán van és Branham testvér az élet folyónak a másik oldalán van és 

nyugatra mennek, és Branham testvér elküldi a nyájat kelet felé és azt mondja 

Beeler testvérnek, hogy a folyónak, ennek az oldalán tartsa őket, és a nyáj a 

Gyülekezet és ti keleten vagytok, nekem nyugatra kell mennem. És utána Roy 

Roberson testvérnek van egy álma és ismét valami nyájjal nagy fűben, nem 

emlékszem rá, nincs mindenre idő. Collins testvérnőnek van egy álma egy 

lakomáról, amely Orman Neville testvér által van felszolgálva az Imaházban, és 

ő egy kicsit össze volt zavarodva, mert ö felszolgált egy vacsorát az Imaházban 

és úgy tűnt mintha egy menyegző lett volna. És ő felszolgálja a vacsorát és a 

testvérnő mondta, hogy az a legjobb ennivaló volt, amelyet valaha evett. Utána 



Parnell testvérnek van egy álma, de nem emlékszem az álom részleteire. Igen, 

tehát a Gyülekezet rendezve lett… új épület, egy másik új, vagy ez felújítva. És 

mondta, hogy olyan volt, mint egy zártkörű féle gyűlés a diakónusoknak és az 

oszlopos tagoknak. Félretéve érezte magát, kiment, meglátta Branham testvért 

kint és utána Branham testvér megmondta neki, hogy mit tegyen, majd Branham 

testvér nyugatra ment. Tehát Branham testvér mindig nyugatra ment. Utána jön 

Seffy testvérnő és van egy álma, nyugaton van és egy idős embert lát fehér 

szakállal és fehér hajjal és ő tudta, hogy Illés az, de mikor beszélt a hangja 

Branham testvéré volt. 6 álom, 6 különböző ember és mind ott voltak és tanuk 

voltak akkor, mikor elmondta azt. És aztán elkezdi megmagyarázni az álmokat 

és addig nem adott egyetlen magyarázatot sem. És aztán ő kezdi elmondani a 

látomását, ami évekkel azelőtt volt, amelyben szétszórt köveket lát az 

udvarában.  És van ott egy ember felszereléssel, aki elkezdett mindent széttörni, 

és megüti az öklével, aztán elesik, ő felemeli, elnézést kér és mindent, aztán 

mondja: „Mikor látjátok ezt, menjetek nyugatra.” És utána ugyanabban az 

időben ő kijön és lát néhány jelzést az udvarban és megkérdezi azt az embert, 

hogy mi történik, és ő mondja neki, hogy tágítani fogják az utat és le fogják 

rombolni az udvart. És utána megy és beszél egy baráttal az úton túl, aki a 

városépítésnél dolgozott, aki azt mondja neki, hogy csak a kaput fogja tönkre 

tenni. És a kapuja kőből volt. Akkor vette észre, hogy valami passzol, belenézett 

a könyvbe, és valami kövek voltak, beton maradványok és akkor jött rá, hogy a 

kapuja tönkre lesz téve. És rájött arra a látomásban, hogy akkor kellet, hogy 

nyugatra menjen, mivelhogy a látomásban, ő és a családja egy fedett szekéren 

voltak, nyugat felé tartván. És ő tudta, hogy ez nem egy látogatás lesz, hanem 

egy költözés. Mivel egy préri szekéren voltak, és az következik, hogy nyugatra 

költözzenek, tehát tudta, hogy mit kell tennie. És utána mondja: „6 álom és az a 

látomás befedte azokat”. Most, ha nem figyeltek, mondani fogjátok, hogy 6 

álom van és a látomással 7 van. De van még egy álom, amit Branham testvér 

bevezet. December 22-én Branham testvér mondja: „Reggel 3 körül 

ébredtem…” „… és vittem egy pohár vizet Józsefnek és utána betakartam az 

ágyban…” „és visszahelyezkedtem az ágyban és volt egy álmom…” „és láttam 

egy nőt, aki az anyám kellett, hogy legyen és egy férfit, aki az apám kellett, hogy 

legyen…” „és ő 3 sarkú bottal ütötte őt.” És azt mondta, hogy az a bemerítés 

háromságban, és akárhányszor ő felkelt, ő ismét megütötte azzal őt, és utána 

Branham testvér galléron ragadta őt és azt mondta: „Ne tedd ezt, ha valami 

bajod van vele, akkor velem van valami bajod.” Nagy izmai voltak és az ember 

félt tőle. Emlékeztek? Egy hullámhosszon vagyunk. Az a 7-ik álom. Teljes a 7-



ben. És majd a látomás a 8-ik. A szegletkő, az új nap, az örökkévalóság. És 

aztán történetesen 8 nappal később, prédikált róluk. Jó, menjünk tovább. 

Branham testvér álma és aztán a látomás a szegletkővel. Aztán nyugatra megy, 

és január elején érkezik. És aztán Isten mondja neki egy reggelen, hogy menjen 

a Sabino kanyonba, és ő felmegy és ő ott a Pulpit (szószék) kőhöz megy és 

felemeli a kezeit és valami megütötte a kezét, ő odanézett és egy kard volt az, 

aztán egy Hang mondta: „Ez Isten Kardja.” És ő mondta: „Egy kard, ami a 

Királyé?” És a Hang mondta: „A KARD.” Tudjuk, hogy a Kard az Úr Igéje és ő 

ezt többször mondta. Ő mondta: „Ez szép, tökéletesen illeszkedik az én 

kezembe.” Az Úr Igéje mindig a prófétákhoz jön. „Mert semmit sem 

cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a 

prófétáknak.” mondja Ámosban. „És az a kard, a Király Kardja tökéletesen 

illeszkedett az én kezembe.” Ámen? És aztán elment, eltűnt. Aztán február 28-án 

készült egy fénykép egy nagyon nem szokványos Felhőről, amely megjelent 

Flagstaff felett Arizonában. Most itt mindenki mindenféle magyarázatot akar 

adni, de nem kell semmit sem megmagyaráznod, ha jól figyelsz arra, ami 

történik. És ahogy Isten kinyilatkoztatást kínál, csak figyeljetek a dolgokra, ne 

találjatok ki dolgokat, ne rejtsétek el a dolgokat, ne utasítsátok el azt, hogy 

megnézzétek azokat, figyeljetek mindenre és lássatok. Hisz tudjátok miről 

beszéltem szerdán, egy prédikáció volt szerdán, ami előfutára ennek, és nem is 

értettük meg mindezeket szerdán, de fogadjátok örömmel az Igét az elmében és 

aztán keressétek az Írásokban, hogy lássátok, hogy úgy vannak-e a dolgok. Hisz 

a Thessalonikabeliek azért kutatták az Írásokat, hogy lássák, hogy a dolgok nem 

úgy voltak. És Branham testvér mondja, hogy milyen gondolattal jössz a 

gyülekezetbe, ha azért jössz, hogy problémákat keress, találni fogsz eleget. De 

ha azért jössz, hogy Krisztust keresd, meg fogod találni Őt. És mikor 

tanulmányozod ezt, Krisztust keresvén, az Ige beteljesülését, és az ígéretek 

beteljesülését, akkor lásd, hogy Ő pont ott van és könnyű meglátni Őt, de ha te 

hibákat nézel és problémákat keresel, fogsz találni eleget. Ugyanúgy van, mikor 

az Igére nézel. Pontosan úgy, nincs különbség. Tehát február 28-án 

naplementekor, nagyon fontos, pontosan naplemente előtt. Branham testvér 

mindig erre a szövegre gondol az Írásból, hogy a világosság keletről jön és 

nyugatra megy, és ugyanígy lesz az Ember Fiának eljövetelekor és mondja, 

hogy a Világosság állandóan nyugat felé utazott. És most van az idő, hogy a Nap 

lenyugodjon a horizont alatt. A világ a felé halad, hogy teljes sötétségbe menjen, 

mondja ő. De világosság lesz az estidőben. Hányan emlékeztek? Mindezek 

nagyon fontosak, nemcsak holmi beszédek, amiket valaki elmond. Mindaz, amit 



ő mond oly fontos és Isten meg fogja erősíteni ezt a Felhőben… hogy amit Ő 

mond az Igazság. Tehát ők elkészítik a fényképet és ez az a fénykép, amelyet 

1963 február 28-án készítettek. Most ez a fénykép, ezt a Felhőt nagyon sokan 

látták és sokan készítettek róla képeket. És tudjuk, hogy megjelenik a „Life” 

magazinba és beszélnek róla, ez a fénykép a magazinból van, de volt egy ember 

Tucsonba, aki látta a Felhőt azon a napon és ő dr. James McDonald volt. És ő 

Arizonában az egyetemen professzor volt, és ő jártas volt a légkörben és felhők 

keletkezésében. Ez több mint amit el tudunk képzelni. A Felhő hol jelenik meg? 

Vesszük, az egész bolygót, kiterítjük a térképet és hol jelenik meg a Felhő? 

Pontosan ugyanazon a helyen ugyanabba a zónába, ahol Branham testvér 

mondta, hogy ő lenni fog és ő elmondta ezt decemberben, ő látta a Felhőt 1962 

december 22-én. 2 hónappal mielőbb a Felhő megjelent volna ő mondta: „Van 

egy együttállás Angyalokból piramis formájában és én fogva vagyok benne.” 

Erős Angyalok voltak és fehérek voltak, mint a hó. Valaki mondta: „Hát 

Flagstaff itt fent van északon és Tucson lent van. Terítsétek ki az egész világ 

térképét és mondjátok meg hol jelent meg a Felhő? Megjelenhetett volna 

Washingtonban vagy Oroszországban. Megjelenhetett volna bárhol, de hol volt? 

Arizonában, Flagstaffba. És hiszem, hogy Branham testvér elmondja nekünk, 

hogy miért volt észak-nyugaton a helytől, ahol mondta neki, mert ő mondta, 

hogy Tucson mellett lesz. És én hiszem, hogy ő tisztán magyarázza, ha figyeltek 

az idézetekre. Branham testvér tudta hol jelent meg ez a Felhő. Olvassátok az 

idézeteket, ő tudta. Ő nem csupán elolvasta a magazinból a cikket, mert 

részleteket ad meg melyek csak a „Tudomány” magazinból lehetett volna meg 

neki vagy az időjárás jelentésből, tehát ő olvasott más cikkeket is nemcsak a 

„Life” magazinból. Nyilvánvaló, amikor az idézeteket olvasod. Tehát ő nem 

műveletlen és nem is az a tény, hogy nem tudja, hogy hol keletkezett a Felhő, 

nem is az, hogy nem tudta, hogy mi történik ezzel a Felhővel. Kell csak, hogy 

figyeljetek, és hogy higgyetek. Tehát egyesek azt mondják, hogy csupán egy 

„Thor” rakéta robbanása. Hallottatok erről? Eléggé fantasztikus, ha ez egy 

„Thor” rakéta robbanása, ez egy nagyobb csoda, mint egy természetfeletti felhő. 

Ha ez egy „Thor” rakéta, akkor Isten erősebb, mint ahogy azt a kritikusok 

gondolják. Nézzétek miért. A Vanderburgi Bázis a térkép baloldalán van és a 

rakéta nagyjából 4 órával hamarabb robbant fel, mint ahogy a Felhő Flagstaffba 

megjelenik. Felment délután, valami történt és szándékosan felrobbantották 44 

kilométer magasságban. 3 órával és 48 perccel később van egy felhő, ami 

megjelenik Arizonában, Flagstaffban. És az a felhő 43 km-en át képződött és a 

kritikusok azt mondták, hogy a rakéta 44 km-en robbant és a magasság 



megegyezik, mivel a cikk mondta, hogy túl fent volt a felhők számára. De az a 

rakéta felrobbant, és ha figyelmesen olvassátok, dr. James McDonald aki járatos 

a légkör tudományában és a felhők képződésében, olvassátok el az ő 

gyászjelentését, fent van a neten. A szakember mondja, hogy nem lehetett egy 

repülőgép, és azt hiszem, van egy cikk a „Tudomány” magazinban, nem vagyok 

benne biztos, végigmegy az összes rakéta üzemanyagon, ammóniából, 

alkoholból és mindenféléből összerakva és ő mondja, hogy abban a rétegben 

nem formálhattak ködöt vagy párát. Elpárolgott volna mivel nincs nyomás. És 

mond olyan dolgot, amit én nem értek. Megmagyarázza, miért nem hiszi azt, 

hogy bármely üzemanyagról volna szó, amit ő ismer. Meg tudjátok nézni, fent 

van a neten, keressétek, és ne csak azt vegyétek, amit egy személy mond, hogy 

egy „Thor” rakéta volt, ha veszitek azt, amit egyesek mondanak, hogy egy 

„Thor” rakéta volt, akkor nem akartok hinni. Mivel nem ellenőriztetek semmit, 

nem tanulmányoztatok semmit. Csak vettétek azt, amit valaki mondott. Hasonló 

volt azzal, ami a szívetekben van és mondtátok: „Ez az, ez egy „Thor” rakéta 

volt”, de ha azt mondjátok, hogy nem egy „Thor” rakéta volt, akkor 

mondhatjátok azt, hogy nem értitek. Nem tudom mi az, ha egy rakéta vagy egy 

felhő vagy mi az. De az valami. És azok, akik az Urat várják meg fogják újítani 

erejüket. „Derűben és bizalomban lesz az erősségetek.” Pihenjetek és várjatok. 

Azok a rakéta maradványok 3 órán és 48 percen keresztül kellett volna, hogy 

menjenek, hogy Flagstaffba érjenek a fényképezés idejére. 816 km van, vagyis 

216km/h –val kellett volna, hogy menjenek és vagy, hogy megtartsa formáját az 

egész időszakban, úgy, hogy senki se lássa. Nincs egyetlen kép sem, egyetlen 

jelentés sem, semmi Kalifornia és Flagstaff között, senki se látta, egészen addig, 

míg meg nem jelent Flagstaffban. Vagy lehet nem egy gyűrű volt, lehet csak 

maradékok voltak, nem lehetett látni, mert nem köd formájában volt, és mikor 

Flagstaffba érkezett, Isten körbe forgatta, hogy láthatóvá váljék. Lássátok 

milyen nevetséges ez? Abszolút képtelenség, ha választod azt, hogy hiszed ezt 

és hogy választod azt, hogy higgyél egy hazugságot és ily mód elvesszél. És 

figyeljétek meg a menetirányt, kelet lett volna és egy kicsit észak. Amikor 

tanulmányozták a képet a Felhő dél-keletnek ment 150 km/h –val, nem 216 

km/h –val. Ha Kaliforniából jött volna Arizona felé, akkor 216 km/h –val kellett 

volna, hogy menjen, hogy megtartsa formáját, hogy ne lássa senki, amíg 

Flagstaffba érkezik, hogy megtartsa alakját 816 km után 216km/h sebességgel, 

hogy ne terelődjön el, hogy megtartsa alakját, hogy megjelenjen Flagstaffba, 

hogy megálljon, hogy megváltoztassa az irányát dél-kelet felé, és hogy 

lelassuljon 150km/h–ra. Ki hiszi azt, hogy egy „Thor” rakéta volt? Kell, hogy 



hited legyen. Kell, hogy nagy hited legyen, hogy elhidd, hogy egy „Thor” 

rakéta volt. Visszanézhetsz és spekulálhatsz, hogy ez volt vagy az volt, de egy a 

leghíresebb tudósok közül a világon a felhők képzésében Tucsonban volt és látta 

azt. És megzavarodott lett és nem tudta, hogy mi volt az. Az Isten tudja, mit 

cselekszik. Tudtok nézni és mondani: „Most tudjuk, hogy mi volt az.” Akkor ő 

nem tudott semmit, csak azt, hogy még ilyen Felhőt nem látott addig, és nem 

tudja megmagyarázni hogyhogy ott van, vagy hogy mi az. És ő ír néhány cikket, 

egyeseket a felhőről, másokban megemlíti a Felhőt, és volt valami, amit ő 1963 

szeptemberében még tanulmányozott. Ő el volt ámulva ettől a Felhőtől és a 

„Weatherwise” magazinban ír egy cikket az első oldalon van, ahogy kinyissátok 

a magazint az első oldalon,1963-ban. És mondja: „Sorban olvasom a 

megfigyelők beszámolóiban azt a hangsúlyos megjegyzést…” Azok, akik a 

képeket küldték, szemtanúk voltak, mert bekérte az összes lehetséges 

információt arról. És begyűjtött 85 képet 35 helyről és kiszámította milyen 

magason volt az, és milyen hosszú és milyen széles. És akkor még ne is 

említsük, hogy 30/50 volt, amelyek igencsak biblikus számok. 30 az 50-en. 

Tehát ő mondja: „Sorban olvasom a megfigyelők beszámolóiban azt a 

hangsúlyos megjegyzés, hogy egész addigi életükben a felhők megfigyelése 

során soha ilyen gyönyörű felhőt nem láttak, mint ez.” Beszámoló, beszámoló 

után. Az nem az, hogy mindnyájan a barlangból voltak 1963-ban és okosak 

lettek 2014-ben. Ezek intelligens emberek voltak, akik logikusan gondolkodtak. 

Az nem az, hogy mindnyájan Flagstaffból hibbantak és furcsák. Azok okos 

emberek, az egy professzor volt, egy lektor és tudós ember az Arizonai 

egyetemen. És ő látta azt. Az Úr jó. Nem tudom, hogyan tudjátok azt hinni, 

hogy egy „Thor” rakéta csinálta. De ha így akartok hinni, szabad nektek. Még 

sok minden van, de nincs idő, hogy mindenbe bemenjek. A következő probléma 

az, hogy sok idézet van, ahol Branham testvér mondja, hogy ott állt és a Felhő 

emelkedett és fényképek vannak azzal a nappal, amelyen ott volt, és az összes 

idézet, és nyilvánvaló az, hogy Branham testvér nem volt ott. A fénykép 1963 

február 28-án történt, mert ő mondta, hogy egy nappal előbb volt, mint ahogy 

lelőtte a vaddisznót. A szezon elkezdődött március elsején egészen március 10-

ig. És ő ott volt Jean Norman-nal és Fred Softman testvérrel, ők 3-an voltak. És 

nagyon komoly furfangosságot kell kitalálnd, hogy betedd Branham testvért a 

Felhő alá vaddisznókra vadászva a 2 testvérrel február 28-ra, nagyon nehéz. És 

itt jön a második rész a vitáról. Miről beszélt ő? Tulajdonképpen ő az autóval 

ment Texasba, Houstonba március 4-én és próbált egy fiatalembernek és egy 

hölgynek kegyelmet szerezni, akik megöltek valakit, és az ifjú mostohaapja 



történetesen az, aki a cikkeket írta Branham testvérről Texas-Houston-ban mikor 

a Tűzoszlop leszállt és mindezek. Mr. Aires. Az ő mostohafia volt. Tehát ő 

megy és beszél az ügyvédekkel és a bírókkal és azoknak életfogytiglant adnak, 

vagy ilyesmi kivégzés helyett. Tehát azon az estén ő prédikál egy Üzenetet „Egy 

Abszolút”  címmel, Texas-Houston-ban, este és mondja: „Örülök, hogy veletek 

lehetek ezen az estén.” Ő egész nap ott volt és este mondja: „Én vissza kell, 

vezessek Arizonába.” Tehát Texas-Houstonból Arizonáig 17-18 órás út lenne a 

mai autópályákon. Mit gondoltok mennyi időben tellett ez 1963-ban Branham 

testvérnek? Vannak köztetek olyanok, akik vezettek 1963-ban, nem olyan volt, 

mint ma. Körülbelül 20 órába tellett neki, becslésem szerint. Tehát nem volt 

hogyan, még ha el is ment volna mindjárt a szolgálat után, nem látom hogyan 

érkezett volna vissza Arizona-Tucsonba, délutánig vagy estig, 5-én. Aztán ő 

megy a tábor övezetébe az ő barátaival Jean Normannal és Fred Softmannal a 

kempinghez 6-án. És aztán mikor a robbanásról beszél, ő mondja „hogy egy 

nappal előbb egy szép vaddisznót lőttem és a másik kettő nem fogott semmit.” 

Tehát egy nappal azután volt, hogy vadászni volt. És azt 8-ra sorolja be. És azon 

a napon George Smith és családja jön, ha olvassátok a „Hívők újságát” 1962-

ből ott tisztázza az eseményeket és George Smith mondja, hogy az 8-án volt. Én 

nem tudom, nem mondhatom, nem voltam ott. De ő nem lehetett ott és nem 

lehetett elragadva a Felhő együttállásba, ez nem történhetett meg 7-énél 

hamarább. Tehát vagy 7-én volt vagy 8-án. De én arra hajlok, hogy higgyem azt, 

hogy 8-án volt. De 7-én is lehetett volna. Ha figyeltek az a Felhő leszállt 

Arizona-Flagstaffba és ők naplementekkor fényképezték le. És ha olvassátok a 

cikket a „Life” magazinból, amelyben a 112-ik oldalon jelenik meg. Nem itt 

van, sajnálom, „Weatherwise” -ben van vagy máshol, mondja, hogy a Felhő 28 

percen keresztül volt megvilágítva napnyugta után, február 28-án, 28 percig volt 

megvilágítva. Azt hiszitek, hogy Isten azt akarja, hogy bármit lássunk? Talán a 

28-as egy fontos szám, mondjuk. Tehát 28-án napnyugtakor leszáll és 28 percen 

át meg van világítva. És van egy kép itt a „Weatherwise” -ben az első oldalon, 

egy kép Új Mexikó felől fotózva, ahol azt a képet, melyet látunk sima (lapos) és 

az egész föld be van sötétedve. Mivel a Felhő oly magasan volt 44 km-en, hogy 

a Nap leáldozott a Föld íve alá és a horizont alatt volt, úgyhogy minden sötét 

volt lent a földön, de a Nap sugarai még mindig ragyogtak fent a Föld mellett, 

megütvén a Felhőt és a fény visszaverődött a Földre, úgyhogy a Felhő meg volt 

világítva és Branham testvér Tűzoszlopnak nevezi. És ő mondja, hogy ugyanaz 

a dolog volt, mint a Texasi Houston fényképen. „Mondtam nektek, hogy láttam 

egy Tűzoszlopot és a tudomány végre lefényképezte…” és ő többször is mondja, 



hogy ez egy és ugyanaz a dolog. Ugyanaz a dolog a fényképen, mivel sötét volt, 

de világosság volt egy helyen, vagyis ahol a Felhő volt. A Felhő 

visszaragyogott le a földre és mondta, hogy az emberek csodálták az ezüstös 

ragyogást, ami a Felhőtől jött. 28 perc napnyugta után. 28-as történetesen az élet 

száma, az asszony ciklusa, aki életet hoz, az 28 nap. A lepel, amely a Szentek 

Szentjét takarta be, ott volt egy lepel, az a lepel 28 könyöknyi volt (12,8 m). És 

az a lepel az Életet takarta be. Bámulatos dolgokhoz fogunk eljutni, úgyhogy 

kössétek be az öveket. Isten eltépte azt a leplet, amikor Krisztus meghalt. Mivel 

az Élet megmozdult, az Élet elköltözött abból a dicsőségből, amely a Táborban 

volt és az Élet elköltözött és kijelentette, hogy Krisztusban volt, aki meghalt, 

nem volt többé abban a „shekina” dicsőségben, és eltépte azt a 28 könyöknyi 

leplet. Ugyanakkor az a függöny 10 függönyből volt készítve, egybe varrva. A 

10-es a parancsolatoknak a száma, ami Mózesnek lett adva, és 10 annak a 

résznek a száma, amelyben a titkok lesznek kinyilatkoztatva a 7-ik Kornak, a 

Hírnökének. A10-es egy fontos szám. Aztán a függöny a közepén van 

elszakítva, 5 egybevarrva az egyik oldalon és 5 a másikon. És 2 kőtábla van 10 

parancsolattal és 5 bölcs és 5 bolond szűz. Én nem értem mindet, olyan dolgokat 

mondok nektek, amelyeket meg sem tudok megmagyarázni. Néhány dolgot 

megértek, másokat nem, de bámulatos, ami történik a 28-ban. A 28-as 8-szor fog 

megjelenni, még 6, 7, 8-szor, ahogy beszélünk, tehát emlékezzetek és a 28-as az 

élet száma. Ez a Felhő leszállt 28-án és valami összefüggése van az élettel. 

Kérdezni akarom, melyik magazinban jelent meg? Az összes magazin közül, 

amelyikben megjelenhetett volna, megjelent a „Life” (élet) magazinban. És ez 

egy Felhő képe mely megjelent február 28-án és meg volt világítva 28 percen 

keresztül napnyugta után, az Isten mondani akar valamit nekünk. Ha hiszel, látni 

fogod, ha nem akarod látni, nem fogsz hinni. Ismert valakit Branham testvér a 

„Life” magazinnál? Ez egy összeesküvés? Ha ez egy összeesküvés, Isten benne 

van. Mivelhogy senki sem tudná azt úgy összehangolni, senki sem tudta volna a 

Felhőt oda tenni. Senki sem tudta volna megvilágítani, senki sem tudta volna azt 

tenni, hogy leszálljon 28-án és senki sem tudta volna betenni azt az „Life” 

magazinban. Ez feljebb van egy személy befolyásának az erejénél. Vagy némely 

embereknél vagy valami emberi csoportoknál. Kell, hogy hited legyen, hogy ne 

hidd ezt. Hogy higgy, a kritikusoknak nagyobb hit kell, minthogy elhidd azt, 

amit Isten tett. Még csak a 20%-ig jutottunk el abból, ami van ma nekünk. 

Sokkalta több van. Ez még csak a kezdet, tovább megy, mint ahogy szétbontasz 

egy hagymát egyik réteg a másik után bizonyítékok, hogy ez Istentől volt. És Ő 

bebizonyítja az Ő Igéjében, bebizonyítja napok által, a matematika által, a 



tudomány által. És bebizonyította az én szívemben. Ámen! És látjuk, hogy a 28-

as az életnek a száma. Máté 28-ban, csak 2 Könyv van a Bibliában 28 résszel: 

Máté az első az Új Szövetségben… Sajnálom, csak két Könyv van az Új 

Szövetségben 28 résszel: Máté az első és az ötödik az ApCsel. Máté és ApCsel 

mindkettőnek 28 van. Máté 28-ban Jézus Krisztus feltámadása van. Véletlen 

egybeesés? Jézus a feltámadott bebizonyította saját magát február 28-án és 28 

percen át meg volt világítva napnyugta után. Mondtam nektek, hogy vegyetek 

pappírt, remélem, van tintátok mivel ez csodálatos. Mindjárt menni fogunk oda 

mivel sokkalta több van. Én azt mondtam próbálom tartani a ritmust. Most már 

nem fogom tartani a ritmust. Emlékeztek, hogy mondtam nektek, hogy a 17-es 

az ítélet száma? És a győzelemé, ők együtt mennek. Ha elolvassátok a Bibliában 

Noé történetét, Noé a tízedik napon ment be a bárkában, még egy nagyon fontos 

szám. És a17-ik napon a mélységnek kutjai kinyíltak. A 17-ik nap rombolás és 

ítélet volt amaz elátkozott világ számára. 17-es ítélet volt, de Noé számára 

győzelem volt és bizonyíték volt, hogy Noé üzenete igaz volt. És Isten 

bizonyította Noét a 17-ik napon. Van értelme. A bárka a 7-ik hónapban a 17-ik 

napon állt meg az Ararát hegyén. Az Isten ítéletének vége lett, a vizek 

visszahúzódtak és Noé és családja győzelmet talált. A 17-es a Győzelem száma 

a hívők számára, de ugyanaz a szám a pusztulás száma a hitetlenek számára. 17-

es győzelem a hívők számára, rombolás a hitetleneknek. Ki akarja találni valaki, 

hogy mikor volt ez hirdetve? Május 17-én. Május 17-e. Az ötödik hónapban… 

és ha megnézitek a prímszámokat: a második hónapban jön a Felhő, a harmadik 

hónapban a következő prímszám Branham testvér el van ragadva a 7 Angyal 

alakzatába. A következő az 5-ös az ötödik hónapban jelentkezik nem egyéni 

kijelentésként, nem csupán a próféta számára, hanem hogy az egész világ 

láthassa. A Felhőt. És ebben a magazinban, ha hiszed győzelem van. Mert a kő 

az, ami leszállt. Ha nem hiszed, akkor ítélet van benne. Branham testvér mondta: 

„Lássátok Őt fehér parókával a legfelső istenség, a Föld a teremtés Bírója.” Ő 

mondja, hogy ítéletben jön, de a Mennyasszony számára szabadulás, de a 

többiek számára ítélet az. És ő mondja, hogy Ő lenéz a Földre, látjátok, lenéz és 

jön, mint Bíró, hogy ítélje a Földet. És a világ számára meg lett mutatva május 

17-én az 5-ik hónapban. Most a Biblia mondja, hogy Noé bement a bárkában a 

második hónap 17-ik napján. Tudjátok melyik hónappal esik egybe a mi 

naptárunkban a második hónap a zsidó naptárral egybevetve? Májussal. Bolond 

vagyok? Olyan fanatikus vagyok, hogy szélsőséghez jutottam és kitalálok 

dolgokat? Vagy tényleg ott van? Pontosan ott van. Noé bement a bárkában 

május 17-ik napján. Nem tökéletesen egyezik a mi naptárunkkal nem tudod 



egymásra tenni de Ő tette azt Május 17-én, hogy mutasson a világ számára – 

győzelmet vagy ítéletet – ti választotok. Győzelem vagy ítélet a ti választásotok. 

És tehát 28 az élet, 17 a győzelem és ítélet. Most menjünk Máté 28-ba. Kérlek 

imádkozzatok, mert félek, hogy ne veszítsek el részleteket mert még nagyon sok 

van. Jó, Máté 28-ik rész. Máté 28-ban a rész kezdődik: „A szombat végén 

pedig a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna, és a másik 

Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak 

angyala leszállván a mennyből, és odamenvén, elhengeríté a követ a sír 

szájáról, és reá üle arra.” Igen. „A tekintete pedig olyan volt, mint a 

villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltőkben 

megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak. Az angyal pedig 

megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a 

megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint 

megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr.” Tehát 

a 28-ik rész az első könyvből, ami az Új Szövetségben van, a feltámadás, az élet. 

Most menjünk a 17-es vershez a 28-ik részben, mondtam néktek, hogy a 28 és a 

17 együtt mennek, az élet, a győzelem és az ítélet. Kezdjük a 16-ossal. „A 

tizenegy tanítvány pedig elméne…” ez Jézus feltámadása után van és mondta 

nekik, hogy találkozzanak a helyen melyről beszélt nekik Galileában. És 

mondja: „A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová…” 

egy hegyhez. Minden történés egy hegyen van, megtörtént a Sinai hegyen, az 

átváltozás hegyén és történik itt egy hegyen Galileába, és történt a mi időnkben 

a Sunset hegyen, az alkonyatban, az idő végén, az utolsó időben, a nemzeteknek 

a kor végén, a világ végén, a Sunset hegyen. El kell döntened, hogy figyelmen 

kívül hagyod ezeket, olyan sok részletet kell megtaposnod, hogy visszautasítsd 

azt, hogy higgy ebben. „… a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket. És 

mikor meglátták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.” A 

Felhő 28-án szállt alá és 17-én volt, ebben a magazinban, lett a világ számára 

bemutatva. Egyesek meghajoltak Előtte, de egyesek kételkedtek. 28,17. A Felhő 

28-án szállt alá és be lett mutatva a világnak, melyik magazinban? „Life” (élet). 

Melyik az élet száma? 28. 28 és 17 együtt ismét. Csodálatos. Több mint 

csodálatos. Meg kell csípd magad. Meg kell kérdezned: Mi ez? Ez a legnagyobb 

szélhámosság a világon, vagy ez Isten? Elrejtve és kinyilatkoztatva 

egyszerűségben. Ez volt az első üzenet, amit prédikált mikor jött, hogy a 

pecséteket hirdesse. Az első dolog, amit prédikált az „Isten elrejtve 

egyszerűségben” volt. Mondta: „Olyan egyszerű, hogy átmegy az okosokon, de 

az egyszerűek örömmel fogadják Őt.” Csak mondanod kell: „Legyen nékem a 



te beszéded szerint” Én hiszek Benne. És később, ha hiszel és gyakorlod a 

hitet, Ő adni fogja a kinyilatkoztatást arról, amit csinál. Ő megmutatja neked, ki 

fogja jelenteni. De előbb hinned kell és hited szerint cselekedned. Ámen! 

Menjünk, beszéljünk… már nem is tudom miről. Menjünk az Apostolok 

Cselekedetében. Az Apostolok Cselekedete a következő hely, ahol találunk, az 

egyetlen hely, ahol az Új Szövetségben még egy könyvet találunk mely 28 

részből áll. Az 5-ik könyv, 28 rész. Ezek a számok mindig összeillenek. Az 

ApCsel 2-ben látunk egy Szent Szellem kitöltetést. És mi az a kiáradás? Miért 

van 28 része az ApCsel-nek? Mivel az ApCsel a Gyülekezet Életének a könyve. 

A feltámadott Jézus Krisztusé az élő Krisztusé, kifejezve magát embereken 

keresztül, akik a Szent Szellem keresztség által jöttek az Életre. A Gyülekezet 

jött az életre, a Szent Szellem keresztség által és utána kijelenti azt az ApCsel-

ben lévő 28 részen keresztül. Február 28-a az 2.28. Van egy prófécia Joel 2:28-

ban, tehát kezdjünk Joel 2:28-al. Joel Dániel és Hóseás után van, Joel… 

magamnak mondom hogy megtalálhassam. Joel 2:28 egy próféciát kezd és az a 

prófécia mondja: „És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és 

prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok 

pedig látomásokat látnak.” Joel 2-ik rész, február a 2-ik hónap, 28-as az élet 

száma, ő a Szent Szellem kiáradásáról kezd beszélni, ami az élet, Jézus Krisztus 

élete a hívőkben. És látjuk ezt a verset ismétlődni, ki tudja hol látjuk még ezt a 

verset ismételve? ApCsel 2, február 2, 2-es szám. De ne menjünk a 28-as 

vershez menjünk a 17-hez mert 28 és 17 együtt mennek. És ha mentek az 

ApCsel 2-höz a 17-es vershez: „És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az 

Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre” 28 és 17 együtt mennek. Joel 

2:28 és ApCsel 2:17 ugyanaz az Írás. De hasonlóképpen győzelem volt az a 

Gyülekezet számára, emlékezzetek 17-es az győzelem. Győzelem volt a 

Gyülekezet számára de ítélet volt mindazoknak, akik nem hitték el, hogy Jézus 

az, akinek mondta magát, hogy az. Mert bebizonyította, ahogy visszajött és 

betöltötte  a Joel 2:28-ból való ígéretet életet hozva a Gyülekezetbe és mikor 

kezdtek látomásaik lenni és nyelveken beszélni és magyarázni a nyelveket, 

akkor annak a házasságtörő generáció számára ítélet volt mivel megfeszítették a 

dicsőség Urát és a 17-es vers győzelem a hívő számára és rombolás vagy ítélet a 

hitetlen számára. Jertek, nézzünk az ApCsel 2:28-ba. „Megjelentetted nékem 

az életnek útait…” melyik az a szó? Mit képvisel a 28-as szám? Vagy 

kitaláljuk ezeket, vagy ez a valóság. „Megjelentetted nékem az életnek útait; 

betöltesz engem örömmel a te orczád előtt.” Mi az a Felhő? Az Az Úr arca. 

Az az Ő arca. Számomra ez öröm. Most mikor Máté 28:17-ről beszéltünk, 



amikor mondja, hogy látták Jézust és meghajoltak előtte de némelyek 

kételkedtek. Emlékezzetek és ne feledjétek, hogy amikor látták Jézust 

meghajoltak előtte de néhányan kételkedtek mivel az a vers össze van kötve 

Róma 9:33-al, de ne menjetek oda még. Írjátok be a jegyzetekbe Máté 

28:17/Róma 9:33, ez a két vers együtt megy. Jó, menjünk vissza. Február 28-án 

a Felhő leszáll és lefényképezték. Branham testvér vadászaton van március 8-án 

és el van ragadva az angyalok által formált együttállásba, ez 8 nappal később 

volt. Ez előtt december 22-én Branham testvérnek van egy látomása, amelyet a 

szegletkő látomásának nevez, látomás, amelyben az angyalok hozzá jönnek 

szombaton és annak kinyilatkoztatását hirdeti az „Ez a Végnek a jele, Uram?” 

prédikációban. Fontos, hogy jól írjátok le a címet, mert 7 szó van a címben (az 

angol nyelvben). Ő mondja ebben „Ez a végnek a jele, Uram?”, vagy, hogy van 

a cím, nem emlékszem, de ti tudjátok melyik az. És ezt 8 nap után hirdette, mint 

ahogy a látomása volt. Az Úr megengedi, hogy a Felhőt lefényképezzék 28-án 

és 8 nappal később Branham testvér el van ragadva a Felhő alakzatába. Van-e itt 

valami összeköttetés? Jó. A kinyilatkoztatás oly nagy, hogy ő nem volt ott 28-

án. Kell, hogy lássuk, hogy miért. Miért? Mindig van egy „miért?”. Utána ő 

visszatár Jeffersonvillbe és itt van nekünk a Felhő fényképe 28-án és 8 nap után 

pénteken, Branham testvért meglátogatta a 7 Angyal és el van ragadva az 

alakzatba. A „Ez a Nap Felkelés” -ében Branham testvér leírja ezt: „Észrevevén 

azt, hogy a mi időnk korlátozva van különösen azoknak a barátok számára, akik 

ezen a telefonon keresztül hallgatják, szeretném felhívni a figyelmeteket ezen a 

reggelen egy fényképre mely nem rég lett lefényképezve egy fényképezőgéppel, 

egy látomás-é, amely itt a táborban volt nekem arról, hogy el kellett mennem 

Indianából Arizonába; ahol kellett, hogy találkozzak 7 Angyallal piramis 

formában. Anélkül, hogy tudjam azt, ami később fog majd történi, amikor 

odaértem, azt gondoltam, hogy az az életemnek a vége lesz, hogy senki sem 

tudná kibírni azt a robbanást; és biztos vagyok benne, hogy ti jól ismeritek a 

történetet. És aztán a Sabino kanyonban egy ugyanilyen reggelen, mint ez 

miközben imádságban voltam, ott egy kard lett a kezembe téve, és mondta: „Ez 

az Ige, és az Igének a Kardja.” Később az Angyalok pontosan úgy jelentek meg, 

ahogy prófétálva volt. Ugyanabban az időben egy nagy fény-csoportosulás ment 

el onnét, ahol én voltam és megmozdult harmincmérföldnyi magasságra a 

levegőben, és kör körül, mint az Angyalok szárnyai és az Égbe piramisformát 

rajzoltak ugyanabban az együttállásban, amiben az angyalok, megjelentek.” 

Tehát az Angyalok az égben ugyanolyan alakzatot rajzoltak, mint amilyet ő 

látott. Amit Branham testvér látott a látomásban, amiben el volt ragadva. Nem 



mondja azt, hogy ugyanaz a felhő volt. Azt mondta, hogy az Angyalok azt a 

formát rajzolták fel, amit ő látott. Nagyon fontos, értenetek kell mindent, amit 

mond. Branham testvér mindig azt mondja, hogy az a világosság felment, a 

felhő felment és hogy lefényképezték, és én ott voltam azon a napon, és mind 

azok a dolgok. Én nem tudok viszonyítani mindezekhez a részletekhez. Én nem 

tudom megmondani, hogy miért mondta a dolgokat úgy, ahogy mondta. Nem 

tudom megmondani, hogy mire gondol, ahogyan elmondja a dolgokat. Mikor azt 

mondja „ugyanazon a napon” egy időszakra gondol? Gondol… nem tudom, 

mire gondol. Nem tudom megmondani, hogy mire gondol. De nagyon sok hely 

van, ahol elmondja, mire gondol, olyannyira, hogy ti észre tudjátok venni, hogy 

mi történt aznap. De csak ha hiszitek. Ha nem akartok hinni, tudok adni úgy 10-

12 idézetet, amely segítsen, hogy ne higgyetek. „A tudomány lefényképezte még 

Mexikóból is, úgy ahogy haladt észak Arizonából.” Nagyon fontos. Ő tudta, 

hogy a Felhő megjelent észak Arizonába, Tucson dél Arizonába van, és ha ti azt 

hiszitek, hogy Branham testvér nem tudta a különbséget, bolondok vagytok. 

Tudta a különbséget Tucson és Flagstaff között. Járt arra nagyon sokszor. 

Ahogyan haladt észak Arizonából ahol a Szent Szellem mondta, hogy leszek 40 

mérföldre (64 km) észak-keletre Tucson-tól. Ő a dél-keleti sarkon van és észak-

nyugatra mozdult és ő mondta, hogy „a Felhő megmozdult észak Arizonából, 

ahová a Szent Szellem mondta, hogy leszek 40 mérföldre, észak keletre Tucson-

tól.” Ő feléje mozog. Ha ti megnézitek a térképen ott, ahol mi mondtuk, ahol ők 

észrevették a képet, dél-keletre utazott. Ha húztok egy vonalat dél-kelet felé 

Flagstaffból az elvisz pontosan a Sunset hegyhez. Ő tudta, hogy Flagstaff felett 

jelent meg, ő tudta, hogy az mozgott. „És az felment az égbe és a „Life” 

magazin kiadta a fényképet”. Mikor? Mikor ment fel? Felment miután ő látta? 

Felment ugyanabban az időben? Azonnal felment…? A „Life” magazin kiadta a 

képet. „Valami rejtélyes messze az egekbe, ahol nem lehetett nedvesség, ahol 

nem lehetett párolgás vagy valami; 30 mérföld magason és 27 mérföld 

átmérőben és egyenesen feljött ahonnan azok az Angyalok voltak.” Lássuk, mi 

mást még mond. Sokan fogják mondani azt nektek, amit Branham testvér 

mondott. De nem sokan fogják elmondani mindazt, amit ő mondott. Kell 

emlékezzetek arra, mikor emberek idézeteket adnak nektek, és idéznek nektek 

valamit, mindig emlékezzetek arra, hogy vannak még más idézzetek is. Azok, 

amelyek adva vannak nem egyedüliek. Ha tudni akarjátok biztosan, egyetlen 

mód, amely által tudni fogjuk, hogy mit próbál Isten nekünk mondani az az, 

amikor hallgatjuk az Üzenetet és mi magunk olvassuk el. És hagyjuk azt, hogy 

kinyilatkoztassa Isten mi igazság és mi nem. Branham testvér mondja a „Résben 



állva” prédikációban: „Most, én nem tudtam abban az időben, hogy ők 

készítettek egy fényképet, a tudomány emberei csinálták, ahogyan az Angyalok 

leszálltak az égből, hogy hozzák az Üzenetet.” Mindenütt máshol ő mondja, 

hogy felemelkedtek és fénykép készült. És felemelkedett a levegőben ugyanazon 

a napon, amikor lefényképezték. Néha, nem tudom, ha Branham testvér mikor 

távolodik az elbeszélésből, hogyha zavaros a napok és idők részleteire nézve, 

vagy ha prófétai módon beszél. Mert Branham testvér, van itt néhány idézet, 

amelyekre nincs idő, hogy kitérjek, ő veszi a kardot a kezébe és a 7 Angyal 

látogatása és a 3-ik húzás és a kőnek a feldobása és annak esése, mint egy 

örvény, mindet beleteszi egyetlen idézetbe. És ő mond valamit, mint: „A Kard a 

kezembe volt és mindjárt utána el lettem ragadva azoknak az Angyaloknak az 

együttállásába.” „Mindjárt azután.” A Kard a kezében volt január 11-én és 

március 8-án lett elragadva. Miről beszél? De van nekünk egy ember, aki egy 

időben két világban él, ő egy próféta. És bemegy egyszer a házba és lát egy 

festményt egy almával. És mondja: „Miért lógatná egy rothadt almát Méda 

ott?” És mikor odament, hogy elvegye azt, az tulajdonképpen egy látomás volt. 

Ő az aki mondta: ”Valami történt és megharaptam az ujjamat, hogy lássam, 

hogy egy látomás volt-e vagy sem, nem tudtam észre venni azt” És mondta: „Ez 

egy látomás… nem, nem az… de egy látomás… nem, nem az.” Ő nem tudja. 

Ámen! Ha nem akarsz hinni és ha kételkedni akarsz vannak elegendő dolgok. 

Amikor Jézus meghalt és feltámadott a halálból, Ő mondta nekik és adott nekik 

egy találkozási helyet. Ő elmondta a tanítványoknak, hogy hol találkozzanak, Ő 

megjelent, egyesek meghajoltak Előtte, mások kételkedtek. Saját maga az Úr 

Jézus Krisztus, még a saját apostolai is, egyesek hittek mások kételkedtek. Mit 

vártok, hogy történjen mikor egy halandó mondta azt, hogy látott egy Felhőt és 

részletesen elmondja és mi nem tudjuk megérteni a részleteket. Ő mondja, hogy 

a tudomány lefényképezte azt, ahogyan az Angyalok leszálltak az égből, hogy 

hozzák az Üzenetet. Mindenhol másutt ahol konfliktusok keletkeznek az akkor 

van amikor Branham testvér mondja: „Azok az Angyalok elhagytak és felmentek 

és le lettek fényképezve.” De itt ő azt mondja, hogy a tudomány csinálta a képet 

amikor ők leszálltak az égből. És az „Állhatatosság” prédikációban mondja: 

„És ti tudjátok, abban az időben én nem tudtam de fotósok az egész országból 

fényképezték Azt, ahogy a fehér Felhő leszállt.” Nem ahogy felszállt, hanem 

ahogy leszállt. És hova helyezkedett el az a Felhő, akarlak kérdezni titeket. 

Flagstaffból, északkeletről Sunset hegy felé. Ők látták elmozdulni 150 km/h-val 

délkelet felé megvilágítva 28 percen keresztül naplemente után, utána elveszett a 

sötétségben és nem látták többé, nem tudták hová ment. Van egy szórakoztató 



ötletem, hogy hová ment. Az a Felhő egy Jel volt, a Felhő maga, nem az Úr 

Jézus szó szerinti személye, hanem egy jele az Ő eljövetelének. Mi nem hajlunk 

meg egy felhő előtt, hanem ez egy jel az Ő eljöveteléről, egy bizonyíték az Ő 

eljövetelére nézve és egy bizonyíték, hogy a prófétának igaza volt. 

Tulajdonképpen ő a látomást 1962 december 22-én látja és 23-án beszél róla és 

30-án nyilvánítja ki. És akkor ez a Felhő, amelynek történetesen egy piramis 

alakja van és ő mondja, hogy egy piramis formája van, történetesen pontosan 

ugyanazon a helyen jelenik meg, amelyről ő három hónappal előtte beszél. Ez 

egy olyan felhő melyet senki sem tudott volna megérteni. Ez egy olyan felhő, 

amely összezavarja a tudósokat. Oly annyira, hogy megjelenik a „Life” 

magazinban. Ők nem tesznek csak úgy szép felhőket a „Life” magazinba. Az 

egy jelenség volt. Dicsőség legyen az Úrnak! És lefényképezték, ahogy a fehér 

Felhő alászállt. Nézzük mit mond még Branham testvér. Abban a 

prédikációban, hogy „Mi az érdekesség a hegyen”: „Ott volt az a kör, feljött a 

földről, mint egy köd formálódva. Mikor Ez jött, Ő ment egyenesen fel a hegyre, 

elkezdett forgolódni előre nyugat felé.” Branham testvér éppen mondta nekünk, 

hogy északnyugatról jött. Afelé a hely felé ahová az Angyalok mondták, hogy ő 

ott lesz. Ő tudta, hogy eljön, ő tudta, hogy leszáll, de ő itt azt mondja, hogy 

felszáll és hogy nyugat felé tér. Már összezavarodtatok? „A tudomány egy idő 

után megtalálta 30 mérföld magasan és 25 mérföld szélességben pont a piramis 

körében. És a tudomány egész Tucsonba még mindig írnak cikkeket és újságba 

teszik azokat. Messze hátul ott a Lemmon hegyen, azok a nagy fényképező gépek 

nem látták… nem… nem látták Ezt felemelkedni onnét, ahol mi voltunk; nyugat 

felé mozgott, mutatva azt, hogy az idő befejeződött.” Ők látták, amikor jött, de a 

kamerák nem vették le mikor elment. Figyeljetek az események sorozatára. 

Február 28-án megjelenik egy Felhő Flagstaff felett, Arizonába és történetesen 

Sunset hegy felé, délkelet felé mozgott. Csak egy véletlen egybeesés. Ez „csak” 

egy véletlen egybeesés. És Branham testvér mondja, hogy három hónappal 

később ő ott lesz. Ugyanazon a helyen, nemde? Aztán azt mondja, hogy 

lefényképezték, amikor alászállt és ő tudta, hogy északkeletről jött. De sok 

idézetben mondja: „Felszállt onnét, ahol én voltam. Magasra felment és nyugat 

felé mozgott.” Ő nem ugyanarról az időről beszél. Az események sorozata a 

következő: A Felhő leszáll 28-án, megjelenik Flagstaff felett, bumm, 

megjelenik, senki sem látta, hogy előbb ott lett volna. Egyenesen Sunset hegy 

felé megy, de elveszik a sötétségben miközben odaér. 8 nap után, és a 8 nap 

jelentőséggel bír, mivel a 8-ik nap az új nap, a 8-ik nap az örökkévalóság, 8 nap 

után Branham testvér el van ragadva az Angyalok együttállásába és ők mondják 



neki, hogy térjen vissza a7 pecsét kinyilatkoztatása miatt. Mindennek 

jelentősége van. Majd azután az Angyalok vissza felmennek és nyugat felé 

utaznak. Semmi nem volt lefényképezve 8-án. Ő pont itt mondja, hogy nem 

készült egyetlen fénykép sem. „Ők nem látták Azt, felemelkedni onnét, ahol én 

voltam. Nyugat felé mozgott, mutatva azt, hogy az idő befejeződött. Ez nem 

tuodott menni csak egy kis darabig ott; ez a nyugati parton van.  Az ítélet 

pontosan úgy csapott le, ahogyan ez ment. Phoenixen keresztül ment és előre 

Prescott felé és a hegyeken keresztül a nyugati part felé, egyenesen arra… Hová 

mentek ők? Egyenesen Alaszka felé és ő mennydörög pont abba az irányba.” 

Ebbe az irányba ment. Ő mondta: „Pontosan oda vissza ahonnét jött.” Tudta, 

hogy ők lefényképezték, ahogyan jött.  És ő tudta, hogy a nagy 

fényképezőgépek nem látták Azt, amikor elment. Mit akartok hinni? Isten oly 

módon tesz dolgokat, hogy megbotránkoztasson téged, hogy tesztelje a hitedet, 

hogy kiderítse, hogy mit akarsz hinni. Aztán Branham testvér visszatér és a „Hét 

pecsét kinyilatkoztatását” hirdeti. És elkezdi hirdetni a hónap 17-ik napján, 17 

nap később, mint ahogy a Felhő megjelent és le lett fényképezve. Bolondok 

vagyunk? Ezek a helyes napok? Március 17-én, 17 nappal azután, hogy a Felhő 

megjelent, a hó harmadik napján, meg akarlak kérdezni titeket, olvasni fogunk 

Mózes második könyvében, mikor… Az év harmadik havában…  Melyik 

hónapban volt Mózes felemelve a felhőbe? A harmadik hónapban. A harmadik 

hónapban Mózes felment a felhőbe a 7-ik napon. A harmadik hónapban 

Branham testvér el van ragadva az Angyalok együttállásába. A harmadik 

hónapban. „Úgy ahogy voltam Mózessel, úgy leszek veled is.” Sok minden van 

itt, túl tökéletes, túl csodálatos. Ő 17-én kezdi el hirdetni „ Isten elrejtőzik 

egyszerűségben, aztán kinyilvánítja magát ugyanazon a módon” Milyen Üzenet! 

Ez pontosan az, ami történik. Ő mondta: „Ez nem pont a pecsétek, de nagyon jól 

összeillenek együtt, most hallgassatok figyelemmel, ez csak egy része annak, de 

nagyon jól összeillik a többivel.” És ez vasárnap van. Prédikálja azt reggel, este 

az „Átkötést” prédikálja. Aztán hétfőn ő prédikálja az „Első pecsétet, A második 

pecsétet, A harmadik pecsétet, A negyedik pecsétet, Az ötödik pecsétet, A hatodik 

pecsétet a 7-ik napon, … a 7-ik napon és vasárnap ismét, melyik napon támadt 

fel a halálból Jézus? Vasárnap. Mit jelképez a vasárnap? Az új napot. Mi a 

vasárnap? A 8-ik nap. Mi vasárnap? A feltámadás. Mi vasárnap? Az élet. Mi a 

8-ik nap? Az örökkévalóság, az örök élet. És a 8-ik szolgálati napon, vasárnap 

Branham testvér a „Hetedik pecsétet” hirdeti. 8 nap. Nyolc, nyolc, nyolc, nyolc. 

Mit akar Isten, hogy lássunk? Talán 8. Mi történik? Amikor az a hatalmas 

Angyal lejött és mondta: „Idő többé nem lészen”. Ideje van a 8-ik napnak. 



Nem e természeti életben, ennek még vannak napjai, betakarja a 7 Gyülekezeti 

korszakot aztán majd bemegy az ezer évbe, azaz 1000 esztendő. Még van idő, de 

a hívők számára ez a Mennyasszony kora, amelyről Branham testvér azt 

mondja, hogy a 8-ik kor. Ez túl van a 7 korszakon ez egy új nap – a 

Mennyasszony kora. Jó, tehát hová megyünk most? Itt van a térképünk. Azt 

hiszem szóltam már nektek a térképről. Igen itt megvannak számlálva a napok 

és az összejövetelek, amikor ő prédikálta „A hét pecsétet”. Most azután május 

17-én a „Life” magazin ki van adva. Mondtam már korábban is: A „Life” (élet) 

magazin, 28 az élet száma, megjelenik a 17-ik napon. Van néhány igen 

csodálatos dolog erről, amelyek szédítőek. Emlékeztek, hogy a 28 és 17 együtt 

mennek, van az 5-ös szám, amely egy prímszám és az ugyanúgy a 17.  A 17 ha 

jól számoltok akkor az történetesen a 7-ik prímszám. Mindezeknek a dolgoknak 

jelentőségük van, de nem tudom nektek megmondani mit jelent mindez, nem 

tudom. Én csak látom ezeket. A 7-ik prímszám a 17 és folyamatosan megjelenik 

újból és újból. Tehát ez a magazin és ez a cikk. „…És egy Gyűrű egy titokzatos 

magas Felhőből”. Róla beszélnek és mutatnak néhány fényképet. És piramis 

alakzatban van, ez a szegletkő, mindnyájan tudjuk ezt, de mikor ránézel, Frank 

mondta meg ezt nekem, egész eddig én nem vettem észre ezt: látjátok az „És” 

előtt van néhány pont. Nem tűnt ez nektek furcsának mostanáig? „…És”. 

Amikor néztek egy lapot (oldalt) és látjátok, hogy 3 ponttal kezdődik, hová kell 

nektek menni, hogy az előző információt megtaláljátok? Az előző oldalhoz. 

Most, ha lapoztok az előző oldalhoz látni fogjátok ezt a képet. Egy szivárvány. 

Én csak elmondom nektek, hogy mi van ott. Ugyanarra a pappírra van 

nyomtatva. Ez az a lap… és nézzétek meg a címet: „…És egy Gyűrű egy 

titokzatos és magas Felhőből”. Miért kell használni a „Titokzatos” szót? 

1,2,3,4,5,6,7. Titokzatos, 17-ike… Az előző cikk ugyanarra a darab papírra van 

nyomtatva és azok a pontok elmondják nektek, hogy ugyanaz a cikk (mindkét 

oldalon egy és ugyanaz a cikk). Ez a szivárvány nem a napsugarai által 

formálódott, ahogyan azok átütnek az esőn és prizmát alkotnak. Hanem a 

napsugarakból formálódott, amelyeket a hold visszatükröz és a holdsugarak 

átütik az esőcseppeket és szétoszlanak a spektrum színeiben, mutatván, hogy ez 

egy teljes korszak, egy teljes kinyilatkoztatás, 7 teljes Gyülekezeti kor és az 

egész világosság jön a Gyülekezetbe. Ki tette azt oda? Bolond vagyok? 17. 

Különítsétek el a 17-et és van nektek 10 és 7. És van nektek Jelenések 10:7. De 

talán ki vagyok billentve itt, talán erőltetem ezt. Mert Jelenése 10:7-ben meg van 

néktek az összes titok. „Gyűrű egy magas és titokzatos Felhőből.” Az Isten nem 

akarta, hogy elhibázzuk. Ugyanaz az Ige, ami Jelenések 10:7-ben van 7 szó arról 



a lapról annak a címében. Kiadták a hó 17-ik napján. Azért kérdezik az emberek 

két napja, hogy bolond vagyok én? Bolondnak hisztek? Azt hiszitek, hogy túl 

messzire mentem? Azt hiszitek, hogy ez egy tréfa, vagy hiszitek, hogy ez Isten. 

Menjünk a Jelenések 10-ik részbe. Amikor Mózes felment a hegyre, felment, 

hogy a 2 kőtáblát hozza és a 7-ik napon miután a Felhő jött, a Felhő a hónapnak 

a 3-ik napján jött. Akkor a hónap melyik napján ment fel Mózes a hegyre? A 10-

ik napon. A 10 egy fontos szám, van 10 parancsolatunk a 10-ik napon. Ő ott volt 

a 7-ik napon amikor a Felhő ott volt, tehát ő vette a 10 parancsolatot a 7-ik 

napon: ez 10-7. Ez 10-7? 10 parancsolat, felmenvén a Felhőben a 7-ik napon, 

ismét van nektek 10 és 7 és a Jelenések 10:7 mondja: „Hanem a hetedik angyal 

szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az 

Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.” Ott van 

nektek a „próféta” és a „titok” szó és összeilleszti őket. 10-7, Mózes vette a 

törvényt, megkapta az Isten Igéjét, megkapta Istennek a parancsolatjait. Mikor a 

7-ik napon felment elvette a 10 parancsolatot, de a 7-ik nap volt az amióta a 

Felhő ott volt és a 10 nap a hónapból. 7 és 10, 7 és 10, 7 és 10. Jelenések 10:7. 

És Branham testvérnek adatott a titok. Ti tudjátok, hogy az a 10 parancsolat 

Istent takarta be. Mivel Isten törvényben volt írva, Ő írva volt, de ők nem tudták 

Őt látni. És 10 7, Jelenések 10:7 és aztán a lepel le lesz rántva, és mekkora a 

lepel? 28 könyöknyi volt a lepel. És a jel, hogy a lepel ki lett nyitva az Írásnak, 

hogy a dicsőség láthatóvá vált, hogy a kegyelem trónnak mutatva lett, február 

28-án történt. Az Isten kibontotta a leplet és mondta: „Ki van nyilatkoztatva 

most” és nagyon sokszor mondja ezt a „Erős Isten kinyilatkoztatva” 

prédikációban. Menjetek és hallgassátok azt. És ez az, ami jelképezi, hogy a 28-

ik nap a kárpit le van véve az Istennek az Igéjéről, mert 10 és 7, 17, Jelenések 

10:7, a titkok ki lesznek nyilatkoztatva. Kinek a titkai? Az Írásé, nem az új Írásé. 

A leplezett Írásé. És Isten el akarta távolítani a leplet és jelképezte azt 28-án és 

megmutatta a világnak 17-én, ami 10 és 7. Bolond vagyok? Még ne 

válaszoljatok erre. Mivel én is kételkedtem saját magamban sokszor. Jó, olvasni 

fogjuk a Jelenések 10:1-et, de akarom, hogy gondoljatok valamire. Gondoljatok 

arra a Felhőre, ami felszállt magasra, fehér volt és Branham testvér azt mondta 

róla, hogy: Ő bemutatja paróka formájában a legfelsőbb Istenséget, a Bírót, 

Jézus Krisztust az Ő fehér parókájában és hogy egy ezüstös fényességgel lett 28 

percen át megvilágítva naplemente után, ő ragyogott. Jelenések 10:1: „És láték 

egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve; és a 

fején szivárvány vala, és az orcája olyan vala, mint a nap”. Most, nézzünk 

meg még valamit. Szivárvány az ő feje felett. Egy darab papíron van egy 



szivárvány a hold sugaraiból, nem napsugarakból, a Hold – a Gyülekezet, a 

gyülekezeti korszakok teljessége, és hogyha hagyjátok ezt, hogy átmenjen a 

papíron, akkor ez van nektek. Jelenések 10:1 „Íme, az Isten Báránya.” Ezt is 

Branham testvér találta ki? Ő semmit sem mondott valamilyen szivárványról. 

Rákerestem a hold-szivárványra és nem találtam egyetlen cikket sem az 

interneten egyetlen szivárványról sem, amit a holdnak a sugarai alkottak volna. 

Sehol sem találtam. Milyen ritkán van az a jelenség? Szuper ritkán. Ők nem 

láttak addig még olyan Felhőt és valaki a „Life” magazintól... A „Life” magazin 

mind a két jelenséget egy helyre rakta, ugyanarra a papírra, ugyanabba a cikkbe 

és ugyanabba az alakzatba olyannyira, hogy a szivárvány pontosan a Fej felé 

került. Nem tudom, mit tegyek ezzel. Ez az abszolút Igazság. Hogyha ez egy 

összeesküvés, akkor ez a világon a legnagyobb összeesküvése és Isten társ 

hozzá. Ki tudta volna tenni azt, hogy a szivárvány ragyogjon, ki tudta volna a 

Felhőt az égre tenni a megfelelő helyre és ráadásul hol jelent meg a szivárvány? 

Honolulu mellett, Hawaiiin, amely a legnyugatibb főváros Amerikában és az 50-

ik állam. 50 a jubileum. Nem a 49-ik állam, nem a 33-ik, az 50-ik és a 

legnyugatibb főváros az ahol megjelent az a szivárvány. Én nem tudom, hogy 

mit tegyek mind ezekkel a dolgokkal. Azt gondolom, hogy csak elhiszem 

ezeket. Oh, testvér! Jó, az Angyalok jönnek Branham testvérhez, vagy az 

Angyalok alászállnak 4-szer. Egyszer a látomásában ők felviszik december 22-

én. Egyszer mikor a Felhő leszállt és az Angyalok le lettek fényképezve amint 

alászálltak. Harmadszor van az, amikor ő el lett ragadva az Angyalok által 

formált alakzatba, ők alászálltak és ő el lett ragadva az Angyalokkal, és 

negyedszer abba a kis szobába volt amikor „A 7 pecsétet” hirdette és egyenként 

jöttek hogy kinyilatkoztassák a 7 pecsétet. 7 Angyal 4-szer = 28 az élet száma. 

Ezek a dolgok nem egy baleset, nem egy tévedés, nem egy hiba az a tény, hogy 

minden tökéletes és minden passzol.  Mit csináljunk még? Nem tudom, mi mást 

tehetnénk még. Még az elkészült fényképek száma is – 85, 8 és 5, két nagyon 

biblikus szám – az Örökkévalóság és a Kegyelem és 35 különböző helyről, 3 és 

5 – az Isten tökéletes száma és a Kegyelem száma 85 fénykép, 35 hely, ki tette 

ezt? És a Felhő 50 mérföld/30mérföld volt. Ezt ki tette? Én nem tudom, mi mást 

mondhatnék. Branham testvér miután „A hetedik pecsétet” hirdeti a 8-ik napon, 

ő a „7-ik pecsétet” prédikálja, de rövidíti azt.  Mennyien emlékeztek „A hetedik 

pecsétben” ő nem folytatja, ő meg áll. És elvágja, és ha hallgatjátok „A hetedik 

pecsétet” olyan mintha építene, építene, építene és megáll és olyan csalódott 

vagy. Emlékszem, hogy hallgattam „a hetedik pecsétet” és örvendeztem és 

valami bennem izgult és egyszer csak… mi? Nem mond már valami mást? Mi? 



Ő megáll. Mi történt? Mert Branham testvér újra vette és hirdette „A hetedik 

pecsétet” később ugyanabba az évben. És emlékeztek-e arra, hogy melyik 

üzenetben fejezi be „A hetedik pecsétet”? „Krisztus az Isten titka kijelentve”. 

Krisztus az Isten titka kijelentve (Christ is The Mistery of God Reveled), 7 betű 

a címben. 7 szó akarom mondani a címben. Biztosan elmegy az eszem. A 

következő prímszám a sorrendetekben, volt nekünk: 2 – A Felhő alászállott, 3- 

Ő el volt ragadva a Felhőbe, 5 – A fénykép megjelent a „Life” magazinban. A 

következő prímszám a 7 és ő hirdeti „Krisztus az Isten titka kijelentve” 7/28-án 

(Július 28-án). Egy hiba lett volna? Egy mulatságos véletlen lett volna? Vagy 

Isten bebizonyítja a saját Üzenetét. 7/28 és ebben az Üzenetben Branham testvér 

mondja: „Akarok olvasni az Írásból Korinthus első leveléből” és mondta: „Én 

akarom venni az egész Bibliát, mint egy szövegösszefüggést.” Ő mondta: „Ez az, 

ami meg fogja magyarázni mindazt, amit valaha mondtam és tettem mostanáig 

az Imaházban.” Pont ennek az Üzenetnek a végén mikor bezárja azt, ő mondja: 

„Most, hogy tudjátok, nézzetek az órára, az Isten a tanúm, pontosan 2 óra van.” 

A második húzás kész, a harmadik húzás kéznél van (rendelkezésre áll). A 

harmadik húzás az örökkévalóságba megy. A harmadik húzás ez: „nincs több 

idő”. Az elragadtatás folyamata elkezdődött már testvérek és testvérnők. Az a 

hatalmas Angyal leszállt, hogy kinyilatkoztassa a pecséteket és az a hatalmas 

Angyal kijelentette, hogy idő többé nem lészen. A Mennyasszony korában 

vagyunk, a 8-ik napba. A mi testeink még időben vannak, még kell az idő 

folyamatában mennünk, még van 1000 évünk, de valami változott testvérek és 

testvérnők. Ez a harmadik húzás, ez a harmadik húzás. A 28-ik napon - élet. 28 

volt a mérete a kárpitnak, könyök-ben, ami befedte az Istennek a Dicsőségét. És 

mindig az… Februárnak a 28-ik napján leszállt a felhő, a 28-ik napon „Krisztus 

az Isten titka kijelentve”, az Élet, az Ige ki lett nyilatkoztatva. A 28 az Életnek a 

száma. A lepel le lett véve Isten Igéjéről. Imádkozom Istenhez, hogy a 

szemeimről le legyen véve a lepel, hogy tudjak látni… ő mondta: „Az 

elragadtatás Kegyelme a kazettákon van.” Nem ami újonnan megjelenik, hanem 

ami már ki volt nyilatkoztatva 28-án a lepel eltávolításában. Halleluja, az Isten 

annyira jó. Az Isten csodálatos. Melyik évben történtek mind ezek? 1963-ban. 

19 nélkül van nektek 6 az ember száma, 3 az Istennek a száma és itt Isten és 

ember eggyé váltak. Itt Krisztus Összeházasodott a Mennyasszonyával, amikor 

lejött. A hetedik pecsét megnyitásakor, Ő elvette a köteléket, amely tartotta a 

Szent Szellemet, hogy tudjon újból jönni az Ő Mennyasszonyának a 

teljességében. És 6 és 3 az ember száma és az Istennek a száma 

egybeszerkesztve. És 19, ha a prímszámokat nézitek, 19 történetesen a 8-ik 



prímszám. Nem találtam ki ezt. Ez az, ami ott van. Mit fogunk hinni? Jó. Nem 

végeztem. Csak fáradt vagyok, de nem fejeztem be. Az Isten annyira jó. Amikor 

Branham testvér magához tér abból a látomásból, szombaton, 1962 december 

22, ez az a látomás, amikor a 7 Angyal, amelyek jönnek, ő el lett ragadva a 

látomásban, ő mondta „majdnem, hogy kivett a szobából és magamhoz tértem és 

az Írásból olvastam. A Romaiakhoz írt levélből olvastam a 9-ik részből”, és 

mondja az utolsó verset, 9-ik rész 33-as vers. Menjünk együtt Róma 9:33-ba. És 

miután elolvasta, Branham testvér mondja: „Mulatságos, hogy azt a verset 

olvastam.” „Mulatságos”. Éppen el lett ragadva a Angyalok együttállásába, 

piramis formájában, ami háromszög alakú. És itt olvassa: „Amint meg van 

írva: „Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és 

aki hisz benne, nem szégyenül meg.” Mi az a Felhő az égről? Egy megütközés 

köve, egy megbotránkozás sziklája, de aki hisz Benne, az nem fog 

megszégyenülni. Olvassunk egy kicsit többet, még van több testvérek és 

testvérnők. Emlékezzetek, hogy mondtam, hogy ez össze van kötve egyenesen 

Máté 28:17-el. Menjünk, olvassuk el Máté 28:17-et. Itt Jézus feltámadott; 

meghalt, feltámadott, jött és találkozott az apostolokkal egy hegyen a jelzett 

helyen, ahová utasította őket, hogy menjenek. „És mikor megláták őt, 

leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.” De egyesek kételkedtek. 

Ugyanaz a dolog Róma 9:33-al „Amint meg van írva: „Ímé beleütközés kövét 

és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem 

szégyenül meg.” Jézus mondja Lukács 20:17-ben, menjünk oda együtt. És ha 

észreveszitek, hol kezdődik ez a vers, ez Lukács 20:17. Hasonlóképpen kérdezni 

akarlak titeket: Egy a fő versek közül amelyre Branham testvér gondol, amikor a 

kinyilatkoztatott Ember Fiáról beszél, melyik részben van Lukácsban? 17. 

Uram, ez bolondság. Lukács 20 Lukács 20:17 „Ő pedig reájok tekintvén, 

monda”… nem, igen 20:17 „Mi az tehát, ami meg van írva: amely követ az 

építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé; Valaki erre a kőre esik, 

szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt?” Most még van egy 

Írás, amire szeretnék ránézni. Tartsátok a helyett itt Lukácsnál és menjetek Péter 

első levele 2-ik részéhez. Mintha a dolgok nem lenének elégé bámulatosak, még 

csodálatosabbá válnak. Péter első levele 2-ik részt kezdvén az 5-ös verssel „Ti 

magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy 

lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus 

által.” Most álljatok meg! Arról beszél, hogy ti, élő kövek, épüljetek egy 

szellemi házzá, amelyben Isten lakozik. És Branham testvér beszél ezekről a 

kövekről a piramisban, hogy a Gyülekezet a piramis várván a követ, vagy a test 



várván a Fejet. Ő ugyanazt a dolgot mondja, várja a követ vagy a Fejet, hogy a 

testre szálljon, hogy egyesüljön a Gyülekezettel. És mi vagyunk azok az élő 

kövek, az a piramis, ami várja a követ, az Úr Jézus Krisztus teste vagyunk, 

amely várja a Fejet, hogy egyesüljön a testtel. Testvérek és testvérnők, ez már 

megtörtént. Olvassuk el még a 6-os verset: „Azért van meg az Írásban: Ímé 

szegletkövet teszek Sionba” A szegletkő az első kő, amely az épülethez lett 

téve, ez nagyon-nagyon fontos. Ez a szegletkő, amihez viszonyítva mindent 

pontosan és egyenesen készítenek az épületben. Tehát az épület egyenes lesz, 

kocka alakú és pontos, ha a szegletkő helyesen van elhelyezve és Jézus Krisztus 

a szegletkő. Ő a Gyülekezet fundamentuma, igen? Ő a Gyülekezet szegletköve 

és a Gyülekezet Jézus Krisztusra van építve. Ő jött és egyenesen helyezte azt, és 

ha a Gyülekezet Jézus Krisztusra épül, jól lesznek. Tehát Ő a szegletkő. De 

figyeljetek, mi történik a szegletkővel. „Ímé szegeletkövet teszek Sionban, 

amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem…” mi? „Meg nem 

szégyenül.” Ha hiszel a szegletkőben, nem szégyenülsz meg. De ha nem hiszel 

a szegletkőben, megszégyenülsz. Miért van oly sok félreértés ezzel 

kapcsolatban? E miatt. A hetedik vers: „Tisztesség azért néktek, akik hisztek; 

az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a 

szegletnek fejévé.” A szegletkő Fejé lett tétetve. A szegletkő, a szeglet Feje. A 

szegletkő a Gyülekezet fundamentuma mondta: „Én vagyok az Alfa és az 

Omega.” A szegletkő a Gyülekezet kezdete, amely teszi azt, hogy a Gyülekezet 

egyenesen járjon, a szegletkő becses azok számára, akik hisznek, de azok 

számára, akik nem hisznek, a szeglet Fejévé lett téve. Ő a fedőkő, az Alfa és az 

Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. De miért fontos az, hogy 

szegletkő legyen azok számára, akik nem hisznek? Visszamegyünk Lukácsba. 

Lukács 20:17, épp olvastuk. „Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, 

ami meg van írva: amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet 

fejévé? Valaki erre a kőre esik” Valaki megalázkodik és ráesik a kőre, az a kő 

mi? Jézus Krisztus. És mi Jézus Krisztus? Az Istennek az Igéje. És ha mi meg 

fogunk alázkodni és rá fogunk esni erre a kőre, szét leszünk zúzva, ha 

szétzúzatunk esés által, és az akarattal, hogy essünk és hogy szétzúzassunk az 

Istennek Igéjétől. Halleluja, most olvasunk még. „Valaki erre a kőre esik, 

szétzúzatik; akire pedig ez esik reá,” Mikor fog a kő esni? Akkor, amikor 

szegletkővé válik. És mikor Branham testvér ránézett arra a Felhőre, mondta: 

„Nézzétek, Ő jött, mint Bíró. Fehér paróka, mint legfelső Bíró letekintvén a 

Földre, az a Csúcskő az Ítélet.” „akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.” 

Ezért tudott, egy évvel később, Branham testvér jönni a Sunset hegyre és tudott 



a levegőbe dobni egy követ, és hogy előidézzen egy örvényt, amelynek nyugat 

felé kellett mennie és elment, és azt mondta majdnem 30 nappal később, az 

Ítélet a nyugati partot fogja érni, amiről Banks testvérnek beszélt, hogy volt az. 

És pontosan a következő hónapban, a harmadik hónapban, a Jó Pénteken volt 

egy földrengés, amely az egyik legnagyobb földrengés volt a történelemben ami 

Anchorage-t érte, Alaszkába. Ha húztok egy vonalat Sunset hegytől, van egy 

egyenes vonal Sunset hegytől, ahol a követ dobta Anchorage felé Alaszkából. És 

mondta: „Az Ítélet kezdete van” Miért? A Bíró itt van. Ő a 17-es szám, azok 

számára, akik hiszik az Üzenetet, győzelem. A 17-ik nap a 2-ik hónapból 

győzelem volt azok számára, akik hitték Noé üzenetét, de pusztulás volt azok 

számára, akik megtagadták azt, hogy Noét hallgassák. És az megjelenik a világ 

előtt, nem február 28-án, egy helyi jelenség volt, de mikor megjelent a „Life” 

magazinban ki lett függesztve a világ számára. És sokan meghajoltak Neki, de 

egyesek kételkedtek, amikor megjelent a hegyen. Halleluja! Ezért volt az, hogy 

azt hittem elvesztem az eszemet az utóbbi napokban. Rómaiak, olvastunk Róma 

9:33. Azt hiszem be kéne zárnom. Majdnem a végénél vagyunk. Lukács 9:26, 

menjünk együtt oda. Lukács 9:26: „Mert valaki szégyel engem és az én 

beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő 

dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.” Mit alkotott az a jel? 

Mit alkotott az a jel? Az Angyalok szárnyait. Branham testvér mondta: Nagy 

Angyalok, erős Angyalok, emlékezzetek, hogy olvastuk azt az idézetet. 

„…mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.” A 

27-es vers: „Mondom pedig néktek bizonnyal, hogy vannak az itt állók 

közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az 

Istennek országát.” Nagyjából 8 nap után… Lát-e valaki egy sablont? Van itt 

valamilyen minta? „És lőn e beszédek után mintegy nyolcad nappal, hogy 

maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni.” 

Branham testvér, Jean Norman, Fred Softman, 3 tanú. „És imádkozása közben 

az ő orcájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. És 

ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; Kik dicsőségben 

megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog 

megteljesíteni. Pétert pedig és a vele lévőket elnyomá az álom; de mikor 

felébredtek, láták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, kik vele állanak vala. 

És lőn, mikor azok eltávoztak ő tőle, monda Péter Jézusnak: Mester, jó 

nékünk itt lennünk: csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, 

Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek; nem tudván mit mond. És mikor ő 

ezeket mondá, felhő támada és azokat beárnyékozá; ők pedig 



megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. És szózat lőn a felhőből, 

mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok. És mikor a szózat 

lőn, találtaték Jézus csak maga. Ők pedig hallgatának, és semmit abból, 

amit láttak, senkinek el nem mondának azokban a napokban.” A Felhők 

mindig megjelennek a kinyilatkoztatás idejére. Megjelent, amikor az 

következett, hogy az Ige be legyen mutatva Mózesnek, megjelent, amikor az 

következett, hogy Jézus legyen megdicsőítve, megjelent a mi napjainkban. Máté 

24:30: „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld 

minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben 

nagy hatalommal és dicsőséggel.” Ámen! Jelenések 1:7: „Ímé eljő a 

felhőkkel;” Mi találtuk ki ezt? Mi tettük az égre Flagstaff felé a Felhőt, 

Arizonában, délkelet felé haladva 150km/h-val a Sunset hegy felé? Mi tettük 

ezt? Tettük azt, hogy véletlenül a Hoffman féle Jézus fejének formájában 

legyen? Tettük azt, hogy véletlenül háromszög alakja legyen? Nem mi találjuk 

ki ezeket. Megtörtént. „és minden szem meglátja őt, még akik őt által 

szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen! Én 

vagyok az Alfa és az Omega…” A szegletkő a szeglet Fejévé vált. „Én vagyok 

az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és 

aki eljövendő, a Mindenható.” ApCsel 1 rész 6 vers. Itt van Jézus miután 

meghalt, feltámadt, az Ő tanítványaival beszél. „Mikor azért azok 

egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-

é helyre az országot Izráelnek? Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok 

tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába 

helyeztetett. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és 

lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és 

Samariában és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, 

az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint 

szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg 

mellettük fehér ruhában, Kik szóltak is: Galilea béli férfiak, mit állótok 

nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő 

el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe.” Nem vagy köteles, hogy 

higgy, de megtörtént. Branham testvérnek van egy idézete, amit meg akarok 

találni… Egy napon Branham testvér ránéz erre a fényképre és valami mondja 

neki: „A helyes módon nézzél rá!” És ő mondja: „Én helyesen nézek rá:” Ő 

gondolta, hogy „Jobbra” (right = helyesen = jobbra) És mondta: „Ott volt! 

<Jézus arca> Hoffmantól, tudom látni.” Emlékeztek az álomra, amiről beszél 

Junior Jacksonra? Amiről a „Uram, ez-e a jele…” vagy az idő, vagy végül is, 



Uram ez-e az idő?” Könnyebb kimondani. És mondta, hogy az a kő el lett 

távolítva ő mondja a „Ez a végnek a jele, Uram?”-ban ő mondja: Minden 

megegyezik az álmával…” Junior Jackson álmáról beszél „… mindenek 

bevégzettek. Egyezik Istennek Igéjével, a hetedik hírnök be fogja zárni, a hetedik 

üzenet be lesz zárva. És utána a hét mennydörgés és ő látta a szegletkövet amint 

legurul a csúcsról.” Miről beszél? Ő látta a csúcsról legurult szegletkövet. 

Miért? Hogy lásd, hogy mi ez a szegletkő kell, hogy gurítsad. És látod Krisztus 

Fejét. Ő mondta ezt 2 hónappal korábban, minthogy elkészült az a fénykép. 

Megdörzsöltem a maradék hajamat is az utóbbi 2 napban. El voltam ámulva, 

hogy mit tett Isten a napjainkban. Jó, érkezzek oda, ahová szeretnék most. Még 

oly sok van. Ez is az „Ez a Végnek a Jele, Uram?”-ban van, bátorítalak titeket, 

hogy hallgassátok ezt a prédikációt. Azt fogjátok hinni, hogy azután prédikálta 

azt miután látta azt a képet. De előbb prédikálta azt. Bámulatos! Azt fogjátok 

hinni, hogy a „Hét Pecsét” után prédikálta, de előbb prédikálta azt. Csodálatos! 

Ő mondja a „Ez a Végnek a Jele, Uram”-ban: „A Fényt amit ezen az estén  

fényképben láttok…” A Fény – ő beszél arról a fényképről, amely aurával 

készült, amely a Texasi Houstonban készült. Ez be lett bizonyítva, hogy egy 

természetfeletti lény, de a tudományos kutatásból úgy tűnt nekem, hogy ugyanaz 

a Fény volt, ami Pálhoz jött. Ugyanaz a Fény volt, ami Izráel gyermekeit vezette  

éjszaka. Az Isten Angyaláról beszél, a Tűzoszlopról beszél, arról a képről 

beszél, amely vele lett készítve. Ami történetesen ugyanúgy néz ki mint a kép a  

„Weatherwise” magazinban amely új Mexikóban készült, mivel a napsugaraiban 

sík felületű és minden más teljes sötétségben van és egy ezüstös árnyalattal 

ragyog. És mondta: „Látjátok? Ugyanaz a dolog amit Houstonban fényképeztek 

le.” Nézzétek meg az idézeteket. Itt van ő 1962-ben az „Ez a Végnek a Jele, 

Uram”-ban, még mielőtt mindezek megtörténtek volna. Ő mondja: „Ugyanaz a 

Fény, amely szent Pált ledöntötte. Az ugyanaz a Fény, amely Izráel gyermekeit 

vezette az éjszakában. Észrevettétek itt, ez az Angyal, Ő fel volt öltözve egy 

felhőben. Lássátok, Ő egy Felhő volt napközben. Most, ugyanaz a Fény… 

Ugyanaz a Tűzoszlop, amely ledöntötte Pál apostolt, ugyanaz a fény amely le 

lett fényképezve az ő fején. Ő azt mondja, hogy az a Felhő ugyanaz a dolog. Mi 

az? Az Úr Angyalának egy bizonysága. Aki nem más, mint Jézus Krisztus. 

Amely a szegletkő, amely most a szeglet Fejévé lett, Alfa és Omega. A mi 

szemeink előtt. Nem kell már kitalálnunk mit mondanak az Írások. Tudjuk 

immár. Nem kell többé kételkedéssel és tévesen néznünk. Tudjuk mit jelent ez! 

Láttuk! Halleluja! „Ez-e a Végnek a Jele, Uram?” Ne feledjétek mikor 

prédikálta. Sokkal korábban mindezek előtt, még mielőtt a Felhő jött volna, még 



mielőtt el lett volna ragadva abba az együttállásba, még mielőtt a kép közé lett 

volna téve, mind ezek előtt. Ezt 1962 december 30-án prédikálta. „Most 

hallgassátok. Ez az Angyal leszállt a mennyből. Látjátok? A másik, a hét angyal 

a hét Gyülekezeti korból, földi hírnökök voltak, de ez az Angyal… az összes 

Üzenet be van fejezve, a hetedik angyal bezár mindent. És ez az Angyal nem a 

földről jön, Ő nem egy ember a földről, mint a hírnökök a gyülekezeti korokból” 

Ő beszél a mindenható Angyalról, Ő nem jön a Földre, Ő jön és megáll a 

levegőben. „De ez az Angyal a következő közleményt hozza és egy Angyal egy 

„Hírnököt” jelent és Ő a mennyből jön egy Tűzoszlopba öltözve, Felhőbe,…” 

mondja ő, „…egy szivárvánnyal a feje fölött. És egy szivárvány az egy 

szövetség.” Mikor prédikálja ő ezt? Ezt 1962 decemberében mondta el. 1962 

decemberben ugyanabban a szolgálatban, „Ez a Végnek a Jele, Uram?”: 

„Lehetne az idők végezete. Lehetne a szivárványok ideje, hogy az egeken által 

menjenek és egy közlemény az égből, mondván: „Idő többé nem lészen.”” Ő 

nem mondott valaha valamit arról a szivárványról, ami a hold sugaraiból 

keletkezett. Nem tudom, hogy látta-e a magazinban? De az a szivárvány pont 

annak a Felhőnek a fején van. 1962-ben hirdette. Az utolsó idézet. A „Mennyei 

Vőlegény és a földi Mennyasszony jövőbeli otthoná”-ban („Mi az érdekesség a 

hegyen”) „Látjátok, mindaz, ami nem hal meg folyamatosan fog kibontakozni. A 

dologtól, ami történik egészen Jézusig, aki ránk néz.” Arról beszél, és nézzétek 

mit mond. Mindaz, ami nem hal meg folyamatosan bontakozik ki. Még ezen az 

estén is kibontakozik ez a dolog… ezen a reggelen. Kibontakozik ez a dolog itt, 

pont most, ezen a reggelen? Kibontakozik folyamatosan. „Attól a dologtól, ami 

éppen történik egészen Jézusig, aki ránk néz. És most pontosan a Sunset 

(Naplemente) hegynél, és a napnyugta fényénél, az esti fény jött, Isten saját 

magát bizonyítja. Mi ez? A tény, hogy Isten és Krisztus egy. Hányan látjátok? A 

fehér paróka felette, úgy ahogy a Jelenések 1-ben beszéltük. Látjátok? A legfelső 

Istenség. A legfelsőbb tekintély. Nem egy másik hang, nem egy másik isten, nem 

valami más. Benne lakozik Istennek teljesége. Maguk az Angyalok voltak az Ő 

Parókája.” Branham testvér mondja, hogy ők felszálltak és formálták azt a 

körvonalat, az Angyalok Parókája, ugyanabban az együttállásban, mint ahogy ő 

látta. És mondta: „Ne feledjétek, ők hatalmas, erős Angyalok.” És zárásként 

szeretném, ha mennétek velem a Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. részhez. 

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész. Mielőbb felolvasnám ezt a részletet, 

szeretném, ha gondolnátok arra, hogy hol vagyunk mi időben. Jó? Isten leszállt. 

Isten bizonyított egy prófétai Üzenetet. Isten kijelentette az egekben és Ő ragyog 

az egekben. Tudjátok és Branham testvér mondja: „Hol tett valamit Isten, hogy 



előbb ki ne jelentette volna azt az egekben?” És utána a Földön. Így mondta? 

Először az egekben, aztán a Földön. Talán 8 nappal korábban, nem tudom. És 

aztán pontosan ugyanaz a dolog, amit Isten küldött, hogy Branham testvért 

bizonyítsa, hogy mi hallgassunk rá, ugyanaz a dolog az ürügy, amiért egyesek 

már nem hiszik ezt az Üzenetet. A konkrét bizonyíték arra nézve, hogy amit ő 

mondott az igaz, ugyanaz a bizonyíték, hogy ugyanúgy ahogy volt Mózessel 

lesz Branham testvérrel, ugyanaz a jel az Úr eljöveteléről, a szegletkő Fejének 

Üzenete, a szegletkő Fejének a jövetele, a felborított szegletkő Fej, az egész 

dolog tökéletes. És ez ugyanaz a dolog, ami okozta azt, hogy az emberek 

kételkedjenek és ne higgyenek. És ez az a dolog, ami felgyújtott egy egész 

világra kiterjedő mozgalmat az Üzenet ellen és hozott el elítéltséget és üldözést 

azok számára akik hiszik azt. Igen? És akarom, hogy olvassátok ezt az Írást 

ezzel gondolattal. Gyertek, nézzünk a Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 

4 vers. „Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könnyhullatásaidról, 

hogy örömmel teljesedjem be; Eszembe jutván a benned levő, képmutatás 

nélkül való hit, amely lakozott…” nem, Timótheushoz írt II. levél 1. rész-ben 

vagyok, bocsánat Timóteusban vagyok nem a Thessalonikában. Thessalonika… 

mit mondtam nektek, remélem, hogy Thessalonikát.  Nem kéne, hogy együtt 

tegyenek könyveket amely „T”-el kezdődnek. Thessalonikabeliekhez írt II. levél 

1:4: „Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten 

gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és 

szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek.” Jó, álljatok meg! Abban az 

időben vagyunk? Branham testvér mondta, hogy bármin megy keresztül Izráel 

természetes úton, a Mennyasszony átmegy szellemi módon, igen? Ismerjük ezt a 

beállítást. Mit tesz most Izráel? Harcol egy háborúban. És ebben a háborúban az 

ellenség alagutakat ásott az ő földjükön. Ők alagutakat ásnak, hogy 

beszivárogjanak az ő országukba. És rakétákat lőnek ki fentről próbálván a 

városaikat célba venni. És az izraeli stratégia nem védekező, hanem egy támadó. 

Mit tesz Izráel most? Lerombolja az alagutakat, amelyeket az ellenség hosszú 

idő alatt ásott. Ők próbálnak ásni Izráel határai alatt, próbálnak eljutni abba az 

országba, amit Isten ígért nekik és mit próbál a mi ellenségünk tenni?  Sátán 

használ embereket, akik próbálnak alagutakat ásni, és hogy a mi országunkba 

belépjenek, ami Istennek az Igéje, amelyhez jogunk van. És próbál 

hitetlenséghez vinni bennünket, és alagutakat ás, és hogy csalfa gondolatokat 

beillesszen és vitákat és veszekedéseket és mindenféle szemetet, de mi le fogjuk 

rombolni az alagutakat. És minden egyes rakétának, ami felettük repül van egy 

olyan valamijük ami „a vas kupolá”-nak hívnak. És azok a dolgok amik nem 



számítanak, amelyek lakatlan helyre esnek nem is veszi figyelembe, békén 

hagyják. És mikor kilőnek rakétákat olyan helyekre, amelyek nem számítanak, 

nem lakott területre mennek, nem fontosak, hagyjuk le esni azokat. De azokra a 

dolgokra melyek ellenkeznek Istennek Igéjével, Kilövünk egy rakétát Istennek 

az Igéjéből, hogy tönkre tegyük azt a dolgot a levegőben. Mivel nekünk megvan 

az Igének a kinyilatkoztatása. Van „Így szól az Úr”. Tudjuk mit jelentenek az 

Írások. És nem fogunk állni, hogy hagyjuk az ellenséget, hogy rakétákat lőjön 

ki, nem fogjuk engedni, hogy a mi területünkben ásson, hogy beszivárogjon a mi 

területünkbe. Átváltunk támadásba és le fogjuk rombolni az alagutakat. És a 

rakétákat a levegőben fogjuk robbantani. Miért? Mert Isten bebizonyította az 

Igéjét. Nincs miért kételkednünk, nincs miért félnünk. Mikor látom azt, hogy 

Isten hívja a hold fényét, hogy csináljon egy szivárványt, és valaki készít róla 

egy képet, és tesz egy Felhőt az égre, amit még senki sem látott és nem tud 

megmagyarázni és azon a helyen jelenik meg ahová a prófétának két hónappal 

azelőtt mondta, hogy meg fog jelenni. És aztán tesz valakit, hogy lefényképezze 

azt, és tesz mást, hogy lefényképezze a holdnak a sugarait és ugyanarra a lapra 

tegye, és a „Life” (élet) magazinba teszi azokat és teszi azt a szivárványt pont a 

Fej fölé. Miért féljek? Mitől kellene, hogy féljek? Ez kéne, hogy építsen annyi 

hitet a hívőkben, hogy Istent Szaván fogjuk. És mi van, ha valaki nem hisz? És 

mi van, ha úgy tűnik a cselekedetek nem sorakoznak fel. Csak várj türelemmel. 

Miért? Mert Ő erős a harcban és nem lesz megcsúfolva. Ámen! Az 5-ös vers, 

olvassuk el a 4-est újból: „Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az 

Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti 

üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek: 

Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének…” Mi Isten igazságos ítéletének 

bizonyossága? A hitetlenek, akik üldöznek titeket. Miért? A Csúcskő a 17-ik 

nap volt bemutatva, ami a számunkra győzelem, de az a legfelsőbb Bíró az 

egész világ számára. Ha nem hiszel Benne és nem fogadod el az Ő szavát, az 

megsemmisülés. És mindjárt azután, a megsemmisülés kibontakozik a világban 

és annak függvényében száll le, amilyen mértékben fokozódik. Mi ez? A szülés 

fájdalmai. Az Ő eljövetelének a szülési fájdalmai, amelyek e világra az abszolút 

megsemmisülést hozzák. Ez ítélet. De most igazságosan ítél? Mivel nem hitték 

el a hívők beszámolóit. Folytassuk az 5-öst újból: „Bizonyságául az Isten 

igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a 

melyért szenvedtek is.  Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy 

szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak…” Ez Isten 

igazsága. Miért? Mivel ők nem hiszik az Ő eljövetelének a jelét. Ők 



megtagadják azt, hogy minden Írást higgyenek, ami az égre lett téve és az 

ígéretek igazolását. Ők nem hiszik és titeket üldöznek, mert ti hiszitek azt és ők 

teszi igazságossá Istennek ítéleteit. A 7-ik vers: „Néktek pedig, a kik 

szorongattattok, nyugodalommal…” a 7-es vers: „… mivelünk együtt…” 

Mikor? Nézzetek ara a szóra mikor. Mikor tudtok megpiheni Pál apostollal, 

mikor? „… mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának 

angyalaival.” Ez túl sok, vagy túl sok? Olvassunk még „Tűznek lángjában, ki 

bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent,…” Ő jött, mint Bíró! Ő jött, 

mint Bíró. „…Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az 

Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus 

evangéliumának. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr 

ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől, …” Mikor? Egy másik nagyon 

fontos szó. Mikor fognak jönni ezek az ítéletek? Mikor fog jönni a 

megsemmisülés a Földre? Mikor lesznek a hitetlenek elítélve? Akkor „Amikor 

eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben,…” Mikor jött, hogy 

egyesüljön az Ő szentjeiben? Mikor volt kinyitva teljes mértékben az Ige a 

hitvallások és a vallások számára? Mikor? A hét pecsét megnyitásakor. Mikor? 

„Nézzetek az órára. 2 óra van. Isten a tanúm rá, hogy épp 2 óra volt.” A 

második húzás bevégződött, a harmadik húzás, épp, kéznél van. Akkor van a 

mikor. „… hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben és csodáltassék…” 

kikben? „… és csodáltassék mindazokban, akik hisznek…()… ama napon.” 

átugorjuk a zárójeles részt. Mindazok, akik hittek ama napon. Most lássuk, mi 

van a zárójeles részben: „mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti 

nálatok.” Akarok tenni egy párhuzamot a számotokra itt. A 10-es verset, hogy 

olvassuk el. „Amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben, …” 

azt akarom nektek mondani, hogy itt van az egyesülés ideje, a láthatatlan 

egyesülés. Mikor történtek mind ezek? Ez van! Az kijelenti, hogy Ő eljött, 

kijelenti, hogy jön, kijelenti azt, hogy a teljes Ige itt van. És ha az egész Ige itt 

van, akkor a Jézus Krisztus teljes személye is itt van. És miért jött Ő? Hogy 

házasodjon. Miért ment Branham testvér keletről nyugatra és vissza keletre? 

Ugyanazért az indokért, amiért Isten akarta, hogy Mózes keletről nyugat felé 

menjen és vissza keletre. Egy házasságért. Az első felesége elutasította, de a 

második nem utasította vissza. Eleve el van rendelve, hogy ne tegye azt. 

Halleluja! „…Amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben, és 

csodáltassék…” hogy csodálva legyen „…mindazokban, a kik hisznek”. Az a 

10-ik vers. Figyeljetek a 7-es versre. „…Néktek pedig, akik szorongattattok, 

nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből 



az ő hatalmának angyalaival.” 10 és 7. Ez túl tökéletes. Álljunk fel 

mindnyájan. Jelenések 10-ik rész. „És láték egy másik, erős angyalt az égből 

leszállani, aki felhőbe vala öltözve; és a fején szivárvány vala, és az orczája 

olyan vala, mint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlopok” Tudjuk, hogy azok a 

lábak rézből vannak és tudjuk, hogy azok az Istennek ítélő lábai, amikor lejött 

mint Bíró. És ezt bebizonyította mikor majdnem elsüllyesztette az Alaszkai 

Anchorage-t. És a 7-ik vers: „ Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, 

mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint 

megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.” Nagyobb részét nem láttam 

eddig ebből. Java része ezeknek a dolgoknak újak számomra. És nem tettem 

semmit, csak kaptam ezt. Csak ott álltam és jött és jött és jött és jött és jött. És 

felhívtam Jeremy Sanderst és mondtam neki: „Mondd meg, ha 

megbolondultam.” Felhívtam péntek este 10-kor és megkérdeztem: „Bolond 

vagyok vagy fanatikus, kisiklok valahogy? És elkezdtem magyarázni neki. És 

megkérdezett: „Milyen nap van ma?” „A 8-ik.” „Milyen hónap?” „A 8-ik.” A 

8-ik napon a 8-ik hónapban az összes darab összeillett. Ez több mint csodálatos. 

Hazamentem az irodából este 11-kor. Mert a 11-ik órának a dolgozói vagyunk, 

későn jöttem ehhez az Üzenethez. Testvérek, testvérnők én azt mondom nektek, 

hogy ami történt, lehet, hogy tévedtem két-három részletben. Lehet, hogy egyik 

számot fontosabbá tettem, mint a másikat, de nem mindezt. Nem lehet. És ha 

egy rész vagy kettőt mondtam el nektek ebből, kitörölhetitek azokat, de mikor 

mindet elmondtam, mit csináltok vele? Vezetek hazafelé, és valami történt 

velem valami, ami nem történt velem már… ha jól emlékszem… először 

kezdjem az elejétől. Mondtam nektek, hogy harcok voltak az elmémbe a múlt 

héten. Zűrzavar volt, kerestem az idézeteket, nem volt értelmük, Branham 

testvér azt mondta, hogy ott volt, a Felhő felszállt, lefényképezték, és lehetetlen 

volt, hogy értelmük legyen az elmémben és kételkedésnek gondolatai és 

ellentmondások jöttek és harcoltam velük és nyomorult voltam. És mikor 

letérdeltem pénteken reggel a 8-ik napon a 8-ik hónapban 14/8/8 (2014 

augusztus 8), letérdeltem és mondtam: „Uram olyan természetfeletti dolgokra 

nézek, amelyek az értelmem felett vannak. Több mint az értelmem felett vannak, 

a fejem fölött vannak, Uram kell, hogy segíts.” És mindjárt egy békesség 

leszállt. Egy békesség jött rám és többé nem aggódtam. És minden aggodalom 

eltűnt belőlem. És azon a délutánon, egész este Ő elkezdte önteni mindezeket 

rám. És vettem az autómat, hogy haza menjek este 11-kor, és most tudom 

mondani nektek, amiért Branham testvér mondta: „Testvérek és testvérnők, ne 

nézzetek rám, csak egy ember vagyok.” Ő mondta: „Ne tegyetek engemet ide 



egyáltalán, én Jézus Krisztusról beszélek, mivel nekem semmi közöm sincs 

mindezekhez.” Álltam ott és olyan volt, mint amikor valaki rám öntött volna 

valamit. És megyek haza, és amennyire csak emlékezni tudok még nem ütöttem 

el sohasem egy borzot. De az úton hazafelé elütöttem egy borzot és mindjárt egy 

idézet jutott eszembe. Branham testvér mondta: „Én nem tudok nagyobb borzra 

gondolni, mint az Ördögre.” És ezzel a kinyilatkoztatással elütöttem az 

Ördögöt. És azután úgy döntöttem, hogy megkeresem az idézetet. Ha beírjátok a 

„Table”-be azt, hogy borz” és „ördög” ugyanabban a mondatban 8-szor jelenik 

meg. Augusztus 8-án ütöttem el azt az öreg borzot – az ördögöt, amelyet 

Branham testvér 8-szor teszi borzzá az Üzenetben. Ez vad, ezért vannak az 

emberek, hogy megkérdezik, ha bolond vagyok-e, ha elvesztettem-e a józan 

gondolkodásomat. Ez pénteken volt, harmadik nap ide jöttem, hogy hozzam 

nektek ezt az Üzenetet, harmadik nap azután, és most 10-ke van. Igen? Tudjuk, 

hogy 10 nagyon fontos, mivel a 10-nek Isten Igéjével van dolga – 10 

parancsolat, 10 28 könyöknyi lepel és ez az Ige kinyilatkoztatása. És észrevettük 

akkor, hogy telihold van. De az nem egy telihold, az egy szuperhold ma. És a 

hold nem volt még ily közel a földhöz 20 éve. És még valami szokatlan dolog 

erről a szuperholdról az az, hogy 3 szuperhold van ebben az évben, ami nagyon 

szokatlan, és 3 egymást követő hónapban vannak: Július, Augusztus és 

Szeptember. És ez egészen 2034-ig nem fog ismétlődni. Miért? Miért történnek 

mind ily mód? Ezek olyan dolgok amelyeket Branham testvér látná és mondaná: 

„Kövessétek azokat a dolgokat!” Azok a dolgok jelentenek valamit a számomra, 

nem tudom elmondani nektek, hogy mit jelentenek, nem mindet értem. De a 

kijelentés jön pénteken, 3 nap múlva 10-ke van, amikor történetesen van egy 

szuperhold, amikor a hold a legközelebb van a földhöz, az azt jelenti, hogy 14%-

al nagyobbnak látszik a hold. 14 egy Biblikus szám, az 2 és 7, és 30%-al 

fényesebb, 30 egy másik Biblikus szám. És megvakarom a fejemet és mondom: 

„Uram, mit csinálsz?” Mivel Ő az aki csinálja mindezeket a dolgokat. Ez 

abszolút Jézus Krisztusnak a kinyilatkoztatása. Ez Isten, Ő akarja, hogy álljunk a 

kritikák előtt, a kételkedések előtt, a viták előtt, mindenek előtt, és akarja, hogy 

mi tudjuk, hogy amit Ő tett, azt Ő TETTE! Miért hozta ezt Isten ide? Miért 

hozta ezt Isten ily módon? Mert ettől a szószéktől volt kivéve az a Felhő a 

dicsőségből, és ettől a szószéktől teszi vissza Isten az Ő helyére. Halleluja! Isten 

nem lesz megcsúfolva. Ha csak vársz az Úrra. Ha csak megnyugszol Benne és 

bízol, akkor meg fogod találni az erődet. Zenészek ha akartok jönni, Tommy 

testvér ha tudnál jönni… Testvérek és testvérnők nem tudom mit mondhatnék 

még, nem tudom mit tegyek. Remegek a Jehova erős Keze alatt. Miért tette 



mindezt? Nem tudom. Miért vagyunk mi ennek a résztvevői? Nem tudom.  De 

vártam, mintegy egész türelemmel és válaszolt az Úr. Az Ő Igéje volt 

kinyilvánítva. Nincs ürügy a kételkedésre, nincs indok a félelemre. Ő hitet épít. 

Minek? Egy elragadtatásra. Miért engedte, hogy mindezek a dolgok el legyenek 

rejtve? Miért igazította meg mindegyiket most? Mert ez a 8-ik. Itt az idő egy új 

napnak és itt az ideje egy új testnek. Halleluja! Ámen! Énekeljünk „Akik az Úr 

után vágyakoznak”. Énekeljetek velem. Ének: … Ámen! Ha Isten 

kinyilatkoztatta neked ezt, ne aggódj. Nem tudsz értelmet adni neki, nem tudod 

félretenni azt. Nem tudsz a végére járni. Mikor Branham testvér eljutott a 

hetedik pecséthez azt mondta: „Ne adjatok semmilyen magyarázatot ennek.” És 

mit csinálnak az emberek 50 éve? Magyarázzák azt, amit ő mondott. Ne 

tegyétek ezt. Várjátok azt, hogy Ő nyissa meg nektek azt. És mikor 

kinyilatkoztatja, akkor így eggyé fonódik. Nincs ürügy, hogy kételkedjetek. Ha 

Isten hitet ad néked, hogy higgy, akkor ragaszkodjál ahhoz a hithez, nem számít, 

hogy néz ki, és az sem hogy mit mondanak a kritikusok, nem számít, milyen 

rakétákat indítanak nálunk, vagy hogy milyen alagutakat ásnak, Istennek 

Igéjével mindegyiket le fogjuk rombolni. Ámen! Miért adna hitet, hogy higgy 

valamit, és aztán, hogy elvegye azt tőled? És miért adna hitet, hogy higgy egy 

hazugságot? Ha ad egy kinyilatkoztatást, hogy az igazság, maradjatok azzal a 

kinyilatkoztatással. És Ő mindent meg fog tenni, hogy az működjön. 

Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Uram oly nagyon köszönjük Neked, hogy eljöttél 

és beszéltél hozzánk és megadtad nekünk a kinyilatkoztatást arról, ami történt és 

arról, amit teszel és milyen indítékaid vannak. És imádkozom, hogy formálj abba 

a Jézus Krisztusi jellembe, hogy mi, mint egy szuperhold tudjuk visszatükrözni 

Krisztus teljes ragyogását a mi korunkban. Hogy tudjunk ragyogni a világban, 

hogy dicsőítve lehess a szentjeidben és csodálva mindazokban, akik hisznek. 

Kérlek, áldj meg bennünket, hogy tudjuk vinni ezt az Üzenetet magunkkal és ne 

felejtsük el azt, amit itt hallottunk ma Uram. És tartsd azt velünk Uram, amíg 

élünk. Szeretünk Uram és köszönjük Neked, és kérünk Téged, hogy áldjál meg 

mindenkit, ahogy el fogunk menni. Jézus Nevében, Ámen! Énekeljük még 

egyszer: Akik az Úr után vágyakoznak megújítják erejüket. És felszállnak sas 

szárnyakkal. Futnak és nem fáradnak el. Járnak és nem lankadnak meg. Uram 

taníts meg, hogy várjak… Énekek… 


