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Isten egyszerűségben 
 

1 Jó reggelt, barátaim. Természetesen életem egyik fénypontja 
számomra az, hogy ma délelőtt újra itt lehetek a Gyülekezeti Házban. Hogy 
láthatom a gyönyörű szerkezetét és az Isten gyermekei közötti rendet, akik itt 
ülnek ma az Ő házában. 
2 Annyira lenyűgözött tegnap az épület látványa, amikor megérkeztem 
ide. Soha nem is álmodtam volna, hogy ilyen lesz. Amikor láttam a 
tervrajzokat, amikor a tervek elkészültek, én csak egy másik kis termet láttam 
rajta az épület oldalán. És most pedig azt látom, hogy egy gyönyörű szép 
épület lett. És hálásak vagyunk a Mindenhatónak ezért a gyönyörű helyért. És 
mi... 

 A feleségem és a gyermekeim üdvözletét hozom ma délelőtt nektek, 
akik vágynak itt lenni most ezen az épületátadási alkalmon és ezen az egész 
héten, melyet Krisztusnak szentelünk oda. A gyerekek azonban iskolában 
vannak, és nehéz eljönni onnan. A régi házunk felé érzett honvágyukat már 
kinőtték, de a felétek érzett honvágyat soha nem nőjük ki. Az nem múlik el. 
3 Van olyan dolog, hogy barátság. Én nagyon méltányolom a barátokat 
mindenfelé, de van valami különleges a régi barátokkal kapcsolatban. Nem 
számít, hogy mennyi új barátot találunk, az akkor sem a régi barátság. Nem 
számít, merre kerülök el, ez a hely számomra mindig szent lesz. Mert... Úgy 
30 évvel ezelőtt egy sáros pocsolyamederben ezt a földet Jézus Krisztusnak 
ajánlottam, amikor ez még tényleg csak egy sártenger volt. Ez az egész terület 
egy tómeder volt. Ezért van, hogy az út ilyen ferdén megy. Ki kellett kerülnie 
a tavat, ami itt volt.  
4 Itt pedig liliomok voltak régen. Tavi liliomok nőttek. A liliom pedig 
egy nagyon különleges virág. A sárban születik, aztán a sárból kell kibújnia, át 
a vízen és az iszapon, hogy a végén a felszínre jusson és megmutassa a 
szépségét. És ma délelőtt azt gondolom, hogy ez nagyban leírja azt, ami itt 
történt azóta. Előbújt egy kis tavi liliom. Amikor pedig a víz felszínére ért, 
kiterjesztette a szárnyait. Kinyitotta a szirmait, és a Völgyek Liliomának képét 
tükrözte vissza. 
5 Állhasson így sokáig. Legyen ez egy olyan épület, ami teljesen 
Istennek van odaszentelve. Maga a Gyülekezeti Ház 1933-ban lett az Úrnak 
bemutatva. De úgy gondolom, hogy ma délelőtt jó lenne ismét egy bemutatási 
alkalmat tartani, főleg azokért az emberekért, akik az ő szeretetükből és 
Krisztusnak való odaszántságukból lehetővé tették mindezt. 
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6 És szeretném mindnyájatoknak megköszönni a felajánlásaitokat és 
mindent, amit adtatok ahhoz, hogy ezt a gyülekezetet Krisztusnak ajánljuk fel. 
És nagyon méltányolom ezt, és azt gondolom, hogy a gyülekezet... Ezeket a 
szavakat az itteni gyülekezetből való drága testvéreink érdemeiért mondom, 
akik a szolgálataikat ezért ajánlották oda. Banks Wood testvér, a mi nemes 
lelkű testvérünk. Roy Roberson testvér, a mi nemes lelkű testvérünk, és még 
sokan mások, akik önzetlenségükből és tisztaszívűségükből hónapokat 
töltöttek ennek az épületnek a megépítésével. Itt maradtak vigyázni rá, hogy 
jól legyen megépítve. 
7 Amikor bejöttem ide, hogy megnézzem a szószéket, ami olyan, mint 
amilyenre egész életemben vágytam... Wood testvér tudta, hogy milyen fajtát 
szeretek. Soha nem mondta, hogy egyszer majd megépíti, de megépítette. És 
megfigyeltem az épületen, hogy az építkezés... Egyszerűen az egész... 
Lenyűgöző. 

 Nem tudom szavakban kifejezni az érzelmeimet. Egyszerűen nem áll 
módomban, látjátok. De Isten érti. Legyetek mindnyájan megjutalmazva a 
hozzájárulásotokért és mindazért, amit tettetek ennek a helynek a felépítéséért, 
hogy ez valóban az Úr háza. 
8 Most pedig szeretnék egy pár szót szólni.  Az épület, amilyen 
gyönyörű belülről és kívül... A sógorom, Junior Weber végezte a 
kőművesmunkát. Nem is tudom, hogy hogyan lehetett volna ennél jobb: 
tökéletes munkát végzett. 
9 Egy másik testvér, aki itt van - még soha nem találkoztam vele -, 
szerelte be a hangerősítő berendezést. És figyeljétek meg, hogy még egy ilyen 
lapos szerkezetű épületben is, mint ez, egyszerűen csak... Nem vész el a hang. 
Valahogy a mennyezeten oldotta ezt meg, különféle módokon. Nem számít hol 
állok, mindenütt ugyanúgy szól. És minden teremben vannak beépített 
hangszórók. Bárhogyan lehet szabályozni őket, ahogyan hallani akartok. 
Hiszem, hogy a Mindenható Isten keze végezte el ezeket a dolgokat. 
10 Ha pedig az Úr így adott nekünk egy épületet, amelyben imádhatjuk 
Őt... Jobb, mint... 30 éve... Földpadlóval, fűrészporral kezdtük, és a régi 
szeneskályhák mellett ültünk itt. A tervezők pedig, Wood testvér és  
Roberson testvér elmondták nekem, hogy ahol azok a pillérek - és azok a régi 
kályhák ott voltak a tetőoszlopok között -, kigyulladtak, és kb. két-három láb 
hosszúságon le is égtek. Hogy miért nem égett le minden? Csakis Isten tartotta 
meg. Azok a gerendák részben elégtek, és az egész Gyülekezeti Ház súlyát 
azok tartották. Hogy miért nem omlott le az épület? Egyedül Isten keze miatt. 
Most acélgerendákkal van megalapozva a földben, és erősnek van megépítve. 

 



Isten egyszerűségben 3 
 
11 Azt hiszem, a mi kötelességünk az, hogy az épület belsejét Isten 
kegyelméből helyesen alakítsuk ki, hogy olyan hálásak legyünk Istennek, hogy 
a mi... Ez ne csak egy gyönyörű épület legyen, ahová eljövünk, hanem minden 
idejövő ember láthassa meg Jézus Krisztus gyönyörű tulajdonságait minden 
személyben, aki ide jár. 
12 Legyen ez egy odaszentelt hely az Úrnak, odaszentelt emberektől. 
Mert nem számít, hogy milyen gyönyörű maga az épület - amelyet 
természetesen nagyon méltányolunk -, hiszen a gyülekezet szépségét az 
emberek jelleme adja. Bízom benne, hogy ez mindig Isten szép háza lesz. 
13 Az eredeti alapkő avatásakor volt egy nagy látomásom, amelyet 
beleírtam abba az alapkőbe azon a délelőttön, amikor az átadása volt. 
14 Egy pár perccel ezelőtt talán csodálkoztatok azon, hogy mi tart nekem 
olyan sokáig, míg kiérek ide. Az első feladatom az volt, amint eljöttem ebbe az 
új épületbe, hogy bent az irodában összeadtam egy fiatalembert és egy 
fiatalasszonyt. Legyen ez előképe annak, hogy Krisztus hű szolgája legyek 
abban, hogy elkészítsek egy Menyasszonyt annak a napnak a menyegzőjére. 
15 Most pedig tegyük azt, amit kezdetben tettünk. Amikor elkezdtük a 
gyülekezeti épület első átadását, még fiatalember voltam... 21 vagy 22 éves 
lehettem, amikor lefektettük az alapkövet. Még azelőtt volt, hogy 
megnősültem volna. És mindig szerettem volna egy megfelelő helyet látni, ami 
Istené, ahol az emberek Őt imádják. És ennek csakis egyetlen módja van, ami 
nem a szép épület. Hanem az egyetlen útja ennek, amellyel ezt megtehetjük, az 
az odaszentelt élet. 

 Most pedig mielőtt átadjuk... Az átadási ima... Olvasunk néhány 
igeverset és visszaadjuk ezt a gyülekezeti épületet Istennek. Aztán pedig az 
evangélizálásról van egy üzenetem ma délelőtt, amit a következő üzenetembe 
építek bele. 
16 Ma este pedig a Jelenések könyvének 5. fejezetéről szeretnék beszélni, 
amely összeköti a hét gyülekezeti korszakot és a hét pecsétet, amelyről... 
Aztán lesz... Hétfő este lesz a fehér lovas, kedd este a fekete lovas, és így 
tovább, végig a négy lovassal. Aztán lesz a hatodik pecsét megnyitása. Aztán 
vasárnap délelőtt, következő vasárnap délelőtt, ha az Úr úgy akarja - ezt még 
később meglátjuk és később fogjuk kihirdetni -, talán jövő vasárnap délelőtt 
imádkozunk a betegekért ebben az épületben. Vasárnap este pedig végére 
érünk... Az Úr segítsen nekünk megnyitni a hetedik pecsétet, ahol csak egy 
rövid igevers van, ami a következőt mondja: “A mennyben pedig csend volt 
egy fél órán keresztül.” Az volt ám az igazi csend. 
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17 Nem tudom, hogy mit jelentenek ezek a pecsétek. Ugyanúgy 
kifogytam a bölcsességből, mint ahogy talán közületek is néhányan ma 
délelőtt. Vannak hivatalos egyházi elgondolások erről, amiket emberek adtak 
elő, amelyek azonban meg sem közelíthetik ezt. És látjátok, hogy ennek ihletés 
által kell jönnie. Kell, hogy... Isten Maga az egyetlen, aki képes erre, a Bárány. 
És ma este van a megváltás könyve. 
18 Ebben én... Azért nem hirdetem, hogy lesznek alkalmak, amelyeken a 
betegekért imádkozunk, mert néhány barátomnál lakom most, és az időm 
minden percét az Ige tanulmányozására és az imádkozásra szánom. Ismeritek a 
látomásomat, mielőtt elmentem innen és nyugatra mentem. Tudjátok, a hét 
angyalról, akik repülve jöttek. Úgyhogy később majd megértitek ezt. 

 Tehát úgy gondolom, hogy ebben az épületben a következő rendet kell 
megtartanunk, miután néhány perc múlva átadjuk Isten imádatára. Ezt a rendet 
kellene megtartanunk. 
19 Soha ne árusítsunk és ne vásároljunk semmit az épületen belül. Ebben 
a gyülekezeti teremben semmilyen üzleti tevékenység ne folyjon, soha ne 
legyen ilyen tevékenység itt bent. Ezalatt gondolok olyanra is, hogy 
prédikátoroknak engedélyt adnánk arra, hogy eljöjjenek és könyveket vagy 
más dolgokat áruljanak. Nem számít, miről van szó, erre a célra más helyek is 
vannak. A mi Urunk házában ne vásároljunk és ne is adjunk el semmit. Ennek 
az imádat helyének kell lennie, szentül, erre a célra odaszentelve. Az Úr egy 
szép helyet adott nekünk erre. Adjuk át ezt a helyet Neki, és az épülettel együtt 
magunkat is. 
20 És lehet, hogy nyersnek hangzik, de ez nem a társalgára való hely. Ez 
az imádat helye. Itt belül még csak suttognunk sem kellene, vagy a dicsőítésen 
kívül bármit mondanunk. Semmit ne mondjuk egymásnak, hacsak nem 
rendkívül szükséges az. Soha ne csoportosuljunk össze a teremben. Soha ne 
szaladjunk végig az épületen, és a gyerekeknek se engedjük meg, hogy 
szaladgáljanak az épületben. 

 És ezt téve, nemrég éreztem, hogy... És úgy van megépítve ez az 
épület, hogy be lehet tartani ezeket a dolgokat. Úgy van... Természetesen sok 
idegen ember van. A Gyülekezeti Ház tagjai tudják ezeket, hogy az épület a 
Mindenható szolgálatára lesz átadva. 
21 Ezért, magunkat átadva, emlékezzünk erre, amikor belépünk a 
gyülekezeti terembe. Maradjunk csendben és imádjuk Istent. Ha beszélgetni 
akartok egymással, arra is van hely, de akkor se legyen olyan hangzavar, hogy 
még gondolkozni se lehessen. Mert ha bejön ide valaki, nem fogja tudni, hogy 
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onnan. Azt mondta: - Ha úgy ment volna fel oda, mint ahogy  lejött, akkor 
úgy jött volna le onnan, mint ahogy felment... 

 Így igaz. Alázkodjatok meg. Csak legyetek alázatosak. Ne próbáljatok 
különlegesek lenni, csak szeressétek Jézust. Mondjátok azt: - Uram, ha bármi 
csalárdság van a szívemben, ha bármi helytelen van benne, Atyám, akkor én 
nem akarom azt a dolgot. Vedd el tőlem. Nem akarok olyan lenni. Óh, én is 
közéjük akarok számítani azon a napon, Uram. És látom azt a napot 
közelegni... Látjátok ezeket a pecséteket, amint kezdenek... Ha Isten megnyitja 
őket számunkra. És emlékezzetek rá, hogy csakis Ő teheti meg. Mi teljesen 
Tőle függünk. Isten áldjon benneteket. 
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 Hol van hát a hitünk, hogy higgyünk Isten egyszerű Igéjének? 
Pontosan, amit Isten mondott - fogjátok szaván Őt. Isten most egyszerűségben 
rejtőzik el egy alázatos kis embercsoportban. De egy napon viszont 
megmutatja majd Magát úgy, mint ahogyan mindig is tette az elmúlt időkben. 
Szeretitek-e Őt? 

  Szeretem Őt, szeretem Őt, 

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta az üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 
299 Szeretitek-e Őt? Óh, hát nem csodálatos Ő? Remélem és bízom benne, 
hogy ez az üzenet megtermi azt, ami a célja volt. Hogy eljuttat titeket arra a 
pontra, amikor nem a virágos dolgokat keresitek, vagy valamilyen... Amikor 
meglátjátok Istent a nagyságban, amikor megnézitek, hogy mennyire alázatos 
az, és akkor meglátjátok Istent. Ne ott keressétek Őt... 

 1Kir 19:11-13 

300 Amikor Elizeus ott volt annál a barlangnál, akkor füst ment el előtte. 
Vér, villámlás és mennydörgés. És látjátok, mindezek az érzékelések, amik 
megvoltak nekünk - vér a kézen és az arcon, más érzések és minden más 
dolgok -, egyáltalán nem foglalkoztatták a prófétát. Csak ott feküdt, de aztán 
hallott egy halk és szelíd kis hangot. Mi volt az? Az Ige. Akkor eltakarta az 
arcát, és kijött a barlangból. Látjátok, ez volt az. 

 Emlékezzetek rá, barátaim, hogy ne keressétek a nagy... Azt 
mondjátok: - Isten nagy dolgokról beszél. Eljön az idő, amikor ez lesz, az lesz, 
és más nagy dolgok... Remélem, értitek, miről beszélek: nagy, nagy dolgok, 
látjátok. Azok mind... - Amikor ez megtörténik, akkor az ilyen nagy dolog 
lesz, mint ez... Pedig olyan alázatos lesz, hogy fel sem fogjátok ismerni azt a 
dolgot és csak mentek majd tovább. 
301 Visszanéztek majd és azt mondjátok: - Nos, soha nem jöttünk... 
Elment a fejetek felett, és még csak nem is láttátok. Látjátok, ennyire 
egyszerű. Isten egyszerűségben él, hogy megmutassa az Ő nagyságát. Mi teszi 
Őt naggyá? Hogy annyira le tudja Magát egyszerűsíteni. Egy nagy... A 
nagyemberek viszont nem tudják leegyszerűsíteni magukat. Nekik kell a 
maguk méltósága. Látjátok? De még nem elég nagyok. Amikor elég nagyok 
lesznek, akkor jönnek majd le ide, akkor tudnak majd megalázkodni. 
302 Amint az az öreg szent mondta Chicago-ban. Az a férfi, aki nagy 
tanultsággal és minden nagy dolgokkal ment el oda, aztán pedig azt mondta, 
hogy szinte megostorozva jött ki onnan. Fejét lehajtotta, és vereséggel jött ki 

Isten egyszerűségben 5 
 
mit csináljon. Annyi sok zajjal jár és más dolgokkal, egyszerűen csak 
emberek... 
22 Láttam már ezt gyülekezetekben, és nagyon rossz érzéssel töltött el. 
Mert nem azért jövünk az Úr szentélyébe, hogy találkozzunk egymással. 
Hanem azért jövünk, hogy Istent imádjuk és utána pedig hazatérjünk. Ez a 
gyülekezeti terem az imádatra van átadva. Kívül megállva lehet beszélgetni 
bármiről, ami helyes és szent, ellátogathattok egymás otthonába, 
találkozhattok egymással más helyeken. Amikor azonban ezen az ajtón 
beléptek, legyetek csendben. 
23 Azért jöttök ide, hogy az Úrral beszéljetek és hogy Neki engedjétek, 
hogy beszéljen hozzátok. A probléma az ebben, hogy mi túl sokat beszélünk, 
viszont nem figyelünk eleget. Amikor bejövünk ide, akkor várjunk Őrá. 
24 A régi Gyülekezeti Házban... Lehet, hogy egy személy sincs itt ma 
délelőtt, aki ott lett volna azon a napon, amikor azt átadtuk. Ulrich őrnagy 
zenélt, én pedig három kereszt mögött álltam, hogy átadjam ezt a helyet a 
szolgálatra. Senkinek nem engedném... A rendre ügyelő testvérek ott álltak az 
ajtónál és figyelték, hogy senki ne beszéljen. Akkor jöhettek be az emberek, 
ha kint már minden megbeszélnivalót elintéztek. Ha akartak, csendben 
kimehettek az oltárhoz és imádkozhattak, csendben. Aztán visszamentek az 
ülőhelyükhöz és kinyitották a Bibliájukat. Hogy mit tett a mellettük ülő, az az 
ő dolga volt. Nem akartak semmit mondani a másiknak. Ha ti beszélni akartok 
a mellettetek ülővel, akkor ti is mondjátok azt magatoknak: - Majd kint 
beszélek vele. Azért vagyok itt, hogy az Urat imádjam... És olvassátok az Ő 
Igéjét vagy csak csendben üljetek. 
25 Aztán a zene, Gertie testvérnő... Nem tudom, hogy itt van-e ma 
délelőtt Gibbs testvérnő. Azt hiszem, hogy a régi zongora ott volt hátul a 
sarokban, a legjobb emlékezetem szerint. Ő pedig lágyan játszotta, hogy 
“Jézus keresztjénél nékem jó...” Vagy valami nagyon édes, lágy zenét, és 
aztán... Amíg kezdetét vette az összejövetel, amikor a dicsőítés vezetője felállt 
és néhány gyülekezeti énekben vezette a gyülekezetet. Aztán ha valakinek volt 
valamilyen különleges szólóéneke, azt elénekelték. De soha nem csak úgy 
akármit, vég nélkül. 
26 Aztán a zene tovább szólt és amikor ezt hallottam, tudtam, hogy itt van 
az ideje annak, hogy én előjöjjek. Amikor egy prédikátor egy olyan 
gyülekezetbe lép be, ahol az emberek imádkoznak és ahol a Lélek kenete van, 
akkor biztos, hogy üzenetet kap a mennyből. Ezt meg sem lehet akadályozni. 
Ha viszont zűrzavarba lép be, akkor ő is összezavarodik, a Lélek pedig 
megszomorodik. 
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 Ezt nem akarjuk. Nem, mi az Urat imádni akarunk idejönni. Nagyon 
szép házaink vannak - amiről pár perc múlva beszélni is fogok -, és otthon 
lehet összejönni a barátainkkal, oda meghívni őket. Ez azonban az Úr háza. 
27 Aztán vannak kisgyerekek, kisbabák. Ők csak egy módon tudnak 
jelezni. Csak úgy kaphatják meg, amit akarnak, ha sírnak érte. Néha inni 
akarnak, néha csak egy kis figyelmet. Így tehát, Isten kegyelméből, erre a célra 
is átadtunk egy termet. Úgy hívták, hogy a “sírós szóba”, pontosan velem 
szemben volt. Más szavakkal, ez az a hely, ahová az anyukák vihették a 
kisbabákat. 

 Engem itt a szószéknél egyáltalán nem zavar. Talán észre sem veszem, 
ha a kenet alatt vagyok. Azonban vannak mások, akik egy kisbaba közelében 
ülnek, és akiket zavar ez. Hiszen ők az igehirdetést meghallgatni jöttek. 
28 Tehát, anyukák, ha a kisbabátok elkezd nyöszörögni, akkor nincs mit 
tenni. Természetesen az jó, hogy magatokkal hozzátok őket. Egy igazi 
édesanya el akarja hozni a kisbabáját a gyülekezetbe, és pontosan ezt is kell 
tennetek. És van egy termünk ott hátul, ahonnan az egész épületet látni lehet, 
az egész gyülekezeti termet. És van bent egy hangszóró is, amelyen 
szabályozni lehet a hangerősséget, ahogyan nektek jó. Van egy kis 
mosdóhelység és kézmosó is ott hátul, pontosan az anyukák kényelmének 
betöltésére. Vannak székek, amikre leülhetnek, van pelenkázó asztal, ha a 
babát tisztába kell tenni, és minden más is ott van elkészítve. Minden elő van 
készítve. 
29 Aztán sokszor a tizenévesek, és néha a felnőttek is... Tudjátok, a 
fiatalok levelezgetnek egymással a gyülekezetben, vagy ehhez hasonló 
dolgokat tesznek. Elég érettek vagytok már ahhoz, hogy ennél jobban 
viselkedjetek. Jobban is tudtok viselkedni, látjátok. Ne gyertek ide úgy... Ha 
egy napon igazi férfiak akartok lenni és egy családot akartok felnevelni Isten 
országába, akkor már a kezdetben induljatok el ezen az úton. Viselkedjetek és 
cselekedjetek helyesen. 
30 Természetesen... A rendre ügyelő testvérek ott állnak az épület 
sarkaiban, és ha rossz viselkedést látnak, akkor az ő kötelességük az - és az 
elöljárók, akik itt elől ülnek - , hogy ha valaki helytelenül viselkedik, akkor 
meg kell kérniük azt az illetőt, hogy legyen csendben. 
31 Ha pedig nincs a helytelenül viselkedőkben ennyi tisztelet, akkor jobb 
lenne, hogy valaki más üljön a helyükre, mert lehet ott valaki, aki hallani 
szeretné a szolgálatot. Van valaki, aki ezért jön el, hogy hallja. És ezért 
vagyunk itt, hogy halljuk az Úr Igéjét. Tehát mindenki hallani akarja, és ezért 
mindenki úgy akarja, hogy olyan csendben legyen, amennyire csak tud. Olyan 
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szívetekben nem kételkedtek, hanem hiszitek, hogy amit mondtatok, 
megtörténik, akkor meglesz nektek az, amit mondtatok.” 

 Van még három vagy négy lapom, de azokat már hagynunk kell, hogy 
mehessünk. Köszönöm. Isten, egyszerűségben elrejtőzve. Nem látjátok? 
Valami hiba van valahol. Valami hiba van valahol. Amikor Isten állít valamit, 
Ő nem hazudhat. Ígéretet tett, látjátok. Egyszerűségben rejtőzik. Ez olyan 
egyszerű, hogy a tanultak és a tudósok azt mondják: - Óh, ez csak 
gondolatátvitel, vagy valami... 

 Jn 15:7 

296 Isten vissza tudja pengetni az idő húrjait, és pontosan el tudja mondani 
nektek, hogy mi történt akkor. Pontosan el tudja mondani nektek, hogy mik 
vagytok ma, hogy mik lesztek később. Ez még mindig Jézus Krisztus 
fehérítője által van, aki képes venni a bűnöst, és kifehéríteni úgy, hogy 
megálljon Isten jelenlétében. “Ha bennem lakoztok és az én beszédeim 
tibennetek, akkor kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.” 

 Jn 8:46; Jn 10:34,35; Jn 14.12 

297 “Aki hisz bennem, cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én 
cselekszem.” “Hogyan vádolhattok engem? Nem a ti saját törvényetek 
mondja-e, hogy akikhez az Úr Igéje lett, a próféták... Nem isteneknek 
mondtátok-e őket? Akkor hogyan kárhoztathattok engem, amikor azt mondom, 
hogy Isten Fia vagyok?” Nem látták meg ezt. Nem értették meg. 

 Most pedig, gyülekezet, a következő üzenetekben ma estétől kezdve 
ne valljatok kudarcot abban, hogy meglássátok ezt. Lássátok meg, hogy 
melyik napon élünk. És emlékezzetek arra, hogy Jézus Krisztus vére olyan 
messzire veti tőlünk a bűneinket, hogy azok soha többé nem kerülnek be Isten 
megemlékezésébe. Minden szennyfoltot eltávolít. 

  A bűn vérvörös foltot hagyott, 

  Ő fehérre mosta, mint a hó. 

  Aztán a trón előtt 

  Ott állok Benne teljesen... 
298 Óh! Hogyan lehetek én teljes? Hogyan lehetek teljesen ép? Mert a vér 
- nem én, hanem az a vér - ott áll Isten és én közöttem. Elfogadtam, Ő pedig 
odarakta... Bűnös vagyok, de Ő Isten. De az a vegyszer ott áll köztem... És a 
bűn okozta halál között, így tehát Isten olyan fehérnek lát engem, mint a 
fehérítőből a vizet. A bűn el lett távolítva. Még csak el sem érheti Őt, mert egy 
áldozat fekszik ott. 
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válik, és még csak megemlékezés sem lesz róla soha többé. Az ember pedig 
megigazultan állhat ott, Isten fiaként. Egyszerűség. 
290 Mózes. A bikák és kosok vére alatt, az Isten Igéjében való 
megvallásával vette Isten ezt az egyszerű embert, és a saját szavait adta a 
szájába. És bebizonyította, hogy Jehovah szolgája volt, mert amikor kiment 
oda, akkor Jehovah szólt hozzá látomáson keresztül. Előrement, és kinyújtotta 
a karját kelet felé. És most emlékezzetek rá, hogy Isten szólt hozzá. Isten 
gondolata ez. Isten az embert használja. Isten szólt hozzá. Így igaz. 

 Azt mondta: “Menj és emeld fel a kezedben lévő botot kelet felé és 
mondd azt: - Böglyök!” 

 2Móz 8:21-24 

291 Mózes pedig - a kecskék és juhok vére alatt - kiment oda, felvette azt a 
botot és a karját kelet felé nyújtotta. “Így szól az Úr, legyenek itt a böglyök!” 
Egy böglyöt sem hallott. Visszament. Már kimondta. Egy gondolat volt az, 
most pedig ki lett mondva. Kifejezésre jutott. Az volt Isten Igéje akkor. Egy 
emberi lény szájába lett adva: egy egyszerű emberébe, a bikák és kosok vére 
alatt. 
292 Aztán már csak az látszott, hogy először egy zöld bögöly kezdett el 
körözgetni ott. Aztán pedig négyzetméterenként vagy 5 kg bögöly lehetett. Mi 
volt az? Isten Igéjét kimondta Mózes, a teremtő. Mert a vér alatt Mózes Isten 
jelenlétében volt, és a szavai nem a saját szavai voltak. 

 Jn 15:7 

 “Ha bennem lakoztok és az én beszédeim bennetek, akkor kérjetek, 
amit csak akartok, és megadatik az néktek.” Hol áll a ti gyülekezetetek? 

 2Móz 8:5 

293 “Legyenek békák!” Egyetlen béka sem volt az országban. Nem telt 
bele egy óra, és 3 méter magasan lepték be a békák a helyeket. Mi volt az? 
Isten volt, a teremtő, aki egy egyszerű emberben rejtőzött el. 
294 Szeretnék valamit megkérdezni tőletek. Ha a bikák és kecskék vérét 
használták fehérítőként - ami csak eltakarni tud -, és az ember ettől olyan 
helyzetbe került, hogy szólhatta Isten teremtő Igéjét és hogy böglyöket 
hívhatott létezésre; akkor miért botránkoztok meg annál a fehérítőnél, ami 
Jézus Krisztus vére, aki egy mókust vagy valami mást képes létezésre hívni? 

 Mk 11:22 

295 Ne tegyétek! Ne botránkozzatok meg az egyszerűségben. Higgyétek, 
hogy Ő mindig Isten marad. Óh! A bűn bocsánata. Óh, bárcsak... Aztán a 
Márk 11:22: “Ha azt mondjátok ennek a hegynek, hogy menjen arrébb, és a 
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csendben, amennyire csak tud. Ez azt jelenti, hogy nincs társalgás és hangos 
beszéd. 
32 Természetesen olyan van, hogy valaki az Urat dicsőíti. Erről kell, 
hogy szó legyen. Ezért vagyunk itt, hogy imádjuk az Urat. Ha úgy érzitek, 
hogy magasztalni akarjátok az Urat, vagy kiáltani Hozzá, akkor tegyétek azt. 
Mert ezért vagytok itt, látjátok. Azonban... Mindenki a maga módján dicsőítse 
az Urat. Azonban senki nem dicsőíti az Urat, miközben az emberek 
beszélgetnek vagy cédulákat küldözgetnek egymásnak, hiszen ezzel csak azt 
segítenénk elő, hogy a többieket is eltérítsük az Úr dicsőítésétől.  

 Tehát úgy gondoljuk, hogy ez helytelen volna. És ezért akarjuk, hogy 
a rend legyen megtartva ebben a gyülekezetben, ebben az épületben, ebben a 
közösségben, ebben a gyülekezeti házban, hiszen ezt a gyülekezetet Isten 
országáért adjuk át az Úrnak, és az Ige hirdetésének. Imádkozni! Dicsőíteni! 
Ez legyen az oka annak, hogy eljöttök ide. Hogy imádjátok az Urat. 
33 És van egy másik dolog is, hogy amikor az összejövetel véget ért, az 
emberek általában a gyülekezetekben... Nem hiszem, hogy itt is így van, mert 
én olyankor már nem vagyok itt, kimegyek. Általában még akkor is, amikor 
máshol prédikálok, jön a felkenetés, jönnek a látomások és a végére 
kimerülök. Ilyenkor a dolgozószobába megyek be. És Billy vagy valamelyik 
másik testvér hazavisznek engem és engedik, hogy pihenjek, amíg szükséges, 
mert nagyon kimerülök ilyenkor.  
34 És aztán... Láttam viszont gyülekezeteket, ahol a gyerekek szabadon 
rohangálhatnak a gyülekezeti teremben, és a felnőttek is kiabálhatnak 
egymásnak a terem egyik végéből a másikba. Ez nagyon jó módja annak, hogy 
tönkretegyük az aznap esti összejövetelt, vagy legyen bármikor is, a következő 
alkalmat.  
35 Amint a szolgálat véget ért, menjetek ki a gyülekezeti teremből. Akkor 
vége az áhítatnak. Olyankor menjetek ki, beszélgessetek egymással, vagy 
tegyetek, amit akartok. Ha van valaki, akivel beszélgetni akartok, akivel 
találkozni akartok, akkor menjetek el velük, akár az otthonukba is. De a 
beszélgetés ne a gyülekezeti teremben folyjon. Ezt Istennek adjuk át, látjátok. 
Ez az Ő találkozási helye, ahol találkozunk Vele. És a törvény természetesen a 
szentélyből jön elő. És hiszem, hogy ez kedves a mi mennyei Atyánk előtt.  
36 Aztán amikor jöttök, és látjátok, hogy kezdenek leszállni közétek az 
ajándékok... Általában - én bízom benne, hogy itt soha nem lesz így -, amikor 
az embereknek egy új gyülekezeti házuk van, a gyülekezet valahogy elkezd 
merevvé válni. Ezt soha ne akarjuk, hogy így legyen. Hiszen ez az imádat 
helye. Ez az Úr háza. Ha pedig a lelki ajándékok leszállnak közétek... 



8 
 
37 Értem, hogy mióta nem voltam itt, az ország különböző részeiről 
költöztek sokan ide, hogy ez a hely legyen az otthonuk. Hálás vagyok, nagyon 
hálás az Úrnak... Hiszem, hogy... Akkor délelőtt, amikor elhelyeztem az első 
alapkövet és felajánlottam azt az Úrnak még fiatalemberként, azért 
imádkoztam, hogy az a kő itt álljon addig, amíg megláthatja Jézus Krisztus 
eljövetelét. Amikor ezt tettem, több ezer dollár tartozással... Lehet gyűjtést 
rendezni egy ekkora gyülekezetben, és 30 vagy 40 centet összegyűjteni. A mi 
tartozásunk pedig 150 dollár vagy 200 dollár volt havonta. 
38 Hogyan fizethetném ki? És tudtam, hogy dolgoztam, és hogy ki fogom 
fizetni. 17 évig pásztoroltam a gyülekezetet anélkül, hogy egy centet is 
elvettem volna érte. Ehelyett mindenemet odaadtam, csak annyit tartottam 
meg, hogy megélhessek. És minden belekerült abba a kis dobozba ott hátul, 
Isten országának adva. Néhány ember pedig prófétált és jövendölt arról, hogy 
egy éven belül egy garázs lesz majd belőle. 
39 A Sátán próbálta egyszer elég tisztességtelenül elperelni ezt tőlünk. 
Valakinek megsérült a lába, miközben dolgozott rajta. Aztán nem foglalkozott 
vele, később pedig beperelt bennünket és meg akarta szerezni a Gyülekezeti 
Házat. Én heteken keresztül ott álltam a bejáratnál. És minden félreértés, 
minden jövendölés és minden elhangzott dolog ellenére az épület az egyik 
legszebb gyülekezeti házként áll, és az ország egyik legszebb gyülekezeti 
épülete. Így van. 
40 Isten Igéje innen jutott el szerte a világra. Körbe mindenfelé a világon, 
körbe minden nemzet között az ég alatt, ahányról csak tudunk, körbe és körbe 
szerte a világon. Legyünk hálásak ezért. Adjunk hálát ezért. És most, hogy van 
egy helyünk, amelyben tartózkodhatunk, hogy tető van a fejünk felett, hogy 
egy szép, tiszta épületben ülhetünk; újra szánjuk oda magunkat a feladatnak és 
szenteljük oda magunkat Krisztusnak. 
41 Neville testvér, a mi nemes lelkű testvérünk és igazi pásztorunk, az élő 
Isten szolgája, aki minden erejével kitart az üzenet mellett mindabban, amit az 
üzenetből ismer. Így van. Ő egy kedves személy. Egy kicsit fél... Nem fél, nem 
erre gondolok. De egyszerűen annyira nagyon kedves, hogy nem szókimondó. 
Tudjátok, például olyankor, amikor éles és talán sértőnek hangzó dolgot kell 
kimondani - például: - Üljön le! - Maradjon csendben! -, ahogy észrevettem és 
meghallgattam a kazettákat is. 
42 Azonban én kimondom ezeket a dolgokat. Azt akarom, hogy minden 
szavamra emlékezzetek, látjátok. Mindent felveszünk a kazettákra. Mindent 
felveszünk. És minden diakónust megkérek arra, hogy lássák el a 
kötelességüket, amelyre Isten küldte el őket. És tartsák szentnek azt a 
kötelességet. Ugyanez vonatkozik az elöljárókra is. 
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bármennyivel is. Ezt Istennek kellett elvégeznie. Aztán amikor ez az egész le 
van bontva addig a pontig, hogy már atomokról lehet szó, akkor képes a 
tudomány arra, hogy elkezdjen hozzáérni ehhez a dologhoz. 

 Aztán amikor már a molekulákról van szó, akkor egy kicsit még 
jobban átlátják. Aztán amikor még többről van szó, amikor már a vegyi 
anyagoknál járunk, akkor ezeket összekeverik. 
284 Amikor az ember, mielőtt vétkezett… Most már befejezem, de nehogy 
lemaradjatok erről! Amikor az ember vétkezett, elválasztotta magát Istentől. 
Egy nagy szakadék túloldalára került át, és meghalt azon az oldalon. Elment, 
és nincs számára visszaút. Pontosan. Nincs számára út, hogy visszatérjen. 
Amikor viszont az ember ezt tette, Isten elfogadott egy helyettest. Ez a 
helyettes egy bárány volt, vagy egy kecske, vagy egy juh, vagy valami más a 
vér miatt, amiről Ádám beszélt… Illetve amiről Ábel beszélt a szakadék túlsó 
oldalán. 
285 Azon az oldalon az ember Isten fia. Isten leszármazottja. A föld 
örököse. Uralni tudja a természetet. A szavával tud létezésre hívni dolgokat. 
Hiszen ő maga is egy teremtő. Isten egy leszármazottja. 
286 Amikor viszont átment a szakadék túloldalára, elválasztotta magát 
ettől a fiúságától. Természete szerint bűnös. A Sátán kezében, és a Sátán 
uralma alatt van. Isten pedig a vér vegyi anyagainak áldozatát vette. A bikák 
és kosok vére azonban nem vette el a bűnt, pusztán eltakarta azt. 
287 Ha van egy piros folt a kezemen, és azt eltakarom egy fehérrel, attól a 
piros folt még mindig ott van. Látjátok, még mindig ott van. Isten viszont 
küldött a Mennyből egy fehérítőt a bűnre. Ez az Ő saját Fiának a vére volt, 
hogy amikor a mi megvallott bűnünk belecseppen Isten fehérítőjébe, akkor 
csak próbáljuk meg újra megkeresni azt! A bűn színösszetevői visszamennek a 
közbenjárókon keresztül és végig az időn át, hogy eljussanak addig, hogy 
szembeálljanak a vádlóval, a Sátánnal, és rátapadjanak az ítélet napjáig. 
288 Mi történik a fiúval? Újra tökéletes közösségbe kerül az Atyával, aki 
ott áll a szakadék túlsó oldalán és egyáltalán nem emlékezik a bűneire. Soha 
többé... Sehol semmi szennyfoltot vagy fehérítőt nem lehet látni! Ő szabad! 
Hallelujah! Éppen úgy, mint a Clorox... Az a tinta soha többé nem lehet tinta, 
mert felbomlott és visszaküldetett! 
289 És amikor a megvallott bűn megvallásra kerül és belemártják... Az 
olyan férfinál vagy asszonynál, akik megmártóztak Jézus Krisztus vérében, az 
az összes tünetet megöli. És a bűn minden egyes molekulája visszamegy az 
ördöghöz és rajta marad az ítélet napjáig, amikor elérkezik az ő örök 
végállomása, hogy bele legyen vetve a tüzes tóba. A szakadék pedig áthidalttá 
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összerakjuk őket, vizet kapunk. Ha felbontjuk azt, akkor pedig hidrogént és 
oxigént. És menjünk csak vissza tovább. Miközben ebbe belemegyünk, 
vegyünk… 

 Nem tudom… Lehet, hogy vegyészek is ülnek itt. Nem mondanám ezt 
így el, mert talán vegyészek is hallgatják, amit mondok. Nem tudom a 
képleteket, csak a magam alázatos módján szeretném elmagyarázni ezt a 
dolgot. És bízva abban, hogy Isten kijelenti Magát benne. 
279 Nézzétek. Azt a tintacseppet belecseppentettem a fehérítőbe. Mi 
történik? A fekete folt azonnal eltűnik. Nem tudnánk újra megtalálni, ha meg 
kellene keresnünk. Eltűnt. Soha többé nem látjuk. Mi történt? Nem látjuk, 
hogy bármi is feljönne belőle. Nem. Miért nem? Mert felbomlott. A tudomány 
ezt úgy fogalmazza meg, hogy visszatért az eredeti savaihoz. 
280 Miből jöttek a savak? Látjátok? Nos, azt mondjátok: - A savak 
bizonyos dolgokból származnak… Rendben. Mondjuk, hogy a gázok hozták 
létre a savakat. Honnan jöttek a gázok? Nos, erre azt mondjuk, hogy a gázok 
molekulákból álltak össze. Honnan jöttek a molekulák? Az atomokból. 
Honnan jöttek az atomok? Az elektronokból. Honnan jöttek az elektronok? A 
kozmikus fényből. Értitek? Ez már egy vegyész ismeretét is meghaladja. Ha 
pedig egy anyagról van szó és egy teremtett dologról, akkor annak egy 
teremtőtől kell származnia. 

 Zsolt 37:23 

281 Tehát nem véletlenül ültök itt. Nem véletlenül tartalak itt benneteket 
12:30-ig vagy 13:00-ig. Az igazak lépteit az Úr igazgatja. Értitek? Valami oka 
van ennek. Valami oka van annak, hogy hisztek. És valami oka van annak, ha 
nem hisztek. Éppen úgy, mint a tintával kapcsolatban. Bontsuk csak ezt ki. 
282 Mondjuk, hogy az első dolog, amikor visszamegyünk… 
Visszamegyünk egészen a molekulákig. Vesszük a molekulákat, mondjuk az 
1-es molekulát szorozva a 9-es molekulával, aztán a 12-es molekulával. Ha a 
11-es molekuláról lett volna szó, akkor a tinta piros színű lett volna. A 12-es 
kellett ahhoz, hogy fekete legyen. Aztán ezt lebontjuk az atomokig. Ez 
mondjuk a 9-6-os atom volt, plussz a 4-3-as atom, hogy egyenlő legyen a 16-
11-es atommal. Ha a 16-12-es atom lett volna, akkor lila színű lett volna a 
tinta. Aztán tovább bontjuk le. 
283 Ez azt mutatja, hogy volt ott valami, amivel már az egész elkezdődött. 
Ezt a józan ész mondja. Ez egy megalkotott, teremtett dolog, tehát kell, hogy 
legyen egy alkotója is. Egy teremtőtől kell származnia. Aztán pedig ez az 
anyag meg lett határozva, és ezekbe a különböző… A tudomány nem képes 
venni a B16-szor 12-es atomot, szorozva ezt 14-gyel, aztán szorozva ezt 
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43 A pásztornak kell előhozni... Nem a pásztor dolga, hogy kimondja 
ezeket a dolgokat, hanem az elöljáróké... Mármint a diakónusoké, mert ők a 
gyülekezeti rend őrei. Például hogyha fiatal párok jönnek ide autóval és kint 
dudálnak - tudjátok, hogy általában ezt szokták csinálni -, vagy ha valami ilyen 
dolog történik az összejöveteleken, vagy ott kívül. Például egy édesanya 
elküldi a lányát ide a gyülekezetbe, aki inkább más fiatalokkal megy el 
valahová autóval. Az anyukája pedig úgy tudja, hogy a gyülekezetben van. 
Ilyen esetekben a diakónusoknak kell rendet teremteniük. - Vagy idejössz és 
leülsz, vagy hazaviszlek az én kocsimmal az anyukádhoz... Ezt így meg kell 
mondaniuk. 
44 Emlékezzetek erre. A szeretet mindig jobbítást végez. A tiszta szeretet 
megjobbít. Ezért kell, hogy képesek legyetek a helyreigazításra. Az anyukák 
pedig most már tudják, hogy egy külön terem van számukra és a kisbabáknak. 
Ti fiatalabbak pedig okosabban vagytok annál, mint hogy az épületen belül 
rohangáljatok. Ti felnőttek pedig okosabbak vagytok annál, mint hogy a 
gyülekezeti teremben beszélgessetek, társalogjatok. Ne tegyétek ezt. Ez 
helytelen. Nem kedves Isten előtt. 

 Mt 21:13; Lk 19:46 

45 Jézus azt mondta: “Meg van írva, hogy az én házam imádság háza 
lesz, hogy imádság házának mondja majd minden nemzet.” Azok az emberek 
pedig vásároltak és eladtak. Jézus pedig kötélből ostort csavart és kiüldözte az 
embereket a templomból. És mi természetesen nem akarjuk, hogy ilyen 
történjen meg nálunk a gyülekezeti teremben. Ezért ajánljuk fel az életünket, a 
gyülekezetünket, a feladatunkat és minden másunkat az Isten országért. 
 A felajánló imádság előtt szeretnék néhány igeverset felolvasni. Aztán 
pedig egy újbóli bemutatásra kerül sor, mert az eredeti átadás 30 évvel ezelőtt 
történt meg. Most pedig ahogy felolvassuk ezt az igeverset és pár percig 
beszélünk róla, bízom benne, hogy Isten az Ő áldásait hozza el ránk. 

 És van még egy dolog, amit szeretnék elmondani. Igen! Ahol régen a 
felvételt készítő berendezés volt, ott most egy külön szoba van. Akik 
felvételeket akarnak készíteni, számukra ott több csatlakozódugó is 
rendelkezésre áll, amelyek közvetlenül a fő mikrofonra vannak rákötve. 
46 A keresztelési alkalmakhoz is vannak külön öltözőszobák és külön 
ruhák. És még egy dolog. Sok embernek van rossz érzése velem kapcsolatban - 
sok embernek, akik nem igazán ismerik az Igét -, mert egy feszület is van a 
gyülekezeti teremben. Emlékszem, hogy történt is egyszer valami ezzel 
kapcsolatban. Három keresztem volt, és az egyik testvért ez nagyon felkavarta. 
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Azt hallotta egy másik felekezetben, hogy feszületet tartani annyit jelent, mint 
katolikusnak lenni. 

 1Tim 2:5 

47 Szeretném, ha egy tanuló, vagy valaki, vagy egy újjászületett 
keresztény elmondaná azt, hogy miért csak a katolikusoknak van joguk a 
feszülethez. Krisztus feszülete nem a katolikusságot képviseli, hanem Isten 
országát. A szentek valóban a katolicizmust képviselik. Mi hisszük, hogy egy 
közbenjáró van Isten és ember között, Krisztus. A katolikusok azonban 
mindenféle közbenjárókban hisznek, több ezer asszonyban és férfiban, és 
mindenféle ilyen dolgokban. Szinte minden jó katolikus ember közbenjáróvá 
válik a halála után. A Krisztus feszülete azonban Jézus Krisztust képviseli.  
48 Tudjátok-e azt, hogy az első keresztények a korai egyháztörténet 
szerint mindenhová kereszttel a hátukon jártak, hogy jelezzék azt, hogy 
keresztényekként azonosítják magukat? A katolikusok azt mondják, hogy ezek 
voltak ők. Természetesen ők azt állítják, hogy ők voltak az első egyház. Pedig 
a katolikus egyház még nem volt megszervezve akkor. A keresztények pedig 
felrakták a kereszteket... 
49 Már hallottátok azt a kifejezést, hogy “keresztes hátú”. A 
katolikusokra vonatkoztatjátok ezt? Az igazi katolikust jelenti ez a szó, a világ 
egyetemes Szent Lélek általi gyülekezetét. Így van. Katolikusok vagyunk. Mi 
vagyunk az eredeti katolikusok, a Bibliahívő katolikusok. Ők pedig a katolikus 
egyház, a szervezet. Mi szabadok vagyunk ettől. Mi az apostolok tanításának a 
folytatása vagyunk. Mi a Szentlélek keresztségének a folytatása vagyunk, és 
mindazoknak a dolgoknak a folytatása, amelyekért a korai gyülekezet kiállt. A 
katolikus egyházban pedig ebből semmi sincs meg. 
50 Tehát, idehelyezték a feszületet, amelyet... Azokból az olajfákból 
vágták ki, amelyek alatt Jézus imádkozott. Évekig telt, míg megkaptuk ezt a 
feszületet. Arganbright testvér adta nekem. És szeretném ezt felajánlani ezzel 
a gyülekezettel... És mennyire helyesen tette, aki felrögzítette a feszületet oda 
- nem tudom, ki volt -, de tőlem balra helyezte azt el. Hiszen az Úr az Ő 
jobboldalán lévő latornak bocsátott meg. Ez vagyok én. 
51 Még valamit jelképez ez. Amint a fejét lehajtva tartja és látják az 
emberek az Ő szenvedését, bárki, aki... Az oltár fölé néz, és itt vár rád, bűnös 
ember. Le fog tekinteni rád. Később lesz majd itt egy kis lámpa, hogy amikor 
az embereket az oltárhoz hívjuk, akkor ki fog majd gyúlni ez a kis lámpa. És 
amikor az emberek itt... 

 2Móz 20:4; 2Móz 25:18; 3Móz 21:6; 5Móz 5:8 
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273 Mégis, Isten kiment oda és vallást tett róla. Azt mondta: “Én nem a 
Messiás vagyok, hanem a kiáltó szó a pusztában.” 

 Mt 17:10; Mk 9:11 

274 Aztán ugyanezek a tanítványok azt mondták: “Miért mondják az 
írástudók… Miért tanítják az írások, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Isten 
egyszerűsége elmegy… Egyszerűen elmegy az emberek feje felett. 

 Hadd mondjam még ezt el, aztán befejezem. Isten segítségével tényleg 
úgy lesz. Látjátok, bontsuk csak ki ezt a dolgot. Sajnálom, hogy csak 
mondogatom nektek, hogy mindjárt befejezem, és aztán meg nem fejezem be. 
Sajnálom, hogy itt tartalak benneteket. Már csak egy pár óra van hátra, aztán 
újra jöhettek vissza ide. 
275 Nézzétek. Vegyünk egy egyszerű tintacseppet. Mindennek van valami 
célja. Ti is egy célért gyűltetek itt össze ma délelőtt. Nálatok étkezem, Charlie. 
Nellie, te főztél nekem, egy célért. Mindennek van valami célja. Ez a 
gyülekezet egy célért lett kiválasztva. Semmi sincs cél vagy ok nélkül. 
276 Vegyünk csak egy egyszerű tintacseppet. Hallotok engem? Vegyünk 
egy egyszerű tintacseppet és nézzük meg. Mi az? Egy tintacsepp. Honnan jött? 
Rendben van. Vegyük ezt a tintacseppet. Mondjuk, hogy fekete tintáról van 
szó. Annak a tintának van valami célja. Le tudja írni, hogy megbocsátást 
nyertem, felmentést a büntetésem alól. Le tudja írni a nekem szóló 
megbocsátást a halálítélet elől. Így van? Le tudja írni a János 3:16-ot és meg 
tudja menteni a lelkemet (soul), ha elhiszem azt. Így van? Vagy pedig alá tudja 
írni a halálos ítéletemet, látjátok. El tud ítélni engem a vádlottak padján. Van 
valami célja. Így van? 
277 Nézzük csak meg ezt a kis tintacseppet, és lássuk meg, honnan jött. 
Tehát tintáról van szó. Vegyi anyagokat raktak össze és más dolgokat, amíg 
végül tinta lett belőlük, méghozzá fekete tinta. Ha a ruhádra cseppented, ott 
lesz egy tintafolt. Azonban az ember gyártott egy olyan anyagot, amit 
fehérítőnek nevezünk. Ti asszonyok, használjátok a Clorox-ot, ezt a fehérítőt. 
Nos, veszek egy tintacseppet és belecseppentem egy flakon fehérítőbe. Mi 
történt a tintával? Látjátok? Miért? Mert az ember fehérítőt gyártott. A 
fehérítőt feltalálták és legyártották. Olyan vegyszereket raktak össze benne, 
amik annyira felbontják a színes anyagokat, hogy egyszerűen látni sem lehet 
őket. 
278 Ez a fehérítő részben vízből áll. A víz vegyjele a H2O, ami a hidrogént 
és az oxigént jelenti. Mind a hidrogén, mind az oxigén veszélyes 
robbanóanyagok. És aztán a hidrogén és az oxigén tulajdonképpen hamu. 
Valójában hamu. Így igaz. Vegyi égéstermékek, vegyi hamuanyagok. Ha 
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267 Lesz az elragadtatás, aztán lesújt az ítélet: bűn, járványok, betegség és 
minden. Az emberek pedig a meghalásért fognak kiabálni, hogy kikerüljék az 
ítéletet. - Uram, miért van rajtunk ez az ítélet, amikor azt mondtad, hogy az 
elragadtatás lesz először? 

 Ő azt mondja majd: - Az elragadtatás már megvolt, és ti nem vettétek 
észre... Isten, egyszerűségben elrejtőzve. Óh! 
268 Rendben. - Már megtörtént, és ti nem vettétek észre... Miért nem 
hisznek a hívők az Ő eljövetelének egyszerű jeleiben? Az emberek mindenféle 
dolgokra számítanak, amikről az Ige beszél: és a hold majd lemegy... Délben 
lemegy majd a nap, és mindenféle ilyen dolgok lesznek. 
269 Óh, bárcsak lenne... Itt vannak nálam a jegyzeteim erről, hogy 
megmutassam, mik ezek a dolgok. A pecsétek feltörésekor ezen a héten majd 
úgyis beszélek róluk. Tehát ott van, már éppen megtörtént, és ti nem is 
vettétek észre. Figyeljétek meg, hogy így van-e. Lássátok meg, hogy az Úr 
angyala feltöri majd számunkra azokat a pecséteket. Emlékezzetek rá, hogy az 
a hét titokzatos mennydörgés pecsételi le őket. 
270 Miért nem hisznek az emberek egy csoport alázatos ember egyszerű 
egyszerűségének, és Isten hangjának és jeleinek? Miért nem tudnak hinni 
ezeknek? Ahogyan mindig is volt: Isten igaz Igéje megmutatkozik. Az 
emberek túl okosak és túl tanultak ahhoz, hogy az írott Ige egyszerű 
formájának higgyenek. A saját értelmezésüket akarják hozzátenni. - Ez nem 
ezt jelenti... - Ez nem azt jelenti... Pedig igenis azt jelenti. 

 Figyeljetek. Elmondhatom ezt most gyorsan? Még azokat a 
látomásokat is annyira félreértik, amiket itt ad Isten. Ezért halljátok, amiért a 
kazettákon azt mondom: - Azt mondjátok, amit a kazetta mond. Azt 
mondjátok, amit a látomás mond... 
271 Ha teljesen éberek vagytok, akkor megláttok valamit. Remélem, hogy 
nem kell a kezemben tartanom ahhoz, hogy megmutassam nektek. Itt van. Már 
a végén járunk. Igen, uraim. Az okosak és a kitanultak lemaradnak róla. Az 
egyszerű látomás: amikor olyan egyszerűségben nyernek kijelentést, hogy az 
egyszerűen elmegy az emberek feje felett. 
272 Mivel láttam a látomást és mindent elmondtam nektek arról, amikor 
ott fent vadásztunk... Tudjátok, ez egyszerűen megbotránkoztatta az 
embereket. És Isten pontosan ezért a célért küldte fel oda. Aztán visszajött és 
meg is magyarázta azt- megmutatva az anyukám elmenetelét és az ehhez 
hasonló dolgokat -, visszajött, és előre elmondta. Aztán pedig minden úgy 
történt, ahogyan Ő mondta, hogy majd lesz. 

 Jn 1:22,23 
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52  Azt mondjátok: - Miért van erre szükség? Nem kellene faragott 
képnek lennie ott... Akkor pedig ugyanaz az Isten, aki azt mondta: “Ne készíts 
magadnak semmiféle faragott képet!”, ugyanaz az Isten azt is mondta: 
“Építsetek két kerubot, hogy a szárnyuk összeérjen, és tegyétek őket a 
kegyelem táblájára, ahol az emberek imádkoznak.” Látjátok, ezt mintha nem 
lehetne érteni. Tehát, ez a feszület ihletés által került a megfelelő helyre. És én 
annyira hálás vagyok, hogy én lehetek az, aki az Ő jobb oldalán áll. 
53 Bízom abban, hogy megbocsátott nekem. Ahogy tudom, szó szerint 
soha életemben semmit nem loptam el. Azonban annyira nem jól használtam 
fel a Tőle kapott időt, hogy ilyen értelemben bizony loptam. És sok olyan 
dolgot tettem, amit nem kellett volna. És hálás vagyok Istennek ma délelőtt 
azért, mert Ő megbocsátotta a bűneimet. 

 1Kró 17:1-8 

54 Most pedig az 1Krónika 17-ből szeretnék olvasni, és az átadási 
alkalom kapcsán csak néhány percig beszélni, aztán imádkozni. Utána pedig 
elkezdjük az üzenetet. Tehát az 1Krónika 17. fejezetéből: 

  

 “Lőn pedig, mikor Dávid az ő házában ülne, monda Nátán 
prófétának: Ímé én czédrusfából csinált házban lakom, az Úr szövetségének 
ládája pedig kárpitok alatt. 

 Akkor monda Nátán Dávidnak: Valami a te szívedben van, cselekedd 
meg, mert az Isten veled leend. 

 Azon éjjel pedig lőn az Istennek szava Nátánhoz, mondván: 

 Menj el, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az 
Úr: Ne te építs nékem házat lakásul; 

 Mert nem laktam én attól fogva házban, mióta az Izráel fiait kihoztam, 
mind e mai napig, hanem egy hajlékból más hajlékba mentem és sátorból 
sátorba. 

 Mely helyeken jártam az Izráel egész népével, szólottam-é vagy 
egyszer valakinek az Izráel bírái közül (akiknek parancsoltam vala, hogy az én 
népemet legeltessék), mondván: Miért nem csináltatok nékem czédrusfából 
házat? 

 Most azért ezt mondjad az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a 
Seregek Ura: Én választottalak téged a juhok mellől a pásztorkunyhóból, hogy 
légy vezére az én népemnek, az Izráelnek, 
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 És veled voltam mindenütt, valahová mentél, minden ellenségeidet is a 
te orczád elől elvesztettem, ennekfelette oly hírt szerzettem néked, aminemű 
hírük van a hatalmasoknak, akik a földön vannak...” 

 2Sám 7:2; 1Kró 17:1 

55 Szeretném ezen a ponton elmondani azt, hogy Dávid ugyanazt látta, 
amit mi látunk. Dávid azt mondta: “Nem helyes az, hogy nekem cédrusfából 
építenek házat, míg az én Istenem frigyládája még mindig a kárpitok alatt 
van.” Ezek a kárpitok juhok és más állatok bőrei voltak, amelyeket úgy varrtak 
össze. Azt mondta: “Nem helyes az, hogy nekem szép otthonom van, az én 
Istenem frigyládája pedig egy sátorban van.” 

 2Sám 7:3; 1Kró 17:2 

56 Tehát Isten a szívére helyezte, hogy építsen egy templomot. Dávid 
pedig, bár a szeretet és az Istennek való odaszenteltség embere volt, ő mégis 
túl sok vért ontott. Tehát azt mondta... Dávid az akkori kor prófétájának 
jelenlétében beszél, aki Nátán volt. Nátán pedig, tudva, hogy az Úr szereti 
Dávidot, azt mondta: “Dávid, tegyél meg mindent, ami a szívedben van, mert 
veled van Isten.” Micsoda állítás! “Tegyél meg mindent, ami a szívedben van, 
mert veled van Isten.” 

 2Sám 7:8; 1Kró 17:7 

57 És ugyanaznap este - miután megmutatkozott Dávid odaszenteltsége 
Isten szeretésére, tudván, hogy Dávid hibázott, hogy nem kaphatott engedélyt 
arra, hogy megtegye -, Isten annyira kegyelmes volt, hogy lejött és beszélt 
Nátánnal. Mindig szerettem ezeket a szavakat: “Menj, és mondd meg 
Nátánnak, az én szolgámnak... Menj és mondd meg Dávidnak, az én 
szolgámnak, hogy egy pásztorkunyhóból vettem ki őt.” Egyszerűen semmi 
nem volt. 

 2Sám 7:9; 1Kró 17:8 

58 Szeretném ezt idevonatkoztatni egy perc erejéig. “A semmiből 
hoztalak ki és egy nevet adtam neked. Olyan nevet kaptál, mint a földön élő 
hatalmasok.” Szeretném ezt idevonatkoztatni egy személyes... De mégis 
lényeges legyen. 
59 Arra gondoltam, hogy néhány évvel ezelőtt ott álltam lent a városban. 
Senki nem törődött velem. Senki nem szeretett engem. Én szerettem az 
embereket, de engem senki nem szeretett a családi hátterem miatt. Ezt 
egyáltalán nem az én drága édesapám és édesanyám iránti tiszteletlenségből 
mondom. Mennyire szeretném, ha Mama megérhette volna, hogy bejöjjön 
ebbe a gyülekezeti terembe ma délelőtt. 

Isten egyszerűségben 57 
 
királyságban, látjátok. A Menyasszonyban viszont... Ha most, ebben a percben 
500 ember hagyná el a földet, a világ egyáltalán tudomást sem venne róla. 

 Mt 24:37,40,41; Lk 17:26,34,36 

263 Jézus azt mondta, hogy egy ember lesz az ágyban: “Egyet felveszek, a 
másikat lent hagyom.” Ez éjszaka van. Ketten lesznek a mezőn, a föld másik 
féltekén: “Egyiket felveszem, a másikat lent hagyom.” És: “Amint Nóé 
idejében volt, úgy lesz az ember Fiának eljövetelekor is.” 
264 Gondoljatok bele! Minden olyan átlagosan fog elmozdulni, amennyire 
csak lehet. Egy fanatikus üzenet hangzik el, aztán már csak azt vesszük észre... 
- Ez a prédikátor elment valahová. És soha nem tért vissza. Valószínűleg 
vadászni ment az erdőbe. Egyszerűen csak nem tért vissza többé... 

 És: - Ez az ember elment valahová... 

 - Tudjátok, mi történt? Azt hiszem, hogy azt a fiatal lányt biztosan 
elhívták valahová, tudjátok. Valaki biztosan elvitte magával azt a lányt, 
megerőszakolta és aztán a folyóba dobta. Ő volt... 

 Senki... Fele ennek. 99 minden... Talán mondhatjuk, hogy minden 100 
millió emberből egy tud majd bármit is erről, hacsak valaki nem ismeri... Azt 
mondják: - Nahát, nincs meg a lány. Nem értem. Soha nem ment még így el. 
Nem... 
265 És amikor arról van szó, hogy a sírok megnyílnak, hogyan nyílnak 
meg a sírok, amikor...? Nincs időm rá, hogy belemenjek ebbe, amit pedig 
akartam volna. Akkor kell majd vennem... Csak hogy megmutassam nektek 
Isten egyszerűségét. És mindaz, ami az emberben van, a kalcium, a hamuzsír 
és minden más... Mindaz az anyag, ami az emberben van, pusztán egy 
evőkanálnyi mennyiség. Így igaz. És amit ez tesz, az az, hogy visszafakad a 
lélekbe és az életbe. 

 1Tessz 5:2; 2Pét 3:10; Jel 3:3; Jel 16:15 

266 Isten csak szól, és aztán jön az elragadtatás. Nem arról van szó, hogy 
kimegyünk oda, hogy az angyalok lejönnek, kiásnak egy sírt és hogy egy régi 
holttestet emelnek ki onnan. Mi az? Először is bűnből született. Azonban van 
egy új, ami annak a hasonlatosságára lett megteremtve. Nem, látjátok. Ha ez 
van meg nekünk, akkor újra meghalunk. Senki... Azt mondjátok: - A sírok 
megnyittatnak. A halottak kijönnek onnan... Ez lehet, hogy igaz, de nem úgy 
lesznek megnyitva, ahogyan ti mondjátok, hogy lesznek. Így van, látjátok. 
Nem olyan lesz. Az egy titok lesz, mert Ő azt mondta, hogy úgy jön majd el, 
mint éjszaka a tolvaj. Ezt már megmondta nekünk. 
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hogy neki kell először eljönnie, és minden dolgot helyreállítania?” Ő megtette, 
egy fél tucat embernek, és ez volt minden. Ennyinek kellett elfogadnia azt. 
Ennyiről volt elrendelve, hogy megértsék azt. 

 Mt 17:12; Mk 9:13 

257 Jézus azt mondta: “Ő már eljött, és ti nem ismertétek fel. De pontosan 
megtette azt, amit az írások mondtak, hogy majd megteszi. Helyreállította 
őket, mindnyájatokat, akik elfogadtatok engem és hisztek bennem. Ő pontosan 
azt cselekedte, amiről az írások azt mondták, hogy cselekedni fogja. És vele is 
pontosan azt tették meg, amit az írások mondtak, hogy majd tenni fognak vele. 
Ő már eljött, és ti nem ismertétek meg.” 
258 Készen álltok? Egy kicsit szeretnélek megdöbbenteni benneteket. Az 
elragadtatás ugyanígy lesz. Olyan egyszerű lesz - kétség kívül ehhez lesz 
hasonló -, hogy az elragadtatás megtörténik egy napon, és senki sem fogja 
észrevenni azt. 
259 Ne álljatok most fel, hanem tanulmányozzátok ezt csak egy percig. 
Most már tényleg befejezem. Az elragadtatás olyan egyszerűen történik majd 
meg, hogy egyszer csak az ítélet lesz majd, és az emberek meglátják az ember 
Fiát és azt mondják: - Nem úgy volt, hogy először ez-meg-ez...? Nem úgy volt, 
hogy először elküldetik hozzánk Illés? És nem úgy volt, hogy először lesz az 
elragadtatás? 

 Jézus azt mondja majd: - Ez már megtörtént, és ti nem is vettétek 
észre... Isten egyszerűségben, látjátok. 
260 Most ezen a héten nagyon mély tanításokba megyünk bele ezzel 
kapcsolatban. Figyeljetek. Az elragadtatás lesz... Annyira kevesen lesznek 
abban a Menyasszonyban. Nem lesz... Látjátok, hogy a tanítók hogyan 
értelmezik ezt? Nagy táblázataik vannak, és mutatják, hogy 10 millió ember 
ragadtatik el. Ha metodista prédikátorról van szó, akkor mind metodisták. Ha 
pünkösdi a prédikátor, akkor mind pünkösdiek. És még csak fel sem érhetik 
ezt a dolgot. 
261 Talán csak egy ember megy majd el Jeffersonville-ből, csak egy ember 
fog hiányozni. Azt mondják: - Nahát, te nem is... A többiek nem veszik észre. 
Talán csak egy ember megy el Georgia államból. Talán csak egy ember megy 
el Afrikából. És mondjuk, hogy csak 500 most élő ember lesz benne az 
elváltozásban. 

 Jel 20:8 

262 Most nem a gyülekezetről van szó, hanem a Menyasszonyról. Nem a 
gyülekezet ez, hanem a Menyasszony. A gyülekezet ezrekkel jön majd elő. de 
az a következő feltámadásban van. Ők nem élnek majd az ezeréves 

Isten egyszerűségben 13 
 
 Talán Isten megengedi, hogy átnézzen ma délelőtt a karzaton az a sok-
sok régi időket megélt ember, akik a pénzükkel segítették, hogy felépüljön itt 
ez. 
60 A Branham családnak viszont nem volt jó hírneve errefelé az 
iszákosság miatt. Senkinek semmi dolga nem volt velem. Emlékszem, hogy 
éppen mostanában beszéltem a feleségemnek arról, hogy senkit nem tudtam 
rávenni arra, hogy beszélgessen velem. Akkoriban senki nem törődött velem, 
most meg úgy kell elbújnom, hogy egy kicsit megpihenhessek. 
61 Most pedig az Úr ezt a nagyszerű helyet adta nekünk, és mindezeket a 
nagy dolgokat, amiket Ő elvégzett. A rossz hírnevű név mellett Ő egy olyan 
nevet adott nekem, mint amilyen a hatalmasoké a földön. És levágta az 
ellenségeimet, bárhová mentem... Soha semmi nem állt az útjába, bármerre is 
ment. Azonban... Mennyire hálás vagyok én ezért. 
62 És hogyan is tudhattam volna akkor, rongyos kisgyerekként ott, innen 
két-három háztömbnyire az Ingramville Iskolában, amikor rajtam nevetett az 
egész iskola, mert annyira szegény voltam... Ott korcsolyáztam egy öreg 
tavon. Honnan tudtam volna én akkor, hogy ott a tó fenekén van egy 
liliommag, amely ilyen gyönyörűen tud virágozni? És hogyan tudhattam volna 
akkor, amikor senki nem beszélgetett velem, hogy Ő mégis egy olyan nevet ad 
majd nekem, amit tisztelnek az emberek? 

 2Sám 17:12,13 

63 Dávid nem kapott engedélyt a templom megépítésére. Nem tehette 
meg. Az Úr azonban azt mondta: “... feltámasztom utánad a te magodat, és ő 
fogja felépíteni a templomot. Az pedig örökkévaló templom lesz. És a te 
fiadon, Dávid Fián nyugszik majd az örökkévaló ország, melyben Ő 
uralkodik.” 

 Mt 24:2; Mk 13:2; Lk 21:6 

64 Salamon, Dávid természet szerinti fia - az ő természet szerinti erejéből 
- épített egy házat az Úrnak. Egy templomot. Amikor azonban Dávid igazi 
Magva eljött, a Dávid Fia, Ő azt mondta, hogy eljön majd az az idő, amikor kő 
kövön nem marad meg abból a templomból. Ő azonban egy másik templomra 
próbált rámutatni nekik. 

 Jel 21:1-4 

65 János, a kijelentő, a Jelenések könyvében látta ezt a szent sátort. 
Jelenések 21. Látta eljönni az új templomot, amint alászállt a Mennyből, mint 
egy férje számára felékesített menyasszony. És egy templomból jövő hang 
pedig azt mondta: “Íme az Isten sátora az emberekkel van, és Isten velük lesz, 
és ők minden könnyet kitörölnek a szemükből. És nem lesz többé éhség és 
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nem lesz többé keserűség, és nem lesz több fájdalom vagy halál, mert a régi 
dolgok elmúltak.” 

 Jn 14:2,3 

66 Aztán Dávid igazi Fia - amint azt látni fogjuk az ezen a héten 
következő leckékből - eljön a templomához, Isten templomához, az igazi szent 
sátorhoz, amelyet Ő elment elkészíteni most. Mert azt mondta a János 14-ben: 
“Az én Atyám házában sok lakóhely van, és én elmegyek...” Mit értett ezalatt? 
Az már eleve el lett rendelve. “... és én elmegyek, hogy helyet készítsek 
nektek, és visszatérek majd, hogy magamhoz vegyelek benneteket.” És 
természetesen tudjuk, hogy ez majd az eljövendő nagyszerű korban lesz. 
Dávid igazi magva, aki Jézus Krisztus, ül majd a trónra. És ott fog uralkodni a 
gyülekezet felett, mint az Ő menyasszonya a házban Vele, és Izráel 12 törzse 
felett, az egész örökkévalóságban. 
67 Ezek a kis helyek pedig... amint Dávid nem építhette meg Isten igazi 
szent sátrát, mert nem volt felkészülve arra... Semmit nem tehetett. Halandó 
volt és vért ontott. Ahogyan mi is ma. Nem vagyunk felkészülve arra, hogy 
megépítsük Isten igazi szent sátrát. Csakis egy valaki van, aki megteheti ezt, és 
az a szent sátor éppen most van építés alatt. 
68 Ez a kis gyülekezeti ház, együtt a Salamon által épített templommal és 
a többiekkel, csak egy időleges helye az imádatnak addig az időig, amikor az 
igazi szent sátor fog majd állni a földön. És amikor az igazak uralkodnak égről 
égre, és amikor nem lesz több keserűség. Nem lesznek temetési szertartások 
abban a templomban. Nem lesznek esküvői szertartások sem, mert az esküvő 
egyetlen nagy menyegző lesz az egész örökkévalóságra. Micsoda idő lesz az! 

 Legyen ma az a szívünk szándéka, hogy megemlékezvén és várván az 
eljövendő templomra úgy engedjük formálni magunkat az Ő Lelke által és úgy 
imádjuk Őt ezen a helyen, mintha abban a másikban lennénk, amelynek az 
eljövetelét várjuk. 

 Jel 21:1-3 

 Most álljunk fel, miközben az Igéből olvasok... 

 “Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld 
elmúlt vala; és a tenger többé nem vala. 

 És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az 
Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített 
menyasszony. 
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252 És emlékezzetek rá, hogy csakis úgy tévedhetünk, ha először a helyes 
dolgot tagadjuk meg. Ha pedig megtagadod, hogy kinyisd a szemedet, akkor 
sötétségben fogsz élni. Ha megtagadod, hogy nézzél, akkor mit fogsz látni? 
Figyeljétek az egyszerű dolgokat. Az apró dolgok azok, amiket elvégezetlenül 
hagyunk, nem pedig a nagy dolgok, amiket próbálunk megcsinálni. Óh! 

 Figyeljetek ide. 

 Mt 11:10 

253 Hadd mondjam el nektek. A Mt 11:10-ben azt mondta: “Ha be 
tudjátok venni, ő az. Ő az, aki előttem lett elküldve.” Ez volt az egyszerűség. 

 Mt 16:21 

 Egy napon azt kérdezték Tőle: “Miért mondják az írástudók, hogy...” 

 Mt 17:22,23; Mt 20:18,19; Mk 8:31; Mk 9:31; Lk 9:22; Lk 18:33 

254 Azt mondta: “Az ember Fiának Jeruzsálembe kell mennie. Elmegyek 
oda és bűnösök kezére adnak majd engem, és megölik az ember Fiát. Meghal, 
aztán a harmadik napon újra feltámad.” Azt mondta: “Ne beszéljetek senkinek 
sem a látomásról ott fent.” 

 Mt 17:10; Mk 9:11 

255 Az apostolok pedig... Csak gondoljatok bele! Az apostolok, akik 
Jánossal jártak, akik vele beszéltek, vele ettek a pusztában, leültek a 
folyóparton és azt mondták: “Miért mondják azt a tanítók, hogy először 
Illésnek kell eljönnie? Azt mondod, hogy téged fognak keresztre feszíteni, 
hogy te fogsz feltámadni, hogy te vagy a Messiás és hogy te ülsz a trónra. 
Akkor miért mondják az írástudók...? Az Írások azt mondják... Az Írások 
egyértelműen mondják, hogy mielőtt a Krisztus eljön, Illésnek kell először 
eljönnie.” 

 Mt 17.12; Mk 9:13 

 Ő azt mondta: “Ő már eljött, és ti nem ismertétek fel.” Tehát ki volt 
az? Pedig tanítványok voltak! 

 Mt 17:10; Mk 9:11 

256  Egy kicsit bántó leszek most, de nem akarok... Most egy-két percig, 
hogy bizonyosan megértsétek. Hallotok engem? Nézzétek. “Miért...?” Azok az 
emberek, akik Krisztussal jártak: “Miért mondják azt az írások, hogy előbb 
Illésnek kell eljönnie?” És ők Keresztelő János követői voltak, és még csak fel 
sem ismerték őt. “Miért mondják az írások...?” A tanító. Értitek, mire 
gondolok? “Miért mondják az írások, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Azok 
a tanítványok, akik Keresztelő Jánossal jártak: “Miért mondják azt az írások, 
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247 Aznap este, amikor elmentem oda, azt mondtam: - Én nem vagyok 
isteni gyógyító. Nem vagyok az... Azt mondtam: - Ha bárki ezt mondja rólam, 
az téved... Azt mondtam: - Nem akarom, hogy isteni gyógyítónak hívjanak 
engem... Azt mondtam: - Ha Dr. Best itt az üdvösségről prédikálna, akkor ő 
sem akarná, hogy őt meg isteni üdvözítőnek hívják... Azt mondtam: - Én pedig 
hirdetem az isteni gyógyulást, és nem akarom, hogy isteni gyógyítónak 
hívjanak engem. Ő pedig azt mondja, hogy ő nem egy isteni üdvözítő. 
Természetesen nem az. Én sem vagyok isteni gyógyító, azonban: “Az ő 
sebeiben gyógyultunk meg.” Én erre mutatok rá, látjátok... 

 És így... - Ez badarság... Tudjátok, így járkált körbe. 
248 Azt mondtam: - De hogyha Isten jelenléte és Istennek ez az ajándéka - 
Istennek ez az angyala -, van megkérdőjelezve, azt bizonyítani lehet... 
Körülbelül akkorra pedig már ott jött, forgószélként alászállva. Azt mondtam: 
- Nem kell, hogy én beszéljek most, Ő már szólt értem... Kimentem. 
Elmentem... 
249 Houston pedig egy nagyváros, az ország egyik legszebb városa. 
Amikor azonban a minap ott jártam, gusztustalan volt ránézni is arra a városra. 
Az utcák koszosak voltak... A város kocsmái ott sorakoztak végig a Texas 
sugárúton. Én pedig bementem a Rice Hotelbe, ahol a filmcsillagok szálltak 
meg. Lementem az alsó szintre, a kávézóba. Pattogzott le a plafonról a vakolat, 
a műanyagburkolat felvált a padlóról, és minden szennyes és koszos volt. És a 
prédikátorok között is olyan zűrzavar uralkodott, amilyen még soha nem volt, 
és amilyenről még soha életemben nem is hallottam! 
250 Miért? Mert a világosság megtagadása egyenlő a sötétségben járással. 
Ott ülnek a gyermekeik a halottak sorában. Úgy, mint amikor Isten lejött, és az 
egyszerűség megmutatkozott és elutasítást kapott. Aztán Isten megmutatta 
Magát egyszerűségben. És aztán ott készült el az a fénykép, ami aztán az egész 
világon végigsöpört. Még a tudósok is azt mondták, hogy ez az egyetlen 
természetfeletti lény, amelyről az egész világtörténelem során valaha is 
fénykép készült, és az a kép ki van rakva Washington D.C. városban, a 
Vallásos Művészetek Csarnokában. Ott van: a megnyilvánult egyszerűség. 
Isten egyszerűségben elrejtőzve, és aztán megmutatkozva. 
251 Isten tehát elrejtette Magát Krisztus halálában, azonban megmutatta 
Magát a feltámadásban. Óh! És így tovább, lehet... És nincs vége. Csak 
mondjuk tovább... De itt vagyunk, látjátok. Megtagadni, hogy kimondjuk azt, 
hogy napfény van, annyit jelent, mint lemenni az alagsorba és becsukni a 
szemünket a fény elől. Így igaz. 
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 És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és 
maga az Isten lesz velük, az Ő Istenük.” 

 Hajtsuk meg a fejünket. Mennyei Atyánk, lenyűgözve állunk itt. 
Tisztelve Téged állunk itt, szent tiszteletadásban. És kérünk Téged, Urunk, 
hogy fogadd el az ajándékunkat, amelyet Te adtál kegyelemből - a pénzt, hogy 
elkészítsünk egy helyet a Te imádásodra. Nincs semmi és nincs egyetlen olyan 
hely sem, amit mi itt a földön elkészíthetnénk úgy, hogy az méltó legyen arra, 
hogy Isten Lelke lakozzon benne. Ezt azonban a szeretetünk és a Feléd való 
érzéseink jeleként ajánljuk fel Neked, Urunk. És hálát adunk Neked 
mindazokért a dolgokért, amelyeket megtettél értünk. 

 Az épület és ez a föld már jóval ezelőtt az alkalom előtt be lett 
mutatva. És hálát adunk Neked az emlékekért arról, hogy mi lett belőle. És 
most, Úr Istenünk, amint a látomás áttört évekkel ezelőtt ezt kifejezve, amit 
láttam... Régi épületekben, amelyekben egyszer az emberek voltak. 
Megjavították őket és felújították őket, és vissza lettem küldve hozzájuk át a 
folyón.  
69 Most, Úr Isten, Menny és föld teremtője, a nyáj tagjaiként állunk 
előtted. Az ország népeként állunk előtted, és én pásztorként a gyülekezettel 
együtt, ezekkel az emberekkel; hogy átadjuk ezt az épületet a mindenható Isten 
szolgálatára Jézus Krisztus neve által, az Ő Fia által, Isten szolgálatára, Isten 
tiszteletére és az Előtte való tisztesség tevésre. És hadd menjen ki az 
Evangélium úgy erről a helyről, hogy az egész világot arra indítsa, hogy 
eljöjjenek az emberek a világ négy sarkáról meglátni Isten dicsőségét, amely 
kimegy erről a helyről. Amint Te cselekedtél a múltban, hadd legyen a jövő 
annál sokkal nagyobb. 
70 Atyám, most átadjuk magunkat a szolgálatnak, az Igének, mindazzal, 
ami bennünk van. Uram, a gyülekezet és az emberek odaadják magukat ma 
délelőtt az Ige hallására. Mi pedig, szolgálók, az Ige hirdetésére adjuk oda 
magunkat. Minden időben megragadván az alkalmat, hogy jobbítsunk és  
feddjünk minden hosszútűréssel, amint azt beleírtuk  az alapkőbe 30 évvel 
ezelőtt. Azt mondtad, hogy eljön az idő, amikor az emberek nem fogadják 
majd a szilárd tanítást, hanem más tanítókat keresnek maguknak, mert viszket 
a fülük az igazságtól, és hogy elfordulnak az igazságtól a mesék felé. 

Kir 8:10,11 

71 Uram, ahogyan mi az emberek elé próbáltuk tartani az Igét… Hadd 
legyünk kétszeres erő által ihletettek és megerősödöttek, Uram, amint a Lélek 
kétszeres ereje száll le erre a helyre. A Szentlélek hadd… Amint a templom 
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felszentelésének napján volt, amikor Salamon imádkozott, és a Szentlélek a 
Tűzoszlop és a felhő alakjában odajött az első ajtóhoz, felemelkedett a 
kerubok mellé, átment a Szentek Szentjébe és ott elfoglalta a megnyugvása 
helyét. 

1Kir 8:11,30 

72 Salamon azt mondta: “Óh, Isten, ha a te néped bárhol bajban van és 
onnan erre a szent helyre tekint és imádkozik, hallgasd meg őket a mennyből.” 
Uram, hadd jöjjön el a Szentlélek ma délelőtt minden szívbe, minden ittlévő 
odaszentelt lélekbe (soul). És a Biblia azt mondja, hogy Isten dicsősége olyan 
nagy volt, hogy a szolgálók nem is tudtak szolgálni az Isten dicsőségére. 

 Mt 7:7; 1Jn 3:22 

73 Óh, Úr Isten, hadd ismétlődjön meg ez, amint odaadjuk magunkat 
Neked a gyülekezettel együtt, a szolgálatra való bemutatásban. Meg van írva: 
“Kérjetek és kaptok.” És odaszánjuk magunkat a gyülekezeti épület 
felajánlásával ma délelőtt Neked a szolgálatra, az utolsó idők világosságára. 
Az esti világosságra, hogy vigasztalást és hitet hozzunk a várakozásban lévő 
embereknek, akik a Vőlegény eljövetelét várják. Hogy felöltözzön a 
Menyasszony Krisztus Evangéliumába, hogy az Úr Krisztus Magához 
fogadhassa. Így átadjuk ezt a helyet – én magam, Neville testvér és a 
gyülekezet -, Isten szolgálatára, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Leülhettek. 

 Zsolt 122:1 

74 Dávid azt mondta: “Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el 
az Úr házába!” És velünk is úgy legyen, hogy amikor ezt mondják, legyünk 
boldogok, hogy az Úr házában összejöhetünk. Ámen. 
75 Most pedig, a rövid átadási szolgálat után, van még egy órám. És 
emlékezzünk arra, hogy mire adtuk át magunkat: tiszteletre, szentségre és 
elcsendesedésre az Úr előtt. Imádatra az Úr előtt. És a lehető 
legtisztességesebben viselkedjünk az Úr házában. És most… Amint véget ér a 
szolgálat, rögtön a szolgálat végeztével, menjetek el az épületből. Így lesz 
ideje a takarítónak arra, hogy bejöjjön ide és hogy rendet tegyen a következő 
alkalomra, hogy elkészüljön a terem. És akkor nem lesz összevisszaság az Úr 
házában. 

 Úgy gondolom, hogy ezt a helyet ki lehet takarítani úgy 15 perccel a 
szolgálat befejezése után. Mindenképpen legyetek barátságosak. Fogjatok 
mindenkivel kezet, és hívjatok mindenkit vissza ide. Erre számítunk az 
elkövetkező héten, amikor az egyik legkomolyabb szolgálatra kerül sor, ami 
valaha is volt ebben a Gyülekezeti Házban. Már nagyon várjuk ezt. 
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Aznap este pedig próbáltak alázatosak lenni, és azt mondták: - Hiszen ez csak 
egy csoport tudatlan ember... 

 Dr. Best azt mondta: - Nem mások ők, mint egy csoport tudatlan 
ember... Azt mondta: - Nincsenek olyan emberek, akik hisznek az isteni 
gyógyulásban és ezekben a dolgokban. Ez az egész csak emberi ráhatás! 
243 Nem tudták, hogy Isten volt az, egyszerűségben. Azt mondták: - 
Hiszen az az ember még csak középiskolába sem járt... Dr. Best mindenféle 
tudományos fokozatokat villogtathatott, és azt gondolta, hogy úgyis sarokba 
szoríthatja Bosworth testvért. Amikor viszont az Igére került a sor, messze fel 
sem ért vele. 

 Bosworth testvér tudta, hogy hol áll. A gyülekezetéből az itt ülő 
emberek közül sokan ott voltak azon a vitafórumon. És ott volt Dr. Best, aki 
csak annyival intézett el bennünket, hogy mi csak egy csoport tudatlan ember 
vagyunk. Azt mondta: - A józanul gondolkodó emberek egyáltalán nem 
hisznek ebben... 
244 Bosworth testvér azt mondta: - Egy pillanat... Azt mondta: - Hányan 
tudnak ebben a városban... Akkor este a 30 ezren  ültek ott közöttünk. - Azok 
közül az emberek közül, akik ezekbe a nagy, remek baptista gyülekezetekbe 
járnak, hányan tudják orvosi jelentéssel igazolni azt, hogy Isten ereje által 
gyógyultak meg azóta, hogy Branham testvér ebben a városban van? Álljanak 
fel ezek az emberek... És 300 ember felállt. Azt mondta Bosworth testvér: - 
Ehhez mit szólnak? 

 Ott volt. Isten egyszerűségben elrejtőzve. Aztán azt mondta Dr. Best: - 
Hozzátok elő azt az isteni gyógyítót. Hadd lássam meg, hogyan hipnotizál 
valakit, és aztán hadd nézzem meg azokat az embereket egy év múlva is... 
245 Ott volt Ted Kipperman és Iris úr, az az ember, aki a fényképet 
készítette. Azt mondta: - Branham úr nem más, mint egy hipnotizőr. Láttam 
egy asszonyt, akinek golyvás volt a torka... És aztán azt mondta: - Hipnotizálta 
azt az asszonyt. Másnap beszéltem az asszonnyal, és már nem volt golyvás a 
torka... Azt mondta: - Az az ember hipnotizálta őt... 
246 És egyszerűen kigúnyolt engem. Mondta, hogy valakinek ki kellene 
engem üldöznie a városból, és hogy az a valaki ő lenne, és még más ilyen 
dolgokat... Nagy betűs cikk lett ebből a Houston Napló első oldalain. 

 Én pedig egy szót sem szóltam. Azért voltam ott, hogy az én Atyám 
munkáját végezzem, és ez minden: hogy az Igével maradjak. Ő odaküldött 
engem, és ez az Ő dolga. 

 Ézs 53:5; 1Pét 2:24 
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 És Jézus azt mondta: “És valamennyien meghaltak.” 
237 Látták Isten dicsőségét. A világosságában... A világosságban jártak. A 
tűzoszlop világosságában jártak. A tűzoszlop erejének a jelenlétében jártak. 
Olyan helyeken mentek keresztül, amelyeket a Szentlélek készített elő 
számukra, hogy ott menjenek. Azt a mannát ették, amelyről Isten 
gondoskodott, és amely az égből szállt alá. És ezek az emberek vesztek el és 
mentek a pokolba. Mindegyikük halott. Ha azt a szót veszitek, az egyenlő az 
Isten jelenlététől való örök elválasztottsággal. Azok az emberek mind halottak. 
Értitek? 
238 Mindenki elkárhozott, aki megtagadta Jézust. Értitek, mire gondolok? 
Megtagadni Istennek azt az egyszerűségét... Ezt nem lehet csak annyival 
elintézni: - Hát hibát követtem el... Nem lehet ezt tenni! Isten nem úgy veszi 
azt. Örökre elkárhozunk! Úgyhogy jobban tesszük, ha elgondolkozunk 
valamiről. Az biztos. Kell, hogy Isten megfelelően azonosítsa azt a dolgot. Ha 
pedig tényleg az, akkor az az Ő Igéje. Óh, mint azok az emberek, akik a maguk 
idejében elutasították Mózest, elutasították Illést, elutasították Keresztelő 
Jánost, elutasították Jézust... 
239 Hadd mondjak csak el nektek egy apró dolgot, és aztán... Remélem, 
hogy nem leszek nagyon bántó. Nézzétek. A minap Houston-ba, Texas 
államba hívtak engem, hogy próbáljak megbocsátást kieszközölni... 
Összehívtam néhány embert és prédikáltam egy üzenetet ott, hogy az emberek 
aláírjanak egy megbocsátó nyilatkozatot annak a fiatalembernek és fiatal 
lánynak a számára, akik bajba kerültek, tudjátok. Gondolom, hogy az újságban 
is olvastatok róla. Ez a fiatalember volt Iris úr mostohafia. 
240  Iris úr fényképezte le az Úr angyalát azon a képen, amit ott láttok. Egy 
római katolikus ember, a felesége pedig zsidó. Elvette feleségül azt a zsidó 
lányt. Nem beszéltek egymás között a vallásról, vagy más ilyen témákról. És a 
Douglas Stúdiót pedig Ted Kipperman vezette, aki szintén vele együtt 
dolgozott. 
241 Aztán eljött oda, ahol a baptista gyülekezetből Best úr - illetve Dr. 
Best - rázta az öklét Bosworth testvér orra előtt és meglobogtatta a fényképet 
azt mondva: - Most erről is csináljon egy fényképet... Azt mondta: - 
Megnyúzom ezt az öregembert, és a bőrét felakasztom a dolgozószobámba, az 
isteni gyógyulásról való emlékként... 
242 Mielőtt elmentem Houston-ba, Texas államba, az Úr Isten mondta 
nekem, hogy menjek el oda, és az Úr nevében voltam ott. És mindannyian 
tudjátok, hogy milyen dolgokról szólt a vita, és hogy mik merültek fel. 
Olvastatok erről a könyvekben és  más dolgokban, és most erről volt szó. 
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 Addig nem hajnalodott rám, amíg valami… Tegnap éjjel sokáig 
imádkoztam, és elkezdtem látni valamit. Így tehát bízom benne, hogy ez egy 
nagyszerű alkalom lesz, melyről hiszem, hogy az Úr segíteni fog bennünket 
ebben. Amikor azt mondtam, hogy nagyszerű alkalom, mondani fogok valamit 
erről ma délelőtt. 
76 Tudjátok, hogy néha az ember által nagyszerűnek mondott dolgok nem 
nagyszerűek. Amit pedig Isten nagyszerűnek mond, az az emberek számára 
bolondság. Amit pedig Isten bolondságnak mond, azt nevezi az ember 
nagyszerűnek. Tehát ezt tartsuk észben. Minden szó mérettessék meg. 
77 A szolgálatok hosszúak. Az emberek fáradtak lesznek, mert kemény 
szolgálat lesz: sok tanítás, odaszánás, és én egyszerűen… Akiknél most lakom, 
próbálnak… Mindenféle ennivalóval kínálnak engem, de… Azt mondják: - 
Branham testvér, olyan sokat fogytál… És mindezeket a dolgokat. Azonban én 
egyfolytában szolgáltam. Jövő vasárnap este el kell utaznom innen, hogy 
rögtön Mexikóban szolgálhassak. Tehát ez nehéz. Így… Úgyhogy próbálok 
lemondani a sok evésről, és inkább felkészülni a szolgálatra. 

 És nagyon boldog vagyok ma délelőtt, hogy itt láthatom Junior 
Jackson testvért, Ruddel testvért és még sok más igehirdetőt is. Isten áldjon 
meg mindnyájatokat. 

 Egy olyan témáról szeretnék beszélni nektek ma reggel, amelyről 
néhány jegyzetet is írtam magamnak. Először Ézsaiás 53. fejezetéből szeretnék 
olvasni. Miközben odalapoztok, szeretnék egy-két hirdetést is elmondani. Azt, 
hogy ma este erről a könyvről szeretnék beszélni, hogy összekössem az utolsó 
gyülekezeti korszakot a pecsétek megnyitásával. Egy nagy szakadék van 
közöttük. 
78 Ezelőtt, amikor végére értünk a hét gyülekezeti korszaknak, Dániel 70 
hetéről is beszéltem közvetlenül a korszakokat követően, mert ez is kötődött 
oda. És azt mondtam: - Ha valaha is beszélek majd a hét pecsétről, akkor el 
kell mondanom Dániel 70 hetét is ahhoz, hogy hozzá köthessem a hét pecsétet. 
És ezzel egy dolog nyitva marad… Ez pedig a hét pecséttel lezárt könyv 5. 
fejezete, amelyről ma este beszélünk majd. 

 Ma este korán szeretnénk elkezdeni. Jó lenne, ha én...? Már 
mondtátok, ugye? Korán kezdünk. Jó lenne...? Itt tudna lenni mindenki 19:00 
óra körül? Rendben. Akkor a szokásos módon kezdjük el az összejövetelt 
18:30-kor, az énekekkel. Én pedig 19:00-kor leszek itt. És aztán ezen a héten 
korán kezdjük az alkalmakat. És... Jövünk... Senki más nem szeret úgy 
énekelni, mint a keresztények. Szeretünk énekelni. Szeretjük ezeket a 
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dolgokat, most azonban másban vagyunk benne. Az Igében vagyunk, ezért 
legyen csak... Maradjunk is csak ennél. 
79 Most a tanításban vagyunk benne, és értitek, hogy ez milyen nagy 
erőfeszítés számomra. Látjátok, mert ha bármi helytelent tanítok, azért nekem 
kell felelnem majd. Ezért nem szabad csak elmondanom azt, amit valaki más 
mond, hanem ihletettnek kell lennie annak, amit mondok. És hiszem, hogy a 
hét mennydörgést tartó hét angyal megadja ezt. 

 Most pedig Ézsaiás 53. fejezetéből az első egy vagy két verset. 
Szeretném megkérni... Ez egyáltalán nem tartozik a hét pecséthez. Ez csak egy 
üzenet, mert tudtam, hogy az átadási alkalom is most lesz, és hogy nem lesz 
most időm rögtön a pecsétekkel kezdeni. Azt gondoltam, hogy a kis átadási 
alkalom, a kis megemlékezési alkalom - inkább kis átadási alkalom - után nem 
lesz időm elmondani azt, amit ennek a könyvnek a megnyitásáról szeretnék 
elmondani. Ezért erre ma este kerül sor. 
80 Ez csak egy kis szolgálat most... Hozzáköthető azonban a témához, 
ezért minden szavára figyeljetek. Ragadjátok meg. Ha pedig ezt kazettákra 
felveszitek, vagy bármi más módon rögzítitek, akkor csak maradjatok meg 
azzal a tanítással a kazettán! Ne mondjatok semmi mást, csak azt, ami azon a 
kazettán van! Csak pontosan azt mondjátok, ami azon a kazettán van, mert 
néhány dolog. Sok mindent meg fogunk érteni ezzel kapcsolatban most, hogy 
miért van a sok félreértés. Úgyhogy győződjetek meg afelől, hogy csakis azt 
mondjátok, ami a kazettán van! Semmi mást ne mondjatok, mert... Én nem 
magamtól mondok bármit is! Ő mondja ezeket a dolgokat, látjátok. Olyan 
sokszor a zűrzavar... Az emberek felállnak és azt mondják: - Ez-meg-ez a 
prédikátor így-és-így értette ezt... Csak maradjunk annál, ahogyan elhangzott! 

 Ézs 53:1 

 Így akarjuk mi a Bibliát. Ahogyan a Biblia mondja, mi úgy akarjuk 
azt. Pontosan úgy! Ne adjuk hozzá a magunk magyarázatát, mert már meg van 
magyarázva. Most... 

 “Ki hitt a mi elmondásunknak (Károli: tanításunknak), és az Úr karja 
kinek jelentetett meg?” 

 Hadd olvassam el még egyszer, figyelmesen. 

 “Ki hitt a mi tanításunknak? (Kérdés.) És kinek jelentetett meg az Úr 
karja? 

 Másként fogalmazva, ha valaki elhitte a tanításunkat, akkor 
megjelentetett az Úr karja. 
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pszichológia ez, vagy maga az ördög. De nem Isten, mert ha Isten lenne, akkor 
az ő saját elképzelésük szerint jött volna el: - Ahogyan mi értelmezzük ezt... 

 Mt 10:25; Mt 12:24; Mk 3:22; Lk 11:15 

232 Így kellett Jézusnak eljönnie, a farizeusok számára. Így kellett lennie, 
látjátok. Ha már Isten küld egy Messiást, akkor ők mindent kiértelmeztek 
arról, hogy ennek hogyan kell megtörténnie. És mivel máshogyan jött el, akkor 
már nem is Ő volt a Messiás. Ő egy házasságon kívül született valaki volt. Egy 
Belzebub. Pedig ez volt Isten, egyszerűségben elrejtőzve. 
233 Az előfutárnak biztosan egy tanult embernek kell lennie, hogy az... 
Nos, egy... Kétség kívül minden nap és minden évben, amikor felszentelték a 
szolgálóikat és kiküldték őket missziózni, hogy áttérítsék az embereket és az ő 
csoportjukba hozzák őket, valamennyien azt gondolták: - Ő lesz az az előfutár, 
aki majd eljön... Isten pedig azt az előfutárt a pusztában nevelte fel, ahol 
semmilyen teológiai iskola nem volt, vagy más ilyen dolgok. Isten 
alázatosságban és egyszerűségben elrejtőzve. 
234 De most várjunk. Zárásként még ezt mondjuk el: Isten egyszerű 
üzenetének az elutasítása, Isten egyszerű módjának a megvetése az örökre 
szóló elpusztulást jelenti. Tehát ilyen nagyon... Mi arról beszélünk, hogy 
milyen egyszerű ez, az emberek pedig azt gondolják, hogy kinevethetik, 
átnézhetnek rajta és hogy úgy kezelhetik ezt, ahogyan csak akarják. De ez az 
Istentől való örök elválasztottságot jelenti. 

 1Pét 3:19,20 

235 Akik Nóé idejében haltak meg és nem hallgattak Nóé üzenetére, 
elvesztek. Jézus pedig lement és prédikált nekik a sötétség láncaiban, amikor 
halott volt, még a feltámadása előtt. Ő lement a pokolba és prédikált a 
börtönben lévő lelkeknek, akik nem tértek meg Nóé hosszútűrő idejében, 
amikor Isten egyszerű üzenetét egy egyszerű ember hirdette. Jézus lement 
hozzájuk és azt mondta: - Nóé prédikált arról, hogy itt leszek majd, és itt is 
vagyok... Így igaz. 

 Jn 6:31 

236 Akik nem hallgattak annak a prófétának az üzenetére, a Mózesére, 
amikor a pusztában volt és kapott Istentől... Megfelelően bizonyságot tett róla 
egy tűzoszlop, aztán kivezette őket a pusztaságban, és aztán mégis egy 
szervezetet akartak létrehozni belőle. Elvesztek és valamennyien meghaltak ott 
a pusztaságban, két ember kivételével, akik Józsué és Káleb voltak. Itt pedig a 
farizeusok annyira vakok voltak, hogy nem értették meg ezt, és ezért 
visszatekintve azt mondták: “Atyáink mannát ettek a pusztában.” 

 Jn 6:49 



50 
 
azt mondták: - Ez csak elméleti gyógyítás... Isten pedig visszafordult és 
küldött egy öreg, süket oposszumot, amelyet meggyógyított Isten ereje. 
228 Amikor Lyle Wood-dal és Banks-szel ültünk ott, és tudtuk, hogy Isten 
bizonyságot tett az igazság mellett, amikor az a kis döglött fürge cselle, a víz 
felszínén fekvő kis hal... A Szentlélek pedig előtte való nap szólt. Készült 
megmutatni nekik az Ő dicsőségét, és ezért tenni valamit. És aznap reggel, 
amint ott álltunk, a Szentlélek leszállt arra a csónakra. Én pedig felálltam és 
szóltam ahhoz a halhoz. Ott feküdt a vízen, már egy fél órája döglött volt. A 
kopoltyúja és a belső részei lógtak kifelé a szájából. Ez a hal életre kelt és 
elúszott, ugyanolyan jól, mint a többi hal. Mi volt az? Isten, egyszerűségben 
elrejtőzve. 

 Mt 3:9; Lk 3:8 

229 Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak! Isten 
meg tud gyógyítani egy oposszumot, vagy egy halat, vagy bármit! Ha Ő 
előhozza az üzenetét és az emberek nem hiszik el azt, akkor Isten fel tud 
támasztani egy oposszumot, ami majd elhiszi azt! Isten fel tud támasztani egy 
döglött halat, Ő fel tud támasztani egy döglött oposszumot, és Ő bármit képes 
megcselekedni, amit csak akar! 

 Micsoda feddés ez ennek a nemzedéknek! Amikor megbotránkoznak 
benne és vitatkoznak rajta: - Te nem csináltad ezt és nem csináltad azt... És 
akkor Isten egy egyszerű állatot hozott be a képbe, látjátok. Micsoda feddés! 
Mi volt az? Isten egyszerűségben, megmutatva az Ő nagyságát. Óh! 
Megfeddte ebből a nemzedékből az embereket a hitetlenségük miatt. 
230 Most is úgy gondolkodnak, ahogyan mindig is tették. Az ő 
elképzelésük szerint kell lennie. - Nos, ha van is olyan dolog, hogy isteni 
gyógyítás... Mint ahogy egy katolikus férfi mondta nekem... Ez az ember 
valamelyik este beszélt nekem erről, tudjátok... Azt mondta, Iris úrról, akit 
elmentem meglátogatni - az ő fia volt Houston-ban -, azt mondta: - Nos, ha ez 
valóban Istentől való ajándék volt, akkor ennek a katolikus egyházba kellett 
volna eljönnie. 
231 A metodisták azt gondolták, hogy az ő egyházukba kellett volna 
eljönnie, a pünkösdiek pedig azt, hogy az övékébe. De egyikbe sem jött el. 
Jézus Krisztus feltámadásának az erejében jött el és (nem jól hallható hely a 
szalagon), Ő Maga. Így van. Bizony Ő így cselekszik. Csak figyeljétek meg. 
Ne engedjétek ezt eltávolodni tőletek. Tartsátok ezt a szívetek alatt és 
emlékezzetek. Ott forgassátok ezeket a dolgokat. Ha nem az ő elképzelésük 
szerint és nem az ő saját felekezetükből jön, akkor nem Ő az, látjátok. Csak 
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Mt 11:25,26 

 Most pedig Máté evangéliumából szeretnék olvasni, a 11. fejezetből. 
Hozzátok magatokkal a jegyzetfüzeteiteket és a többi dolgaitokat is, mert 
állandóan… Ha nincs felvevőtők, akkor hozzatok magatokkal papírt, hogy 
leírhassátok. Tehát Máté evangéliuma, 11. fejezet, 25. és 26. versek… 11:26 
és 27. Rendben. Jézus, amint imádkozás közben beszél. Egy kicsit még ez előtt 
szeretném kezdeni. Legyen akkor a 25. és a 26. vers. Azt hiszem, ezt is 
mondtam az előbb, mert ezt jelöltem meg a Bibliámban is. 

 “Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, 
mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek 
elől, és a kisdedeknek megjelentetted. 

 Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.” 

 Ézs 53:1; Mt 11:25,26 

 Figyeljétek meg ezt a két igeverset. “Ki hitt a mi 
tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg?” Aztán Jézus hálát adott 
Istennek, amiért Ő elrejtette a titkokat a bölcsek és okosak elől, hogy a 
gyermekeknek jelentse ki azokat, akik készek voltak tanulni. Mert kedves volt 
Isten előtt, hogy így cselekedjen. 
81 Ebből az igerészből, illetve ezekből az igeversekből hozom ezt a 
prédikációt: Isten egyszerűségben rejtőzik el, és aztán ugyanígy jelenti ki 
Magát. Most pedig a kazetták miatt ismétlem, tehát a kazettáknak, mivel erről 
felvétel készül: Isten egyszerűségben rejtőzik el, és aztán ugyanígy jelenti ki 
Magát. 
82 Különös belegondolni abba, hogy Isten hogyan is cselekszik ilyet. 
Isten valami olyan egyszerű dologban rejtőzik el, amit a bölcsek ezerszer is 
nem vesznek észre. Aztán pedig visszafordul abban az egyszerű dologban – 
abban az egyszerűségben, amelyben Ő munkálkodik -, és ismét kijelenti 
Önmagát. 
83 Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, amit tanulmányozhatunk 
azelőtt, hogy hozzákezdenénk a hét pecsétről szóló nagy tanításokhoz. Sokan 
nem veszik Őt észre abban, amiben Ő kijelenti Magát. Az embernek megvan a 
maga elgondolása arról, hogy Istennek milyennek kellene lennie, és hogy Isten 
mit fog cselekedni. És úgy van, amint azt már sokszor mondtam is, hogy az 
ember mindig is ember marad. Az ember mindig magasztalja Istent azért, amit 
megtett és mindig várja azt, amit Isten meg fog tenni. És mindig figyelmen 
kívül hagyja azt, amit Isten éppen most végez. 
84 Ilyen módon nem veszik Őt észre. Visszatekintenek, és látják, hogy 
milyen nagy dolgot cselekedett Isten. Azonban nem látják meg azt, hogy 
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milyen egyszerű dologgal cselekedte meg azt. Aztán pedig várnak egy 
eljövendő nagy dolgot, ami meg fog történni. Tízből kilenc alkalommal pedig 
az a dolog éppen a szemük előtt zajlik, és annyira egyszerű, hogy nem ismerik 
fel azt. 
85 Egyik nap egy ember, itt Utica-ban… És ha itt vannak az ő ismerősei 
közül most, ezt egyáltalán nem az ő kigúnyolására mondom el. Ez a férfi egy 
veterán volt a polgárháborúból, és azt hiszem… Nem tudom, hogy melyik 
oldalon állt, de azt hiszem, hogy egy lázadó volt. Hitetlen ember volt, és azt 
hirdette, hogy nincs Isten. Utica-ban élt, Jim Dorsey volt a neve. 
86 Közületek talán sokan ismerték őt. Sokszor adott nekem dinnyét, 
amikor még kisgyerek voltam. Lent a folyónál termesztett görögdinnyét. És 
apukám egyik jó barátja volt. És azt mondta, hogy egy napon valami olyan 
nagy dolgot mondtak neki – én akkor még csak kisfiú voltam -, ami ellentétben 
állt az ő hitével, hogy elment onnan, lehajtotta a fejét és sírt… És úgy tudom, 
hogy amit ez az ember akkor hallott, vezetett oda, hogy dicsőségesen megtért 
Krisztushoz, 85 éves korában. 
87 Megkérdezte egy kislánytól, aki éppen a vasárnapi hittanóráról jött 
haza, hogy miért pazarolta az idejét ilyesmire.  

 A kislány megmondta neki, hogy azért volt ott, mert hiszi, hogy van 
Isten. 

 Dorsey úr pedig azt mondta… Azt mondta: - Gyermekem, nagyon is 
tévedsz, ha hiszel ilyen dologban… 

 Aztán Dorsey úr elmondta, hogy a kislány ekkor lehajolt és leszakított 
egy virágot. Felemelte a földről és azt mondta: - Dorsey úr, meg tetszik tudni 
nekem mondani, hogy ez a virág hogyan élhet? 
88 És ez volt az. Amikor elkezdett visszakeresni… Mondhatta volna a 
kislánynak: - Hát a földből nő ki… De aztán újra jön a kérdés: - És honnan 
van a föld? Hogyan került bele a mag? Hogy történt mindez? És így tovább, és 
így tovább, vissza egészen addig, hogy megértette. Nem a nagy dicsőséges 
dolgokból, amikről elmélkedünk. Hanem Isten az egyszerű dolgokban annyira 
valóságos. Az egyszerűségben. 
89 Tehát tetszik Istennek, hogy kijelenti Magát, aztán újra elrejtőzik. 
Elrejtőzik, aztán kijelenti Magát az egyszerű, apró dolgokban. Az ember pedig 
egyszerűen elsiklik felette, mert... Azt mondják: - Miért tesz ilyet az igazságos 
Isten? 

 Azért, mert kezdetben az ember nem úgy lett megteremtve, hogy 
magától próbáljon meg elboldogulni. 
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kornak az egyházi világában, vagy mint az istenség egyik doktora, Dr. ez-meg-
ez. Nem ezt tette. Hanem úgy prédikált, mint egy erdei ember. Fejszékről 
beszélt és fákról, kígyókról, és ezekhez hasonló dolgokról. Gabonáról, 
csűrökről, és mindenféle ilyen dolgokról. Ma talán úgy gondolnának rá, mint 
egy utcai prédikátorra, aki egy sámlin állva prédikál. Akkoriban talán “a 
farönkös prédikátor”-nak nevezték őt, mert egy farönkre állt fel a Jordán 
mellett. Isten egyszerűségben, elrejtőzve a világ bölcsessége elől. 

 Mt 11:25; Lk 10:21 

224 Most pedig, nézzük csak... Jézus azt mondta: “Hálát adok néked, 
Atyám. Elrejtetted ezeket a világ bölcsei elől, és megjelented őket a 
kisgyermekeknek, akik készek arra, hogy tanuljanak.” Isten, Krisztus 
egyszerűségében elrejtőzve. Isten, Keresztelő János egyszerűségében 
elrejtőzve, látjátok. Csak ő... Gondoljatok bele. Isten egyszerűségben, 
elrejtőzve a világ bölcsessége elől. 

 Most pedig egy-két percen belül befejezzük, nem akarlak titeket 
tovább itt tartani. 

 Nézzétek! Álljunk meg csak egy percre. Valami személyes dolog. 
Gondoljatok bele abba az időbe, amelyben élünk. Most ezzel fejezzük be. 
Gondoljatok bele abba az időbe, amelyben élünk, látjátok: Isten egy öreg, 
alázatos kis helyre jön le, ahol élünk. Meggyógyítja a betegeket. A gazdagok, 
a gőgösek és a nagyon tanultak... - A csodák ideje lejárt. Nincs olyan dolog, 
hogy isteni gyógyítás... 
225 Emlékeztek arra az üzenetre Dávidról és Góliátról, amit ezen a helyen 
prédikáltam akkor reggel, amikor elmentem innen? Azt mondták: - Branham 
testvér, hogyan fogod összehozni mindezekkel a dolgokkal a kinti, kitanult 
világot? 

 Azt mondtam: - Nem tehetek mást, össze fogom hozni. Isten azt 
mondta: Menj! Ennyi, látjátok. Ez az Ő Igéje. Megígérte. Itt van az az óra... 
226 ... amikor az az angyal, akit a képen láttok, lejött a folyóhoz azon a 
napon, 30 évvel ezelőtt júniusban, vagy inkább most júniusban lesz ennek 35 
éve, és azt mondta: - Amint Keresztelő János el lett küldve - 5000, vagy még 
annál is több ember előtt -, úgy járja majd be a te üzeneted a világot... 
227 Emlékeztek a bírálatokra, ha valaki ott volt...? Talán Roy Slaughter 
vagy még néhányan az itt ülők közül emlékeznek arra a napra. Spencer 
asszony, vagy más, aki ott volt... Néhány öreg ember tudja, George Wright és 
még néhányan, látjátok? Tudjátok mit? Hogyan volt az? De nem úgy 
cselekedett? Megcselekedte. Aztán még közben, amikor... Elfordultak tőle és 
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orcám előtt, és ő elkészíti az utat nekem.” Óh, ő annyira egyszerű volt. Isten, 
ismét egyszerűségben rejtőzve. 

 Mt 3:12 

 És nézzétek meg, hogy mit cselekedett ő. A hatalmas Krisztus 
eljövetelét prédikálta! “Szórólapátja a kezében van. Megtisztogatja az útját. 
Alaposan megtisztítja az ő szérűjét. A szemetet felszedi, kisöpri onnan, és 
megégeti. Így igaz. A gabonát pedig összegyűjti és a csűrbe rakja.” Látjátok, 
ihletett volt. 

 Amikor pedig Jézus eljött, az emberek arra számítottak... Az összes 
apostol is egy nagy valami eljövetelére számított, tudjátok. Óh, óh! - Óh, Ő el 
fog jönni. Nem is lehet erről többet mondani. Barátom, hatalmas lesz. El fogja 
seperni a rómaiakat a föld színéről. A rómaiakat erre küldi, a görögöket pedig 
arra, amikor eljön... Amikor pedig eljött, Ő egy egyszerű kis ember volt, akit 
egyik oldalról a másikra lökdöstek. Mi volt az? Isten, egyszerűségben 
elrejtőzve. Óh! 

 Lk 11:20; Jn 8:46; Jn 10:37 

221 Aztán ott állt az üzenete végén, és azt mondta: “Közületek kicsoda 
ítélhet el engem bűnért? Amit az egész Biblia mond arról, hogy mit teszek 
majd... Ha nem cselekszem az én Atyám cselekedeteit, akkor ítéljetek el 
engem. De mit mondtak az Írások arról, hogy én megteszem majd, amit ne 
tettem volna meg? (A bűn a hitetlenség, tudjátok.) Kicsoda vádolhat engem? 
Ha én Isten kezével űzöm ki az ördögöket, akkor mutassátok meg, hogy ti mit 
tesztek ezzel kapcsolatban.” 

 1Tessz 4:17 

222 Egyszerűség: még a halálnak is alávetette Magát, de aztán, óh, jött az a 
húsvét reggel! Bizony kiseperte a szemetet, testvérem. Bizony alaposan. A 
gabona pedig le lett pecsételve a csűrben, ott feküdt a földben az örök élettel. 
Ott feküdt, várva arra a nagy napra, amiről beszélni fogunk - az Úr eljövetele -
, amikor az az élet életre kel, és mi feltámadunk abban a feltámadásban és 
elragadtatunk Ővele a levegőbe, és együtt összegyűlünk a csűrben. A szemét 
pedig kívül lesz elégetve. A hüvely, amely körülötte próbálta őt erre és arra 
elvonni, olthatatlan tűzzel lesz majd megégetve. Ámen! Óh, mennyire 
csodálatos Ő! Nem vették Őt észre: Isten egyszerűségben. 

 Mt 3:7,10; Lk 3:7,9 

223 Miért? Hiszen ő az egyházi fogalmak szerint soha nem is prédikált. 
Soha. Soha nem prédikált úgy, mint egy prédikátor. Hanem úgy prédikált... 
Isten egyszerűségének a szavait használta, olyan kifejezéseket, mint: 'a fejsze 
ott fekszik', 'fa', 'viperák fajzatai'. Nem úgy, mint egy teológiai tanár annak a 

Isten egyszerűségben 21 
 
90 Az ember úgy lett megteremtve, hogy teljesen Istenre támaszkodjon. 
Ezért van az, hogy bárányokhoz és juhokhoz vagyunk hasonlítva. A bárány 
nem tudja önmagát vezetni. Kell, hogy legyen valaki, aki vezeti. És a 
Szentléleknek kell bennünket vezetnie. Tehát ilyenné lett teremtve az ember, 
és Isten olyan egyszerűvé tette az Ő összes munkáját, hogy az egyszerűek 
érthessék meg azokat. És Isten Önmagát az egyszerűekkel teszi egyszerűvé, 
hogy megértsék Őt az egyszerűek. 

 Ézs 35:8 

91 Másként fogalmazva úgy mondja ezt az Ézsaiás 35, azt hiszem: “... 
még a bolond sem téved el.” Ilyen egyszerű. És tudjuk, hogy Isten annyira 
nagyszerű, hogy mi is egy nagy valamire számítunk, miközben az egyszerű 
dolgot nem vesszük észre. 
92 Megbotránkozunk az egyszerűségben. Így van az, hogy nem vesszük 
észre Istent, hogy megbotlunk az egyszerűségben. Isten annyira egyszerű, 
hogy a mostani tudósok és minden idők tudósai is millió mérföldekkel Isten 
mellett mennek el, mert az értelmükkel tudják, hogy semmi sincs, ami Istenhez 
foghatóan nagyszerű lehetne. Ő pedig a kijelentésében annyira egyszerűvé 
teszi ezt, hogy elmennek felette és nem veszik észre. 

 Tanulmányozzátok ezt. Tanulmányozzátok ezt az egészet. És ti is, akik 
látogatók vagytok itt, vegyétek elő ezeket a dolgokat és gondolkozzatok róluk, 
amikor a fogadótokba mentek. Nincs időnk annyira kibontani ezt a témát, 
amennyire kellene. De szeretném, hogy megtegyétek ezt, amikor megérkeztek 
a fogadótokba, vagy a szállodátokba, vagy bárhol is van a szállásotok most, 
vagy az otthonotokba. Gyűljetek össze és tanulmányozzátok ezt. 
93 ... nem veszik Őt észre abban, ahogyan kijelenti Magát. Hiszen Ő 
annyira nagyszerű, és mégis egyszerűségben rejtőzik el, hogy a legkisebbekkel 
ismertesse meg Magát. Ne a nagy dolgokat próbáljátok megszerezni, mert 
Isten elmegy azok felett. Hanem figyeljetek Isten egyszerűségére, és akkor 
megtaláljátok Istent: itt és most, az egyszerű módon. 
94 A kicsiszolódott világi bölcsesség, a műveltség, mindig elmegy Isten 
mellett. Nem azért vagyok itt... És tudom, hogy vannak itt tanárok - kettő vagy 
három, akikről én tudok -, akik itt ülnek közöttünk. Nem azért vagyok itt, hogy 
az iskola és az oktatás ellen beszéljek, és hogy a tanulatlanságot támogassam. 
Nem ezért vagyok itt. Hanem arról van szó, hogy az emberek olyan nagy 
hangsúlyt fektettek ezekre, hogy eljutottak... Még a teológiai iskolákban és a 
többi ilyen helyen is egyszerűen elmennek az Isten által eléjük rakott dolog 
mellett. 
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95 Ezért van, hogy én nem a felekezetekben lévő testvérek ellen vagyok, 
hanem a felekezetek rendszere ellen. Mert ez a rendszer próbálja magát 
felmagasztalni és úgy taníttatni az igehirdetőit, hogy ha csak nekik nincs meg 
a megfelelő iskolázottságuk és műveltségük, akkor egyszerűen kitúrják őket a 
színről. Ezek mellett még a pszichológiai vizsgálatokon is meg kell felelniük, 
és még sok más követelménynek eleget tenniük. Soha nem fogom azt 
gondolni, hogy Isten akarata volt az, hogy egy igehirdetőt a pszichiátria szerint 
próbáljanak meg. Hanem az igehirdetőket az Ige szerint kellene megpróbálni, 
ez lenne Isten módszere. Hogy akiket Ő kiküld, náluk meglegyen az Ige, és 
valóban az Igét hirdessék. 

 Ma azonban mi filozófiát hirdetünk. Hitvallásokat és felekezetiséget 
hirdetünk, és annyi sok dolgot. Közben pedig kihagyjuk az Igét, mert azt 
mondják, hogy az Igét nem lehet megérteni. Pedig igenis meg lehet érteni. 
Isten megígérte, hogy ezt elvégzi. És most arra kérjük Őt, hogy valóban 
megtegye ezt. 
96 Most pedig egy pár perc erejéig néhány személyről beszélünk majd. 
Nézzük csak meg Nóé idejét. Nóé idejében Isten azt látta, hogy a világi 
bölcsességet olyan mértékben hangsúlyozzák és tisztelik az emberek, hogy Ő 
egy egyszerű személy által egy egyszerű üzenetet küldött el, hogy megmutassa 
az Ő nagyszerűségét. Tudjuk, hogy Nóé idejében olyan fejlett volt a 
civilizáció, hogy a mi modern civilizációnk még egyáltalán nem ér fel  azzal. 

 Mt 24:37; Lk 17:26 

 És hiszem, hogy végül el fogunk jutni arra a fejlettségre, mert a mi 
Urunk azt mondta: “Amint Nóé idejében volt, úgy lesz majd az ember Fiának 
eljövetelekor.” Ábrázolta, amit mondott. 
97 Egyiptomban megépítették a piramist és a szfinxet, és olyan 
gigantikus, hatalmas dolgokat építettek meg, amelyek megépítésére ma nincs 
hatalmunk. Olyan balzsamuk volt, amelyikkel a holttesteket úgy tudták 
bebalzsamozni, hogy azok a mai napig teljesen természetesnek maradtak meg. 
Mi pedig ma nem tudunk múmiát készíteni, nincs meg az a balzsamunk hozzá. 
A festékük annyira tartós volt akkor, négy-ötezer évvel ezelőtt, hogy még ma 
is ugyanaz a szín látszik. Ma pedig egyáltalán nincs ilyen festékünk. És abból 
a civilizációból még sok más dolog beszél arról, hogy az a civilizáció 
fejlettebb volt a mi modern civilizációnknál. 
98 És el tudjátok képzelni, hogy az iskolázottság és a tudományok... 
Olyan nagyszerű jelek mutatják, hogy volt egyszer egy olyan civilizáció. És 
milyen fejlettnek kellett lennie, ha ilyen emlékek maradtak utána... 
Képzelhetitek, hogy az iskolázottság és a tudományok kötelezőek voltak az 
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217 Jézus ugyanezt kérdezte meg tőlük. Azt mondta: “Mit látni mentetek 
ki oda?” Amikor János tanítványai odajöttek. Azt mondta: “Mit látni mentetek 
ki oda? Egy papi öltözékbe, finom ruhába felöltözött embert látni mentetek ki 
oda?” Azt mondta: “Egy olyan prédikátort?” Azt mondta: “Egy ilyet látni 
mentetek ki oda?” 

 Mt 11:8; Lk 7:25 

 Azt mondta: “Nem. Az olyanok megpuszilják a kisbabákat, és 
eltemetik a halottakat. Semmit nem tudnak a kétélű kardról az élharcban. Ők 
egy értelmi beszéddel állnak ki egy Kiwanis Club (pl. Szabadidős Klub) vagy 
valami más elé, tudjátok. Ott rendben is vannak. Amikor azonban arra kerül a 
sor, hogy csatában vegyenek részt, arról semmit nem tudnak. Ők a királyi 
palotákban vannak. Az ilyen típusú ünnepeltséggel bohóckodnak.” 

 Mt 11:7; Lk 7:24 

 Aztán azt mondta: “Mit látni mentetek ki oda? Nádszálat, melyet 
minden szél megingat?” Az ember mondhatná... 

 Valaki azt mondaná: - Tudjátok, most az egység-hívőkhöz tartoztok. 
Ha viszont átjönnétek ehhez a felekezethez, akkor megmondom, mit tennénk: 
csinálnánk... 

 - Szerintem átmegyek... Egy megingatott nádszál... De ne Keresztelő 
János. Nem, nem. 

 - Ha átjössz, és szadduceus leszel, nem pedig farizeus... Vagy valami 
más. Őt senki nem láthatta széltől ingadozni, Jánost nem. Nem, uraim; nem, 
testvérek! Őt nem. 
218 Azt mondta: “Akkor mit látni mentetek ki? Egy prófétát?” Mert 
prófétának kellett lennie annak, aki olyan dolgokat cselekedett. Azt mondta: 
“Most...” 

 Ámo 3:7; Mt 11:9; Lk 7:26 

219 Ez volt a prófétáról szóló bizonyság: hogy Isten Igéje volt vele. Az Ige 
a prófétához jön. Azt mondta: “Mit látni mentetek ki oda, egy prófétát?” Azt 
mondta: “Igen, úgy van. De én mondom nektek, hogy prófétánál is 
nagyobbat...” Mert az volt. 

 Mal 3:1; Mt 11:10,14; Lk 7:27 

220 Miért volt ő több, mint egy próféta? Mert ő volt a szövetség hírnöke - 
bizony az volt -, aki az összekötő híd volt a törvény és a kegyelem között. Ő 
volt a talpkő abban, amiről szó volt. Azt mondta: “Ha be tudjátok venni, ő az, 
akiről a próféta azt mondta: Íme (Malakiás 3) elküldöm az én hírnökömet az 
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 Mt 3:2,7,9; Lk 7:8 

212 Hogy-hogy, csak nem megtörtént ez? Egy öreg, szakállas ember, 
minden tanultság nélkül, egy gyapjúbőrt maga köré kötve kibotorkál Júdea 
pusztaságából, és azt mondja: “Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek 
országa. Viperák fajzatai, ne gondoljátok magatokban azt, hogy egy bizonyos 
szervezethez tartoztok. Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani 
Ábrahámnak.” 

 - Óh, nem ő az. Tudjuk, hogy nem ő az... 

 Pedig ő volt az! Ő tisztította meg az utat, látjátok.  

 Mt 3:9; Lk 5:8 

213 Ott és akkor lettek egyenessé az egyenetlen helyek. Ott és akkor 
szálltak alá a hegyek és halmok. “Ne gondoljátok, hogy Ábrahám a ti atyátok! 
Ne kezdjetek nekem ilyen dolgokról beszélni, mert Isten ezekből a kövekből is 
tud fiakat támasztani Ábrahámnak.” A hegyek és halmok alászálltak. Óh, ez 
volt az. Igen. Látjátok a különbséget? 
214 Ő mondta, hogy ez fog történni. Amikor pedig az emberek odajöttek, 
azt gondolták: - Óh! Teljesen készek lettek volna elfogadni őt, ha csatlakozott 
volna a szervezetükhöz. De amiért így jött el, ilyen egyszerűen... Az Ige 
értelmezésében azonban mégis alászálltak magas helyek. Nem akarták 
elfogadni, de alászálltak. 

 Mt 3:7-12; Lk 3:7,9,16 

215 Óh, teljesen megkopasztotta őket! Lerántotta róluk a leplet. Azt 
mondta: “Viperák fajzatai! Ti fűben kúszó kígyók! Azt mondom nektek, hogy 
a fejsze a fa gyökerére vettetett, és minden fa, amely nem hoz gyümölcsöt, 
kivágattatik és a tűzbe vettetik. Én vízzel keresztellek meg benneteket, de aki 
énutánam jön, hatalmasabb nálam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg 
benneteket, és szórólapát van a kezében. Ő megtisztítja a szérűjét. A gabonáját 
a csűrbe rakja, a polyvát megégeti. A gabonát pedig a csűrbe rakja.” Ámen! 
216 Ekkor lettek egyenessé téve az egyenetlen helyek, de az emberek nem 
értették meg. Pedig pontosan az Ige szerint volt. Pontosan úgy, ahogyan az Ige 
megmondta. Olyan egyszerű volt, és mégsem vették észre. Nem látták meg. Ti 
ne legyetek olyan vakok. Ne legyetek olyan vakok. 

 Figyeljetek. Nem vették észre. Annyira egyszerű volt ahhoz képest, 
amilyennek ők elképzeltek egy ilyen személyt, hogy nem vették észre. Tehát 
mi volt az? Isten, aki az Ige, egyszerűségben elrejtőzve. Nem egy kihajtott 
gallérú pap, a nagy iskolázottságával.  

 Mt 11:7; Lk 7:24,25 
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emberek számára. Kellett, hogy meglegyenek nekik. Úgy gondolom, hogy alig 
volt jelen közöttük a tudatlanság. 
99 És amint Isten végigkutatta abban a korban annak a rendszernek a 
nagy gazdálkodását, talán nem tudott megfelelő embert találni addig, amíg egy 
tudatlan embert nem talált, aki egy földművelő volt. Nóénak hívták, és juhokat 
tartott. És ennek az embernek adta oda az üzenetét, hogy hirdesse azt az 
embereknek. És az olyan egyszerű volt annak a kornak az iskolázottsága 
számára, hogy az emberek megbotránkoztak az üzenet egyszerűségében. 
100 A tudomány szemében pedig az az üzenet egy rendkívüli dolog volt. 
Hogyan lehetne eső az egekben, amikor semmi eső nincs ott fent? És az 
egyszerű üzenet a bárka megépítéséről, valaminek a megépítéséről, amibe be 
kellett szállni és amihez nem volt víz, amin úszhatott volna... Hiszen egy 
fanatikusról van szó. És Nóéból egy - ha megbocsátjátok ennek a mai 
megfelelőjét - csodabogár lett. 

 1Pét 2:9 

101 És Istennek majdnem minden embere ilyen csodabogár. Azok. Boldog 
vagyok, hogy én is egy vagyok közülük. Tudjátok, ők nem olyanok, mint a 
civilizáció modern irányzata. Ezért különössé, furcsává válnak. Ő azt mondta, 
hogy az Övéi sajátságos emberek - különösek, furcsák -, de mégis lelki papság, 
királyi nemzet, akik lelki áldozatokkal áldoznak Istennek, ajkaik gyümölcsével 
magasztalva az Ő nevét. Micsoda nép! Az Övéi! 
102 Figyeljétek meg, hogy milyen nagy dolog lehetett ez akkor. Az, hogy 
egy fanatikus valaki odamegy a gyülekezethez, egy fanatikus, és egy olyan 
evangéliumot hirdet, ami az ő hitüktől teljesen eltérőnek tűnt. És a tudósok... 
Egyszerűen bolondság volt nekik. Hogyan... Tudományosan bizonyítani 
tudták, hogy nem volt ott eső. Ez az egyszerű juhtenyésztő viszont hitte azt, 
hogy ha Isten azt mondja, hogy esni fog, akkor bizony esni fog. 

 Tehát hasonlítsátok csak ezt össze azzal, mint amikor ma valaki 
meggyógyul. Azt mondják: - Ez csak egy érzelmi dolog. Tudományosan 
bizonyítani tudom, hogy az a daganat, vagy az az elváltozás még mindig ott 
van... Az egyszerű hívőnek azonban nincs ott. Mert ő nem arra az elváltozásra 
néz, hanem az ígéretre. Éppen ugyanúgy, mint ahogyan Nóé tette. 

 Mt 24:37; Lk 17:26 

 Tehát látjátok-e: “Amint Nóé idejében volt, úgy lesz az ember Fiának 
eljövetelekor”? Tudományosan, senki... Az orvos mondhatná: - Nézze, az a 
csomó még mindig ott van... - Megmarad a daganat... - A karja ugyanolyan 
nyomorék, mint amilyen eddig volt. Ön megőrült! 

 Zsid 11:1 
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103 És emlékezzünk rá, hogy ez ugyanaz a lélek, mint amelyik Nóé 
idejében azt mondta: - Nincs ott fent eső. Nem tudjuk meglőni a holdat, és 
nincs ott fent eső... De ha Isten azt mondta, hogy esni fog onnan... “A hit pedig 
a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés.” A hit pedig véglegesen Isten Igéjén nyugszik meg. Ott találja 
meg a nyughelyét. Értitek? A hit nyugvóhelye Isten Igéjén van. Nóé is ezen 
nyugtatta meg: - Isten így mondta... Ezzel el van rendezve. 
104 Ha újra megfigyelitek... Nóé, mivel hitte ezt, fanatikus volt. És azok az 
emberek ma, akik hisznek a Szentlélek-keresztségben... Az egyház azt mondja: 
- Ezek az emberek fanatikusok. Csak túlfűtött, érzelmi beállítottságú, 
pánikbeteg emberek... Azt viszont nem nagyon tudják az ezt mondók, hogy 
Isten Igéje tanít róla. Hogy ez egy ígéret. 

 Nóé pedig nem törődött azzal, hogy mennyire azt mondogatták, hogy 
az az öregember elvesztette az eszét, hogy a tudomány szerint téved, és hogy 
nem ép az elméje... Nóénak az az Isten Igéje volt. És Nóé az Igével maradt. A 
bölcsek és az okosak pedig megbotránkoztak ennek az egyszerűségében, és az 
életüket vesztették. Micsoda feddés - most az - annak a nemzedéknek! 

 Sokan azt mondják: - Ha én éltem volna akkoriban... 

 Nem. Ugyanez a hozzáállásuk lett volna, mert ma ugyanaz a dolog 
ismétlődik meg, csak más formában. Ma is éppen úgy megbotránkoznak 
benne, mint akkoriban. 
105 Kétséget kizáróan abban az időben nagyon sok igehirdető volt. Nóé 
azonban Istentől kapta az ihletést. Nóé, amikor kinézett, látta, hogy ez a 
történés van előkészületben. És tudta, hogy Isten nem engedi, hogy egy ilyen 
parázna és gonosz nemzedék megmaradjon. És mi mást is tehetnénk ma, mint 
hogy ugyanezt meglássuk? Egy modern Sodoma és Gomora. Gonosz, parázna 
emberek. Olyan kiműveltek az iskoláik szerint, hogy megbotránkoznak annak 
az egyszerűségében, ahogyan Isten megmutatja a saját lényét és az Ő Igéjét. 

 A világon egy ember sem mondja azt... Senki nem mondhatja: - Nem 
látjuk Isten Igéjét megmutatkozni... Pontosan az utolsó időkről szóló ígéret, az 
esti világosság, amelynek ragyognia kell. Kiváltságot nyert emberek vagyunk, 
hogy láthatjuk ezt. És ahol a kiművelt világ... El van rejtve előlük. 

 Mt 11:25 

106 Jézus azt mondta Istennek, az Atyának: “Tetszett neked, hogy elrejtsd 
ezeket előlük. Atyám, így elrejtetted ezt. Add, hogy az ő bölcsességükkel...” 
Látjátok, a bölcsesség volt az, ami a bűn lavináját elindította kezdetben. Mert 
Éva a bölcsességet kereste, amikor a Sátánnal találkozott. A Sátán pedig 
megadta neki azt. A bölcsesség pedig ellentmond az Igének. 
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 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van 
nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sújtotta őt az 
Úr keze minden bűneiért. 

 Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt 
egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! 

 Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon és 
legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. 

 Mal 3:1 

 Micsoda embernek kellett lennie! Most lapozzatok velem Malakiás 
könyvéhez, az utolsó könyvhöz... Az Ószövetség  utolsó prófétájához. A 
Malakiás könyvében figyeljétek meg, hogy Malakiás az utolsó időkről beszélt, 
tehát nehogy elfelejtsétek, amit mond. Malakiás, 3. fejezet: 

 “Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és 
mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek 
követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.” 

 Mt 11:10 

209 Még mindig Jánosról beszél: “...elküldöm magam előtt a hírnökömet, 
hogy elkészítse az utat.” Jézus a Máté 11:10-ben beszélt róla. Azt mondta: “Ha 
be tudjátok fogadni, róla szól ez: Íme, elküldöm a hírnökömet az én orcám 
előtt...” Így igaz. 
210 Tehát, ahogy mindezek szólnak... Amikor megvolt... 700 éven át 
kellett várni arra, hogy legyen egy előfutár, aki az Úr előtt jön majd el. 
Amikor viszont ő olyan egyszerűségben lépett színre, az emberek nem 
ismerték fel. Nem vették észre. Emlékezzetek rá, hogy egy pap fia volt. 
Nézzétek csak meg, hogy milyen nevetségesnek tűnt az, hogy nem követte az 
apja hivatását, hogy nem ment a teológiai iskolába. Az ő munkája azonban 
túlságosan is fontos volt. 

 Ézs 40:4 

211 Kilenc évesen ment ki a pusztába, ahonnan aztán prédikálva jött elő. 
Nem vették észre. Olyan egyszerű volt. Túlságosan is egyszerű az ő csillogó 
tanultságukhoz, hogy egy ilyen embernek higgyenek. Amikor előjött ez az 
ember, azt gondolták a többiek magukban: - Mit akar ez mondani azzal, hogy 
minden hegy és halom szálljon alá, hogy minden völgy emelkedjék fel és hogy 
az egyenetlen helyek egyenesedjenek ki? 

 Zsolt 114:4,6; Ézs 55:12 

 Dávid látta ezt és azt mondta: “A hegyek úgy szökkennek, mint a kis 
juhok, a falevelek pedig tapsolnak a kezeikkel.” 
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 Azt mondta: - Miért nem mondtál erről valamit akkor?  

 Mert annak úgy kellett lennie! 

 Lk 2:49 

206 József azonban máshogy tudta. Tudta, hogy kihez tartozott az a 
kisbaba. Mária is tudta, hogy kihez tartozott. Jézus tudta, hogy ki az Ő Atyja. 
Mit mondott? “Az én Atyám dolgaival kell foglalatoskodnom.” Ezt mondta az 
anyukájának. “Nem érted, hogy itt van az idő számomra, hogy az én Atyám 
dolgaival foglalatoskodjam?” 
207 Azt gondolták, hogy az a furcsa kisgyerek... Minden házasságon kívül 
született gyerek különcnek és furcsaságnak számít úgy is, és tessék, itt van. 
Isten azonban elrejtőzik... Figyeljetek. Isten olyasmiben rejtőzött el, ami a 
világ számára szenny, romlottság és törvényszegés volt. Nézzétek meg, hogy 
Isten egy elhalt mag romlottságában rejtőzik el ahhoz, hogy életet hozzon elő. 
Értitek ezt? 
208 Isten elrejtőzik egy egyszerű kis mosónőben. Egy átlagos emberben, 
aki a vacsoráját a hóna alá fogja, megcsókolja a feleségét és a gyermekeit, 
elköszön tőlük, és elmegy. Lehet, hogy Isten ebben az emberben rejtőzik el 
ahhoz, hogy megcselekedjen valami olyan dolgot, amiről az egyházi érsek 
semmit sem tud. Isten nem trombitál hozzá, nem úgy küldi ki azt az embert. 
Isten csak dicsőséget kap. Ez minden. Az egyszerűek hallják ezt és örülnek. 

 Isten egy kisgyermek egyszerűségében rejtőzött el, egy átlagos család 
egyszerűségében. Isten. Az egyházi emberek és a nagyemberek, az okosak, a 
zsenik és a többiek is mind - a Heródesek abban az időben és a Nérók -, mint 
átnéztek felette. Isten, egyszerűségben elrejtőzve. Gyorsan menjünk tovább. 

 Ézs 40:1-4 

 Keresztelő János, az Ézsaiás 40-ben... Átvehetjük ezt, ha akarjátok. 
Malakiás 3... Írjátok fel, ha akarjátok. Ézsaiás 40, tudjátok, a békességet 
szólja... Ahogy van. Talán jó volna, ha felolvasnám itt ezt a részt, ha van annyi 
időtök. Csak egy perc erejéig. Idelapozunk Ézsaiás könyvéhez, a 40. 
fejezethez és innen olvasunk. Megnézzük, hogy mit mond Ő most erről. 
Nézzétek, itt. 

 Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet... 

 Emlékezzetek rá, hogy ez 712 év. Nézzétek meg, mi van odaírva felül. 
A próféta 712 évvel a születése előtt beszél Róla. 

 Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól az Úr. 
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107 Nem az a kérés felénk, hogy bölcsek legyünk. Hanem hogy legyen 
hitünk abban, ami már megmondatott. Tehát látjátok... A tudósok azonban 
olyan módon kicsiszolják és kiforgatják ezt, és hozzáadják a saját 
magyarázatukat. Mindig így volt. Ma is ugyanezt teszik. Ugyanabban a 
mértékben. 
108 Az emberek akkor elmentek mellette, ahogyan ma is elmennek 
mellette és nem veszik észre. Ugyanaz a dolog. Ugyanazt teszik. Mert... Azért 
mentek el mellette, mert túlságosan okosak voltak ahhoz, hogy elhiggyék. Az 
üzenet annyira egyszerű volt, hogy az okosak túlságosan okosak voltak ahhoz, 
hogy elhiggyék annak az üzenetnek az egyszerűségét! Óh! Isten annyira 
egyszerűvé tette az igazságot, hogy az okosak és az értelmileg kiműveltek 
egyszerűen elmentek mellette, mert annyira egyszerű volt. Ettől olyan 
nagyszerű Isten hatalmassága. Mert Ő, a legnagyszerűbb, egyszerűvé tudja 
Magát tenni. 
109 Az emberek ma - mutatván, hogy nem Istentől valók - nagyszerűek, és 
próbálnak még nagyobbak lenni, és próbálják magukat még nagyobbnak 
feltüntetni: püspöknek, orvosnak, szent pápának, mindennek. Olyan valamit 
csinálnak magukból, amik valójában nem ők maguk. Isten pedig, aki annyira 
nagyszerű, olyan egyszerűségben hozza le Magát. Az egyszerűség a 
nagyszerűség. Tudunk építeni repülőt. Ki tudunk lőni rakétákat. Távirányítású 
rakétákat tudunk a pályájukra állítani, és mindenféle ilyen dolgokat tudunk 
tenni. Azonban egy fűszálat nem tudunk megcsinálni. Ámen. Ehhez mit 
szólunk? Ahelyett pedig, hogy visszakeresnénk, hogy miből lett a fű és 
elfogadnánk, hogy Isten teremtette a füvet; inkább távirányítású rakétákat 
építünk, amelyek gyorsabban érnek a célpontba, mint az a rakéta, amit valaki 
más épített meg. 
110 Olyan okosak és értelmiek vagyunk a gyülekezeteinkben, hogy egy 
egymillió dolláros épületet is fel tudunk építeni, vagy inkább egy tízmillió 
dollárosat... Próbálunk szebbet építeni, mint amilyen a metodistáknak van. 
Vagy a baptisták jobban építettek a reformátusokénál, és aztán ebbe a 
versenybe beszállnak a pünkösdiek is. A lényeg azonban ez: mi még... Annyira 
okosak vagyunk, annyira beálltunk a magunk módszereibe, hogy egyszerűen 
nem tudunk megalázkodni és felismerni azt, hogy Isten abban a kis utcasarki 
misszióban van benne. Így igaz. Megbotránkozunk az egyszerűségben. Mindig 
ezt tették az emberek. 
111 Túlságosan okosak voltak ahhoz, hogy elhiggyenek egy ilyen üzenetet. 
Nem volt olyan kicsiszolódott ez, hogy az ő tudományos kutatásaikhoz 
fogható lett volna. Nem volt lenyűgöző az üzenet, nem volt kielégítő az akkori 
oktatási programnak. Azért tanultak, hogy megtudják, hogy van Isten. És azért 
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tanultak, hogy megtudják, hogy Isten nagyszerű. És próbáltak ők is olyan 
nagyszerűekké válni, mint amilyen Isten. Csakhogy a felfelé vezető út mindig 
lefelé megy! 
112 Ki tudja, hogy az Északi-sark van-e északra, vagy hogy a Déli-sark 
van-e északra? Vagy hogy az Északi-sark van-e délre, vagy a Déli-sark 
északra? Melyik a felfelé és a lefelé? Hiszen az űrben függünk. Azt mondjuk: 
- Az Északi-sark van felfelé... De honnan tudhatjuk? Lehet, hogy a Déli-sark 
van felfelé. Látjátok, nem tudjuk. Így emlékezzünk... 

 Ezekkel a szavakkal, amiket mondtam: - Branham testvér, akkor 
hogyan mondhatod, hogy a felfelé van lefelé? 

 Jézus Krisztus Igéje alapján. 

 Mt 23:12; Lk 14:11; Lk 18:14 

113 Azt mondta: “Aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Aki pedig 
felmagasztalja magát, megaláztatik.” Vagyis lefelé húzza magát. Tehát akkor 
valójában a felfelé van lefelé, és a lefelé van felfelé. 
114 Amint az öreg szent mondta Chicago-ban, hogy egy ember... Egy 
bizonyos igehirdető egy bizonyos szervezetből elment oda, ahol a pünkösdiek 
voltak. Szépen összeállt benne az ő összes értelmi ismerete. Kiállt eléjük és 
olyan szavakat használt, amikről a pünkösdiek semmit nem tudtak. Ott állt, és 
látta, hogy nem értik őt meg a pünkösdiek. Peckesen kiállt eléjük, ő volt szent 
doktor ez-és-ez, tudjátok, egy bizonyos, bizonyos nagy iskolából ott Chicago-
ban. Aztán ahogy végignézett rajtuk, látta, hogy a pünkösdiek egymásra 
nézegetnek. Azt sem értették, hogy miről beszélt. Annyira kiművelt, okos és 
lenyűgöző volt. Nem tudták... 
115 Olyan volt, mintha egy bizonyos szenátor vagy valaki más éppen 
akkor indult volna az elnökválasztáson, és veszített volna. Tuck Coots mondta 
nekem, amikor Ford nagymama temetésén prédikáltam és a feltámadásról 
beszéltem, a feltámadás garantálásáról. Amilyen bizonyosan feljön a nap, 
olyan bizonyosan fogok én is feljönni. Amilyen bizonyosan elhal a fű ősszel, a 
levél pedig lehullik a fáról, azok újra előbújnak, amikor a föld a pályájának 
arra a részére ér. Újra elő kell jönniük. 

 Tuck azt mondta: - Nagyra drága nekem az az üzenet, Billy... Neville 
testvér és én az autóban ültünk, és azt mondtam: - Tuck... Azt mondta: - 
Értékelem az üzeneteidet. Azt mondtam: - Tuck, én nem jártam iskolába... Azt 
mondtam... 
116 Azt mondta: - Ez benne a jó... Látjátok. Elment, hogy találkozzon - 
úgy gondolom, ez az ember megbocsát nekem, nem akarom... Tudjátok, 
elment, hogy találkozzon Adlai Stevenson-nal. Azt mondta, hogy 15 percig 
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nem... Semmi rossz nincs abban. Hanem ez a Szentlélektől van.” Ezzel a dolog 
el volt rendezve. 
201 Annak az embernek, Józsefnek, olyan kapcsolata volt Istennel, hogy 
Isten szólni tudott hozzá. Ma viszont annyira magunkra húzzuk az egyházi 
köntöseinket, hogy semmi sem tud megszólítani bennünket azon az egyházi 
csoporton kívül, melyikhez tartozunk. Nem akarok nyers vagy bántó lenni, 
ezért ezt a témát ennyiben is hagyom. Figyeljetek. De értitek, mire gondolok. 

 Lk 2:24-46 

202 Figyeljetek. Az emberek számára nevetséges volt az az ól. A csillogó... 
Még csak arról sincs feljegyzésünk, hogy egy napig is járt volna valahová 
iskolába. És 12 évesen mégis egy egyszerű kisfiú a prédikálásával zavarba 
hozta a templomi papokat. Óh! Mi volt az? Isten, amint elrejtőzött. Bizony 
vallásosnak érzem most magam. 
203 Isten egy ólban rejtőzött el. Isten egy kisfiúban rejtőzött el. Látjátok? 
Figyeljétek, hogy hogyan haladt előre, hogy aztán megmutatkozzon. Amikor 
kint járt az utcákon, a többi szülő nyilván azt mondta: - Ne játsszatok azzal a 
gyerekkel. Semmi közötök ne legyen hozzá. Az anyukája nem más, mint egy 
örömlány. Az apja meg az anyja... Az a gyermek már akkor megszületett, 
amikor még össze sem házasodtak. Az anyja már akkor terhes volt vele. 
Úgyhogy semmi közötök ne legyen hozzá... 

 Lk 2:19,51 

204 Amit Mária gondolt... Együttvéve... Nem számított, hogy a kívülállók 
mit gondoltak, ő a szívében forgatta mindezeket a dolgokat. A szívükben 
tartották ezeket a dolgokat. Tudták, hogy semmit nem mondhattak az ellen, 
hogy... Ellene. Isten néha szól az emberhez és azt mondja: “Maradj nyugodtan. 
Semmit ne szólj ezzel kapcsolatban.” 
205 Voltak már olyan emberek az összejöveteleimen, akik azt mondták: - 
Ha te a Krisztus szolgája vagy, akkor tudod, hogy ez történik ott... Persze, 
hogy tudom. De mit tehetnék akkor, amikor az Úr azt mondja, hogy maradjak 
nyugodtan és semmit ne szóljak erről? 

 A minap egy ember jött oda hozzám, és egy könyvvel kapcsolatban 
mondott valamit, amiről még évekkel ezelőtt beszéltem. Azt mondtam... 

 Azt mondta az az ember: - Nem értettem meg... 

 Azt mondtam: - Látod ott?  

 Ott volt leírva. Ott volt a dátum és minden, amikor megtörtént az a 
dolog. Sok ember látta ezt abban a könyvben. És azt mondtam: - Eljön az idő, 
hogy az egyik ember így tesz majd, a másik pedig úgy! 
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meg ezzel. És próbállak utána minél gyorsabban elengedni benneteket... Talán 
még 10 vagy 15 perc. Isten áldjon benneteket. 
197 Figyeljétek meg, hogy ez a dolog annyira egyszerű, hogy teljesen 
elmentek mellette. Istennél azonban telitalálat volt. Beletalált az Igébe. 
Pontosan úgy jött el, ahogyan megmondta, az emberek értelmezése azonban 
téves volt. Az az értelmezés, amit Mózes idejében hoztak, téves volt. Az az 
értelmezés, amit Nóé idejében hoztak, téves volt. Isten azonban az Ige szerint 
jön el. 

 Mt 27:40 

 Aztán eljött Jézus, és ellentmondásos dolgokat tanított. “Ha te vagy a 
Messiás, csináld meg ezt meg azt...” 

 Lk 23:35,37 

 “Ha te vagy... Gyere le a keresztről és mutasd meg nekünk.” 

 Isten azonban nem bohóckodott az embereknek. Isten csak a számára 
kedves és helyes dolgokat cselekszi meg. 
198 Az emberek úgy gondolták, hogy egy ilyen személynek bizonyára 
tisztelgő angyalokkal kell majd eljönnie, Ő azonban egy ólban jött el. És az ő 
kiművelt erkölcsük számára nevetségesnek tűnt az a mindennapos, emberi 
elgondolás, hogy a mindenható Isten, - a nagy, hatalmas Jehovah, akié az 
egész világ volt és aki mindent teremtett -, nem tudott egy helyet biztosítani a 
születendő gyermeke számára, vagy legalábbis jobb helyet, mint egy 
trágyadombra épült ól. Hogyan lehetett ott...? 
199 Látjátok, mi volt az? Isten egyszerűségben. Ez tette Őt olyan naggyá. 
Látjátok, a kitanult erkölcs nem tudta magát ennyire lealacsonyítani. Nem 
tudta elviselni ezt. Isten azonban annyira nagyszerű, hogy Ő ennyire 
lekicsinyítette Önmagát. Még ruhája sem volt, amit a saját gyermekére adott 
volna. Csak gondoljatok bele ebbe! A világ pedig... A fogadóban nem volt 
hely. Tehát egy tehénólba ment el - egy kis kiugró szirten, a hegyoldal hátában 
egy barlangszerű helyen -, és ott egy szalmaágyon jött el az Isten Fia. Óh, az 
sokkal másabb volt, mint ott találkozni... 

 Mt 1:20 

200 Az anyukája pedig már várandós volt... Óh, már hónapokkal azelőtt 
várandós volt, hogy eljegyezték volna egymást, vagy hogy összeházasodtak 
volna. Várandós volt, és az emberek látták rajta. Tudták, hogy állapotos. 
Mária pedig a saját szívében tudta, hogy mi zajlott. József pedig nem értette. 
Az Úr angyala azonban eljött hozzá éjszaka, és azt mondta neki: “József, te 
Dávid fia vagy. Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ez 
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hallgatta őt. Stevenson úr pedig egy olyan lenyűgöző szónok, legalábbis azt 
tartják róla, hogy Tuck - úgy tudom, Tuck diplomás ember -, elaludt, 
miközben ott ült. Azt mondta, hogy miután 15 percig hallgatta azt az embert, 
elaludt. Azt mondta: - Diplomás emberként csak néhány szót értettem abból, 
amit mondott, annyira magasröptűen beszélt... Azt mondta: - A te 
összejöveteleiden viszont még nem láttál engem elaludni, ugye, Branham 
testvér? 

 Látjátok, az egyszerűsége miatt. Mert egyszerű. Az egyszerűségben 
van Isten. 
117 Túlságosan okosak voltak akkoriban ahhoz, hogy megértsék annak a 
jelentőségét, hogy Isten egyszerű módon cselekszi meg a dolgokat. Nem volt 
elég magasröptű számukra. Nekik viszont a magasröptűség kell. Nagyon 
brilliánsnak kell lennie, máskülönben elmennek mellette. A nagy Jehovah 
azonban az Igéjében rejtőzött el. Megismertette magát azokkal az emberekkel, 
akik hittek az Ő Igéjében. Megmentette őket és megcselekedte azt az egyszerű 
üzenetet. Nóé egyszerű üzenetét beteljesítette Isten. Figyeljétek meg ezt. 
118 Aztán Mózes idejében is figyeljétek meg a szabadítást egy másik 
alkalommal. Amikor Isten éppen arra készül, hogy valahogyan kiszabadítsa az 
Ő népét, akkor egy üzenetet küld a népnek. És az annyira egyszerű, amint 
majd meglátjuk azt ezeknek a pecséteknek a feltörésekor. Ezért szándékoztam 
először ezzel kezdeni. Meglátjuk, hogy azoknak a pecséteknek a feltörése 
annyira egyszerű, hogy az okosak millió mérfölddel elmennek mellette. 
119 Óh, Isten egyszerűsége, hogy Isten egyszerűségben rejtőzik el! Csak 
gondoljatok bele, hogy az ember még az atomot is szét tudja szedni és minden 
más ilyen dolgot meg tud csinálni. Amikor viszont az életről van szó, arról 
még azt sem tudja megmondani, hogy egyáltalán honnan jött. 

 Egy egyszerű kis fűszál, és Isten abban rejtőzik el. Rakétát tudnak 
kilőni a holdra, radart lőhetnek oda és ennél többet is meg tudnak csinálni. És 
mégsem tudják megmagyarázni, hogy honnan van a kis fűszál élete. Így igaz. 
Látjátok, mert nem is lehet azt megmagyarázni. Annyira egyszerű, hogy 
átnéznek felette. 
120 Figyeljetek. Mózes... Mit tett Isten akkor, amikor az Igéje szerint Ő 
ahhoz készülődött, hogy kiszabadítsa Izráel gyermekeit? Kiválasztott egy 
egyszerű családot. Nincs nemzetségi táblázatunk róla. Csak annyit tudunk, 
hogy Lévi leszármazottja volt, és így... És a feleségét. Egy teljesen 
szokványos... Valószínűleg egy kis agyagműves - ahogy a világ gondolná -, 
aki téglákat gyártott az ellenségnek. Egy teljesen szokványos rabszolga 
Izráelben, de Isten azt a családot választotta ki arra, hogy előhozza a 
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szabadítót. Egy teljesen szokványos zsidó családot. Isten nem valamilyen 
uralkodót, köztiszteletnek örvendő személyt vagy akár egy papot választott ki. 
Hanem egy teljesen átlagos családot. Látjátok? Egyszerűség. 
121 Figyeljétek meg, hogy aztán mit tett. Előhozott egy gyermeket, egy 
egyszerű emberi lényt. Isten nem... Ha akarta volna, még a napot is 
elrendelhette volna a kiszabadításukra. A szelet is elrendelhette volna a 
kiszabadításukra. Egy angyalt is elrendelhetett volna a kiszabadításukra. 
122 Óh, hallelujah! Isten bármit megtehet, amit akar. - Nos, honnan tudod 
ezt, Branham testvér?  

 Isten nem tér el az Ő programjától. Ezért tudjuk azt, hogy ezen a 
napon ennek egyszerűnek kell lennie. Értitek? Ő mindig az egyszerűségben 
munkálkodik. Isten viszont már kezdetként - pedig a nappal is hirdettethette 
volna az evangéliumot, vagy a széllel is prédikáltathatta volna, vagy egy 
angyallal is hirdettethette volna -, egy embert küldött el erre a célra, és ezt 
soha nem változtatja meg. 
123 Soha nem küld el... Soha nem rendelt el felekezeteket. Soha nem 
rendelte el az emberek csoportjait. Ő egy embert rendelt el az Evangélium 
hirdetésére. Nem gépeket, műszaki eszközöket vagy angyali lényeket. Hanem 
egy embert. Amikor pedig elhozta a szabadulást annak a népnek, akkor egy 
egyszerű emberi lényt küldött el, aki egy egyszerű családban született meg, 
rabszolgák között. Óh! Micsoda Isten Ő! Egyszerűségben bontakoztatja ki 
Magát. 
124 Most figyeljetek. És Isten kiképeztette őt a világi bölcsességben, hogy 
elbukhasson. És hogy megmutathassa neki, hogy nem a bölcsesség az, ami 
által mi valaha is szabadulást nyerhetünk. Hanem hit által lehetünk szabadok. 
Engedte, hogy elmenjen és olyan műveltséget szerezzen magának, hogy még 
az egyiptomiaknak is taníthatta a bölcsességet. Annyira okos volt. Isten ezzel a 
családdal volt, akik talán annyira egyszerűek voltak, hogy még a saját nevüket 
sem tudták leírni. 
125 Mózes pedig a legrangosabb iskolákba került és olyan tanult lett, hogy 
ezt a bölcsességet még a tanároknak is taníthatta. Még a zseniket is taníthatta. 
Igen! És Isten engedte, hogy ilyen utat járjon be, hogy aztán Ő alázatosságban 
mutatkozhasson meg. Hogy megmutathassa azt, hogy a bölcsességnek semmi 
köze nincs ehhez. Mózes pedig nyomorultul elbukott az ő zseniségében. Isten 
ezért a célért engedte meg, hogy bejárja ezt az utat: hogy elbukjon. És 
elbukott, és elesett. 

 Zak 4:6 
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megérkeztem... - Ő 10 millió angyal tisztelgésével jön el. Isten azt mondja 
majd: Rendben, ti ott odalent tényleg egy hatalmas gyülekezet vagytok. Ti 
vagytok az én népem. Elfordítom itt a zárat, és megnyitom a menny folyosóit. 
Ma reggel küldöm el nektek a Messiást. Ott az udvarban fog majd 
földreszállni... Az emberek összegyűltek és azt mondogatták: - Dr. ez-meg-ez 
és Dr. az-meg-az, önök mind ott állhatnak a főhelyen, hogy elsőkként 
köszönthessék majd a Messiást... 
194 Talán ma is ilyesmit gondolnak. Tudom, hogy ez egy kicsit... Egy 
kicsit valószínűtlennek hangzik de nem... Próbálok vele rámutatni valamire. És 
az ő... - Így lesz. Ha pedig nem így lesz, akkor az nem jó. Az egy antikrisztus. 
Ha nem ilyen módon jön el, akkor az egy antikrisztus. Tehát nem úgy lesz. Ezt 
követően pedig 10 millió angyal tiszteleg majd a Messiásnak a hangszereikkel, 
és ott szállnak majd földre, ahol Salamon felépítette a templomot. Ott, azon a 
szent helyen ahol szentek és bölcsek haltak meg... És így tovább. 

 Mt 23:29,34; Lk 11:47-49 

195 Jézus azt mondta: “Igen, ti képmutatók, az ördög fiai...” Azt mondta: 
“Ékesítitek a próféták sírjait, pedig a ti atyáitok juttatták őket a sírba.” Így 
igaz. “Hány igaz ember és próféta küldetett el hozzátok, és ti valamennyit 
megöltétek!” De kiket nevezett Ő igaz embereknek? Azokat, akiket az 
emberek  fanatikusoknak és bogarasoknak mondtak. Igen. Ők úgy gondolták, 
hogy a Messiás máshogy jön majd el. 
196 Amikor azonban Ő egy ólban jött világra, egy szűz által megszülve, 
amikor egy egyszerű ács lett a nevelőapja és egy kis fiatal, ismeretlen lány... 
Látjátok, nem a főpap lánya vagy valaki ilyen által született meg. Úgy jött el, 
mint... Hanem egy kis fiatal asszonytól, aki azon az öreg, nem igazán szép 
vidéken élt, amelynek Názáreth volt a neve. És egy egyszerű özvegyember. A 
felesége meghalt. Józsefnek volt néhány gyermeke. Mária pedig a jegyese 
volt. Az Úr pedig így már eleve rossz hírnévvel indult. Azt mondták róla, hogy 
házasságon kívül született. 

 Mal 3:6 

 Óh! Ez nagyon sértette az ő csillogásukat. Az ő tanult erkölcsük nem 
tudta lenyelni ezt. Az Ige általuk való értelmezése semmit nem tudott erről, 
pedig az akkor is ÍGY SZÓL AZ ÚR volt. Óh! Már ez a gondolat is 
megremegtet engem. És ugyanezt a dolgot látjuk meg ismét. Isten nem 
változhat.  

 Már 12 óra van. Igen. Hagyjam abba, vagy folytassam? Köszönöm. 
Csak még egy kicsit tudjatok nyugodtan ülni. A következő üzenetet alapozom 
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ahogyan a katolikus pap, vagy az olyan igehirdetők, akik nemzedékről-
nemzedékre követték egymást bizonyos egyházakban a szolgálatban, amint az 
továbbszállt rájuk. – Az én ükapám is metodista püspök volt… - A nagypapám 
püspök volt… És így tovább, látjátok? 
188 Mindez együttvéve… Ők az Igében éltek, de létrehozták a maguk 
módját ebben. És a gyermekeik már olyan módon fogadták el azt, ahogyan az 
apjuk tanította nekik, egészen addig… Az apjuk már nem az igaz út szerint 
tanította őket. Egy olyan szervezetet hoztak létre, amely nem tudta elfogadni 
az igazságot akkor, amikor a Lélek próbálta megmutatni nekik. És ez ma is 
ugyanígy van. 
189 Nem akarok durva lenni, de ez így van. Ma is ugyanez van. Olyan 
bonyolulttá teszik ezeket a dolgokat, és más módon mondják el. Azt tanítják, 
hogy… Igaz a mondás: - Istennek nincsenek unokái… Tudjátok ezt? Istennek 
fiai és leányai vannak, de nincsenek unokái. Minden embernek ugyanazt az 
árat kell megfizetnie és ugyanolyan módon kell jönnie. Amint az apátok 
megtette, nektek is ugyanúgy meg kell tennetek. Most. 
190 Tehát Ő annyira egyszerű volt. Amikor ez a Messiás… 4000 éven 
keresztül minden próféta Róla beszélt. Dávid Róla énekelt, és az utána jövők 
is Róla szóltak. Amikor pedig Ő eljött… Az emberek felépítették a maguk 
elgondolását arról, hogy mit kell Neki tennie, hogy mit fog tenni, hogy miként 
kell azt megmagyarázni. Táblázatokban ábrázolták és minden más módon. 
Amikor pedig Ő eljött olyan egyszerűségben, az teljesen lerombolta az 
emberek teológiáját. Nem ismerték meg. Ő az Ige szerint jött el. 

 Mik 5:2; Mt 2:6 

191 Hiszitek-e, hogy Isten a prófétákon keresztül elmondta azt, hogy a 
Messiás egy bizonyos módon jön majd el? Kár, hogy nincs még egy óránk 
arra, hogy belemehessünk ebbe és hogy elmagyarázzuk, hogy is volt ez. Mégis 
mindnyájan tudjuk, hogy hogyan is volt ez, legalábbis a legtöbben. Hogy Isten 
elmondta, hogy hogyan jön majd el, ebben is: “De te, Betlehem, bár kicsiny 
vagy Júda városai között...” És a többi igevers is arról, hogy hogyan cselekszik 
majd a Messiás és hogy mit fog Ő tenni. 
192 Ő pedig annyira egyszerű volt, hogy... Azok a nagy tudósok annyira 
összezavartak mindent, hogy nem vették észre. De tudjátok, Jézus nem az 
Igének ellentmondva jött el. Ő az Ige szerint jött el, de az emberek 
értelmezésének ellentmondóan. Olyan dolgokat tanított, amik a Róla való 
egyházi tanítások ellen szóltak. 
193 Ők azt mondták például: - Amikor a Messiás eljön, Ő bizonyára feljön 
majd a templomba, és azt mondja: Kajafás - vagy bárki legyen is a főpap -, 
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126 Hogy megmutassa, hogy nem erő által, hogy nem hatalom által, hogy 
nem Egyiptom bölcsessége által, hogy nem az iskoláink bölcsessége által, 
hogy nem a teológiáink hatalma által, nem a szervezeteink nagysága által, nem 
a tudományos tanításunk ereje által; “hanem az én Lelkem által, ezt mondja az 
Úr.” A bölcsessége szertefoszlott és kimerült. Amikor találkozott Istennel az 
égő csipkebokorban, levette a saruit és megalázta magát az alázatban. És akkor 
minden bölcsességéről megfeledkezett. 
127 Istennek pedig a kiszabadítást hozva kellett, hogy bölcsességben 
kiképezze Mózest és engedje elbukni. Hogy megmutassa, hogy nem 
támaszkodhatunk a saját értelmünk nyújtotta kézre vagy bárki más értelmére. 
Engedte, hogy elessen, hogy megmutassa a kezét. Értitek? Isten célja abban, 
hogy ezt így tette, az volt, hogy megmutassa Magát alázatban. 
128 És Isten engedte, hogy Mózes legyen a legnagyobb. Egészen addig, 
hogy ő lehetett volna a következő fáraó. Mózes nagy tábornok volt. A 
történelem szerint maga Mózes igázta le a környező országokat. Aztán amikor 
minden tehetségével Isten munkája felé fordult, akkor Isten engedte, hogy 
elessen. Hogy kivihesse oda a pusztába és hogy mindezeket a dolgokat 
kiverhesse belőle. Aztán pedig hogy megjelenjen neki alázatban és hogy 
elküldje őt egy bottal a kezében a nép megszabadítására. 
129 Amikor Mózes nem tudta ezt megtenni a katonai képzettségével, a 
tanultságával… Nem volt képes megtenni ezt a tudományos műveltségével és 
a haderővel. Isten pedig adott neki egy göcsörtös botot a pusztából, és azzal 
tudta megcselekedni azt. Isten alázatban, egyszerűségben. Isten pedig a botban 
volt és Mózesben volt. És amíg Mózesnél volt a bot, addig Istennél volt a bot, 
mert Isten Mózesben volt. Természetesen. 

 Zak 4:6 

130 Figyeljetek. “Nem erő és nem hatalom által, hanem az én Lelkem 
által…” Az egyszerű hit által… Mózesnek az édesanyja tanításából értése volt 
arról, hogy neki kell kiszabadítania a népet. És ezért képezte magát a 
hadviselésben, ám az mégis kudarcot vallott. Volt erről megértése, megvolt a 
tanultsága, ám ez mégsem működött. Ezért mindezeket el kellett felejtenie, és 
eljutnia arra az egyszerű dologra, hogy megragadja Istent az Ő Igéje alapján. 
És aztán kiszabadította a népet. Igen, uraim. 
131 Mi által végzi Isten a kiszabadítást? Az Ő Igéjében való hit által. 
Mindig így volt. Belenézhetnénk ebbe, ha volna időnk. Még van úgy 20 
percünk. Belenézhetnénk Káin és Ábel történetébe, hogy Káin hogyan próbált 
tetszeni az Úrnak valamilyen szép dolog által. Máskülönben… Az emberek azt 
gondolják, hogy a nagy, szépen felöltözött gyülekezetek, a papok, a szép 
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ruhába öltözött igehirdetők, a szép ruhába öltözött kórusok és a többi sok 
külsőség tetszik Istennek. 

 Látjátok, hogy honnan jön ez az elgondolás? Káin ugyanezt próbálta 
ki, és épített egy oltárt. Bizonyára nagyon szép oltár volt. És az az ember 
őszintén csinálta azt. Ő imádta Istent. Azt gondolta: - Amíg én ezt komolyan 
gondolom, addig úgysem számít ez semmit. De igenis számít. Mert őszintén 
cselekedve is tévedhet az ember. 
132 Figyeljétek meg, hogy Káin épített egy oltárt. Sok virágból építette fel 
és gyönyörű gyümölcsöket rakott rá, és azt gondolta: - Bizonyára a nagy, 
szent, tiszta és gyönyörű Isten elfogadja ezt az áldozatot… De látjátok-e, hogy 
ő mennyire a saját bölcsessége szerint cselekedett? A saját gondolatai szerint 
cselekedett. És ma is erről van szó. A saját bölcsességük szerint cselekszenek, 
a saját tanultságuk szerint, a saját műveltségük szerint és az általuk megtanult 
erkölcsösség szerint. 

 Zsid 11:4 

133 Ábel azonban a kijelentés által, a hit által, egy ennél tökéletesebb 
áldozatot ajánlott fel Istennek. Kívülről nézve egyáltalán nem volt tiszta, 
emberi nézőpont alapján. Ahogy azt a kis bárányt megragadta a nyakánál 
fogva, kötelet kötött a nyaka köré és odavonszolta az oltárhoz. Semmi szép 
nem volt abban, ahogy a bárányt felfektette az oltárra, egy éles kővel elvágta a 
torkát, hogy az a kis állat mindenütt csupa vér volt. És hagyta elvérezni, 
meghalni. Borzalmas látvány lehetett végignézni. 
134 De annyira egyszerű volt. Egyszerűségben tudta, hogy ő az édesanyja 
és az édesapja vére által született meg – az édesanyja vérében, az édesapja 
vére által -, és hogy a vér okozta az ember elesését. Ezért a vérnek kellett 
annak lennie, ami helyreállíthatja a dolgot. Ezért ajánlott ő fel Istennek egy 
tökéletesebb áldozatot, mert kijelentése volt erről. 
135 És a testvérek közül ma azok, akik azt gondolják, hogy almaevésről és 
körte… Az egyik legrendkívülibb  dolgot láttam valamelyik nap az egyik 
újságban. Azt írták, hogy bizonyított tény az, hogy Éva nem almát evett, 
hanem… Azt hiszem, azt állítják, hogy egy barackot evett meg. Óh, látjátok, 
honnan származik ez a lélek?! 
136 És azt mondták, hogy Mózes valójában soha nem ment át a Vörös-
tengeren, hogy tulajdonképpen csak egy nádas volt ott, egy nádtenger. Hogy 
Mózes Izráel gyermekeit csak egy nádtengeren vezette keresztül. A tengerpart 
mentén ott egy sűrű nádas van. És hogy Mózes átment a tengeren, de csak a 
nádtengeren. Tudjátok, a füvön, amit úgy neveznek… Mintha csak egy 
vizenyős területen ment volna keresztül. 
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182 Az Édenből jött már a prófécia, hogy egy Messiás volt eljövendő. 
Egészen az Édenből. Próbálok kihagyni néhány igerészt, amiket leírtam 
magamnak. És a jegyzetekből is próbálok kihagyni, hogy időben be tudjam 
fejezni az üzenetet. Isten alázatosságban rejtőzik. Gyorsan fogok beszélni, de 
azt akarom, hogy megértsétek ezeket a dolgokat. Az Édentől kezdve prófécia 
szólt arról, hogy jönni fog egy Messiás. Előre megmondatott, hogy milyen 
személy lesz Ő. Sokáig beszélhetnénk erről. A Biblia… Hogy milyen lesz Ő, 
hogy milyen személy lesz Ő. 

 5Móz 18:15 

183 Mózes azt mondta: “Az Úr, a ti Istenetek támasztani fog egy olyan 
prófétát, mint én vagyok.” Tudták, hogy a Messiás egy próféta lesz, és hogy 
Istennek milyen típusú szolgálata lesz Vele. Minden próféta beszélt arról, 
hogy mit tesz majd a Messiás. 
184 Jelképekben beszéltek erről, és az emberek teljesen elnéztek ezek 
felett és ezek mellett. Voltak, akik elmentek felette, és voltak, akik felett ez 
ment el. Mire megérkezett a színre azokhoz az emberekhez, akikhez el lett 
küldve, nekik már megvolt a maguk értelmezése arról, hogy milyen lesz majd 
Ő. Megvolt a maguk elképzelésein nyugvó értelmezésük. 

 2Pét 1:20 

185 A Biblia nem változott. A Biblia mindig ugyanaz. Ezért mondom azt, 
amit az Ige mond, és ezért maradok az Ige mellett. “... az Írásban egy prófétai 
szó sem támad saját magyarázatból.” Tehát metodisták, baptisták és 
pünkösdiek, ne próbáljátok a magatok értelmezését tenni az Igéhez, és ne 
mondjátok: - Ez ezt jelenti, ez azt jelenti… Pontosan azt jelenti, amit mond. 
Pontosan azt. 

 Valaki azt mondja: - Hogyan lehet ez?  

 Nem tudom. Nem én vagyok, akinek meg kell ezt mondania, hanem 
ezt Istennek kell elrendeznie. Ő az, aki ezt mondta, nem pedig én. És Ő 
valóban gondját is viseli az Ő saját dolgának. 
186 Tehát próféciák szóltak a Messiásról. A próféták pontosan elmondták, 
hogy hogyan jön majd el Ő, hogy mit tesz majd, amikor eljön. Az emberek 
között azonban ott volt az ő saját értelmezésük… Ő pedig olyan egyszerű 
módon jött el, olyan egyszerűségben, hogy az egész gyülekezet 
megbotránkozott benne. Így van?  
187 Azok az emberek, akiknek azt tanították… Az ember csak úgy lehetett 
tanító, vagy pap, ha egy bizonyos vérvonalból származott, ami a Lévi 
nemzetsége volt. És csak gondoljatok bele, hogy az ük-ük-ük-ük-ükapja is pap 
volt, aszerint az Ige szerint a templomban, éjjel és nappal. Éppen úgy, mint 
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egy tollat, és a toll idegen nyelven kezdett el írni, a varázsló pedig 
megmagyarázta azt. Tehát ne mondjatok nekem ilyet. Ehhez én már túl öreg 
vagyok, látjátok. Ne…  

 Mt 7:16 

177 A Lélek gyümölcse a bizonyíték… Jézus azt mondta: 
“Gyümölcseikről (nem a nyelveken szólásról vagy az érzelmekről, hanem a 
gyümölcsökről) ismeritek meg őket.” Ez a Lélek gyümölcse. 
178 Ez Isten, amint alázatosságban, kedvességben leplezi el Magát, és 
minden nap ugyanaz. Erről lehet megismerni azt az embert, aki az Igénél 
marad. Valahányszor csak látja az Igét, azt mondja rá: - Ámen! Nem számít, 
hogy mások mit mondanak. Ez… Ő hiszi azt, látjátok. 

 1Kor 13:1 

179 Rendben. De az ember elég messze elmegy ahhoz, hogy egy 
fanatikus… És a Sátán beférkőzik az emberek közé. Ez a Sátán üzlete és ő egy 
remek üzletember. Beférkőzik az emberek közé, és elhiteti velük azt, hogy 
csak azért megvan nekik a Szentlélek, mert tudnak fel-le ugrálni. És aztán 
gyűlölik a felebarátjukat? Nem. Látjátok? Mondani dolgokat, gyönyörűen 
nyelveken szólni, és a többi ilyen dolog… És emlékezzetek rá, hogy még a 
tiszta Szentlélek általi nyelven is lehet beszélni anélkül, hogy a Szentlélek 
meglenne az embernek. A Biblia mondja ezt. “Ha emberek és angyalok 
nyelvén szólok is, és nincs bennem emberszeretet, semmi hasznom abból. 
Olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom…” 1Korinthus 13. 
Tehát látjátok, hogy nem ez az. 
180 A metodisták azt mondták: - Amikor kiáltoztunk, akkor megvolt 
nekünk az… De nem volt meg nekik. A nazarénusok azt mondták, hogy 
amikor szentül éltek, akkor volt meg nekik az. De nem volt meg nekik. A 
pünkösdiek azt mondták: - Mi szólunk nyelveken, tehát megvan nekünk… De 
nem volt meg nekik. Látjátok, Isten leleplezi Önmagát. Nem az érzelmi 
felfűtöttségben. Nem. Ez… Igen, van érzelmi felfűtöttség. Látjátok a helyét? 
Isten annyira alázatossá válik, hogy bárki megláthassa Őt, hacsak nem 
próbálja meg hozzáoltani a saját elgondolását és a saját értelmezését. Ez Isten. 
181 Most tehát belőlük egy csoport fanatikus lett. Itt vannak a rideg 
formaságokat megélők ezen az oldalon, a fanatikusok pedig a másik oldalon. 
És itt megy a Menyasszony egyenesen keresztül mindezeken. (Nem tiszta 
felvétel a szalagon.) Isten bizonyságot tesz róla, amint mellette megy. Az 
Igéje. 

 Most néhány dolgot ki kell hagynom, mert még túl sok minden van itt, 
és… Lejárt az időm. Sietek, amint csak tudok. 
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 2Móz 14:22 

137 Milyen nevetséges ez, amikor a Biblia azt mondja, hogy a víz két 
irányban kettévált, és hogy Isten egy hatalmas keleti széllel választotta ketté a 
vizet. Az emberek azonban a saját módjukon akarják  kimagyarázni ezt. 
Mindig is így estek el az emberek, és továbbra is így fognak elesni. 
138 Tudjátok, mindezek a dolgok, amiket Káin csinált, az előképe a mai 
testi beállítottságú embereknek, akik a külsőségekben vallásosak… Az ilyen 
ember valami külsőséget akar csinálni, de… Elmegy a gyülekezetbe, és sok 
dolgot megcsinál az épületért. Azonban csakis egy gyülekezet van, és ahhoz 
nem csatlakozik az ember. Ezek csak páholyok, látjátok. Az ember csatlakozik 
a metodista páholyhoz, a baptisták páholyához, a református páholyhoz, a 
pünkösdi páholyhoz. A gyülekezetbe azonban beleszületünk, látjátok. Ezek 
csak páholyok. Nem gyülekezetek, hanem páholyok. Nincs olyan dolog, hogy 
metodista gyülekezet vagy pünkösdi gyülekezet. Nem, nincs ilyen dolog. Nem, 
ez mind téves. Így igaz. Ezek csak páholyok, amelyekhez az emberek 
csatlakoznak. Az élő Isten gyülekezetébe azonban beleszületnek az emberek, 
ami nem más, mint Jézus Krisztus titokzatos teste, amely éppen formálódóban 
van. 
139 Azonban tetszett Istennek, hogy kijelentse a titkát Ábelnek a kiontott 
vérben való egyszerű hit által. Óh, bárcsak lenne időm egy kicsit ennél 
maradni. Káin pedig minden bölcsességével, az okos ember… Óh, azt 
mondjátok: - Branham testvér, azt mondod… Úgy állítod be, mintha ő lett 
volna a kiművelt zseni… Az volt. Okos volt… Figyeljétek a vérvonalát. 
Nézzétek meg a gyermekeit. Mindegyik tudós, orvos, és más okos emberek 
voltak. Mindegyikük. 
140 És kövessétek végig Séth nemzetségét. Alázatos parasztok és 
földművesek voltak, végig a világ elpusztításáig. Káin gyermekei voltak az 
okos, értelmes csoportban. Ők még… Azt mondhatták… Megolvasztották a 
rezet, és különböző fémeket hoztak létre, és  építettek. Okos emberek voltak. 
Ezek a másik nemzetségből valók pedig még csak sátrakban laktak, juhokra 
vigyáztak és Isten ígéretein álltak meg. Értitek? Látjátok, hol volt ez? Csak 
kövessétek végig a nemzetségi táblázatot, és nézzétek meg, hogy nem így van-
e. Isten ígéretein álltak meg. 
141 Így lett Nóé kiválasztva, ezek közül az emberek közül. Így lett Pál 
kivéve az ő csoportjából. Így lett Wesley János, Luther Márton, és a többiek… 
Így jutunk el oda, amik ma vagyunk. Ugyanaz a dolog, látjátok. Alázatosnak 
lenni ahhoz, hogy higgyünk Isten egyszerű ígéretében. 
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142 Figyeljetek. Tetszett Istennek, hogy azonosuljon. Isten mindig 
megerősítést ad, akár az igazság az, akár nem. Sok ember próbálja beleélni 
magát valami olyasmibe, amitől Isten millió mérföldekkel távol van. Így igaz. 
Amikor viszont látjuk Istent visszajönni és azt mondani… Hangsúlyozni: - Így 
helyes. Így igaz. Így igaz… Akkor tudjuk, hogy ez az igazság. 
143 Amikor az áldozatok ott voltak az oltáron, Isten megtagadta a Róla 
való értelmi felfogást. Amikor viszont Ábelre tekintett – aki egyszerű hittel 
hitte, hogy nem a mezők almáiról és gyümölcseiről volt szó, hanem a vérről -, 
aki hit által hitt, Istentől való kijelentés által, akkor Isten Ádám mellett tett 
bizonyságot azzal, hogy elfogadta az áldozatát. 

 Jn 15:7 

144 Itt gondolunk a betegekért való imádságra és minden másra. Jézus azt 
mondta: “Ha énbennem maradtok és az én Igém tibennetek, akkor kérjetek, 
amit akartok, és megadatik az néktek.” 

 Ahogy ezt végigvesszük gyorsan még a hátralévő 20 perc alatt, 
figyeljetek. 
145 Illés idejében Isten egy egyszerű embert választott, hogy elrejtőzzön 
benne. Csak gondoljatok bele. Isten választotta. Ez volt az Ő választása. Ne 
felejtsük, hogy voltak ott rabbik és papok is. Voltak ott nagy emberek abban 
az időben. Még maga Akháb király is zsidó volt. És nagy emberek éltek az 
országában abban az időben. Isten azonban egy egyszerű emberben rejtőzött 
el. Nem egy tudósban, nem. Nem a világ egy ismert emberében. Nem egy 
hadvezér zseniben, vagy ehhez hasonló valakiben. Nem. Semmi nagy név. 
Még azt sem tudjuk, hogy kik voltak a szülei. Semmit nem tudunk a 
nemzetségi táblázatáról. Csak egy egyszerű, öreg földműves, aki azért nőtt fel, 
hogy próféta legyen. 

 Isten engedte, hogy egyedül éljen a pusztaságban. Csak azt tudjuk, 
hogy a semmi közepéből állt elő, onnan lépett színre, és hogy megítélte az 
egész egyházi rendszert. Óh! 
146 És tudjátok, mit gondoltak róla? – Melyik iskolából jött? – Melyik 
felekezethez tartozik? Farizeus vagy szadduceus, vagy talán valami más? 

 Egyik csoporthoz sem tartozott, és mégis az egész dolgot elítélte. Isten 
választása volt, hogy ezt tegye. Egy egyszerű ember. Semmi iskolázottság. 
Egy helyről sem tudjuk, hogy oda járt volna iskolába. Semmi ilyen feljegyzés 
nincs róla. Csak egy egyszerű ember, de Istennek tetszett, hogy ebben az 
egyszerű emberben rejtőzzön el. Isten, ott azzal az egyszerű emberrel, egy 
emberi lényben elrejtőzve. Meg tudjátok ragadni ezt? Isten egy tanulatlan. 
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tennie, hogy továbbra is juh maradjon. Így igaz. A gyapjú magától… Úgy 
lesz… Azért lesz gyapja, mert… 
170 És felénk sincs olyan kérés, hogy gyümölcsöt hozzunk. Hiszen 
egyébként is gyümölcsöt kell teremnünk, gyümölcsöt kell hoznunk. Látjátok? 
Úgy van, hogy gyümölcsöt hozunk. Amíg Isten gyümölcsfája vagyunk, Isten 
Igéjével, addig Isten Igéje igazolja magát. Gyümölcsöt terem mindaddig, amíg 
az Ige ott van bent. 

 Jn 15:7 

171 Jézus azt mondta: “Ha bennem maradtok és az én beszédeim bennetek, 
akkor kérjetek, amit akartok, és meglesz az néktek.” Ezt nem ti csináljátok. Ezt 
nem úgy kell kidolgoznotok magatokból, hanem ez tulajdonkképpen ott van. 
És megy tovább és tovább. 
172 Most menjünk… Siessünk, mert már csak néhány percünk van hátra, 
és aztán befejezzük. 

 Mások olyan messze elmennek, hogy fanatikusokká válnak. Elmennek 
a másik oldalon. És azt gondolják, hogy nekik megvan ez a dolog, ha fel-le 
ugrálnak, ha túlfűtött érzelmeik vannak, ha nyelveken szólnak, ha igaznak 
bizonyuló próféciát mondanak, vagy ha valami ehhez hasonlót csinálnak. Azt 
hiszik, hogy erről van szó. Pedig nem ez az. 

 Mt 7:22,23 

173 Jézus azt mondta: “Sokan jönnek majd hozzám azon a napon, és azt 
mondják: Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e? Nem a te nevedben 
cselekedtünk-e annyi sok dolgot, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? 
És Ő azt feleli: Távozzatok tőlem, mert soha nem ismertelek benneteket.” 
Tehát nem erről van szó. Nem ez az, barátaim. 
174 Ezért van az… A nyelveken szólás bizonyíték? Hiszek a nyelveken 
szólásban, de nem úgy veszem azt, mint a Szentlélek meglétének egyetlen 
bizonyítékát. Nem, uraim! A Lélek gyümölcse a bizonyíték. 
175 Látjátok, ezért van az, hogy különbözöm a pünkösdi testvérek 
mozgalmától, mert ők azt mondják: - Ha egy ember nyelveken szól, akkor neki 
megvan a Szentlélek… Én nem így gondolom. Ez nem annak a jele, hogy neki 
megvan a Szentlélek. Hallottam már ördögöket nyelveken beszélni, amilyen 
gyorsan csak beszélni tudtak, olyanoktól,  akik emberi koponyából ittak vért 
és megidézték az ördögöt. 
176 Láttam már, amint az indiánok Arizona államban esőtáncot jártak, 
miközben kígyók tekeregtek a testük körül. Felemelték a kezüket és körbe-
körbe szaladtak, aztán kijött a varázslójuk, és késekkel vagdosta a testét. Letett 
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Isten elkezdte a nyelveken szólást a gyülekezetben, ők annyira vallásosan… 
És annyira merevvé váltak, hogy az ördögtől valónak mondták azt. És látjátok, 
hogy mi történt velük. Ők… “szentebbek, mint ti vagytok.” És látjuk, hogy 
ezekből a dolgokból lesz a mag, ami aztán azonnal elhal. 

 Ézs 35:8 

164 A másik oldal. Az egyik oldal fanatikussá válik, a másik pedig hideggé 
és merevvé. Ézsaiás azt mondta: “És lesz egy út…” A nazarénusok és a sok 
öreg szentség-hívő ember azt mondták régebben: - A drága, öreg út! Dicsőség 
Istennek, mi a drága, öreg úton járunk! 

 Ézs 35:8 

165 De emlékezzetek rá, hogy Isten nem pontosan ezt mondta. Ő azt 
mondta: “Lesz egy ösvény, és (az ’és’ egy kötőszó), egy út.” 
166 A szentség útja, az emberek próbálják magukat szentté tenni. És 
amikor ezt teszi az ember, éppen úgy, amint korábban mondtam, az olyan… 
Mint amikor a héja galambtollakat vesz fel magára, hogy galambnak nézzen 
ki, miközben a természete még mindig a héjáé. Mint amikor a varjú 
galambtollakat vesz fel, vagy pávatollakat, és azt mondja: - Látjátok, gyönyörű 
madár vagyok. 
167 Ez egy csinált dolog. A pávának viszont nem kell azon aggódnia, hogy 
pávatollai lesznek-e vagy sem. A galambnak sem kell azon aggódnia, hogy 
lesznek-e galambtollai vagy sem. Amíg a természete a galamb természet, 
addig neki galambtollai lesznek. Látjátok, a szentség hívő emberek elkezdték 
azt mondani: - Az asszonyoknak hosszú hajuknak és hosszú ujjú ruháiknak 
kell lenniük… És a többi ilyen dolgot. – Hosszú szoknyát kell hordaniuk, és 
nem hordhatják a karikagyűrűjüket és semmilyen más ékszerüket… Látjátok, 
ez egy farizeusi szentséggé vált. Ez a csinált szentség. Az élő Isten igazi 
gyülekezete viszont… 

 Nézzétek, mi történt a felekezettel. Most mind nyírja a haját, mint a 
pünkösdiek és a többiek, és majdnem mind gyűrűket hord és más dolgokat. 
168 Nézzétek meg, milyenek voltak a pünkösdiek évekkel ezelőtt, hogy 
mennyire ellenezték ezeket a dolgokat. – És mi, a gyülekezet… Mi, a 
gyülekezet… A gyülekezet Krisztus teste. Isten országába az beleszületik az 
egyén, más egyének között. Belülről halad kifelé. Önműködően éli meg az 
ember. 
169 A juhokat nem kell megkérnünk arra, hogy legyen gyapjuk, ezt értem 
ezalatt. A juhoknak nem kell csinálniuk a gyapjukat. Mondjuk azt mondaná 
egy juh: - A gazdám azt akarja, hogy legyen rajtam  valamennyi gyapjú az 
idén. Úgyhogy jobb is lesz hozzákezdenem… Nem, neki csak annyit kell 
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bogaras emberben  elrejtőzve – tudjátok, a világ mindennel vádolta őt, még 
azzal is, hogy boszorkány -, Illésben. 

 Mt 12:24,31,32; Mk 3:22; Lk 11:15; Lk 12:10 

147 Minden prófétát ezzel vádolnak. Jézust is ezzel vádolták, hogy Ő 
Belzebub, és hogy bolond. Azt mondták: - Hiszen őrült vagy. Tudjuk, hogy az 
ördög van benned. Nem vagy eszednél… Látjátok? Akkor mondta meg nekik, 
hogy az utolsó napokban eljön az idő, amikor Isten káromlása lesz ilyet tenni. 
Ő megbocsátott nekik, ezekben az utolsó időkben azonban ez nem lesz 
megbocsátva. Az örök elválasztással kell fizetni érte. Soha nem nyer 
bocsánatot ebben a világban, és az eljövendő világban sem. 
148 Illést tehát bolond embernek tartották. El tudjátok képzelni, hogy 
kiálltok… Az asszonyok mind nyírták a hajukat, mint a modern időkben, és 
úgy festették magukat, mint Jézábel, az ország elsőszámú asszonya. Az 
igehirdetők mind világiakká lettek, és minden más ilyen dolog volt. És aztán, 
ami történt… Előjött az öreg Illés, és elítélte az egészet, Jézábeltől kezdve 
végig mindent. 
149 Ők pedig azt gondolták: - Nem kell nekünk hallgatnunk téged. Vannak 
nekünk pásztoraink… Persze, hogy nem kellett hallgatniuk Illésre, de akkor is 
ő volt a pásztoruk. Ő volt Jézábel pásztora. Ő akár… Lehet, hogy Jézábelnek 
volt egy másféle pásztora, de az Istentől elküldött pásztor Illés volt. Ő volt az 
Istentől elküldött pásztor Jézábel számára. Jézábel gyűlölte Illést, de ő attól 
ugyanúgy a pásztor maradt. 

 Mal 4:5 

150 Figyeljetek. Illés megalázta magát, és annál maradt, amit Isten 
mondott. Olyannyira, hogy tetszett Istennek az, hogy ugyanazt az illés-i lelket 
vegye, és ígérete szerint még háromszor kitöltse az idő során. Ámen! És meg 
is tette ezt. Ámen! Bizony, megtette. Megígérte, hogy így lesz. És el is jött az 
a lélek Elizeusra, Illés utódjára. Aztán eljött Keresztelő Jánosra. A Malakiás 4 
szerint pedig ismét el kell jönnie az utolsó napokban. 
151 Isten szerette azt a lelket, ami azon az egyszerű, tanulatlan erdei 
emberen volt, aki ott valahol az erdők mélyén élt. Annyira… Annyira 
engedelmes volt az Igének, hogy Isten azt mondhatta: - Illés tedd ezt… És Illés 
megtette. Isten pedig ebben az egyszerűségben rejtőzött el, amíg… Mindenki 
azt mondta róla: - Az az öreg magának való vénember. Semmi közünk nincs 
hozzá… És a többi ilyen dolgokat. 
151 Egy napon pedig, amikor már öreg volt, kopasz fejjel és lógó, ősz 
szakállal, csak alig valamennyi hajjal a válla fölött, a kis öreg, vékony karjai is 
csak úgy lógtak mellette… Így jött le a samária-i úton. Szemeivel az égre 
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tekintett, és egy göcsörtös bot volt a kezében. Nem volt egy szép látnivaló, de 
nála volt az ÍGY SZÓL AZ ÚR! 

 1Kir 17:1 

159 Nem hebegett-habogott vele. Nem dadogott. Nem mondta azt, hogy: - 
Most pedig, nagy Akháb… Odament és azt mondta: - Még csak harmat sem 
jön az égből, ha én elő nem hívom… Isten becsülte Illés egyszerűségét. 

 1Kir 18:38 

154 Látjátok, miközben egyszerű volt, és mindenki ellene volt… Mindenki 
a torkának ugrott. Az igehirdetők egyesülete és a többiek is mind ellene 
voltak. Így igaz. Próbáltak megszabadulni tőle, és más ehhez hasonlók. De 
abban az egyszerűségben – bár nem működtek együtt a szolgálatával és ellene 
voltak, mindenki egy magának való vénembernek tartotta őt -, ott rejtőzött 
Isten Maga. Amikor viszont eljött az idő és megérett az elültetett mag, Isten 
megmutatta Magát azzal, hogy tüzet küldött le az égből, amely felemésztette 
az áldozatot. Isten egyszerűségben rejtőzik el, és aztán egyszerűségben jelenti 
ki Magát. Természetesen. Tetszett Istennek, hogy ezt tegye. Mindig ilyen 
módon cselekedett. Igen, uraim. 
155 Tehát látjuk, hogy Isten megígérte ezeket a dolgokat. Ma az a baj 
annyi sok emberrel, hogy annyira akarunk… Tudjátok, annyira teológiai, 
felekezeti és iskolázottsági beállítottságúak vagyunk, hogy Isten nem tud 
használni bennünket. Isten adhat az embernek egy kezdetet, hogy valamit 
megtegyen, és adhat neki egy szolgálatot. Az első dolga az lesz annak az 
embernek, hogy elmegy megtudni azt, hogy mások mit mondanak. És tudjátok, 
egyből egy csomó dolog rakódik rá. És aztán Isten leveszi róla a kezét, és 
magára hagyja őt. Értitek? 
156 Aztán próbál Magának egy másik embert találni. Egy olyat, aki 
megteszi. Olyat kell találnia, aki megragadja az Igét, aki megfogja az isteni 
kijelentést és nem mozdul el tőle. Aki onnantól kezdve az Igével marad. Így 
munkálkodik Isten. Mindig így munkálkodott. 

 Tehát amikor az ember annyira kiművelt és okos lesz, hogy próbálja a 
saját értelmezéseit… Például azt mondja: - A Szentlélek keresztsége egy 
másik korra vonatkozik… 

 Ha pedig nem… - Nos, a Szentlélek keresztség nem egy másik korra 
vonatkozott. De el kell mondanom, hogy ma már nem úgy jön, mint ahogy 
pünkösd napján jött. Mi akkor kapjuk meg a Szentlelket, amikor hitre 
jutunk… És mindenféle ehhez hasonló dolgokat, látjátok. 
157 Mi a Jézus Krisztus nevében való keresztségről beszélünk, úgy, 
ahogyan azt a Biblia tanítja. Ők pedig azt mondják: - Nos, a teológia azonban 
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ezt és ezt mondja erről… Ez a megalkuvás. Isten nem tud ilyen embert 
használni. Lehet, hogy Isten megengedi, hogy az embert kirekesszék, 
kinevessék, kigúnyolják és minden ehhez hasonlót tegyenek vele. Amikor 
viszont a döntőmérkőzésre kerül a sor, Isten kiáll mellette és bizonyságot tesz 
Önmagáról abban az egyszerűségben. 

 Ugyanúgy előjön, mint a virág. A mag kívülről úgy látszik, hogy 
elhalt. Elhal, és belehullik a földbe. Ha kiássuk onnan azt a kis magot, akkor 
látjuk, hogy el van rothadva és hogy szinte bomlásban van. Viszont ebből a 
magból fakad fel az élet, hogy ismét egy virágot hozzon elő belőle. 
158 Isten egyszerűségben. Ugyanezt teszi. A felfelé vezető út mindig lefelé 
megy. Alázkodj meg. Soha nem mondd: - Nos, nekem van ez és az… Semmid 
sincs. Csak emlékezz arra, hogy neked Isten kegyelme van meg, és legyél 
hálás érte. Légy alázatos. Csak maradj alázatban. 

 Most már sietnem kell, mert az óra… Nem akarlak sokáig itt tartani 
benneteket, mert nem akarom, hogy kifáradjatok. Ezen a héten sok minden van 
még hátra számunkra. 
159 Látjuk, hogy az emberek annyira okossá és kiműveltté válnak… 
Szeretném a másik típust is megmutatni nektek. A másik pedig a másik 
oldalon megy el olyan messzire, hogy fanatikussá válik, próbál vallásos lenni. 
Tudjuk, hogy ilyen csoport is van. Ők a másik oldalon mennek el… 
160 Ebben különbözöm én a testvéreknek attól a csoportjától, akik 
nemrégiben elmentek az itteni  világosság útjától. Egyszerűen azt hitték, 
hogy ezek a dolgok csak akkor történhetnek meg, ha egy csoportot hoznak 
létre magukból. Ezért összegyűltek Kanadában, és létrehoztak egy olyan 
csoportot, amelyben egymásból apostolokat és prófétákat csináltak, és ilyen 
dolgokat. És elbukott ez a dolog. Mindig is el fog bukni. Az lett belőlük… 
Úgy érzik, hogy ők… Annyira elítélik a többi dolgot, hogy teljesen átkerülnek 
a másik oldalra. 
161 Látjátok, az egyik oldalon vannak a nagyon kiműveltek, hidegek és 
közömbösek. Mindent tagadnak. A másik csoport pedig a másik  oldalon 
megy el. Tele vannak túlfűtött érzelmekkel, és ők pedig az Igét tagadják. 

 Ézs 35:8 

162 A valódi, igazi gyülekezet pedig ott marad a középúton. Látjátok, 
ennek van meg a Biblia szerinti ismerete arról, amit Isten mondott. És ők elég 
lelkiek ahhoz, hogy a szívükben melegek legyenek. Ez csak egy út. Ézsaiás azt 
mondta, hogy így lesz. Azt mondta: “És lesz egy út...” 
163 A nazarénus gyülekezetből való áldott, szent, drága barátok – egy 
hatalmas, kicsi mozgalom, melyet Isten kezdett el -, hová jutottak? Amikor 


