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A Jézus Krisztus Menyasszony-Gyülekezetéhez címezve 

 

Teljes szívemből üdvözlök minden testvért és testvérnőt világszerte, mindazokat, 

akik hitet tanúsítottak Isten tiszta bibliai üzenetének, és akik most átélik ill. 

megtapasztalják az elragadtatásra való felkészülést, az Úr szavaival az Ézsaiás 

55:11-ből:"Ugyanaz a helyzet az én Szavammal is, amely az én számból származik: 

nem tér vissza hozzám üresen, hanem csak akkor, amikor beteljesíti azt, amit Én 

akartam, és megvalósítja azt, amiért elküldtem azt." 

 

Hadd vezessék szemünk elé a következő bibliai Igeszakaszok, hogy mit vár el 

tőlünk Isten, az Úr, mi az előfeltétele annak, hogy beteljesedjék az, amit mi 

várunk tőle, és amivel meg akar ajándékozni bennünket kegyelemből, úgyhogy 

készen legyünk, amikor Ő eljön.  

 

A Krisztus visszajövetele kezdettől fogva minden igaz hívő reménysége volt. A 

János 14:2-3-ban a mi Urunk azt mondta: "Az Én Atyám házában sok lakóhely 

van; amennyiben nem így volna, megmondtam volna nektek, mert Én elmegyek, 

hogy egy helyet készítsek nektek; 

és amikor elmentem, és helyet készítettem nektek, újra visszajövök, és magamhoz 

foglak venni benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is." 

 

A Szentírás újra és újra hangsúlyozza Krisztus második eljövetelét: "... 

hasonlóképpen Krisztus is, miután egyetlen egyszer áldozatként feláldoztatott, 

hogy elvegye sokak bűneit, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik várják 

őt az üdvösségre" (Zsid 9:28). 

Már Énókról is meg van írva: "Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lássa meg a 

halált, és "nem találtatott meg többé, mert Isten elragadta őt"; mert mielőtt 

elragadtatott volna, bizonyságot nyert afelől, hogy Isten jóakaratát birtokolja - 

hogy Istennek a jótetszését élvezi" (Zsid 11:5). 

 

Az Úr beszélt mindazokról a dolgokról is, amelyek a végső időkben, Krisztus 

visszajövetele előtt fognak megtörténni, legyen az Izráellel, a gyülekezettel vagy 

az általános földi helyzettel kapcsolatos: 

 

"Amikor pedig leült az Olajfák hegyére, a tanítványok, amikor egyedül voltak, 

odamentek hozzá, és ezt a kérést terjesztették elő neki: "Mondd meg nekünk mégis, 

hogy mikor fognak ezek a dolgok megtörténni? És mi a jele a te visszajövetelednek 

és a világ idők beteljesedésének?"  

Jézus így válaszolt nekik: "Óvakodjatok attól, hogy senki be ne csapjon - meg ne 

tévesszen benneteket! ..." Háborúkról, éhínségekről, földrengésekről, dögvészekről 

stb. beszélt. (Máté 24:3-7), és különösen hangsúlyozta: "És az Isten országának ez 

az üdvösségre vezető üzenete hirdettetik majd az egész világon, tanúbizonyságul 
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minden nemzetnek, és akkor fog eljönni a vég" (Máté 24:14). Ma beteljesedett ez 

az Igeszakasz mindannyiunk szeme láttára az egész földkerekségén. 

 

A Lukács 21:28-ban az Úr azt mondta az övéinek a végidők eseményeivel 

összefüggésben: "Amikor pedig ezek a dolgok elkezdenek bekövetkezni - lezajlani, 

akkor szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel a fejeiteket, mert közeledik a ti 

megváltásotok". 

 

Mindazonáltal, az Ő visszajövetele előtt, a gyülekezetben minden helyre kell 

legyen úgy állítva, ahogyan a kezdetben volt, ahogyan azt az Apostolok 

Cselekedetei 3:21 is kimondja:"Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja a menny 

mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva 

kijelentett szent prófétáinak szája által."  

 

Ez magában foglalja azt az ígéretet, hogy a kegyelem idejének végén, mielőtt eljön 

vagy felvirradna az Úr szörnyű napja, Isten elküldi a prófétát. Ő lesz az, aki 

visszavezeti Isten gyermekeinek szívét az apostoli atyák szívéhez. A Malakiás 

3:23-24 ígérete Branham testvér szolgálata által beteljesedett. 

 

Ami magát az elragadtatás eseményét illeti, az 1.Thesszalonika 4:15-17-ben 

olvashatjuk: 

"Mert ezt az Úr Igéjének az alapján mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, akik 

megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmivel sem leszünk előrébb azoknál, akik 

elaludtak. 

Mert mihelyt felhangzik az Ő ébresztői kiáltása, mihelyt elhangzik a főangyal 

(fejedelmének) hangja és mihelyt megszólal az Isten harsonája, maga az Úr fog 

alászállni a mennyből, és a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni; 

Azután mi, akik még élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a 

felhőkön, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és akkor örökre egyesülünk - 

egyesítve leszünk az Úrral." 

 

A Filippi 3:20-21 -ben ez van írva ezzel összefüggésben: 

"Ellenben a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan szintén várjuk az Úr 

Jézus Krisztust, mint Megváltót, aki a mi alacsonyrendű testünket az Ő dicsőséges 

testének hasonlatosságára fogja átváltoztatni annak az erőnek a következtében, 

amellyel Ő képes mindeneket is magának alávetni."  

 

Ennek előfeltétele azonban az, hogy a következő ige megvalósuljon bennünk: "Ha 

pedig annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor 

az, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, életre kelti a ti halandó testeteket is az 

Ő bennetek lakozó Szelleme által" (Róm 8:11). 

 

Ez az ígéret megtapasztalt valósággá válik a mi Urunk visszajövetelekor. 

Ugyanakkor figyelmeztetve vagyunk arra, hogy álljunk meg szilárdan - 
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állhatatosan - és várjunk arra, amíg Isten befejezi az Ő művét a Szellem hatalmas 

működése által: "Álljatok meg tehát szilárdan - így legyetek tehát állhatatosan 

szilárdak, testvéreim, az Úr visszajöveteléig.  

Ne feledjétek: A földműves kivárja a föld finom - ízletes - gyümölcsét, és 

megtűrtözteti magát miatta, amíg megkapja a korai és a késői esőt. 

Így legyetek tehát ti is türelmesek a kitartásban, és erősítsétek meg szíveteket, mert 

az Úr visszajövetele küszöbön álló esemény" (Jak 5:7-8).  

"Ti is, Sion fiai, ujjongjatok és örüljetek az Úrban, a ti Istenetekben! Mert ő 

megadja nektek az őszi esőt a kellő mértékkel, és elküldi az eső áradatot, a korai 

esőt és a késői esőt, mint hajdanán" (Joel 2:23). 

 

Mivel az Ő visszajövetelének pontos óráját senki sem ismeri, az a felszólítás 

érvényes mireánk nézve, hogy mindenkor legyünk készen: "Ezért ti is tartsátok 

magatokat készenlétben, mert az Emberfia egy olyan órában jön el, amikor nem 

számítotok rá" (Máté 24:44).  

 

Ezt a komoly igét is meg kell szívlelnünk: "Mivel tehát az Ő nyugalmába való 

bemenetel ígérete még nem teljesedett be - beteljesületlen maradt, úgy hadd 

központosítsuk félelemmel figyelmünket arra, hogy senkinél közülünk ki ne 

derüljön, hogy lemaradt - visszamaradt - nem érte el a célt. 

Mert az üdvösség üzenete ugyanolyan jól eljutott hozzánk is, mint azokhoz; de 

azoknak nem használt semmit a hallott - a tudomásul vett Ige, mert nem egyesült 

a hallgatóságban a hittel" (Zsidók 4:1-2). Ábrahám hitt Istennek, és meglátta az 

ígéret beteljesedését, és mi is hiszünk Istennek és az Ő Igéjének, és meglátjuk és 

átéljük az ígéret beteljesedését. 

 

Pál apostolhoz hasonlóan, aki az Úr iránti szolgálatát rendkívül komolyan vette, 

úgy szeretném én is a következő szentírási szavakat a hívők szívére helyezni:  

"Ezért arra buzdítalak titeket, szeretett testvéreim, Isten irgalmassága által, hogy 

ajánljátok fel a ti testeiteket, mint egy élő, szent, és Istennek tetsző áldozatul: ez 

legyen a ti méltányos istentiszteletetek. 

Ne szabjátok életetek menetét - életmódotokat - e jelenvaló kor szokásaihoz, hanem 

a ti elméteknek megújulása által alakuljatok át, hogy egy határozott - 

megingathatatlan ítélőképességetek legyen afelől, hogy mi az Isten akarata, 

nevezetesen, hogy mi a jó, kedves és tökéletes." (Róma 12:1-2).  

 

"Igen, Ő erősítse meg - szilárdítsa meg - a ti szíveteket, hogy szentségben 

feddhetetlenek legyenek a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor a mi Urunk Jézus 

eljön (megjelen) az Ő összes szentjeivel együtt!" (1Thessz 3:13) 

 

"Ragaszkodjatok szilárdan az élet igéjéhez nekem dicsekedésemre a Krisztus 

napjára, mert ez esetben nem futottam hiába, és nem fáradoztam hiábavalóan" 

(Filippi 2:16). 
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"És az Én imádságom arra irányuló, hogy a ti szeretetetek minél tovább, egyre 

inkább növekedjék a felismerésben és minden tappintatosságban annak 

megvizsgálására, hogy megítélhessétek minden helyzetben, hogy mi a helyes, hogy 

tisztán és feddhetetlenül állhassatok meg Krisztus napján, teljesen felruházva az 

igazság gyümölcsével, amely Jézus Krisztus által fejlődik, Isten dicsőségére és 

dicséretére" (Fil 1:9-11).  

 

Szívből jövő vágyunk az, hogy mindezek a bibliai szavak velünk és általunk 

megvalósuljanak. 

 

"Ő maga pedig, a békesség Istene szenteljen meg titeket gyökerestől mindvégig, és 

legyen, hogy megmaradjon a ti szellemetek, a lelketek és a testetek teljesen 

feddhetetlenül (sértetlenül) a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére!" (1Thessz 

5:23). 

 

"És éppen most, gyermekeim, maradjatok meg Őbenne arra nézve, hogy amikor Ő 

kinyilatkoztatja magát, örömteli bizodalmunk lehessen, és ne kelljen szégyenkezve 

meghátrálnunk Őelőtte az Ő visszajövetelekor" (1János 2:28).  

"Mert ki más a mi reménységünk, örömünk és dicsőségünk koszorúja, ha nem ti is 

azok vagytok, a mi Urunk Jézusunk színe előtt, az Ő visszajövetelekor?" (1Thessz 

2:19). 

 

Ez mindazokra vonatkozik, akiket Isten a világ megalapítása előtt kiválasztott - 

eleve elrendelt. Őhozzájuk intézi az apostol a komoly szavakat: "És meg ne 

szomorítsátok (meg ne keserítsétek) az Istennek Szent Szellemét, amellyel 

elpecsételtettetek a megváltás napjára" (Ef 4:30). 

 

Csak azok lesznek elpecsételve, akik a Menyasszony Gyülekezethez tartoznak; és 

hozzájuk van intézve az a komoly, intő figyelmeztetés, hogy ne szomorítsák meg 

Isten Szellemét hitetlenséggel és engedetlenséggel. Éppen ezért az a szilárd 

meggyőződésem, hogy amit az apostol a korabeli testvéreknek és a testvérnőknek 

írt, az ma is érvényes ránk: "Éppen ezért azt a szilárd meggyőződést ápolom, hogy 

az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni azt - tökéletességre fogja 

juttatni - a Jézus Krisztus napjáig" (Fil 1:6). 

 

Branham testvér végrehajtotta az ő bibliai megbízatását, és közhírré tette azt az 

Igeüzenetet, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Engem pedig 

felhasznált az Úr arra, hogy az ő hazamenetele után, hordozója legyen ennek az 

utolsó Igeüzenetnek, a kinyilatkoztatott Igének, hogy azt eljuttassam az egész 

világra kiterjedően. Minden igaz szolgáló testvér ugyanazt az Igét hirdeti és 

ugyanazt a szellemi táplálékot osztja, és így a Menyasszony Gyülekezet a Szellem 

egységébe és az Ige szerinti lépésütembe kerül. 
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"Mialatt pedig elmentek olajat venni, eljött - megérkezett a Vőlegény, és a készen 

álló szüzek bementek vele a menyegzői vacsorára, és az ajtó be lett zárva" (Máté 

25:10). 

 

"Íme - meglásd, hamarosan eljövök!"  

 

"És a Szellem és a menyasszony azt mondja: "Jövel!"" (Jel 22:17). 

 

A 2023-as évre vonatkozóan azt várjuk, hogy Isten nagy dolgokat fog tenni, és 

beteljesíti mindannyiunkon az Ő ígéreteit. Biztosak lehetünk afelől, hogy az Ő 

Szava mindazokban, akik hisznek benne, megvalósítja azt, amiért el lett küldve, 

és létrehozza azt, amit Ő megígért. Ámen! 

 

Isten megbízásából munkában 

 

 


