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Sok éven át az én URAM szolgálatában
közeli városokban és távoli országokban
Fő téma: Az utolsó Ige-üzenet
Jézus Krisztus visszajövetele előtt
Teljes szívből köszöntök minden testvért és testvérnőt világszerte a mi
URUNK Jézus Krisztusunk drága nevében az 1.Thess.3:13-as Igével:
„Igen, Ő erősítse meg a ti szíveteket és tegye feddhetetlenné a szent
életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi URUNK Jézus
Krisztus eljön az összes szentjével együtt.”
Mindjárt a következő fejezetben leírja az apostol a 13-17 versekben,
hogyan fog megtörténni az Ő visszajövetele: „Ezt pedig az ÚR Igéjének
az alapján mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az ÚR
visszajöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat.
Mert mihelyt felhangzik az Ő ébresztői hívása, mihelyt a főangyal az ő
szavát hallatja és az Isten harsonája megszólal, maga az ÚR fog alászállni
a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak; azután mi,
akik még élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az
ÚR fogadására a levegőbe; így rögtön azután mindenkor az ÚRral egyesítve
leszünk” (1.Thess.4:15-17). Az ébresztői hívás, a hang és a trombita a
feltámadás-, az átalakulás- és az elragadtatáskor fog visszhangzani.
Most a kegyelem idő végén, visszhangzik az éjféli kiáltás az összes hívőhöz
intézve: „Íme, jön a Vőlegény! Keljetek útra az Ő fogadására …” (Mt.25).
A tiszta Ige-üzenet előfutára a Jézus Krisztus második visszajövetelének.
Az utolsó Ige-üzenet már sok éven át elhangzik. Mindazonáltal az Ő
eljövetele váratlan, ill. hirtelen lesz, ezt az ÚR maga mondta így: „Mert
ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az
Emberfiának a visszajövetele is” (Mt.24:27). Meg fog történni egy
pillanat alatt: „… Egy felvillanó fényhez hasonló hirtelenséggel, egy
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szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra … a halottak feltámadnak
romolhatatlanságban, mi pedig átváltozunk” (1.Kor.15:52).
Pál apostol különböző levelekben pontosan leírta, miként fog eme nagy
esemény bekövetkezni és ami ennélfogva történik. Hasonlatosan az összes
apostol is utalt a Jézus Krisztus második visszajövetelére a leveleikben.
Az 1.Thess.5:23-ban végső formába öntötte Pál apostol ezt a témát, és még
egyszer hangsúlyozza: „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg
titeket gyökerestől és szellemetek lelketekkel együtt maradjon meg teljesen
megőrzötten és testetek teljes épségben, feddhetetlenül a mi URUNK Jézus
Krisztusunk visszajövetelére!”
A mi időnkben, Isten embere - William Branham, ezernégyszázszor
megemlíti a Jézus Krisztus menyasszonyának az előkészületét az
elragadtatásra illetően. Ezt pedig közvetlenül az ÚR megbízásából tette. Eme
különleges szolgálat által a gyülekezetben először is minden vissza kellett
legyen térítve és az ő megfelelő állapotába juttatva. Így hangzik a mi
korunkra szóló Ígéret: „Ő pedig így válaszolt nekik: »Igen, Ilyés valóban
előbb eljön és újra beszabályoz mindent annak célravezető helyére“
(Mt.17:11; Mk.9:12).
A legfontosabb esemény a kegyelmi idő végén az Igehirdetésemhez
tartozott a sok éves szolgálatom alatt. Mint minden bibliai tanításnál, úgy
ennél a témánál is, csak azt hagyom érvényben, ami a Bibliában írva áll.
Minden értelmezést szigorúan elutasítok. Az idő túl előrehaladott, a mi
Urunk és Megváltónk megígért visszajövetele (Jn.14) egész közel érkezett.
Most a bibliára alapozó tökéletes helyreállításról van szó és a hitben és az
engedelmességben való felkészülésről a Jézus Krisztus dicsőséges napjára
(Fil.1:6).
Pál apostol, aki Isten megbízásából hirdette az Igét, ezt intézi a Filippibeli
hívőknek: „Kapaszkodjatok meg szilárdan az élet Igéjében, nekem
dicsekedésemre majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem
fáradtam hiába“ (Fil.2:16). Isten megbízásából teljesítve, most ugyanezeket
a Szavakat intézem az összes bibliai hívőhöz minden nép és Nemzet között.
A Jel.19:7 – énekel az elragadtatott sereg: „Hadd örüljünk és ujjongjunk,
és dicsőítsük Őt tiszteletadással mert elérkezett a Bárány menyegzője, és
az Ő menyasszonya elkészítette magát …“ A Mt.25:10-ben áll: „… és a
szüzek, akik készenlétben voltak, bementek Vele a menyegzői vacsorára.
Azután bezárták az ajtót.“
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Mi a legfontosabb időszakban élünk a Jézus Krisztus második eljövetele
előtt. Ezért kell újra és újra elmondani, hogy minden igazán bibliai hívő,
meghallja és elhiggye: 1933, június 11. valami rendkívüli történt: Amikor
a fiatal William Branham prédikátor az Ohio folyóban végrehajtotta az ő
első vízbemerítési szolgálatát, egy morajlás jött le az égből és leereszkedett
egy természetfeletti fényfelhő, mindenki számára láthatóan. Akkor
megszólalt egy hatalmas hang: „Amint el lett küldve Keresztelő János,
Jézus Krisztus első eljövetelét megelőzően, akként leszel te elküldve egy (Ige)
üzenettel, amely előhírnöke lesz Jézus Krisztus második visszajövetelének.“

Különböző prédikációkban tizennyolcszor hivatkozott Branham testvér
erre a természetfeletti eseményre, kihangsúlyozva: „Nem hogy én lennék az
előfutár, hanem az (Ige) üzenet lesz az előhírnök.“

Később teljesen eltorzították az Egyesült Állami Branham csoport
rajongói az ő eredeti megbízását és ezt írták: „Amint el lett küldve Keresztelő
János, Jézus Krisztus első eljövetelét megelőzően, akként leszel te előhírnöke
a Jézus Krisztus második eljövetelének.“
Az Isten által küldött ember közhírré tette az összes bibliai tanítást, igen
hirdetve az Isten teljes üdvhatározatát, hogy a Jézus Krisztus gyülekezetében
minden vissza legyen állítva az ő eredeti állapotába. Hangsúlyozta, hogy
az egyetlen, örök Isten, kinyilatkoztatta magát a mi üdvösségünkre mint
Atya a mennyben, az Ő Egyszülött Fiában a földön és a Szent Szellem által
az Ő gyülekezetében. Isten a Krisztusban volt és megbékéltette a világot
Önmagával (2.Kor.5:19; 1.Tim.3:16).
Branham testvér éppen úgy hirdette a teljes Evangéliumot mint Péter
és Pál apostol; precízen megértette a missziói parancsot a Mt.28:19ből, amelynél fogva a Névről van szó, amelyben kell a bemerítkezés
történjen, valamint a Mk.16:16-ot ahol a hitről van szó, és a Lk.24:47-et
ahol a bűnök bocsánatáról van szó. Ő hirdette a Jézus Krisztus áldozati
vérében bekövetkezett bűnbocsánatot és úgy keresztelte meg a hívőket,
amint Péter apostol az ő első prédikációjában pünkösdkor a Szent Szellem
vezetéses alatt elrendelte. „Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg
valamennyien a Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára …” Akkor,
a Szent Szellem kitöltetése után, háromezren hittek az első prédikációnak és
megkeresztelkedtek (Ap.Csel.2:14-41).
Mindazok, akik hívővé lettek, úgy zsidók, mint szamaritánusok vagy
pogányok is, kezdetben az első gyülekezetben az ÚR Jézus Krisztus
nevében lettek megkeresztelve (Ap.Csel.8:16; Ap.Csel.10:48). Úgyszintén
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a Keresztelő János tanítványai is így keresztelkedtek meg: „Amikor ezt
meghallották, megkeresztelkedtek az ÚR Jézus Krisztus nevében” (Ap.
Csel.19:5). Egy trinitáriusi képlet ill. keresztségi gyakorlat teljesen idegen
a Biblia számára; ez a 4. évszázadból származik és visszavezethető az
Alexandriai szent Atanázra.

Különleges időszakok
1965 december 24. véget ért egy áldott időszak: az ÚR Isten magához
vette az Ő szolgáját és prófétáját. Bánattal telve vettem a temetésen részt,
amelyre 1966 április 11-én, húsvét hétfőn került sor. A könnyek és a mély
szívfájdalmak után, szívemben ismétlődően egy hang szólt: „Most elérkezett
a te időd, városról városra elmenni, az Igét hirdetni és a szellemi eledelt
kiosztani.” Mármost tudtam, hogy az idő itt van.
1966 áprilisában egy új szakasz kezdődött el; azt is lehetne mondani: egy
folytatás. De kérem szépen, hogyan? Közvetlenül az Úr megbízása alapján,
összehívtam a testvéreket április 12-én és 13-án Jefferszonvillebe a temetés
után. Fő célkitűzésem az volt, hogy az audió-kazettákon rögzített prédikációk
ki legyenek nyomtatva, hogy le lehessen őket más nyelvekre is fordítani.
Roy Borders, aki már Branham testvér személyi titkára volt és akit ismertem,
meg lett a nyomdászat megalapításának a feladatával bízva. Így alakult meg
a „Spoken Word Publications – A kimondott Ige kiadványa.”
Amennyiben nem állította volna a mi hűséges Urunk 1933 június 11-én
William Branham testvérünket az Ő szolgálatába, semmit nem hallottunk
volna egy ezidőre szóló (Ige) üzenetről. Amennyiben nem gondoskodott
volna a mi hűséges Urunk arról, hogy 1966 áprilisában Ewald Frank
testvérünk Jeffersonvillebe kerüljön, semmit nem hallott volna a világ az
ezidőre szóló (Ige) üzenetről.
1973-ban együtt utaztunk Jeffersonvillebe a mi gyülekezetünk
vezetőjével és a vénekkel, Leonhard Russ és Erich Schwill testvérekkel.
Az ottani testvérek megmutatták nekünk az Ohio folyó azon helyét, ahol
Branham testvér a bemerítést végezte, amikor a természetfölötti esemény
történt. Úgyszintén meglátogattuk a Branham kápolnát és a „Spoken Word –
A hirdetett Ige” épületét is.
József, Branham testvér legfiatalabb fia, 1966 áprilisában alig volt 11éves. Ő átnevezte 1980-ban a „Spoken Word Publications – A kimondott Ige
kiadványát”, a „Voice of God, Inc. – Isten hangjára.” A megadott időpontban
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már több mint a fél világot elértem az ezidőre szóló Ige-üzenettel. Egy isteni
küldetés végrehajtására, egy közvetlen elhívatásban és küldetésben kell
előzetesen részesülni.
Ezt az ÚR Isten előtt mondom: Attól a pillanattól, amikor a hetedik
trombitáló angyal hangját a Jel.10:7-ből „az Isten hangjának” kinyilvánították,
elkezdődött hivatalosan is a próféta istenítése. Ám a Jel.10:7-ben egyáltalán
szó sincs az Isten hangjáról. A Jel. 8 és 9-ben be vannak mutatva a hat
trombitáló angyalok, akik ítéleteikkel sújtják a földet. A Jel.10:7-ben
megtaláljuk a közleményt, hogy mi fog történni, amikor a hetedik angyal
megfújja a trombitát: Tudniillik akkor véglegesítve lesz az Isten rejtelme,
mint ahogy az Ő szolgáinak és prófétáinak tudomásul adta.
A Jel.11-ben, miután a két tanú befejezte a szolgálatot és a templom fel lett
építve és ki lett mérve, megfújja a hetedik angyal a trombitát és ki lesz kiáltva
a Királyi birodalom: „Mármost a hetedik angyal is megfújta a harsonát
(amint a 10:7-ben be lett jelentve): és hatalmas hangok megszólalását
lehetett hallani a mennyben, akik így szóltak: »A világ felett a királyi uralom
a mi URUNKé, és az Ő Krisztusáé lett, és Ő Királyként fog uralkodni örökkönörökké!«” (Jel.11:15). Ámen.
Mindaz, ami a Jel. 6-ban a pecsétekben és a további Fejezetekben
részletezve van, még jövőbeli esemény. Branham testvér hangsúlyozta,
hogy minden ami a 6. és a 7. pecsétben írva áll, a nyomorúság idejére esik.
A Jel. 10. fejezete beszámol arról, mi történik akkor, amikor az Úr, mint
Szövetség Angyala lábait a szárazföldre és a tengerre veti. Majd csak akkor
(és nem 1963-ban) — „… megszólalt a hét mennydörgés … Ekkor az angyal
… felemelte jobb kezét az égre és megesküdött az örökkön-örökké élőre …”
(4-6 versek). A Dániel 12:7 szerint, az eskütétel után van még 3 ½ év annak
az időtartamnak a végéig. A Jel.10:7 egyes számban fog örökké állni.
Branham testvér mindig az Isten titkairól beszélt. Ezt már Pál apostol
is így tette: „Úgy vélekedjen rólunk kivétel nélkül minden ember, mint
Krisztus szolgáiról és Isten titkainak ügynökeiről” (1.Kor.4:1).
Isten titokzatossága Jézus Krisztus, a mi URUNK. Pál apostol még
egyszer kihangsúlyozza: „Hogy szívük felbátorodjék ezáltal, miután a
szeretetben összeforrva lettek, és értelmi képességük teljességében be
legyenek iktatva az Isten titkának a felismerésére. Ez a titok Krisztus,
akiben el van rejtve a bölcsesség és az ismeret minden kincse” (Kol.2:2-3).
1980 februárjában Marseille-ben lett első alkalommal számomra a
hét mennydörgés felől a Jel.10-ből a kérdés feltéve. Nekem nem volt
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válaszom rá, mindazonáltal a következő reggel az Úr parancsoló hangon
felszólított: „Én szolgám, kelj fel és olvasd el a 2.Tim. 4-et.” Senki nem
tudja elképzelni, mi zajlik le ilyen pillanatokban az érintettben. Mármost a
hűséges URAM személyesen intézte hozzám ezeket a Szavakat. Amikor
elolvastam az Igeszakaszt: „… hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas
vagy alkalmatlan időben; feddj, ints, biztass a türelem teljes bevetésével és
tanítással! …” (2.v), tisztában voltam azzal, hogy a hét mennydörgésről,
nem áll írva semmi; evégett nem lehet efelett prédikálni.
Az én megbízatásom, egyedül az írott Ige hirdetésében áll. A Jelenések
1. Könyvének az első három versében olvassuk: „Boldogan üdvözülni fog,
aki olvassa és akik hallgatják ezeket a prófétai Igéket, és annak megőrzői,
ami meg van írva bennük; mert az idő közel van” (3.v). Kb. 150-szer
hangsúlyozta Branham testvér a Jel. 22-ik fejezetének utolsó verseit. Aki
hozzátesz az írottakhoz vagy elvesz azokból valamit is, attól az Isten elveszi
osztályrészét az élet fájából. Ezért mondja: „Ne fogadjatok el semmit,
hacsak nincs megírva a Bibliában.”
A 2.Tim.4-et minden prédikátor különös figyelemmel kellene elolvassa és
megvizsgálja saját magát, ha rá vonatkozik-e a 2-ik vers, ha vajon csak Isten
Szavát prédikálja, vagy ha inkább a 3-ik és a 4-ik versek igazak és emberi
meséket hirdet. Akik nem tiszteli Isten minden egyes Szavát, az el van ítélve,
a saját értelmezéseit és eretnekségeit elhinni (2.Thess.2:10-12).
Én nem helyesbítem a prófétát, de az én szent kötelességem, hogy mindazt,
amit Isten üdvhatározatára vonatkozva mondott, pontosan beosztályozzam a
Szentírásba. Mindazoknak, akik csak őreá és az ő idézeteire hivatkoznak,
azt kell mondjam, amit Péter apostol is mondott a Pál apostol leveleire
vonatkozva, amikor azt írja: „Hasonlóképpen minden leveleiben ez a helyzet,
amikor ezekről a dolgokról szól. Ezekben kétségtelenül van néhány nehezen
érthető dolog, amelyeket a tudatlanok és az állhatatlanok, ugyanúgy a
maguk vesztére kiforgatnak, mint ahogy más írásokkal is teszik” (2.Pt.3:16).
Branham testvér nagyon gyakran a múlt időben ábrázolta azt, ami még
jövendőbeli. De így van az egész bibliai próféciával. János a Pátmosz szigetén
úgy látott mindent látomásban, mintha már megtörtént volna. Mindamellett
csak a szellemi téren tudatlanok csűrik, csavarják az idézeteket, a hallgatók
vesztére.
Keresztelő Jánosról ezt tanúsítja a mi URUNK, hogy Ő több volt, mint egy
próféta, de nem volt több, mint egy ember. „De hát miért mentetek ki? Prófétát
látni? Azt láttatok, sőt — mondom néktek — prófétánál is nagyobbat!” És
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akkor hangsúlyozza a mi Urunk: „Ő az akire az Írás Szava hivatkozik: »Íme,
Én elküldöm előtted az Én követemet, hogy elkészítse előtted az utat.«”
Ugyanezt igazolja számunkra az Ige William Branhamról, mert az apostolok
valamennyien bejelentették és hirdették az Úr visszajövetelét, de William
Branham kapta a közvetlen feladatot arra, hogy közhírré tegye a Jézus
Krisztus második eljövetele előtti Ige-üzenetet.
Mégis, ő is csak egy ember volt, egy Istentől küldött ember. A tévedhetetlen
és tökéletes az Istentől kapott látomási-ajándék és a prófétai szolgálat volt.
Emberként néha ő is bizonyos benyomások és elvárások hatása alatt állt.
Így határozottan abból indult ki, hogy minden ami 1933 -ban lett neki
látomásokban megmutatva, 1977 -ig be kell teljesedjék. Evégett hozták létre
ebből a Branham-fanatikusok a tanítást, hogy 1977 -ben mindennek vége
lenne és bekövetkezne az elragadtatás. De továbbra is fennáll, hogy annak
napját és óráját senki nem ismeri.

Ó, az Isten javainak, az Ő bölcsességének és ismeretének
minő mélysége! Milyen felfoghatatlanok az Ő ítéletei és milyen
felfedezhetetlenek az Ő útjai!
Isten dicsőségére bizonyságot tehetek arról, amivel kegyelemmel
megajándékozott engem. Pontosan 70 évvel ezelőtt átéltem a megtérésemet
és életemet az ÚRNAK szenteltem. Az első úgynevezett sátori-misszióban
történt a második világháború után, 1948 júniusában, ahol elfogadtam Jézus
Krisztust személyes Megmentőmnek. Pontosan négy héttel azelőtt, 1948
május 14 -én, kihirdette Ben Gurion Izráel állam megalapítását.
A hamburgi Nemzetközi Pünkösdi Konferencián, 1949 júniusában
megkaptam a Szent Szellemmel való keresztséget. 1955 augusztusában
átéltem legelőször a Branham testvér által tartott összejöveteleket Karlsruhe
-ben, és 1955 augusztus 15 -én, hétfőn, személyesen is találkoztam vele.
1958 június 12 -én, Dallasban, Texasban, lehetőséget kaptam egy részletes
beszélgetésre vele. 1962 április 2. természetfeletti módon átéltem a személyes
elhívatásomat e szolgálatra. Különösen attól az időtől kezdve elmondhatom
„Az életem az én Uram szolgálatára lett állítva, úgy közeli városokba, mint
távol lévő országokba.”
Az 1962 április 2. átélt hatalmas tapasztalatomról már többszörösen
beszámoltam. Itt hadd legyen még egyszer megemlítve, ami 1962
decemberében történt. Én telefonon egyeztettem Branham testvérrel
december elejére egy személyes beszélgetést Jeffersonvillebe. Vasárnap,
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december 2-án, helyet foglaltam az Istentisztelet látogatói között a Branhamkápolnában. Amikor Neville lelkipásztor felkérte a gyülekezetet felállni az
imádkozásra, Hickerson testvér fennhangon felkiáltott: „Így szól az ÚR Isten:
Én fiam Frank, nem hiába keresztezted át az óceánt. Ne légy elbátortalanodva,
hogy nem találkoztál tegnap a Prófétámmal: találkozol vele holnap, és Ő
mindent elmond neked, ami a szíveden van.”
Mindkét összejövetelen, amelyeken részt vettem, felkért Neville lelkész,
hogy szóljak a gyülekezethez. Kétszer is lehetőséget kaptam arra, hogy
ugyanarról a szószékről prédikáljak, amelyről a próféta közhírré tette az Igeüzenetet.
Úgy történt, ahogy Hickerson testvér a kijelentésben mondta: Branham
testvér utánam jött hétfőn reggel a szállodába, és néhány órán át beszélgettünk.
Fred Sothmann és Banks Wood testvérek jelenlétében megismételte a
próféta azokat a Szavakat, amelyeket az ÚR 1962 április 2. hozzám intézett.
Azt mondta nekem, hogy az éhínség nem a földi eledelre utal, úgy amint én
feltételeztem, hanem
a szellemi eledellel áll összeköttetésben, amelyet nekem kell kiosztanom.
Branham testvér kinyilatkoztatás által megerősítette az elhívatásomat
és válaszolt az égő kérdésekre. Végezetül, a szó szoros értelmében azt
mondta: „Frank testvér, várj az eledel kiosztásával, amíg meg nem
kapod a hátralékot is, ami hozzátartozik.” A hátralék a hét pecsétekről
szóló prédikációkban van, 1963 márciusától egészen az utolsó prédikációig,
amelyet az Isten embere 1965 decemberében tartott, amelyek mind el lettek
hozzám küldve. Majd csak azután lehetett az eledel kiosztását elkezdeni.
A szellemi eledel kiosztásának mindig tartalmaznia kell az írott Ige
hirdetését. „Jól vegyétek tudomásul: jönnek majd olyan napok« — így szól
az én URAM, az ÚR nyilatkozata —, »amikor éhséget bocsátok a földre, de
nem kenyér után való éhséget és nem víz után való szomjúságot, hanem az
ÚR Igéjének a meghallgatására.«” (Ámos 8:11). Az ÚR mondotta: „Meg
van írva: »Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely
Isten szájából származik«” (Mt.4:4)
Számomra a szolgálatra való elhívatás ugyanolyan fontos, mint az
ÚRNAK Szava Ábrahámhoz az 1.Móz.12-ben, vagy Mózeshez a 2.Móz.3ban és Józsuéhoz az 1. fejezetből, valamint Keresztelő Jánoshoz a Luk.3.
fejezetében, mint Pál apostolhoz az Ap.Csel. 9. fejezetében és Branham
testvérhez 1933 június 11 -én valamint 1946 május 7 -én. Minden isteni
elhívatás és küldetés össze volt és van kötve az Isten megváltási tervével.
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„Bizony, bizony mondom nektek: aki akkor, amikor elküldök valakit,
befogadja azt, akit elküldök, az Engem fogad be; aki pedig Engem befogad,
azt fogadja be, aki Engem elküldött” (Ján.13:20).
Aztán jött a vasárnap, 1976 szeptember 19 -én, amelyen a hűséges ÚR
bibliailag kategorizálta a megbízást, amelyben engem részesített: „Én
szolgám, a Máté 24:45-47 versek alapján kijelöltelek téged, az eledelt a
megfelelő időben szétosztani.”
Branham testvér látta egy látomásban, amint ő a különböző élelmiszereket
letétbe helyezi egy polcon. Majd beszélt is róla 1962 április 1. És 1962
december 30. Én azt az isteni megbízatás kaptam, hogy a letétbe helyezett
szellemi eledelt az Úr asztalán jól előkészítetten, átnyújtsam az Isten népének.
Minden testvér világszerte, ugyanazt a szellemi eledelt ossza ki, miközben a
kinyilatkoztatott Igét prédikálják.

A sátán régi taktikája
Számunkra nehéz elképzelni, hogyan volt lehetséges, hogy az angyali
herceg, a hajnali pirkadás fia, felemelkedhetett a mennybe. Ő fel akarta
állítani az ő saját trónját az összegyülekezés helyén, egyenlővé akarta magát
a Felségessel tenni (Ézs.14:12 -től). Az ő „ezt akarom … azt akarom …”
önakaratával előokozta az ő saját esését, felelős lett az ő saját sorsáért,
szenvedélyes főellensége lett Istennek és ellensége minden hívőnek.
Magával ragadta az összes angyalt, akik követték őt. A Jel.12:7-9 -ben,
tájékoztatva vagyunk afelől, hogy az utolsó nagy csata, a mennyben fog
lezajlani: „Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és az ő angyalai
harcra keltek a sárkánnyal; és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de
nem tudott felülkerekedni, hogy győzzenek; és ezért többé nem volt maradása
a mennyben. És így levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit
»ördögnek« és »Sátánnak« is hívnak, az egész földkerekség megtévesztője,
levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.”
Az sem könnyű számunkra megérteni, hogy Sátán az ő lázadása után a
mennyben és bukása után mint Isten ellensége tovább folytathatta az ő tervét
a földön és előokozta a bűnesetet az Édenkertben. Branham testvér gyakran
beszélt róla, így a hetedik pecsétben is. Ki az, aki fel tudja fogni, hogy az Úr
Isten, aki az Édenkertben jött – ment, megengedte Sátánnak, a régi kígyónak,
Évát belekeverni egy beszélgetésbe és Isten Szavát megkérdőjelezni: „Avagy
valóban mondta volna Isten?”!
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Abban a pillanatban, amelyben Éva bérbe adta a fülét és meghallgatta
őt, sikerült a Sátánnak kétséget vetni arról, amit Isten Ádámnak mondott,
bekövetkezett az elesés. Így tudott Sátán az Ige fölött diadalmaskodni,
hangsúlyozta Branham testvér. Továbbá azt mondta: A hitetlenség a
tulajdonképpeni bűn, amely az összes többi bűnt maga után vonja. Aki nem
hiszi el azt, amit az Úr Isten mondott, el van ítélve a Sátán hazugságát elhinni.
Branham testvér 1965 december 24. „a kígyó útvonaláról” akart
beszélni és megjegyzéseket készített magának róla, viszont ugyanazon a
napon haza lett szólítva. A kígyó a kezdetben csalás és csábítás bevetésével
ugyanazt teszi mint a kígyó a végén. Az Éva csábítása Isten jóváhagyott
akaratának a keretén belül történt, hogy megvalósulhasson az üdvösség
terve Isten tökéletes akaratában. Mint elcsábított nő befolyása alá hozta
Ádámot és magával rántotta a bűnesetbe. A két alapvetően különböző mag
Kainban és Ábelben lett nyilvánvalóvá; az ellenségeskedés fel lett állítva.
Viszont Isten üdvösség-terve csak így jöhetett létre. Közvetlenül azután
Ígéretet adott az ÚR Isten, hogy az isteni mag a nőn keresztül jön és
a kígyó fejét összetapossa (1.Móz.3:15). Azután következett a bűntudat
hozzárendelése, ill. a vádemelés Ádámmal szemben: „Mivelhogy
hallgattál a feleséged hangjára!” (17.v).
Sajnos belopakodott az 1970 -es évek végén miközénk is a Sátán, a régi
kígyó, álcázottan a prófétálási ajándékba. Az „Így szól az ÚR, Én szolgám
…” kiderült, hogy az „Így szól egy asszony …” volt. Az elhívatás, azt, amit
az ÚR mondott az Ő szolgájának 1962 április 2-án, meg lett kérdő jelezve.
Ami az Édenkertben megtörtént, az megismétlődött itt: „Vajon tényleg
szólott-e az ÚR hozzá? …” Viszont csak így jöhetett nyilvánosságra itt is a
két különböző mag, úgy, mint a Káin és az Ábel esetében is.
A kígyó közvetlen befolyása alatt, ravaszsággal és érvelésekkel hangosan
lett terjesztve: „Az ÚR még csak nem is beszélt vele” A helybeli gyülekezet
meg lett semmisítve. Azok, akik világszerte hűségesek voltak az utolsó Igeüzenethez, be lettek vonva a csábító megtévesztésébe.
Ki tudja megérteni? 1979 június 16-án az ÚR Isten dübörgő mennydörgés
visszhangjával ugyanazokat a kilenc Szavakat mondta mint hatezer
évvel ezelőtt az Édenkertben: „Mert a te feleséged hangjára hallgattál!”
Mindazonáltal Isten jóváhagyott akarata ez esetben is be kellett következzen,
hogy így most bekövetkezhessen Isten tökéletes akarata az igazi hívőkben.
Nos, ami a mennyben és az Édenkertben történt, az messze mögöttünk
van. De, ami nálunk történt, az keményen érintett bennünket. Két különböző
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Branham testvér első bemerítése az Ohió folyóban 1933, június 11 -én.

Negyven évvel
később meglátogattam Russ testvérrel
és Schwill testvérrel azt a helyet, ahol
az ÚR 1933 június
11. több ezer ember szemlátomására
a
természetfeletti
fényfelhőben
leereszkedett és kimondta
Branham
testvérnek az ő küldetését.
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Jeffersonville
-ban ellátogattunk a
»Spoken Word Publications« -hoz is,
amelyet Roy Borders testvér létesített
és vezetett. Ő volt
a Branham testvér
személyes titkára az
ő hazaköltözéséig.

(balról: Frank tv., Borders tv., Russ tv., Schwill tv.)

Kétszer
prédikálhattam Jeffersonvilleben a Branham
kápolna szószékéről
1962 decemberén,
azon a helyen, ahol
Branham testvér a
legfontosabb prédikációkat tartotta.
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Branham testvér röviddel az ő
hazaköltözése előtt a legfiatalabb
fiával Józseffel.
1980 -ban átvette József a
»Spoken
Word
Publications«
kiadót és átnevezte »Voice of God
Recordings, Inc.« -nak.

Branham testvér házi Bibliája, úgy, ahogy azt 1965 decemberén visszahagyta.
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Tel Aviv 1948 május 14 -én (5.Iyar 5708)
David Ben Gurion felolvassa az Izráel állam Függetlenségi Nyilatkozatát.

„Bizony, megkönyörül az Úr Jákóbon és Izraelt még egyszer
kiválasztja és nyugalmat ad nekik szülőföldjükön” (És.14:1)
„Ő, aki szétszórta Izraelt, újra össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor
a nyáját!” (Jer.31:10).

„… Így szólt az én Uram, az Úr: Össze akarom gyűjteni
őket a népek közül, és összeszedlek mindazokból az
országokból, amelyekbe szétszóródtatok és visszaadom
nektek Izráel földjét” (Ez.11:17).
„Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdon örökségét a szent
földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.” (Zak.2:16).
„Okuljatok a fügefa példáján (Hós.9:10): Mihelyt zsendül az ága
és levelet hajt, felismeritek erről, hogy közel van a nyár” (Mt.24:32).
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szellemi mag jött létre: Egyesek hisznek az isteni küldetésben, a többiek
megvetik és nevetségesség teszik. Mindazok, akik a hamis befolyás alatt
vannak, nem lépték át a misszióközpont küszöbét 1979 május óta mind a
mai napig.
Most ismét a két magról van szó. Egyesek hiszik azt, hogy az ÚR maga
hozta létre ezt az üdvtörténelmi küldetést egy közvetlen hivatás révén, amely
világszerte több mint egy fél évszázadon keresztül teljesítve lett. A többiek
megmaradnak a tanításban, hogy nem az Ige-üzenet, hanem a próféta volt a
Jézus Krisztus második eljövetelének az előhírnöke, miközben arra várnak,
hogy (a próféta) újra eljön és teljesíti az ő szolgálatát egy sátorban.
Az ő egyedülálló szolgálata, amelyet személyesen tanúként átéltem,
egy megismétlése volt annak, ami a mi URUNK szolgálatában is történt.
Branham testvér ezt többször is hangsúlyozta az 1.Móz.18-ra hivatkozva,
az ÚR Ábrahámmal folytatott beszélgetésére, és a Ján.5:19-re. Most azonban
eretnekséges tévtanítás által dicsőítik a prófétát, egész a bálványimádásig,
amely körülötte történik. Amit Isten ma végez, amellett elmennek, azáltal,
hogy az Ige-üzenet hordozóját elutasítják. Ennélfogva hazuggá teszik
maga az Urat, az elhívás kezdeményezőjét, és egyúttal a prófétát is, aki a
maga részéről megerősítette ezt. Őhozzájuk ezeket a Szavakat intézi Isten:
„Vegyétek tekintetekbe, ti becsmérlők, ámuljatok és semmisüljetek meg! Mert
egy művet viszek véghez napjaitokban, egy olyan művet, amelyet határozottan
el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek.” (Ap.Csel.13:41).
Az Efézus 6-ban ösztönözve vagyunk arra, hogy: „Öltsétek magatokra
az Isten teljes körű fegyverzetét, hogy képesek legyetek szembe szállni és
megállhassatok az ördög rohamaival szemben! Mert a mi harcunk nem test
és vér szerinti lények ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség
világának uralkodói, gonosz szellemi lények ellen, amelyek a mennyei
világban vannak” (11-12 v.). Ennek a fejezetnek minden egyes verse egy
fontos felhívás, amelyre fel kellene figyeljünk és amit követnünk kellene.
„Vegyétek fel az üdvösség sisakját is és a Szellem Kardját, tudniillik
az Isten Szavát” (17.v). A szellemi küzdelemben, az apostol Isten Szavát
„a Szellem kardjának” jelöli meg. A hívőket felszólította az egymás iráni
imádkozásra és a 19-ik versben önmagát is felajánlja a közbenjáró imának:
„és énértem is, hogy adassék nekem az Ige, ha szóra nyitom a számat, hogy
nyíltan és bátran ismertessem meg az Evangélium titkát …”
A Jel.12:10-11-ben az elragadtatott győzők sokaságáról olvasunk:
„Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: »Most lett
15

a mi Istenünké az üdvösség, a hatalom és a királyi uralom és az uralmi
hatalom az Ő Krisztusáé! Mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi
Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Ezek legyőzték őt a Bárány
vérével és az ő bizonyságtételük Igéjével, azok, akik nem kímélték életüket
mindhalálig …«”

Az Isten kegyelme
Nagy hálaadással dicsérhetjük Istenünk kegyelmét. Mert a hihetetlen
rágalmazások és a tudatos hírnévrontók ellenére, 1979 -óta irgalmasságot
gyakorolt a mi Urunk. Nemcsak a helybeli gyülekezet, hanem a Misszió
műve világszerte újra meg lett áldva. A rendszeres heti összejöveteleket
meglátogatja két- háromszáz testvér és testvérnő az egész körzetből. A havi
első hétvégén tartott összejöveteleinken rendszeresen eléri a résztvevő hívők
száma az 1200-at, egész Európából, sőt még a világ legtávolabbi országaiból
is, akik eljönnek, Isten Szavát meghallgatni. Úgyszintén figyelemre
méltóan növekedtek az online csatlakozások is a havi első hétvégén tartott
összejöveteleinkhez, úgy, hogy ezrek lettek 172 országban.
A Branham testvér rendkívüli szolgálata 1965-ben befejeződött. Ezt
követték 1966 és 1979 között az áldott évek, és most visszatekintünk közel
40 évre, amelyekben Isten kéréseink és elvárásaink fölött velünk volt.
Tudjátok, hogyan hagyta vissza Branham testvér az ő házi Bibliáját?
Kinyitva az ő íróasztalán, éspedig az 5.Mózes, 34-ik fejezetének az utolsó
oldalán, valamint a Józsué 1. fejezetének az oldalán. Mózes vezetése
alatt bekövetkezett az Egyiptomi rabságból való kivezetés és Józsué által
az Ígéret földjére való bevezetés. Branham testvér szolgálata által lett a
vallásfelekezetek kötelékéből való kivezetés kezdeményezve, és most átéljük
Isten gyermekeinek bevezetését minden ígéretbe.
Amikor Branham testvér az utolsó percekben így imádkozott, amikor
a hetedik pecsétről prédikált: „Akkor arra kérlek még URAM, hogy
légy segítségemre. Én egyre gyengébb vagyok, URAM, és tudatában
vagyok annak, hogy napjaim meg vannak számlálva; ezért kérem a Te
segítségedet. Hadd legyek hűséges, szavahihető és őszinte, URAM, hogy
képes legyek, az Ige-üzenetet addig hordozni, ameddig számomra ki
lett szabva! És ha eljön az idő, amikor le kell adnom, amikor eljutok a
folyóhoz, ahol a hullámok túlerőben vannak, ó Istenem, bár lenne, hogy
ezt a kardot valakinek át tudnám adni, aki szavahihető és az Igazságot
hordozza.”
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Megkérdezhetem, hogy ki volt az első, aki az Ige-üzenetet Nyugat- és
Kelet-Európába, Ázsiába és Afrikába, sőt az egész világra kiterjedően
hirdette? Van még valaki a földön, aki hallotta az ÚR hangját, kapott volna egy
isteni elhivatottságot és az üdvtörténelmi megbízatásnak a szolgáltatásában
állt volna? Mindazok, akik Istentől vannak, hallják az Isten Igéjét (Jn.8:47)
és felismerték, hogy ez a különválasztás, a visszaszolgáltatás, az elkülönülés
és az előkészülésre való utolsó Ige-üzenet a Jézus Krisztus nagyon közeli
visszajövetele előtt van. Mindazok, akik hisznek abban, hogy most egy
közvetlen megbízatás végrehajtása történik párosultan az Isten üdvözítési
tervével, áldott szemeik vannak, amelyekkel látnak, és áldott fülük,
amelyekkel hallanak (Lk.10:23), és az ÚR áldottjaiként fognak részt venni
az elragadtatásban.
Branham testvér nem hordozta az Ige-üzenetet semmilyen más országba,
mert a pecsétek megnyitása után 1963 márciusától nem prédikált többé egy
országban sem. Most visszatekinthetek sok évre, amelyekben Isten közvetlen
megbízatása révén, személyesen hirdethettem a bibliai Ige-üzenetet 165
országban, a világ sok városában — többek között: Moszkvában, Pekingben,
Kairóban és Damaszkuszban is. Hogyha hozzáadódik a sok TV-közvetítés
is, összevéve több mint tizenegyezer prédikációt tartottam. Jelenleg még
72 országban rendszeresen TV-közvetítéseket sugaraznak, amelyeket a
csatornamegjelenítés adatai szerint 10 – 12 millió hallgató követ.
Az Úr Isten rendkívüli kegyelemmel megajándékozott, hogy a Branham
testvér prédikációit lefordítottam, ráadásul az összes könyveket, brosúrákat
és a Körleveleket is megírhattam. Megvásároltam az időt és a havi missziói
utazásaimmal meghaladtam a 15 millió légi mérföldet. Csak egy dolog
szomorít el mélyen: tudniillik, hogy 1979 után, számos városban megalakultak
az úgynevezett utolsó időre szóló üzeneten alapuló gyülekezetek. Bibliai
szempontból azonban, egy városban csak egy gyülekezete létezik az élő
Istennek. Minden más olyan házilag készített csoportosulás, amelyek egy
ember befolyása alatt állnak, amelyek különleges tanításokat terjesztenek,
a prófétára való hivatkozással. Pál apostol figyelmeztetett: „Most pedig
figyelmeztetlek titeket, szeretett testvéreim, hogy tartsátok szemmel, legyetek
résen azokkal szemben, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak
azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak a tanításnak, mint amelyben ti ki
lettetek oktatva: Térjetek ki előlük” (Róm.16:17).
Hiszen Isten maga helyezte el a szolgálatokat a gyülekezetben (Ef.4:11).
Ezt az utolsó megbízatást is Ő rendelte el. Az összes testvér, aki elfordult, a
saját maga által választott úton jár és megveti az Igét. Mindenki idézetekre
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hivatkozik, és így alakult ki a sok csoport. Számomra az marad érvényes, ami
írva van: „Mert nem kitalált meséket követtünk akkor, amikor megismertettük
veletek a mi URUNK Jézus Krisztusunk hatalmát és visszajövetelét,
hanem úgy, mint akik szemtanúi voltunk isteni fenségének. … És annál
szilárdabban áll előttünk most a prófétikus Ige, amellyel rendelkezünk is
és ti jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek rá, amíg
felragyog a nap és felkel a hajnalcsillag szívetekben” (2.Pt.1:16-19).
Mindezen évek folyamán, egyetlen egyszer sem vitatkoztam az idézetek
felett, hanem csak az Igét hirdettem. Mi meghallgatjuk és olvassuk a
prédikációkat és úgy hagyjuk őket, ahogy vannak. Köszönetet mondok a mi
hűséges URUNKnak, hogy a 2.Tim.4:17 -re hivatkozhatok: „Mindamellett az
ÚR mellém állt, és megerősített engem abban, hogy rajtam keresztül elérje
az Igehirdetés a teljes célját, tudniillik lezárásra kerüljön; hogy elvégezzem
az Igehirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután
szerencsésen megszabadultam az oroszlán torkából.”
Világszerte ellátjuk a kiválasztottakat, akik Isten ígéreteit hiszik, az
ezidőre szóló szellemi táplálékkal. Azok felől, akiket az ÚR küldött el,
nyilvánvalóan kijelentette: „Aki titeket hallgat, Engem hallgat, és aki titeket
elutasít, Engem utasít el, és aki Engem elutasít, azt utasítja el, aki elküldött
Engem” (Lk.10:16). Ámen, így van.
A Máté 24:14-et szó szerint beteljesedve látjuk szemeink előtt. „És ez
az Isten országáról szóló Evangélium, hirdetve lesz majd az egész világon,
tanúbizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”
Minden népnek — ez még soha ezelőtt nem létezett. És az örök EredetiEvangélium kell legyen: „Akkor láttam egy másik angyalt repülni fenn az ég
közepén, amint egy örök érvényes Evangéliumot megbízhatóan hirdetett
azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden
nyelvnek és nemzetnek;” (Jel.14:6).

Csak tökéletes szeretet megy be oda
Halljátok ezt, minden népből és törzsből való hívők: A Vőlegény, aki
Önmaga az Ige, csak egy Ige-menyasszonyt fog oda felvenni! A mennyben,
csak a Bárány vérében megmosott, az Igazság Szavában megszentelt és a
Szellemmel elpecsételt menyasszony lesz. Most megadatott mindenkinek
még egy utolsó lehetőség, annak eldöntésére, hogy a bölcs vagy a bolond
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szüzekhez akarnak-e tartozni. Az ezidőre szóló Ige-üzenet Istentől származik
és visszavezetett bennünket Istenhez. És el fogja végezni bennünk azt, amiért
Isten elküldte: „Így alakul az Én Igémmel is, amely számból kijön: nem tér
hozzám vissza üresen, hanem csak azután, miután véghez vitte azt, amit
akarok, és előidézte azt, amiért elküldtem azt” (Ézs.55:11). Ámen. Ámen.
Az összes próféta, az összes apostol, mindannyian, akiket ő elküldött,
teljesítették az ő megbízatásukat. Branham testvér megtette azt, amit
parancsba kapott, és én is megtettem a magam részéről, amit a mi hűséges
Urunktól parancsba kaptam. A menyasszony visszatér az ütemes lépésbe
(menetlépésbe), amint Branham testvér 1964 július 5. mondta: „… tökéletes
harmóniába az Igével.”
2018 decemberében betöltöm a 85. életévemet. A havi utazások
ideje lassan végére megy. Minden alábbhagyott: a járás, a látás, a hallás;
mindazonáltal a szívbe írott Ige megmarad. Istent illeti a hála, hogy az összes
házkör és gyülekezet világszerte együtt hallhatják és láthatják és velünk
együtt átélhetik azt, amit Isten napjainkban végez.
Nektek mindnyájatoknak világszerte, szívből köszönetet mondok az
imádságaitokért. Hadd áldjon meg a mi hűséges Istenünk mindannyitokat
és tegye az örök érvényes hitet valósággá. Amilyen biztosan hiszitek a
bibliai Ige-üzenetet, olyan biztosan megtapasztaljátok annak beteljesedését
is és részt vesztek az elragadtatásban. Köszönöm az én Uramnak, aki 1981
januárjában megmutatta nekem az elragadtatás káprázatos élményét. Igen,
mi együtt fogunk felvétetni. „.. mert az Ő Szavának a beteljesedését elkezdi
az Úr, azáltal, hogy a történést kétségtelenül biztosan és szakadatlanul
valóra váltja a földön” (Róma 9:28).
Hogy a mi szeretett testvérünk, Helmut Miskys haza lett szólítva,
mindannyiunk előtt ismeretes. Én szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a
mi szeretett testvérünket rendkívüli módon megáldotta és felhasználta az
Úr; akár az ő családjában, vagy a gyermekei családjaiban, akár a helybeli
gyülekezetben, vagy a gyermekosztály bibliaiskolájában, akár az ifjúsági
találkozókon vagy a portugál nyelven beszélő országokban: mindenütt
áldások nyomát hagyta maga után. Miskys Erika drága testvérnőnek és az
egész családnak kívánjuk Isten vigasztalását és áldását. Claudio Miskys
testvérünk átvette Brazília és a többi portugál nyelven beszélő országban
az élő hívő testvérek szellemi gondozását. Istené legyen a köszönet, aki
gondoskodott arról, hogy minden tovább folytatódhat mint eddig.
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A képen, amit Miskys Erika testvérnő állított rendelkezésünkre, Helmut Miskys
testvér látható Havannában, Kuba, 2018 márciusában tartott missziói útján.

Az év végére és a következő évre is kívánjuk a Mindenható különleges
áldását számotokra. Hadd legyen ez az örömünnep esztendője, egy jubileumi
esztendő (3.Móz.25:8-13; Lk.4:16-21). A mi hűséges Istenünk áldjon meg
mindnyájatokat, minden népből és nyelvből. Emlékezzetek meg énrólam
imádságaitokban. Szívből köszönöm nektek.
Isten megbízásából munkálkodva

Az interneten keresztül lehetőség van a havi összejöveteleket az első hétvégén
élőben követni: Szombat este 19:30 órakor (közép-európai idő szerint), vasárnap
reggel pedig 10:00 órakor.
A sokszorosítás és másolás csak a mi beleegyezésünkkel engedélyezett.
Kiadó: Ewald Frank, Missionar, Postfach 100707, 47707 Krefeld, Deutschland.
E-Mail: volksmission@gmx.de
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