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“Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz.“
 (Zsid. 13:8)

KÖRLEVÉL        Április 2020

Egy az Isten megbízásából írt levél-üzenet
 

Köszöntöm a hívőket mind, valamennyi testvéreket és testvérnőket 
világszerte a 2. Pét. 3:9 -ben írott Igével: „Nem késlekedik az ÚR az Ő 
ígéretének beteljesítésével, amint egyesek késést látnak abban, hanem türelmes 
hozzátok, mert nem akarja azt, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy 
mindenki bűnbocsánatra jusson. “ 

Az Ígéret így hangzik: „… és ha majd elmentem és helyet készítettem 
nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol Én vagyok, ott 
legyetek ti is“ (Ján. 14:3).  

Szívből hálásak vagyunk Istennek az Ő drága és szent Szaváért, úgy az Ó- 
mint az Újtestamentumért, az Evangéliumokért, az Apostolok Cselekedeteiért 
egészen a Jelenések Könyvéig. Azokban minden bibliai téma a végső 
egyértelműséggel kezelve lett. 

Minden bibliai hívő számára a legfontosabb tématárgy Jézus Krisztus 
második eljövetele volt és még ma is az. Jelenleg ehhez kapcsolódik az 
utolsó hívással kapcsolatos Ige-üzenet, az elkülönülésről, a Jézus Krisztus 
gyülekezetének elkészüléséről a mi URUNK visszajövetelének dicsőséges 
napjára.  

A 2. Pét. 3:14 -ben ezt olvassuk: „Ezért tehát szeretteim, legyetek ezen dolgok 
elvárásában buzgó igyekezettel azon, hogy Ő tisztának és feddhetetlennek 
találjon benneteket békességeben ... “ 

Az Apostolok arra irányultak, hogy különös utasításokat adjanak a 
hívőknek a mi URUNK visszajöveteléről. Ezért írja János apostol az 1. Ján. 
2:28 -ban: „És éppen most, gyermekeim, maradjatok meg Őbenne, hogy 
örömteljes bizodalmunk legyen iránta akkor, amikor Ő kinyilatkoztatja magát 
és az Ő visszajövetelekor ne kelljen megszégyenülten visszahátrálnunk“.   
Lenyűgöző, hogy minő hangsúlyt fektetett Isten Szelleme az Apostolok 
szívére eme dicsőséges napra való előkészülésre és arra, hogy mindent 
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leírjanak. Ez különösen miránk nézve érvényes, mivelhogy pontosan tudjuk, 
hogy megérkeztünk a Jézus Krisztus visszajövetelének közvetlen időszakába, 
hogy valóban megtapasztaltan átéljük felkészülésünket. 

Amit Pál apostol az ő munkatársának Timóteusnak írt, ma különösképpen 
hozzám van intézve, de valamennyi testvérekhez is, akik világszerte hűségesen 
hirdetik a kinyilatkoztatott Igét és a szellemi eledel kiosztásában ténykednek: 
„Úgy teljesítsd hivatásodat, hogy fogyatékosság nélkül, feddhetetlenül 
megmaradj a mi ÚRUNK Jézus Krisztusunk megjelenéséig …“ (1. Tim. 6:14). 
Most, a mi URUNK visszajövetele előtt, az Igehirdetés abszolút bibliainak kell 
lennie. Arról van szó, hogy Isten szent Szava kifogástalan feddhetetlenséggel 
legyen hirdetve.  

A 15 -ik versben azt írja az apostol a mi URUNK visszajövetelére tekintve: 
„… ezt a meghatározott időben fogja majd létrehozni az áldott és egyetlen 
Hatalmasság, Ő, a királyok Királya, és az uraknak URA … “ 

 Isten mindent előre meghatározott: a teljes üdvösségi tervet, mindazon 
eseményeket, amelyek be kellene következzenek a Jézus Krisztus első 
eljövetelekor, éppen úgy, azt is, ami most történik a Jézus Krisztus második 
visszajövetele előtt. Az apostol leírhatta: „… ezt a meghatározott idejében 
létre fogja majd hozni …“ 

 Ezért releváns a mi időnkre nézve is, hogy a Jézus Krisztus második 
eljövetelét megelőzi egy (Ige)üzenet. 

A 2. Tim. 2:15 -ben olvassuk: „Légy buzgó igyekezettel azon, Isten előtt 
megbízhatónak megjelenni, mint egy olyan munkás, akinek nem kell szégyent 
vallania, mert helyesen terjeszti elő az Igazság Beszédét.“ 

 Isten tényleg mindenre gondolt. És mi hálásak vagyunk, igen én magam 
hálás vagyok a számos évért, amelyekben Isten Szavát hirdethettem anélkül, 
hogy egyetlen egyszer is bármiféle értelmezést, valamilyen önmagam adta 
fejtegetést tettem volna közhírré, hanem csak Isten szent Szavát hirdettem.  

Különösen hálás vagyok azért, hogy az ÚR 1980 -ban a következőket 
adta parancsba nekem: „Én szolgám, állj fel és olvasd el a 2. Timóteus 4 
-et.“ Felálltam, kezembe vettem a Bibliám és elkezdtem olvasni: „Esküvel 
megerősítem az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki egy szép napon 
ítélni fog élőket és holtakat, az Ő megjelenésekor és az Ő Királyságának 
felállításakor: hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan 
az idő, feddj, ints, utasíts rendre teljes türelem bevetésével és átneveléssel! 

Mert eljön egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek 
tartják, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak sok 
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tanítókat, mert viszket a fülük; az Igazságtól ellenben elfordítják a fülüket 
és odafordulnak a mese-mondákhoz. Te azonban légy minden tekintetben Ige 
szerint gondolkozású, a bajokat szenvedd el, végezd az Üdvüzenet hirdetőjének 
a munkáját és teljesítsd tökéletesen a szolgálatodat. “  

Aznap óta az egész fejezet egy különleges jelentőséggel bír számomra. 
Látjuk minő intelem áll mindjárt az első versekben. Pál apostol fi gyelmeztető 
utasítását akkor Timóteus munkatársához intézte. 1980 -ban nekem adta 
parancsolatban az ÚR ezt az Igét. Folytatjuk az olvasást azzal, amit Pál apostol 
az ő szolgálatára vonatkoztatott és ez most hasonlóképpen így igaz, mert az 
utolsó Ige-üzenetről van szó, amely Isten megbízásából hirdettetik: 

„Mindamellett az ÚR mellém állt, és megerősített engem abban, hogy 
rajtam keresztül az Igehirdetés elérje a teljes célját (ti. lezárásra jusson), 
és a pogányok valamennyien meghallják azt; így azután szerencsésen 
megszabadultam az oroszlán torkából.“ (2. Tim. 4:17). 

Itt valami nagyon különleges áll. Pál apostol meg volt győződve arról, hogy 
az ő Igehirdetése által, mindaz, amit Isten az Ő Üdvhatározatában eltökélt, 
közhírré lett téve, és az ÚR erőt adott neki erre. Ez nem arrogancia volt, ez 
nem személyes önmérlegelés volt. Ez Isten megbízása volt! És a neki adatott 
erő, nem volt emberi jellegű, hanem a Szent Szellem kieszközölése által jött 
létre. 

Pál apostol kifejezetten a Jézus Krisztus visszajöveteléről írt, az 1. Kor. 
15, az 1. Thess. 4 és különböző más helyeken. És azután azt olvassuk a Titus 
1:3 ban:  „… Igéjét pedig kijelentette a maga elrendelt idejében a prédikáció 
által, amelyre megbízást kaptam, a mi Üdvözítő Istenünk elrendeléséből.“ 

Azt olvastuk, hogy a mi URUNK visszajövetele az elrendelt időben fog 
bekövetkezni, és itt azt, hogy az Ő Szavát az elrendelt időben tette közhírré. 
Mindkettőre a mi korunkban kerül sor: a kinyilatkoztatott Ige-üzenet hirdetése 
és az ÚR visszajövetele a maga elrendelt idejében. 

 Dicsőítve és imádva legyen az ÚR! Az ÚR kinyilatkoztatta az ezidőre 
meghatározott Szavát, az Ő prófétájának William Branhamnak, úgy amint 
Pál apostol tanúvallomást tudott adni akkor az ő megbízatása felől, amelyet 
kapott. 

Volt isteni elhívatás úgy az Ó- mint az Újtestamentumban is, és mindannyian, 
legyen az Noé, Mózes, Ilyés, Keresztelő János, Pál apostol vagy bárki más, 
mindegyiknek volt egy isteni küldetése, amelyet végrehajtottak.  

Az Újszövetség azzal kezdődik, hogy Keresztelő János fellépett a 
meghatározott időpontban, tudniillik abban az időszakban, amikor a 
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bibliai próféciák a Jézus Krisztus eljövetelénél valóra váltak (Máté. 3). 
Keresztelő Jánosnak volt egy isteni küldetése. Ő egy Istentől küldött ember 
volt egy közvetlen felhívással, elkészíteni az Úrnak az utat, úgy, amint 
az Ótestamentumban az Ézs. 40:3 -ban, a Mal. 3:1 -ben lett bejelentve. Ő 
hivatkozhatott az Igére.  

A János Evangéliumának első Fejezetében, fel tették neki a kérdés: „Te 
vagy-é a Krisztus?“ Ő azt felelte: „Nem.“ „Avagy a próféta vagy te, akinek 
el kell jönnie?“ „Nem.“ „Avagy Ilyés vagy te?“ „Nem, én nem vagyok 
az.“ „Nos, ki vagy te tehát? Hiszen választ kell adnunk a megbízóinknak, 
mit mondasz magadról!“ És akkor következik az ő felelete a 23 -ik versben. 
Ott utal az Ézs. 40:3 -ban álló Igére: „Én hívó hangja vagyok annak, aki a 
pusztában kiált: »Készítsetek egy utat az ÚRNAK, egyengessetek egy utcát a 
kietlenben a mi Istenünknek!«“  

Az ő szolgálata által, egy jól felkészült nép lett az ÚR elé vezetve: „Izráel 
fi ai közül sokakat visszavezet az ÚRhoz, az ő Istenükhöz; és ő az, aki az ÚR 
előtt jár az Ilyés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét újra visszavezesse 
a fi ak szívéhez és az engedetleneket az igazak gondolkodásmódjára térítse, 
hogy egy jól felkészült népet állítson az ÚR elé.“ (Luk. 1:16-17). 

 

Mit történik a mi időnkben? 

 

Az Ige-üzenet által, amelyet William Branham közhírré tett, vissza lettek 
vezetve Isten igaz gyermekei az apostoli atyák eredeti hitéhez. 

Az ÚR Isten őrködött az Ő örökérvényű Szava fölött. Hadd mondjuk ki 
hangosan és érthetően: ha tudnánk, hogy mit végzett Isten az egész elmúlt 
idők folyamán, de nem tudnánk azt, amit most a Jézus Krisztus visszajövetele 
előtt ígért és tesz — mi hasznunk lenne belőle? A mi korszakunkban is volt 
egy isteni elhívatás, Branham testvér ismételten tanúskodhatott róla. Itt 
csak egy idézet tőle az 1933. június 11-i eseményről Jeffersonville-ben, az 
Egyesült Államokban: »Ismét hallottam a Szavakat: „Nézz fel!“ És amikor 
felnéztem, leszállt ugyanaz a tűzoszlop, amely Izráel népét is vezette a 
pusztai vándorlásuk idején. Több ezer szemek látták. Egyenesen lejött 
oda, ahol én álltam, és a következőket mondotta: „Amint Keresztelő János 
előfutárként lett elküldve a Jézus Krisztus első eljövetelét megelőzően, 
így előfutára lesz az Ige-üzenet a Jézus Krisztus második eljövetelének az 
egész földre kiterjedően “« (1964. április 12.).  
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Pontosan ez történt az egész föld kerekségén a Branham testvér 
hazamenetele után, és egy isteni valósággá vált. 

Már 1958. június 12 -én azt mondta Branham testvér nekem Dallas-
ban, Texasban: „Frank testvér, te visszatérsz Németországba ezzel az Ige-
üzenettel.“ 

 Megtörtént. Isten mindkettőt megtette: Ő részesített a megbízatásban, az 
Ige-üzenetet közhírré tenni, és arról is gondoskodott, hogy az egész világon 
hirdetésre kerüljön. Természetfeletti dolgok történtek a William Branham 
életében és szolgálatában nem csak 1933. június 11 -én, amikor az első 
bemerítési szolgálatát végezte, hanem az ő összejövetelein is.  

Pál apostol tanúvallomást tehetett arról, hogy az ő elhívatásakor megjelent 
neki a fény. Az Ap.Csel. 9 -ben tájékoztatva vagyunk: „Útközben azonban, 
amikor éppen Damaszkusz közelébe érkezett, hirtelen mennyei fény villant fel 
körülötte; ő a földre esett és hallotta, amint egy hang így szólt hozzá: »Saul, 
Saul! Miért folytatsz te hajtóvadászatot ÉNellenem?« Ő pedig megkérdezte: 
»Ki vagy Te, URAM?« Amaz pedig így válaszolt: »ÉN vagyok Jézus, akit te 
üldözöl! …«“ (3-5 -ig).  

Pál apostol tanúvallomást tett efelől Agrippa király és a nép legkiválóbbja 
előtt:

„… Amikor egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok 
felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba, déltájban az úton láttam, 
ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz 
körül engem és útitársaimat. Mármost amikor mindnyájan a földre estünk, egy 
hangot hallottam, amely ezt kiáltotta felém héber nép-nyelven: »Saul, Saul! 
Miért üldözöl Engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod!« Erre ezt 
kérdeztem: »Ki vagy Te, URAM?« Az ÚR pedig így válaszolt: »ÉN vagyok 
Jézus, akit te üldözöl. Mindazonáltal kelj fel és állj a lábaidra! Mert azért 
jelentem meg neked, hogy szemtanúvá tegyelek, arra nézve, amiket ÉN tőlem 
láttál, és arra nézve, amit ezután fogok neked MAGAMról kijelenteni …«“ 
(Ap.Csel. 26:12-16). 

 Már az Ótestamentumban ki lett nyilatkoztatva a Mózes elhívatásánál Isten 
természetfeletti jelenléte egy égő csipkebokorban. Mózesnek le kellett vetnie 
a cipőjét, mert szent földön állt. Ott maga Isten bízta meg őt a szolgálatra (2. 
Móz. 3). 

Az Ószövetségben az ÚR Isten a felhőoszlop és a tűzoszlop fényében 
jelent meg.  
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A 2.Mózes 13 -ban olvassuk: „Az ÚR pedig előttük ment nappal 
felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, és éjjel meg tűzoszlopban, hogy 
világítson nekik, hogy így éjjel és nappal mehessenek …“ (V. 21). Nem-e 
csodálatos dolog ez? Az ÚR Isten nemcsak, hogy kivezette az Ő népét az 
Egyiptomi rabszolgaságból, hanem az élére állt az Ő kivezetett, kiszabadított 
népének, akivel Szövetséget kötött. Ő vezette és irányította őket és megmutatta 
nekik az utat éjjel-nappal. Menetelésük negyven év időszakán át az Ő népével 
volt — nappal a természetfeletti fényfelhőben és éjszaka a természetfeletti 
tűzoszlop tündöklésében. „… nem tért ki a felhőoszlop nappal és sem a 
tűzoszlop éjjel a nép elől “ (V. 22). 

Még egyszer az utalás a Zsolt 78, 14 -ik versében: „Nappal felhővel vezette 
őket, éjszakánként pedig a tűzoszlop fényével.“ 

A 2. Mózes 40 -ben az olvassuk: „Amikor Mózes így megvalósította 
a művet, beborította a felhő a kinyilatkoztatás sátrát, és az ÚR dicsősége 
betöltötte a hajlékot … Mert nappal az ÚR felhőoszlopa volt a hajlékon; éjjel 
pedig betöltötte a tűzoszlop fényessége“ (33b+38 versek).   

Amikor végre lett hajtva mindaz, amit az ÚR Mózesnek megparancsolt, 
Isten természetfeletti dicsősége leszállt a Szentek Szentjébe, oda, ahol a 
Szövetség ládája állt, és bizonyságot tett így Isten jelenlétéről az Ő népe 
között. 

A megdicsőülés hegyén leereszkedett a természetfeletti felhő és egy hang 
szólalt meg: „Ez az Én szeretett Fiam: Őreá hallgassatok!“ (Márk. 9:7). Az 
Ézs. 4:5 -ben olvassuk, hogy mi fog történni, amikor az ÚR befejezi az Ő 
művét a Sion hegyén: Akkor újra le fog ereszkedni a természetfeletti fényfelhő 
és Isten jelenléte láthatóvá válik: „… akkor teremt az ÚR a Sion-hegy egész 
területe és az ünnepélyes gyülekezet fölött ott nappal gőzölgő felhőt, éjjel 
pedig lángoló tűz fényét; mert mindezek fölött, az ÚR dicsősége oltalom és 
menedék lesz …“ Ő mindig ugyanaz: tegnap, ma, és mindörökké.  

 

Egy szemtanú-beszámoló

Szem- és fültanúként mondom ezt és az ÚR előtti tisztelettudattal: Mint 
mindenki tudja, abban a kiváltságban volt részem, hogy a Branham testvér több 
összejövetelein is részt vehettem. Gyakran mondhatta, amikor a betegekért 
imádkozott: „Most emez és amazon személy fölött van a természetfölötti 
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fényesség, most emez és amaz személy fölött van a tűzoszlop.“ Arról 
a személyről, akiért imádkozott, részletek lettek neki kinyilatkoztatva. 
Szolgálatának sok éve alatt több mint ezerszer mondhatta: „ÍGY SZÓL AZ 
ÚR …“ 

 1950. január 20-án, amikor Branham testvér Texasban, Houston városának 
a nagy Kolosszeumában prédikált, nyolc ezer 
ember gyűlt össze. Beszélése közben James 
Ayers és Ted Kippermann sajtófotósok egy 
néhány felvételt készítettek róla. A fi lmek 
előhívása során kiderült, hogy csak egyetlen 
egy képen lehetett valamit látni, nevezetesen 
Branham testvért, a természetfeletti 
fényfelhővel a feje fölött.  

A washingtoni FBI -nál, a megkérdője-
lezhető dokumentumokért felelős férfi, Dr. 
George J. Lacy megvizsgálta a felvételt, 
és az 1950. január 29-i jelentésében megírta, 
hogy a fény a prédikátor fölött kellett legyen, 
különben a kamera nem rögzíthette volna fel. 
És maga Isten újra és újra megadta a megerő-
sítést.  

1962 decemberében Branham testvér az arizonai Tucsonba költözött, mint 
ahogy az ÚR 1962 márciusában megparancsolta neki. És az történt, hogy 
1963. február 28-án a természetfeletti fényfelhő mindenki számára látható 
volt a kék égen. A felhőben, amely a Sunset Mountain fölött jelent meg, hét 
angyal volt; és ott a következők lettek megparancsolva az Isten emberének: 
„Térj vissza Jeffersonville-be, mert a hét pecsét megnyittatik.“  

Sőt, az 1963. április 19-i közismert „Science” magazin, a kezdőlapon 
jelenítette meg a fényfelhős fényképet. 
Az 1963. május 17-i „Life‟ magazin 
egy cikket tett közhírré a fényfelhő 
fotójával, amelynek címe: „And a 
High Cloud Ring of Mystery‟ („Egy 
magas felhő, egy titokzatos gyűrű‟). 
Dr. James McDonald a Tucson Légköri 
Fizikai Intézetből hosszú cikket írt 
róla, de nem tudott magyarázatot adni 
róla. Mindkét magazint megtartottam 
magamnak. 
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Ismerjétek fel a napot és az Ige-üzenetet! 

 

Ebben az időszakban, a mi URUNK megtartotta és megtette azt, amit 
ezidőre elhatározott. És minden bizonnyal az ígéret beteljesült: „Számítsatok 
határozottan azzal, hogy Én elküldöm hozzátok Ilyés prófétát, az ÚR nagy és 
borzalmas napja eljövetele előtt‟ (Mal. 3:23). Most még mindig a megváltás 
napjaiban élünk (2.Kor. 6:2), a kegyelem idejében. Maga az ÚR azt mondta 
az Ő tanítványainak a megdicsőülés hegyén: „Igen, Ilyés mindazonáltal előbb 
eljön, és újra helyreállít mindent‟ (Márk 9:12). Az utolsó hívás elhangzik, 
és aki Istenből származik, meghallja Isten szent Szavát, és egyedül azt fogja 
érvényesíteni.

Sajnos azt kell mondani, hogy bár az ÚR természetfeletti jelenléte Izrael 
népével volt, a többségük mégis az ő szívükkel eltévelyedtek, úgy hogy 
Istennek esküt kellett tennie: „Soha ne menjenek be az Én nyugalmam 
helyére!” (Zsid. 3:11; 4 Móz. 14:23). Ők bálványimádást űztek és zúgolódtak.  

Pál apostol ráutalt az 1. Kor. 10: 1-4 -ig terjedő versekben arra, hogy minemű 
hatalmas dolgokat végzett Isten közöttük. Az 5-10 -ig terjedő versekben arról 
szólnak, hogy miben tévedtek az izraeliták, és hogyan bűntette meg őket Isten 
érte. Ezután következik a fi gyelmeztetés: „Mindez pedig példaképpen történt 
meg velük, fi gyelmeztetésül íratott meg nekünk, akikre hamarosan eljön a 
világidők vége“ (1. Kor. 10:11).  

A mi korunkban sem használ senkinek arra hivatkozni, hogy mit végzett 
Isten a William Branham szolgálatában, ha a személyével bálványimádást 
űznek, azáltal, hogy az ő hangját „Isten hangjának“ nyilvánítják és téves 
tanításokat terjesztenek. Hihetetlen, hogy mennyi hamis tanítás van terjesztve 
a prófétára és az Ige-üzenetre vonatkoztatva, egészen azon állításig, hogy 
a próféta olyan dolgokat tárt fel, amelyekről a Biblia nem ír, így pl. a hét 
mennydörgésről.  

Egy további biblia ellenes tanítás az, hogy először a halottak feltámadására 
kerül sor, majd a próféta 30–40 napig egy sátorban a „harmadik felvonulásként” 
fogja különleges szolgálatát elvégezni, és csak azután történik az elragadtatás. 
A Galata 1: 8 szerint átok van ezeken az embereken, mert egy más Evangéliumot 
hirdetnek (Jel 22: 18-19). Maga a próféta többször is megismételte: „Ne 
fogadjatok el semmit, hacsak nincs Isten Igéjében megírva!‟

Branham testvér hasonlóképpen gyakran mondta: „Az Ige-üzenet ez: 
Vissza az Igéhez, vissza az eredetihez, vissza a kezdetekhez, vissza ahhoz 
a tapasztalatokhoz, amelyeket a hívők átéltek a kezdetekben! “ Az összes 
titokzatosságok, amelyek Isten Igéjében voltak elrejtve, kinyilatkoztatásra 
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kerültek; erről meg vagyunk győződve. Semmit, de abszolút semmit nem 
szabad az Igéhez hozzáfűzni. (Jel. 22). 

 Egyetlen hazugság sem ered az igazságból (1.Jn. 2:21), és aki az Igazságból 
van, csak Isten Igéjére hallgat és hisz. Az bizonyos, hogy a szent Isten nem 
tudja hitelesíteni a hamis tanokat és a helytelen életeket. „Szenteld meg őket a 
Te Igazságodban: A Te Igéd az Igazság‟ (János 17:17). János apostol azokhoz 
ír, akik felismerték az Igazságot: „... Az Igazság érdekében, amely állandóan 
bennünk lakik és örökké közöttünk lesz‟ (2.Jn. 2). Ámen! 

Az összes tév tanítók hazugok, és kívül maradnak. „És soha oda semmi 
tisztátalan be nem kerül (a szent városba — az Új Jeruzsálembe) és senki 
sem, aki utálatot (vagy: bálványimádást) és hazugságot gyakorol, hanem csak 
azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe‟ (Jel. 21:27).

 Adjon Isten kegyelmet ahhoz, hogy mindenki felismerje, hogy most 
elérkeztünk az utolsó szakaszba, ahol bekövetkeznek és megtörténnek azok 
a dolgok, amelyek szilárdan meg lettek határozva és Isten Igéjében meg 
lettek számunkra ígérve (Ap.Csel. 13:41). Legyen, hogy senkiben közülünk 
ne találtasson a hitetlenség és az engedetlenség szíve. Amit a mi URUNK 
Jeruzsálemről mondott, továbbra is érvényes: „Ha csak felismerted volna 
te is ezen a napon azt, ami a te békességedre szolgál!‟ (Lukács 19:42). Az 
sajátjainak erre hívja fel a fi gyelmüket: „Amikor pedig látjátok, hogy ezek 
elkezdődnek megtörténni, akkor bátorítsátok egymást, és felemelt fejjel 
erősítsétek és lelkesítsétek magatokat; mert közeledik a megváltásotok‟ 
(Lukács 21:28).

Mondjuk el ezt is még egyszer: csak a tiszta szívűek, fogják meglátni az 
Istent. Csak aki készen van, fog bemenni a menyegzői vacsorára. Csak aki 
átélte a teljes megváltást a megbékéléssel és a megbocsátással együtt, és átélte 
a teljes megújulást, csak aki megtapasztalta és átélte a Szent Szellemmel való 
beteljesedést és az elpecsételést, fogja elérni a célt. 

Hadd tárjuk ki még egyszer világosan mindenkinek a szeme elé ennek 
az értelmezésnek a végén azt, amit a mi URUNK a Máté 17:11 -ben 
kihangsúlyozott: „Ilyés valóban eljön először, és mindent helyreállít annak 
megfelelő állapotába‟  (Márk 9:12). A Keresztelő János szolgálata után, a mi 
URUNK megismételte azt, ami az utolsó ígéret második felében a Malakiás 
3:23 -ban áll, tudniillik, hogy az Ilyés szolgálatán keresztül Isten gyermekeinek 
a szívét újra visszatéríti az apostoli atyák hitéhez. 

Ma tanúbizonyságot tehetünk arról, hogy a Szentírás beteljesedett; amit 
a mi URUNK mondott, bekövetkezett. Minden bibliai tanítás vissza lett 
szolgáltatva, mindenekelőtt az Istenség: tudniillik az, hogy Isten nem három 
örökkévaló személyből tevődik össze, hanem kinyilatkoztatta magát Atyaként 
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a Fiúban és azután a Szent Szellem által a gyülekezetben. Úgyszintén a 
hívőkké váltak bibliai bemerítkezése is az ÚR Jézus Krisztus nevében (Ap.
Csel. 2: 38-41), helyre lett állítva. Az utolsó Ige-üzenet által, minden vissza 
lett helyezve az apostolok és próféták eredeti fundamentumára, ahol maga 
Jézus Krisztus a szegletkő.  

A mi Istenünk nagy dolgokat vitt véghez, és most már közel állunk annak 
befejeződésre előtt, ami a Jézus Krisztus visszajövetele előtt fog megtörténni. 
Istennek legyen hála ezért, az ÚR Jézus szent nevében. Ámen. 

Búcsú a havi missziós utazásoktól 

 

Az elmúlt évtizedekben havonta két hetet a missziós utazásokra terveztem 
be, mindig úgy, hogy a hónap utolsó vasárnapján a Zürichi és az első hétvégén 
Krefeldi összejöveteleken lehettem. Ennélfogva összességében több mint 15 
millió repülési mérföldet hagytam magam mögött. Így prédikálhattam a világ 
165 országának sok városában.  

Mármost elértem a 87 -es életévemet. A legjobb egészség ellenére mégis 
nyomokat hagyott az életkor a menésnél, a látásnál és a hallásnál, úgy, hogy 
a hosszú utazások már nem lehetségesek. Azonban az online közvetítések 
révén, a hívők valamennyien minden országból hallgathatják a prédikációkat 
különféle nyelveken és tanúi lehetnek így az összejöveteleinknek. Ilyen 
módon lehetségessé vált globálisan a szellemi gondozás, mint ahogy ezt a 
hívők a világ minden tájáról nagy számban hálásan megerősítik. 

Azt mondhatom: URAM, mármost elbocsáthatod a Te szolgádat békében, 
mert az utolsó Ige-üzenet az egész világon közhírré lett téve. Az én szemeim 
látták az ez időszakra adott ígéret beteljesülését. Az összes igazi hívők meg 
fognak mindent tapasztalni és együtt át fognak élni egész a végig abból, amit 
Isten még tenni fog. Ő ígérte ezt meg és be is fogja teljesíteni. 

Különösen azok számára, akik az elmúlt években világszerte hozzánk 
csatlakoztak, szeretném még egyszer röviden szellemi önéletrajzomat 
áttekinteni: 

1952 óta prédikáltam a Szabad Pünkösdi Gyülekezetben. Az első 
találkozásomnál Branham testvérrel 1955 június 15-én a szálloda recepcióján 
azt mondta nekem a próféta: „Te az Evangéliumnak egy prédikátora vagy‟, 
aztán balra mutatott, és azt mondta: „A feleséged ott áll a bejáratnál.‟  Aztán 
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kezet fogtunk és röviden beszélgettünk egymással. 1958-tól elkezdve 
lefordítottam a Branham testvér prédikációit német nyelvre.

1962. április 2-án maga az ÚR-tól hallható hangon azt a megbízást kaptam, 
hogy hirdessem az Ő Igéjét más városokban.  

Evégett, 1962. december 3-án egy hosszabb beszélgetést folytattam 
Branham testvérrel, amelynél kinyilatkoztatás útján megerősítette két tanú 
jelenlétében a küldetésemet. Közvetlenül ezután felkért, hogy prédikáljak 
az ő helyében Demos Shakarian-nál Los Angeles-ben, úgyszintén Earnest 
Hottonnál is, Oakland-ban, Oregon-ban. Arra is megkért, hogy látogassak el 
Henry Martin -hoz a kanadai Edmontonba, ahol az ő prédikációit hasonlatosan 
lejátszották. Ehhez megadta nekem a testvérek nevét és telefonszámát. A 
beszélgetésünk végén azt mondta nekem: „Frank testvér, ha útra kelsz Indiába 
egy misszió útra, vedd fel a kapcsolatot Paul Lawrie-vel. Ő jelen volt a 
bombayi összejöveteleken, egy evangélista, aki eljött az Egyesült Államokba, 
és bemerítkezett itt a kápolnában az ÚR Jézus Krisztus nevében.“ 

1964-ben tettem meg az első misszió utazásomat Indiába. Ott átéltem 
azt, hogy ezrek jöttek el az összejövetelekre, és mintegy háromszáz hívő 
megkeresztelkedett a prédikáció után. Visszafele jövet, ellátogattam 
Jordániába és Izraelbe. 

A Branham testvér hazamenetelével 1965 decemberében, véget ért egy 
igen fontos időszakasz. 

Elkezdődött egy új szakasz, és az Isten rendjének megfelelően hirdettem 
az Ige-üzenetet az egész világon, először Németországban, Ausztriában 
és Svájcban, majd egész Európában és később az egész világon. Az 
istentiszteleteken tartott prédikációk és az összejövetelek mellett, minden 
lehetőséget kihasználtam arra, hogy a kinyilatkoztatott Igét, rádió- és televíziós 
adásokon keresztül, körlevelek és brosúrák útján közhírré tegyem. 

A próféta temetése alkalmából, 1966. április 11-én, meghívtam Pearry Green 
testvért, hogy jöjjön el és tegyen tanúvallomást arról, amit a saját szemeivel 
látott a Branham testvér szolgálatában, és arról, amit az összejöveteleken 
átélt. De sajnos csak a próféta életéből származó történeteket mesélt el. Az 
első Krefeldi prédikációban teljes lelkesedéssel ezt mondta: „Egy látomásban 
a próféta egy naptárt látott, amely magától megnyílt és az 1977-es éven 
megállt.‟ 1977 -ben mindennek vége lehet, és az elragadtatásnak meg kell 
történnie, így állította. Én voltam a fordítója, és megemlítettem a megjegyzést 
a kalendáriumról az első Körlevelemben, 1966-ban. Később meg kellett 
állapítsam, hogy Branham testvér soha nem beszélt egy naptárról. 

Amikor elérkezett és elmúlt az 1977 -es év, elterjesztették az új tanítást, 
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miszerint a feltámadás az Egyesült Államok nyugati partján zajló nagy 
földrengés idején zajlik le, és majd ezután befejezné a próféta az ő szolgálatát 
egy sátorban. Nem lehet megbirkózni az összes téves tanításokkal — ez 
elpazarolt idő lenne.  

Anélkül, hogy részletesen megvizsgálnánk az összes kérdést, amelyet 
az Egyesült Államok prédikátorai közhírré tettek, azt kell mondani: Senki 
közülük nem tudott egy elhivatottságra utalni. Senki közülük nem hirdette az 
Igét; mindenki az összeillesztett történeteit mesélte el, érdeklődésüket csak az 
idézetek kötötték le: „A próféta azt mondta: …“ 

Ezt Isten dicsőségére mondom: soha nem hagytam el az Ige kereteit, hogy 
elfogadjak egy értelmezést. Ez az, ami ellenem bosszantotta a testvéreket, 
mert ők a próféta idézeteit helyezték az Ige fölé, és nem fogadták el az írott 
Igét, mint végső hatalmat.  

Aztán elérkezett az 1979 -es év, amikor az ellenség kétségeket vetett az 
elhivatottságomra, hogy megbízhatatlannak állítson engem, és elpusztítsa a 
gyülekezetet. A szószéken álltam, amikor röviddel a prédikáció vége előtt 
hirtelen egy nő hangosan felkiáltott: „Itt minden képmutatás! Jertek ki, 
hagyjátok el ezt a helyiséget, és soha vissza ne térjetek, mert itt mindennek 
örökre vége van!‟ Aki hitelt adott annak, amit a nő hangja mondott, a mai napig 
nem lépett be újra az imaterembe. Mindazok, akik elhiszik, amit az ÚR hangja 
1962. április 2-án mondott, és amit Branham testvér két tanú jelenlétében 
1962. december 3-án megerősített, eljönnek a világ minden tájáról, és betöltik 
a helyiséget. És sok ezer csatlakozik online az interneten keresztül, és hallja az 
ezidőre szóló tiszta Ige-üzenetet. Az ÚR megtartotta a Szavát, és nem engedte 
meg, hogy elpusztítsa az ellenség az Ő munkáját. 

Az isteni megbízatás második része 1933. június 11 -ből, tudniillik 
az, hogy az Ige-üzenet a világ minden táján hirdetve lesz, szemeink előtt 
beteljesedik. A Máté 24:14 -ben, maga a mi URUNK azt mondta: „És ezt az 
Isten országáról szóló Evangélium (Üdvüzenet) hirdetve lesz majd az egész 
világon, tanúvallomásul minden népnek, és akkor jön el a vég.“  

 Branham testvér 1962. márciusában utasítást kapott az élelmiszer 
eltárolására, ahogyan április 1-jén arról be is számolt. Amikor a hetedik 
pecsétről beszélt, Neville testvérhez fordult az első tíz perc után, és így szólt: 
„Most el van az élelem tárolva.‟ Hozzám így szólt az ÚR hangos Szavakkal 
1976. szeptember 19-én, vasárnap: „Én szolgám, Én elrendeltelek téged 
a Máté 24, 45–47 -es versek szerint, hogy időben kiosszad az eledelt.‟ Ezt 
továbbadtam minden szolgáló testvérnek és Isten népének. A kiválasztottak 
valamennyien hiszik Isten minden egyes Szavát és tiszteletben tartják az Ő 
döntését. Ők az ÚR gazdagon megterített asztalánál lakomáznak. 
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Én is csak egy ember vagyok, mint Ilyés, Pál apostol vagy Branham 
testvér, de az is igaz, hogy a közvetlen megbízásomat, amelyet az ÚR adott 
nekem, elvégeztem. Itt nem kell megismételnem azokat az utasításokat és 
természetfeletti tapasztalatokat, amelyeket a mi hűséges URUNK az évek 
során adott nekem; ezekről már beszámoltam különböző körlevelekben. 
Minden természetfeletti átélésem igaz, Isten a tanúm. Pál apostolhoz és 
Branham testvérhez hasonlóan mindig meg tudom mondani az időt és a helyet, 
ahol történt. 

Isten kegyelméből, Pál apostolhoz hasonlóan, én is tanúbizonyságot 
tehetek arról, hogy „Isten kiválasztott arra, hogy hirdetője legyek az Ő 
Üdvüzenetének, amelyet az Ő prófétáin keresztül ígért a Szent Iratokban 
előre megígért‟ (Róma 1:1-2), és Isten megbízatását végrehajtottam. A Phil 
1:6 szerint maga az ÚR fogja tökéletesíteni az Ő munkáját: „... éppen ezért 
határozottan meg vagyok győződve arról, hogy Az, Aki elkezdte bennetek a jó 
munkát, a Jézus Krisztus napjáig el is végzi – tökéletesíteni fogja.“ 

„Ímé ezt mondja az ÚR Igéje Zerubbábelnek: »Nem hadsereg hatalmán 
keresztül és nem erőszak által jön létre, hanem az Én Szellemem által történik!« 
— így mondja a Seregek URA‟ (Zak. 4: 6). 

Isten megbízásából munkálkodva 
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Idő - jelek — az idők jelei 

Hevenu Shalom Alechem 

A biblia próféciák beteljesedését tapasztaljuk. Így az éghajlatváltozás a 
végidőnek egy jele. Ez a próféciákban jó előre ki lett jelentve, és közvetlenül 
kapcsolódik az Izrael népéhez és annak visszatéréshez az Ígéret földjére. 

Hadd vessünk csak egy pillanatot arra, amit Isten Ézsaiás prófétán keresztül 
mondott, a 30. fejezet 26. versében: 

„És olyan lesz a sápadt hold fénye, mint az izzó nap fénye, és az izzó nap 
fénye pedig hétszer olyan fényes-ragyogó lesz, mint a hét hétköznapi napjainak 
a fénye abban az időben, amikor az ÚR bekötözi az Ő népének - Izraelnek a 
sérelmeit, a kárát, és meggyógyítja a rajta ejtett sebet.“ 

Az éghajlatváltozás és a fokozódó napsugárzás által okozott globális 
felmelegedés egy ébresztő kell legyen az egész emberiség számára? 

Földrengések és más természeti katasztrófák történnek itt és ott, de az 
éghajlatváltozás univerzális. 

„Ez a tanácshatározat, amelyet az egész földre kiterjedően eldöntöttem, és 
ez azt jelenti, hogy ki van nyújtva a kéz minden nemzetség ellen. 

Mert ha a Seregek Ura készített egy tervet: ki az, aki meghiúsíthatja azt? 
És az Ő kinyújtott kezét: ki fordíthatja vissza?“ (Ézs. 14:26-27). 

Az emberiség felismerte, hogy az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés 
teljes lendületben vannak, és kétségbeesetten keresi a megoldásokat. Ettől 
különösen érintve van a bennünket tápláló mezőgazdaság. Drága idők és 
éhínségek lesz világszerte az eredmény. A szén-dioxid-kibocsátásának a 
csökkentését célzó demonstrációk és programok ellenére megtörténik az, ami 
a Szentírásban erre az időszakra kifejezetten ki lett jelentve.  

A Biblia egyértelmű megszövegezése kimondja, hogy milyen 
összefüggésben áll a hétszer ragyogóbb napsugárzás, nevezetesen az Izráel 
népén okozott károk megtérítésével. 

Titus, a római tábornok és hadvezér elpusztította a templomot és 
feldúlta Jeruzsálemet Kr.u. 70 -ben, és a zsidók szét lettek az egész világra 
szórva. A Konstantin idejében, amikor a római államegyház Athanázius 
alatt kialakulóban volt, megtiltották Kr.u. 321 -ben a zsidóktól a szombat 
megtartását, és szarvasmarha istállókká alakították át a zsinagógákat. Abban 
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az időben alakult ki a keresztény antiszemitizmus, amely mind e mai napig 
folytatódik. 

 Különösen a pápák által elrendelt hét keresztes hadjáraton kellett sokat 
szenvedniük a zsidóknak. Az felbujtás így hangzott: „Bosszuljátok meg rajtuk 
a keresztre feszített vérét!‟ Az első keresztes hadjárat 1069-től 1099-ig tartott, 
több mint 70 000 halott zsidóval és másokkal. Az utolsó 1248 és 1254 között 
zajlott le. A meggyilkolt személyek teljes száma nem pontosan ismert, hogy 
százezrek vagy milliók voltak. A holokausztban, a Shoá-ban 6 millió volt.  

Hadd mondjuk ki újra: a várhatóan előre kijelentett hétszer erősebb 
napsugárzás, összeköttetésben áll Izrael visszatérésével az ígéret földére. 1948. 
május 14 -e óta, újra létezik az Izrael állam, és a közel-keleti békeszerződés 
létrehozására irányuló erőfeszítések teljes lendületben vannak. Az Izrael 
népén okozott sérelmek gyógyulási folyamatban vannak.  

Minden államfő tiszteletben kellene tartsa azt, ami az egyetlen érvényes 

dokumentumban, azaz a Bibliában / a Tórában írva van. Ebben az 
összefüggésben elsősorban Jeruzsálemről és a Templom-hegyről van szó.  

Az első Mózes 22 szerint Ábrahám 4000 évvel ezelőtt fel lett szólítva 
arra, hogy felajánlja fi át, Izsákot, áldozatul a Mórija hegyén, amely később a 
Templom-hegyévé vált: „Aztán Isten/Elohim azt mondta: »Vedd Izsákot, a te 
fi adat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a Mórija vidékére, és áldozd 
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fel őt ott égőáldozatul az egyik hegyoldalon, amelyet majd megadok neked.«“ 
(2.vers). 

Az 1 Krónikák 21:18-25 szerint Dávid megvásárolta a terepet a Jebúszi 
Ornántól: „Mármost az ÚR angyala ezt parancsolta Gád prófétának, 
hogy mondja meg Dávidnak, hogy menjen fel és építsen oltárt az ÚRNAK 
a Jebúszi Ornán térségén ... Így adott tehát Dávid Ornánnak hatszáz sékel 
súlyú aranyat‟, ami körülbelül 600 000 euró vagy 660 000 USD (dollár) mai 
értékben. 

A 2. Krónika 3. része szerint Salamon a Mórija hegyére építette a 
templomot — a Templom-hegyen: „Azután elkezdte építeni Salamon az ÚR 
házát Jeruzsálemben a Mórija hegyen Jeruzsálemben, ahol az ÚR megjelent 
apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, nevezetesen a 
Jebúszi Ornán térségén.‟ Tiszteletet kérek Isten-Elohim előtt és az Ő Szava, 
a Biblia / a Tóra előtt.

Három Isten által megnevezett tanúink vannak: Ábrahám, Dávid és 
Salamon, akik meg vannak említve Jeruzsálemmel és a Templom hegyével 
kapcsolatosan. A három Igevers azt tanúsítja, hogy senki másnak nem áll 
jogában, Jeruzsálemet és a Templom-hegyét magának igényelni. 

 Vegyünk még néhány Igeverset a Szentírásból tekintetbe, amelyek Izrael 
népének visszatéréséről szólnak. Tények nem tagadhatók meg egy ember által 
sem.

„Bizony megkönyörül az ÚR Jákóbon, és Izráelt még egyszer kiválasztja, 
és nyugalmat ad nekik hazájukban.‟ (Ézs. 14:1). 

„Térj haza, Izráel szüze, térj vissza a városaidba itt!“ (Jer. 31:21b). 

„De az ÚR birtokba fogja venni Júdát, mint az Ő tulajdon örökségét a 
szent földön, és ezt követően újból Jeruzsálemet választja“ (Zak. 2:16).  

„Az én URAM AZ ÚR Isten nem tesz semmit anélkül, hogy először 
tanácshatározatát ki nem nyilatkoztatta szolgáinak, a prófétáknak“ (Ámos 
3:7). 

„… az elhagyatott földet újra művelni fogják, míg korábban sivatagként 
- pusztává hevert az összes járókelő szeme láttára. Akkor azt mondják majd: 
»Ez az elhagyatott föld olyan lett, mint az Éden kertje, és a romokban lévő, 
elpusztult és lerombolt városok ma pedig újból megerődítették és népesek‟ 
(Ezék. 36:34-35). Mindezen Szentírások szemeink előtt beteljesedtek. 

Az Ezékiel 47. fejezetében egész pontosan le van az újonnan épült 
templom írva. A 48. fejezetben ismét körvonalazva van az Izrael 12 törzse az 
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ő területükön, mint a Józsué idején, ahogyan Isten előzetesen elrendelte. 

Azok számára, akik felosztották Izráelt, ítélet van bejelentve: „... hogy ott 
ítéletet tartsak fölöttük Izráelért az Én tulajdon népemért, amiért szétszórták 
azt a pogányok között és felosztották az Én országomat‟ (Jóel 4: 2b). 

„Azon a napon emelőkővé akarom tenni Jeruzsálemet minden nép számára: 
mindazok, akik fel akarják emelni, elkerülhetetlenül felhasítják magukat rajta, 
amikor a föld minden népe összegyűl a város ellen‟ (Zak. 12:3). 

Senki sem állíthatja meg azt, ami a bibliai próféciákban erre az időszakaszra 
van kijelentve.  

„És akkor jelek lesznek nyilvánvalóvá a napban, a holdban és a csillagokban, 
és a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek 
tanácstalanságukban‟ (Luk. 21:25).  

Most beteljesedik minden abból, ami az Izraelre vonatkozó végidőre 
szóló próféciákban előre ki lett jelentve. Az éghajlatváltozás és a globális 
felmelegedés egyértelműen rámutat. 

Megmarad továbbra is mint tény az, amit Ézsaiás próféta kijelentett, és mi 
valóban elmondhatjuk, hogy ez a Szentírás beteljesedik most a szemeink előtt. 
Izrael Istene megtéríti az Ő népén okozott károkat, és meggyógyítja a rajta 
ejtett sérelmeket (Ézs. 30:26). 

„De a ti szemeiteket áldottaknak lehet dicsérni, mert látják, és a ti füleiteket, 
mert hallják!‟ (Máté 13:16).

„Felharsan az ÚR ordító hangja Sionról, és mennydörgő hangját hallatja 
Jeruzsálemből, úgy, hogy megrendül az ég és a föld; de az Ő népének 
oltalmazója és menedéke az ÚR és Izrael gyermekeinek erős mentsvára. 
»Akkor megtudjátok és felismeritek majd, hogy Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek, 
aki a szent hegyemen, a Sionon lakom; és Jeruzsálem ezután szent terület lesz, 
amelyen az idegenek soha többé nem mennek keresztül«“ (Jóel 4:16-17). 

„Azon a napon az ÚR megoltalmazza Jeruzsálem lakóit, úgy, hogy azon a 
napon, közöttük a leggyengébb olyan lesz, mint Dávid, és a Dávid háza, mint 
az Isten háza, mint az ÚR angyala az ő élükön‟ (Zak 12:8).

Ezt végül fel fogja ismerni minden nép.

Hevenu Shalom Alechem 
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„Legyetek engedelmesek a felettes hatóságoknak!“ (Róm. 13) 

Megjegyzés: Az összes idézett Bibliaverset legjobb tudásunk és 
meggyőződésünk szerint magyar nyelvre fordítottuk a Hermann Menge német 
Biblia fordításából.  

 
Telefon: 02151/545151

Fax: 02151/951293
E-Mail: volksmission@gmx.de vagy

E.Frank@freie-volksmission.de

Honlap: http://www.freie-volksmission.de

A sokszorosítás és másolás csak a mi beleegyezésünkkel engedélyezett. 
Kiadó: Ewald Frank, Missionar, Postfach 100707, 47707 Krefeld.

Az interneten keresztül lehetőség nyílik a havi összejöveteleket az első 
hétvégén élőben fogni: 

Szombat este 19:30 órakor (közép-európai idő szerint), vasárnap reggel pedig 
10:00 órakor.

A prédikációk tizenöt nyelven hallhatók világszerte. 
Vegyen ön is részt abban, amit Isten jelenleg az Ő üdvhatározatának alapján 

végez.
Kiadó: Ewald Frank, Missionar, Postfach 100707, 47707 Krefeld.


