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

KÖRLEVÉL             December 2020 

Szívből köszöntök minden testvért és testvérnőt világszerte a mi drága 
URUNK és Megváltónk, Jézus Krisztusunk nevében az 1. János 2:27 Igevers-
sel: 

„És ami titeket illet, a Tőle kapott kenet maradandóan bennetek marad, 
és nincs szükségetek arra, hogy valaki valami más egyébre tanítson titeket; 
nem, hanem amint az Ő kenete titeket mindenről tanít, az így igaz és nem 
hazugság; és ahogy megtanított benneteket úgy maradjatok  meg Őbenne!”

Hadd hatoljanak ezek a szavak mélyen minden szívbe és váljanak valóra. 
A próféták a Szent Szellem közvetlen kenete és ihletése alatt álltak, és Is-
ten Igéjében előre közhírré tudták tenni az üdvösség teljes tervét. Ugyanez 
a kenet nyugodott a Megváltónkon. De hiszen Ő volt a Krisztus – a Fel-
kent. A Lukács 4:8-19-ben Megváltónk felolvasta az Ézsaiás 61. részének 
az első versét és a második vers felét: „Az ÚR Szelleme nyugszik rajtam, 
mivel felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek; 
Elküldött engem, hogy hirdessem a foglyok szabadon bocsátását és a vakok 
szemvilágának visszatérítését, az elnyomottak szabadon bocsátását, az ÚR 
kegyelmi esztendejének meghirdetését.” És mi, mint igazi hívők, ugyanazt a 
Szellemet kaptuk, Jézus Krisztusnak ugyanazt a kenetét, ugyanazt a tanítá-
sát, ugyanazt a kinyilatkoztatását. 

Pál apostol közvetlen elhívatást kapott, Isten Szellemének kenete és ihle-
tése alatt állt, és annyira meg volt győződve az általa hirdetett Evangélium-
ról, hogy azt kellett mondania: „Aki egy más Evangéliumot hirdet, átok alatt 
áll!” (Gal. 1:8). William Branhamnak, az Isten ezidőre küldött emberének, 
ugyancsak egy közvetlen isteni elhívása volt, a Szentlélek kenete és ihletése 
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alatt állt, és hirdette az örökérvényű Evangéliumot. Ugyanerről tanúskod-
hatok én is. Amilyen bizonyosan kimond Isten az ÚR egy elhívatást olyan 
biztosan megbízik azokban a prófétákban, apostolokban vagy Isten szol-
gáiban, akiket kijelölt a szolgálatra. Még ma is érvényes, amit az ÚR a Já-
nos 20:21-ben kimondott: “Jézus aztán ismét ezt mondta nekik: »Békesség 
néktek! Ahogyan elküldött engem az Atya, én is akként küldelek el titeket.«” 
Egy isteni küldetés magában foglalja azt is, amit URUNK a János 13:20-ban 
mondott: „Bizony, bizony mondom nektek: aki akkor befogadja, azt, amikor 
Én elküldöm, az engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, 
aki engem elküldött.”

Bevezetésünkben azt írja János apostol, hogy a kenet maradandóan az 
Isten igaz gyermekein marad. Hangsúlyozza, hogy egyetlen hazugság sem 
ered az igazságból (21. vers). Már a 20. versben azt olvashatjuk: „Nektek 
azonban a Szentszellemtől van a kenet és a felismerés teljes birtokában 
vagytok.” Az Ő szavai a 28. versből közvetlenül hozzánk, a mi időnkre 
lettek intézve. „És éppen most gyermekeim, maradjatok meg Őbenne, hogy 
akkor, amikor Ő kinyilatkoztatja magát örömteljes bizodalmunk lehessen, és 
az Ő visszajövetelekor ne kelljen megszégyenülve visszahátráljunk előtte.” 
(1.János 2:28). 

Mi mindannyian várjuk Jézus Krisztus lelepleződését és részt akarunk 
venni az Ő visszajövetelében. Számunkra legnagyobb jelentőséggel bír a 
fi gyelmeztetés: „Gyermekeim, maradjatok meg Őbenne!”. A János 5:5-ben 
azt mondta a mi URUNK: „...aki Énbennem marad, és Én őbenne, az terem 
sok gyümölcsöt; ellenben Énnélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”

Ma teljesedett be ez az Írás

Mi a legutolsó időszakban élünk a Jézus Krisztus visszajövetele előtt. 
Saját szemeinkkel látjuk, saját füleinkkel halljuk, hogyan teljesednek be 
az ezidőre szóló próféciák – legyenek azok az Izráel népének visszatérése, 
vagy háborúk és zavargások, vagy földrengések, éhínségek és járványok. 
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Mindezt előre kijelentette a mi URUNK (Luk. 21.). Mi éppen átéljük a föld-
felmelegedést, az éghajlatváltozást és a természeti katasztrófák minden jel-
legét. Az újszerű, „Korona” név alatt közismert vírus által, amely az egész 
világra elterjedt, minden más lett a földön és soha többé nem lesz úgy, mint 
azelőtt. 

A végidő főismertető jele az Izráel népének visszatérése az ígéret föld-
jére. „Bizony megkönyörül az Úr Jákóbon, és még egyszer kiszemeli Izráelt 
és nyugalmat ad nekik szülőföldjükön....” (Ézs. 14:1). Ez az Igevers szeme-
ink előtt beteljesedett. 1948 óta újra fennáll Izráel állama. A közel keleten 
lezajló legújabb békefolyamat különösen a fókuszba került. 2020-ban az 
Arab Emírségek és Bahrein egy békeszerződést kötött Izráellel az úgyne-
vezett „Ábrahám-szerződést”, mint már azelőtt Egyiptommal 1979-ben és 
Jordániával 1994-ben. További iszlám és más országok hamarosan követik 
példájukat. A Szaúdi-Arábia és Izráel közötti békekötés által várható a béke 
végérvényes áttörése a Közel Keleten – amíg végül is megkötik azt a szer-
ződést, amelyről a Dániel 9:27-ben írva áll. 

Az Izráel államával kötött összes részleges szerződések után a végén a 
legmagasabb tekintély közbenjárásával, amely az egész földön elfogadott, 
meg lesz kötve a szerződés, amelyről Dániel beszél. Amennyiben létrejön 
az a békesség, amely csak látszólagos békesség lesz, ki lesz jelentve: „Most 
uralkodik a békesség és biztonság.” Akkor „rájuk tör hirtelen a végső rom-
lás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és bizonyára nem fognak meg-
menekülni” (1.Thessz.5:3). A békefolyamat kialakulását naponta követhet-
jük a hírekből. 

Az elragadtatás és a békeszerződés kb. egy időben fog megtörténni. Az 
elragadtatással véget ér a nemzetek kegyelmi ideje, és elkezdődik az utolsó 
7 év az ezeréves békebirodalom kezdete előtt. Az első három és fél év fo-
lyamán fellép a két próféta a Jelenések 11. szerint, amelyek szolgálata által 
bekövetkezik az Izráel 12 törzséből a 144.000 elpecsételése. Az utolsó hét 
év felénél fel lesz bontva a szerződés, bekövetkezik a nagy nyomorúság ide-
je, és Jeruzsálem még egyszer szét lesz taposva 42 hónapon át a pogányok 
által (Jelen. 11:2). 
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A mi Urunk visszajövetelénél bekövetkezik a Krisztusban elaludtak első 
feltámadása (1.Thessz.4:13-18). A Jelenések 20:4-6 utal a mártírok feltá-
madására, akik a nagy nyomorúságból jönnek (Jel. 7:13-14). Noha nem 
vesznek részt az elragadtatásban és a menyegzői vacsorán, de bizonyára 
az ezer éves birodalmon: „...akkor láttam azoknak lelkeit, akiket a Jézus 
bizonyságtételéért és Isten Igéjéért lefejeztek, és akik a fenevadat és az ő 
képmását nem imádták, és nem vették fel homlokukra és kezükre a bélyegét. 
Ezek újra életre keltek és királyokként uralkodtak a Krisztussal ezer eszten-
deig. A többi halott nem kelt életre míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az 
első feltámadás: boldog és szent az, akinek része van az első feltámadás-
ban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és Krisztus 
papjai lesznek és vele fognak uralkodni ezer esztendőn át. (Jelen.20:4b-6). 
Az összes többiek az ezer esztendő után a második feltámadásban, amely 
egyidejűleg a végítélet lesz, vesznek részt. (Jel. 20:11-15). 

Ezzel a témával nem akarunk tüzetesebben foglalkozni, viszont felismer-
jük, hogy a végidő nagyon előre haladott. Mi az igazi hívők készenlétére 
fektetjük a hangsúlyt, hogy az elragadtatásban részt vegyenek. (1.Thessz. 
4:13-18). Mindazt tekintetbe véve ami most folyamatban van, álláspontot 
foglalhatunk úgy, ahogy a mi URUNK mondja: „...amikor mindezt látjátok, 
emeljétek fel fejeiteket, mert közeledik a ti megváltásotok” (Luk. 21:28).

Ismételten hangsúlyozhatjuk: Ma teljesedett be ez az Írás szemeink előtt! 
A Máté 24:14-ben azt mondja a mi URUNK: „És az Isten országáról szóló 
Evangélium az egész föld kerekségen hirdettetik tanúbizonyságul minden 
népnek és akkor jön el a vég.” A Jézus Krisztusról szóló örökérvényű igaz 
Evangéliuma még soha eddig nem lett ilyen széleskörűen az egész világ-
ra kiterjedően hirdetve, mint ebben az időben. A múltban, még a reformá-
ció előtt és különösen azóta, már mindig is léteztek szellemi ébredések, de 
egyikükben sem lett az eredeti, teljes Evangélium a Szentszellem kenete 
alatt úgy hirdetve, mint az újtestamentumi gyülekezet alapításánál. Most az 
evangélium hirdetésének meg kell száz százalékosan újra egyeznie a biblia 
tanításaival, pl. az istenségről, a keresztségről, az úrvacsoráról stb., mint a 
kezdetben. A mi Urunkról és Megváltónkról az áll: „Őt azonban kétségte-
lenül be kell fogadja az ég, addig, amíg az isteni üdvrend helyreállításának 
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ideje be nem következik. Erről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája 
által” (Ap.Csel. 3:21). 

Korunkban sok evangélista, egybeértve a karizmatikus mozgalmat is, 
saját evangéliumát hirdették. Mégis azt a legfontosabb ígéretet fi gyelmen 
kívül hagyták, amely a Jézus Krisztus visszajövetele előtt kellett beteljesed-
jen. Úgy amint az újtestamentum Isten üdvtervének beteljesedésével vette 
kezdetét, éppen úgy fog a bibliai próféciák beteljesedésével végződni. A 
Márk evangéliuma 1. fejezetében olvassuk: „A Jézus Krisztus, Isten Fiáról 
szóló üdvüzenetnek a következő kezdete van: »Vegyétek jól tudomásul, ímé 
elküldöm előtted az Én követemet, aki elkészíti előtted az utat» (Mal.3:1a); 
»egy kiáltó hang szól a pusztában: ›Készítsétek az ÚR útját tegyétek egye-
nessé ösvényeit! ‹«  (Ézs. 40:3): így lépett fel keresztelő János a pusztában, 
miközben a megtérés keresztségét hirdette a bűnök megbocsátására. Akkor 
kiment hozzá Júdea egész vidéke és kimentek a jeruzsálemiek is mind, és 
megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében, miközben bűnbocsánatot tar-
tottak” (1-5 versek).

Így az Isten embere mondhatta azoknak, akik az általa hirdetett Igeüze-
netet elhitték: „Én vízzel kereszteltelek meg titeket, Ő azonban Szentszellem-
mel fog megkeresztelni” (8. vers). Amikor Jézus elkezdte az Ő szolgálatát, 
így prédikált: „Betelt az idő és elközelített már az Isten országa; tartsatok 
bűnbánatot és higgyetek az üdvüzenetben!” (15. vers). 

A Szentszellem kitöltetése után, Péter apostol az első prédikációjában 
a Szentszellem ihletése és kenetése alatt a következő szavakat juttatta ki-
fejezésre: „Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjetek meg valamennyien a 
Jézus Krisztus Nevére a ti bűneitek bocsánatára és akkor megkapjátok a 
Szentszellem ajándékát. Mert nektek és a ti gyermekeiteknek és mindazok-
nak, akik még távol vannak, akiket csak elhív magának az ÚR, a mi Istenünk, 
érvényes az ígéret.” (Ap.Csel. 2:38-39). 

Az idő betelt. Most a kegyelemidő végén, éppen úgy, mint a kezdetben, 
átéljük a gyülekezetre vonatkozó bibliai próféciák beteljesedését. Így áll 
például a Malakiás 3:23-ban: „Számítsatok határozottan azzal: Elküldöm 
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hozzátok Ilyés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és borzalmas napja; Ő 
lesz aki az Atyák szívét a fi ak szívéhez téríti és a fi ak szívét az atyákhoz ...”

A keresztelő János szolgálata által az ótestamentumi atyák szíve az új-
testamentumi fi ak szívéhez lett fordítva (Luk. 1:17). A Branham testvér 
szolgálata által beteljesedett ez ígéret második része: az Isten gyermekeinek 
szíve vissza lett vezetve az apostoli atyák hitéhez a kezdetből. Az Úr Jé-
zus igazolta ezt az ótestamentumi ígéretet a Máté 17:11-ben: „Ő pedig így 
válaszolt: »Ilyés csakugyan eljön előbb és mindent újra helyreállít a kellő 
állapotba.«“ Malakiás próféta bejelentette a Szent Szellem ihletése alatt, 
ami Urunk igazolta ezt a Szent Szellem kenete alatt és mindazok, akik most 
a Szent Szellem ihletése alatt tanítva vannak, elhiszik az ígéretet és átélik 
annak beteljesedését. 

Az Úr hazahívta a szolgáját 1965 decemberén, mindazonáltal azóta az 
eredeti bibliai igeüzenet, amelyet ő közhírré tett, Isten megbízásából hir-
detve lett az egész világon. Ezennel azt lehet mondani: aki Istenből van az 
hallgat Isten szavára. Itt azonban úgy szintén fel lehet tenni azt a kérdést is, 
ki hitte el az általunk hirdetett igeüzenetet, és ki előtt lett nyilvánvaló az Úr 
erős karja. (Ézs. 53:1, Róma 10:16). 

A prófétikus szolgálat

Számomra nagy jelentőséggel bír az, hogy Isten emberét, William Bran-
hamot, 10 éven át személyesen is ismertem, részt vettem az összejövetele-
in, ezáltal összeköttetésbe kerültem a Jézus Krisztus teljes evangéliumának 
hirdetésével és az Isten Szellemének természet feletti munkájával, átélve a 
betegekért való imádkozást is. Ami a Branham testvér szolgálatát illeti, így 
az Ámos 3:7 versét  kell kihangsúlyozni, úgy amint azt  ő is gyakran tette: 
„Nem, az én Istenem az ÚR semmit sem tesz addig, amíg tanácshatározatát 
ki nem nyilatkoztatja szolgáinak a prófétáknak.” Ez az isteni tényállás a 
legnagyobb jelentőséggel bír; tiszteletet kérek azelőtt, amit Isten kijelentett.
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Az 5. Mózes 18:15-ben a mi Urunk be lett jelentve mint próféta: „Egy 
prófétát támaszt atyák fi aid Istene közül az Úr, olyant, mint Én, Őreá hall-
gassatok!” Péter apostol beteljesedettnek igazolta ezt az ígéretet Jézusra 
vonatkozóan az Ap.Csel. 3:22-23-ban: „Maga Mózes mondta: ›Egy prófétát 
támaszt nektek testvéreitek közül az Úr a mi Istenünk, olyat mint én: Őreá 
hallgassatok mindenben amit csak mondani fog nektek. És minden lélek, aki 
nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül!‹”  Az Ézsaiás 
42:1-ben az Úr, a mi Megváltónk, szolgának van megnevezve: „Ímé itt, az 
Én Szolgám, akihez ragaszkodok, a Választottam, akiben gyönyörködik az 
Én szívem: Szellememmel ajándékoztam meg Őt, hogy jogszabályt terjesz-
szen a pogányok elé.” Ennek igazolását megtaláljuk a Máté 12:18. versé-
ben: „Ímé az Én Szolgám, akit kiválasztottam, a szerelmesem, akiben szívem 
gyönyörködését lelte! Szellememet akarom neki adni és igaz ítéletet hirdet a 
pogány népeknek.”

Egy igazi próféta Isten szolgája, aki által az ÚR szolgálata közvetlenül 
folytatódik. Prófétaként egy látomásban látja, amit Isten tervbe vett, és szol-
gaként engedelmesen teljesíti azt. Ezt személyesen is elég gyakran átéltem 
a Branham testvér szolgálatában az összejöveteleken, miközben saját magát 
úgy prófétának mint szolgának is említett. Amit prófétaként látomásokban 
látott, szolgaként teljesítette. Így a betegekért való imádkozás közben gyak-
ran megmutatta neki az Úr, hogy ki az a személy, aki az imasorban előtte 
állt, honnan jött és milyen betegségben szenvedett. Szolgaként teljesítette 
megbízatását is kijelenthette például: „Meggyógyultál a rák betegséged-
ből.” Branham testvér hangsúlyozta, hogy az ugyanaz a szolgálat volt, mint 
annak idején az ÚR Jézus, a Megváltónk végzett. Nekem is meg tudta ötször 
mondani kinyilatkoztatás által a szolgálatommal kapcsolódó részleteket.

Tekintettel a látnoki ajándékra Branham testvér ismételten három esetre 
idézett az ÚR szolgálatából: mikor Péterrel legelőször találkozott meg tudta 
neki mondani: „A neved Simon és az apád neve Jónás.” Nátánáelnek meg 
tudta mondani: „Még mielőtt Filep hívott téged, láttalak a fügefa alatt” (Já-
nos 1). Az asszonynak a kútnál meg tudta mondani: „Öt férjed volt, és az 
akivel most élsz, nem a te férjed” (János 4).
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Mindezen évek folyamán a Branham testvér szolgálatában látni és hal-
lani lehetett ugyanezt a prófétikus ajándékot. Ő ismételten mondhatta: „Így 
szól az ÚR: ...” és mindig pontosan bekövetkezett, amit látomásban látott. 
Nemcsak, hogy írva áll: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyan-
az” (Zsid. 13:8), Ő kinyilatkoztatta magát a mi időnkben is szemeim előtt, 
mint Ugyanaz, bűnösöket megmentett, megkötözötteket felszabadított és 
betegeket meggyógyított. Erről tanúskodhatnak hívők milliói. 

Mivel az elmúlt évek folyamán gyakran utaltunk a Branham testvér elhí-
vatására, küldetésére, és arra, amit Isten, az ÚR az ő szolgálata által végzett, 
ma röviden csak egy 1963. febr. 28. eseményre szeretnék utalni, amely Isten 
emberének előre ki lett nyilatkoztatva. Arizonába történt a Sunset Moun-
tain hegyén, kb. 67 km-re Tucson városától: Az Úr leereszkedett a termé-
szetfeletti fényfelhőben, amelyben egyidejűleg hét angyal is találtatott. Ott 
parancsot kapott Jeffersonville-be visszatérni, mivel elérkezett a hét pecsét 
megnyitásának ideje. 1963 március 17.-24. prédikált is az Isten embere a 
hét pecsétről. 

Az USA-ban több folyóiratok is beszámoltak a titokzatos felhőről. Napi-
renden volt a sajtóban, mégis ki vett tudomást róla az összes evangélista és 
prédikátor közül? Mindenkinek meg van a saját programja, de semmit sem 
vesznek tudomásul abból, amit Isten ezidőre ígért. Anélkül, hogy tudatosak 
lennének felőle Isten tanácshatározatát elvetették a saját személyükre néz-
ve, úgy, mint az akkor szellemi vezetők. (Luk. 7:30). Így volt ez a vallásos 
világban a Jézus Krisztus első eljövetelekor és pontosan így van most az Ő 
második eljövetele előtt. Mindazonáltal amennyire bizonyos az, hogy az 
Úr elküldte az Ő prófétáját Jánost annak idején hogy az Írás beteljesedjen 
általa és előkészítse az Úrnak a népet, annyira bizonyos az is, hogy Isten 
emberének William Branham-nak már 1933. június. 11. ,az Ohio folyóban 
tartott bemerítkezés közben, a természet feletti fényfelhőből a következő 
szavak lettek intézve: „Amint el lett küldve keresztelő János Jézus Krisz-
tus első eljövetelét megelőzően, így leszel elküldve te egy Igeüzenettel, 
amely előfutára lesz Jézus Krisztus második eljövetelének.” Ma teljes 
meggyőződésből mondhatjuk: ez a megbízatás el lett végezve.
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Mi az igazi hit

1963. november. 24. tartott Branham testvér egy prédikációt „A három-
féle hívők” címmel. Ebben a prédikációban utal az igazi hívőkre, a látszó-
lagos hívőkre és a hitetlenekre. Ábrahám az igazi hit példájának, sőt „A hit 
atyjaként is emlegetik. „Mert mit mond az Írás? »Hitt Ábrahám az Istennek, 
és Isten ezt számította be neki igazságul«”  (Róma 4:3). Jakab apostol az 
igazi hitet egyesítette a cselekedettel és azt írja, hogy a hit az azt követő 
cselekedetek nélkül, hasznavehetetlen. Ő így kivitelezi: „Avagy nem-e cse-
lekedetekből igazult-e meg Ábrahám, a mi Atyánk, amikor fi át Izsákot fel-
ajánlotta az oltáron? Ebből látod tehát, hogy a hite együtt működött csele-
kedeteivel, és a hit csak a cselekedetek által lett tökéletesítve. Így teljesedett 
be az Írás, amely azt mondja (1.Mózes 15:6): »Ábrahám hitt az Istenben, és 
ez az ő megigazulásának tulajdoníttatott«, és ›Isten barátjának‹ neveztetett 
(Jak. 2:21-23). 

Ha tehát a mi URUNK azt mondja: „Aki hiszen és megkeresztelkedik üd-
vözülni fog” (Mk. 16:16), hogy áll a helyzet azokkal, akik azt állítják, hogy 
hisznek, de a hitbemerítést visszautasítják? Ez esetben nem áll a hit a cse-
lekedettel összeköttetésben. De hiszen nem a mi saját munkavégzéseinkről 
van szó, hanem az Isten Szava iránti engedelmességről, amely igazolja a hi-
tet. Mi legyen mindazokkal, akik azt állítják, hogy hisznek, de azt amit a mi 
Urunk a misszió parancsát, pl. a Mk. 16:16-ot most visszautasítják? Avagy 
igazi hívők az ilyen emberek vagy csak szemfényvesztők? A mi URUNK azt 
mondta: „Aki hisz énbennem véghezviszi ugyanazokat a műveket, amelyeket 
én is teszek ...” (János 14:12) és „Azokat, akik hisznek ezek a csodajelek kö-
vetik: ...”. Csak ha valakit az ÚR Isten az Ő szava által személyesen megszó-
líthat és ígéretében részesíthet, fog az illető hinni, engedelmeskedni annak, 
amit az Ige mond, és az ígéreteket átélni. 

A mi a tettetett hívőket illeti, úgy fájdalommal ki kell jelenteni, hogy 
hitük, tanításuk és imájuk elmegy Isten mellett. Emberek, akik Isten sza-
vára hivatkoznak, de az ő istentiszteleteiken csak önalkotta prédikációkat 
hallgatnak, amelyek csak önmegigazuláshoz vezetnek, úgy ahogy az összes 
vallásfelekezetekben gyakorlatilag történik, azok szemfényvesztő hívők. 
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Közismert, hogy az összes keresztényi egyháznak megvan a saját hitvallá-
suk, sőt amiket még  „apostoli”-nak is neveznek, de voltaképpen az apostoli 
tanításhoz semmi köze nincs. Az úgynevezett „apostoli” mellett még létezik 
a „nicseai” (325 Kr. után), a kalcedoni (381 Kr. után) és még más hitvallo-
mások. 

Mindazonáltal az egy igazi, apostoli hitvallomás csak a bibliában áll az 
újtestamentum hagyatékaként. Az igazi hívőkre még mindig érvényes: „Aki 
hisz énbennem, amint az Írás mondja ...” (János 7:38). Mind azokhoz inté-
zően, akik a saját tanításaikat hiszik, azt mondja az ÚR: „De hiába tisztelnek 
engem, ha olyan tanítások tanítanak, amelyek emberek szabályzatai” (Mt. 
15:9). Mindörökre érvénybe marad: „De eljön az óra, igen, és az most van, 
amelyben az igaz imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát; mert 
az Atya is ilyen imádókat keres magának.” (János 4:23). Itt fel kell tennünk 
a komoly kérdést: kiben hiszünk mi valójában? Hitet tanúsítunk annak, amit 
Isten a Szavában megígért és annak a mi az őskereszténységben gyakorol-
va lett, vagy emberi rendeletekben és emberek által kikoholt tanításokban, 
amelyek egy keresztény egyházban vannak tanítva? 

Hitetlenek nemcsak azok, akik egyáltalán nem tudnak hinni, és akik-
nek Isten nem is létezik. A legnagyobb jelentőséggel bír, amit Isten em-
bere William Branham a hitetlenségről és a paradicsomban bekövetkezett 
bűnesetről mondott. Ez a legfontosabb kinyilatkoztatások egyike, amelyet 
az ÚRTÓL kapott a megváltási tervről. Mindenekelőtt Lucifer volt az, aki 
a mennyben fellázadt és egyenrangúvá akarta magát tenni a Magasságos-
sal, de azután mindazokkal letaszíttatott, akik követték őt. (Ézs. 14:12-15).  
A bűneset a paradicsomban csak azért jöhetett létre, mert a sátánnak sike-
rült a kígyó alakjában Évával társalgást kezdeni és a következő szavakkal 
„Avagy valóban azt mondta volna-e Isten ...?” Kétséget vetett abban, amit 
Isten Ádámnak mondott. Így jött létre a hitetlenség, amely magával hozta 
az engedetlenséget és a csábítás által az egész emberiség be lett a bűnesetbe 
vonva, és ezáltal a halálba rántva. Hogy kihangsúlyozzuk az igazi hitet, azt 
mondta a Megváltónk: „Amennyiben nem hiszitek, hogy Én vagyok, úgy 
meghaltok bűneitekben” (János 8:24). Az igazi hit most is csak azokban le-
het lehorgonyozott, akik valóban hisznek Jézus Krisztusban és abban, amit 
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Isten Szavában kimondott. A hitetlenség mindig azzal a kétséggel párosul, 
amit elvet az ellenség. 

Vizsgálja meg mindenki saját magát, ha igaz-e, Ige szerinti hívő és Isten 
minden egyes szavának teljes szívből hisz-e, minden ígéretben, amit az Úr 
adott, ezt elfogadja-e és bensőségesen össze van-e kötve Istennel. Igazi hívő 
emberek a kiválasztottatokhoz tartoznak, újjá születtek az Ige és Isten Szel-
leme által és minden igazságban vezettetve vannak. Ők hisznek William 
Branham isteni elhívatásában aki a bibliai üzenetet közhírré tette, valamint 
a biblia üzenet hordozójának az Isteni elhívatásában aki az egész világra 
kiterjedően hordozta. 

Az igazi hívők felismerték az ez időre szóló Igeüzenet idejét és óráját, 
amelyben élünk. Kijöttetek minden vallási hagyományból és tanításból, 
amelyek nem bibliai jellegűek, és megszentelődnek az Igazság Szavában. 
Így hangzik a Megváltó imádsága: „Szenteld meg őket a Te igazságodban: 
A Te Igéd az igazság” (János 17:17). Az Istenséggel veszi kezdetét: az igazi 
tanítás csak egy Istenről tanúskodik. A bibliában egyetlen egyszer sem lehet 
a „szentháromság” vagy „hármasságot alkotó Isten” kifejezést megtalálni; 
éppen úgy nincs három örök személyről sem szó. A biblia csak az egy igaz 
Istent ismeri, aki bejelentette az Ő megváltási tervét és Ő maga valóra is 
váltja azt. Ő kinyilatkoztatta magát Atyaként a mennyben, az Ő egyszülött 
Fiában Jézus Krisztusban („Immánuel”: velünk az Isten) a földön és a Szent 
Szellem által munkálkodik a gyülekezetben. A bibliában egyetlen egyszer 
sem lett alkalmazva az a képlet „az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem-
nek Nevében”.

Az igazi hívők a keresztséggel kapcsolatosan is engedelmesek annak, 
amit Péter apostol az újtestamentumi gyülekezet alapításának napján a Szent 
Szellem ihletése által elrendelt (Ap.Csel. 2:38-41). Péter apostol nagyon is 
jól megértette és pontosan kivitelezte a missziói parancsot, hasonlatosan 
Fülöp is (Ap.Csel.8:16), Pál apostol is (Ap.Csel. 19:5) és valamennyi hívő 
az első évszázadokban, azáltal, hogy a hívőkké váltakat bemerítették az Úr 
Jézus Krisztus Nevében. Mert ez az a Név, amelyben Isten kinyilatkoztatta 
magát Atyaként a Fiúban és a Szent Szellem által. Még ma is érvényes az 
Efézus 4:5-ből az Ige: „... egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítkezés ...”.
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A hűséges Úr elküldte a prófétát, hogy elhozza az üzenetet. Arról 
is gondoskodott, hogy az egész világra eljusson. Az Ő Ígérete a 
szemünk előtt beteljesült: "Aztán láttam, hogy egy másik angyal 
repül a magasban a menny közepén, akinek megbízhatóan örök 
üdvösség üzenetet kellett hirdetnie a föld lakóinak, minden nem-
zetnek és törzsnek, nyelvnek és népnek" (Jelenések 14:6).

Ez elért a föld végére, és az ÚR tökéleteséggel befejezi megvál-
tói munkáját (Máté 24:14). Egyedül az ŐVÉ legyen a dicsőség 
Jézus Krisztus, a mi URUNK által. 
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Mindazok, akik most igazán hisznek, engedelmesek és megtapasztalják, 
ami a 2. Kor. 6: 17-18-ban van írva: „Ezért tehát: Ti én népem mennyetek 
ki közülük és váljatok külön tőlük, parancsolja az Úr, és semmi tisztátalant 
ne érintsetek, így Én magamhoz akarlak fogadni titeket, és Atyátokká leszek 
nektek, ti pedig fi aimmá és leányaimmá legyetek, így szól az Úr, a Minden-
ható” Ők azok, akik most átélik a tökéletességre jutást a Szent Szellem 
természetfeletti működése révén. Isten az Úr hatalmasan el fogja küldeni a 
korai és a késői esőt, amint ezt Jakab apostol előre megmondta a Szent Szel-
lem kenete és ihletése által: „Legyetek tehát rendületlenek és határozottak a 
kitartásban, szeretett testvéreim az ÚR eljöveteléig! Fontoljátok meg: a föld-
művelő várja a föld drága és értékes gyümölcsét és türtőzteti magát miatta, 
amíg az meg nem kapja a korai és a késői esőt” (Jak. 5:7). Már Jóel próféta 
bejelentette a Szent Szellem kenete és ihletése alatt: „Ti is Sion fi ai vigadja-
tok és örüljetek a ti Istenetek az Uratok felől! Mert Ő megadja nektek az őszi 
esőt teljes mértékben és záporesőt hullat rátok, korai és késői esőt, ősszel és 
tavasszal, mint régen.” (Jóel 2:23).

Efelől is örvendezhetünk, hogy mi, mint ahogy Péter apostol írta, „Tite-
ket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy 
nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben” (1.Pét. 1:5). Megérkeztünk az utol-
só időbe. Éppen most minden téren józannak és kiegyensúlyozottnak kell 
maradjunk, alkalmazkodva a jelenlegi helyzethez, hogy semmi gyalázatot 
ne hozzunk az ÚR Jézus Nevére. 

Még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a mennyben nem lesznek tév 
tanítás által félrevezetettek. Az Úr megajándékozott kegyelemmel, hogy az 
utolsó Igeüzenet által, amely százszázalékosan összhangban áll az elsővel, 
vissza legyünk vezetve Istenhez és a Szavához és az apostolok tanításához. 
Aki ezt nem tartja tiszteletben, nem ismerte fel Isten kegyelmi látogatásának 
napját (Luk. 19:42-44). 

A Lukács 21-ben az ÚR sok bekövetkezendő dolgot bejelentett, és azt 
mondja a végidőre vonatkozva: „... és a földön pedig kétségbe esnek a né-
pek félelmes tanácstalanságukban ... És amikor látjátok, hogy ezek elkez-
dődnek megtörténni, akkor erősítsétek és lelkesítsétek magatokat felemelt 
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fejjel, mert közeledik a megváltásotok ... Így tehát ti is, amikor látjátok, hogy 
mindezek bekövetkeznek, ismerjétek fel erről, hogy Isten birodalma közel 
van. Legyetek tehát szüntelenül éberek, és könyörögjetek azért, hogy erőre 
kapjatok kimenekülni mind azokból, amik történni fognak, és hogy megáll-
hassatok az Emberfi a előtt!” (Luk. 21). Ő megadta nekünk az Ígéretet „És 
vegyétek jól tudomásul: Ímé ÉN veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig!” (Máté 28:20).

Branham testvér teljesítette az ő prófétikus elhívatását és eltárolta a szel-
lemi eledelt. Én is megtettem a magam részéről, amit az ÚR parancsba adott 
nekem, miközben a prófétikus Igét tanítás szerűen osztályozta, és a szellemi 
eledelt osztottam, ahogy az Úr 1976. szeptember 19. igazolta. (Máté 24:45-
47). Isten kegyelméből a Branham testvér összes nehezen érthető kijelenté-
seit is be tudtam osztályozni az Isten Szavának kereteibe. Ehhez hasonlóan 
kellett Péter apostol is a Pál apostol leveleire vonatkozóan írja: „...Ezekben 
kétségtelenül van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tudatlanok és 
az állhatatlanok ugyanúgy kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesz-
tére” (2.Pét. 3:15-16). Tanúvallomást tehetek arról, hogy én azt végeztem, 
amit Pál apostol annak idején Timóteusnak írt: „Hirdesd az Igét, állj elő 
vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, utasíts rendre, biztass 
a hosszú tűrés teljes bevetésével!”, ahogy az Úr hangos szóval hallhatóan 
Marseille-ben parancsba adta. Ebből kifolyólag csak az Igét prédikáltam és 
mindenféle értelmezést visszautasítottam. 

Mint Pál apostol én is tanúsíthatom: „Mindamellett az Úr mellém állt és 
megerősített engem abban, hogy rajtam keresztül az Igehirdetés elérje teljes 
célját, és a pogányok valamennyien meghallják azt ...” (2.Tim. 4:17).

Minden testvér, akinek valóban isteni szolgálata van, továbbadja a szel-
lemi táplálékot – a kinyilatkoztatott, tiszta Igét. Az Úr asztala még soha 
nem volt ilyen gazdagon megterítve mint most, a mi időnkben. Most buzgó 
imádságban egyesülünk, és maga az Úr nagy hatalommal fogja tökéletesíte-
ni az Ő megváltási művét (Róma 9:28).
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A legvégén, amint Branham testvér látta, a menyasszony Szellem sze-
rinti lépésütembe fog kerülni és Isten meghallgatja imádságainkat, úgyhogy 
nyomban bekövetkezik, amit hitben kimondunk. Ennél fogva az a legfon-
tosabb, hogy megmaradjunk Isten akaratában és Szavában, mert csak így 
nyugodhat rajtunk az Ő tetszése. 

70 év eltelt

1949 pünkösdjén életemet az Úr Jézusnak szenteltem bűnbánati könnyek 
között és részesültem a szellemi keresztségben. Azóta visszatekinthetek egy 
az Úrban gazdagon megáldott hitéletre. Isten kegyelme által 1972 óta hir-
dethettem Isten Igéjét, mindenekelőtt a pünkösdi gyülekezetben. Az 1955-
ös év folyamán részt vettem a Branham testvér által tartott összejöveteleken 
Karlsruhe-ben. Az első összejövetelektől kezdve felismertem, hogy ő egy 
Isten embere és egy rendkívüli szolgálata van, amely Isten üdvtervéhez kap-
csolódik a mi korunkban. 

Az alsó képen látható az egyik olyan összejövetel, amelyre 1955. június 20-
26. lettek a zürichi Hallenstadionba tartva. A másik képen egy karlsruhei-i 
összejövetel látható, ahol Branham testvér 1955 augusztus 12-19. prédikált. 

1958-tól kezdve Isten vezetésével, elkezdtük a Branham testvér prédi-
kációit hangszalagokról lefordítani, így mindenekelőtt létrejött a független 
helybeli gyülekezet, később a missziómű is. 1962. április 2. hallható han-
gon kaptam meg megbízatásomat az Úrtól, amelyet Branham testvér 1962. 
december 2. Isteni kinyilatkoztatás által igazolt és azon kívül utasításokat 
adott nekem, amelyek ehhez tartoznak. 1964-ben tettem meg első utazá-
somat Indiába, és a visszavezető úton ellátogattam Jeruzsálembe. 1966-tól 
kezdve elkezdtem a misszió utazásaimat a szomszédos országokba és azu-
tán világszerte is. A húsz perces prédikációk által, amelyeket a Luxemburgi 
rádión keresztül 1967-1978 között minden vasárnap tartottam, sok embert 
elértem a német ajkú országokban, és meghívhattam őket a különböző vá-
rosokban tartott összejövetelekre. Sok hívő továbbra is az áldott összejö-
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vetelek benyomása alatt álltak, amelyeket Branham testvérrel átéltek. Így 
minden városban megteltek a csarnokok Svájcban, Ausztriában és Német-
országban. Gazdagon megáldott évek voltak Isten országában. 

A két fénykép 1976-ból az egyik Zürichből, a másik Heilbronnból, azt mu-
tatják, hogy Isten áldását adta Igéjének hirdetésére.

1979-ben sikerült az ellenségnek, úgy mint az Éva esetében a paradi-
csomban, kétséget terjeszteni a kérdéssel: „Avagy valóban szólt-e hozzá az 
Úr?” Így meg lett kérdőjelezve az elhívatás és a helybeli gyülekezet majd-
nem szét lett rombolva. Isten azonban nyilvánvalóvá tette a golgotai győzel-
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met, azáltal, hogy a kiválasztottak nem estek áldozatul a félrevezetésnek, és 
a szolgálat mostanáig folytatódhatott. 

2020-ra úgy lettem vezettetve, hogy ne tervezzek misszós utazást. Amint 
mindannyian észre vehettük, a koronapandémia amúgy sem tette volna le-
hetővé. Ugyanezen okból nem tarthatunk ez idő szerint sem nemzetközi 
összejöveteleket a krefeldi misszióközpontban. Nagyon hálásak vagyunk 
Istennek, hogy a kápolnában Isten szavával 1974 óta több ezer hívőt tudtunk 
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szolgálni a világ minden tájáról. Beteljesedett az, amit az Úr parancsba adott 
nekem: „Gyűjtsd össze nekem a népem, hogy hallgassák az Én Szavamat.” 

Úgy ahogy Isten gondoskodott a szellemi eledel eltárolásáról és kiosz-
tásáról, éppen úgy gondoskodott arról is, hogy a kihívás és a visszaszol-
gáltatás ezidőre szóló utolsó Igeüzenete az internet közvetítésén keresztül 
hallható legyen. Amennyiben Isten is úgy akarja, minden hónap utolsó va-
sárnapján, amely a „zürichi vasárnap” fogalom alatt is ismert, nem 14.00 
órakor, hanem mint minden hónap első vasárnapján 10.00 órakor egy pré-
dikációt tartok, amely az internet közvetítése által egyidejűleg különböző 
nyelvekre is fordítva lesz és a közismert csatornákon világszerte is hallható. 
Ezen felül minden szerda és szombat este, valamint vasárnap reggel (Közép 
Európai idő szerint) prédikációkat közvetítünk az 1980-as évekből. Ezeket 
is lefordítják különböző nyelvekre, úgy hogy a hívők, sőt egész gyülekeze-
tek is világszerte hozzá tudnak csatlakozni. 

Ott ahol lehetséges, a szolgáló testvérek továbbra is tartanak összejöve-
teleket. Bárhol a hívők az egész földön a Jézus Krisztus nevében összegyűl-
nek ott közöttük van az Úr (Máté 18:20). Kérlek tegyétek szívügyetekké 
és higgyétek ezt. Most elérkezett az ideje annak, amikor az igazi hívők, 
bárhol is lakjanak a földön, imádságban egyesüljenek, hogy az Úr Isten a 
megváltottak tökéletességre jutását és a menyasszony gyülekezet elkészí-
tését kieszközölhesse mindenütt. Mindazok, akik most hitet tanúsítanak a 
kinyilatkoztatott Igének a bölcs szüzekhez tartoznak és átélik menyasszony 
gyülekezetként az utolsó előkészítést, mert így áll írva: „Azok akik készen 
voltak, bementek a menyegzői vacsorára és az ajtó bezárult mögöttük ...” 
(Máté 25.) Ehhez tartozik a Jelenések 19:7 is: „... és az Ő menyasszonya el-
készítette magát ...” A Bárány vére által átélte a tökéletes megváltást (Máté 
26:28), Isten Szava révén tökéletesen megszentelődött (János 17:17) és a 
Szent Szellem által elpecsételtetik a testi megváltásának napjára az Efézus 
1:13 Igevers szerint: „Őbenne pedig titeket is – miután hallomást szerez-
tetek az igazság Igéjéről üdvösségetek evangéliumáról, és hitre jutottatok, 
eljegyzett a Szent Szellem pecsétjével.”

Sok évre tekinthetek vissza és hálás vagyok, hogy az Úr ismételten szólt 
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hozzám és utasításokat adott. Emberek millióin nagy dolgot végzett és visz-
szavezette őket az igazi hitre. Mint annak idején Simeon (Luk. 2:29) én is 
tiszta lelkiismerettel mondhatom: „URAM, mármost elbocsáthatod békesség-
ben a Te szolgádat, mert saját szemeim látták, hogy az egész föld kereksé-
gén élő népeknek tudomására jutott az eredeti Igeüzenet, amely előfutára a 
Jézus Krisztus második visszajövetelének.”

A következő évre egy valódi felszabadulás esztendejére várunk, amelyet 
a mi Urunk a Lukács 4-ben hirdetett ki, amelyben mindnyájan visszakap-
ják az Istentől kapott örökséget: „... és hirdessetek felszabadulást az ország 
minden lakosának: legyen ez nektek egy kegyelem esztendő (örömünnep), 
amelyben mindenki újra a birtokához jut, és hadd térjen vissza mindenki a 
családjához” (3.Mózes 25:10b).

„Annak pedig tudatában vagyunk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, 
minden dolog a javukra szolgál. Tudniillik azoknak, akiket az Ő eleve el-
határozása szerint kiszemelt. Azokat eleve el is rendelte arra, az Ő Fiának 
hasonmására átalakuljanak: hogy éppen Ő legyen az elsőszülött sok testvér 
között. És azokat, akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, 
azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat részesítette az Ő 
dicsőségében is” (Róma 8:28-30).

Gondoljatok reám és az összes szolgáló testvérre is az imádságaitokban.

Isten megbízásából munkálkodva
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Ha Isten is úgy akarja, és kegyelmet ad, akkor prédikációkat fogok 
tartani,    amelyeket élőben a Közép-európai idő szerint közvetítenek:

•   a hónap minden első vasárnapján 10:00 órakor; 

•  a hónap minden utolsó vasárnapján, az úgynevezett „zürichi        
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vasárnapon”  már nem 14 órakor, hanem 10 órakor.

Online közvetítésre kerül sor:

•    minden szerdán       19:30 órakor 

•    minden szombaton 19:30 órakor

•    minden vasárnap    10:00 órakor

Az interneten keresztül továbbított prédikációk sokak számára nagy 
áldást jelentenek, és ma már különböző nyelveken hallhatók.

Minden adás megtalálható a www.freie-volksmission.de honlapunkon

az „Adások” és a „Letöltések” alatt, valamint a YouTube csatornánkon a 
www.youtube.com/user/FreieVolksmission címen.

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

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

 
Telefon: 02151/545151
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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.

 


