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1 Úgy gondolom, egyfajta bőbeszédű prédikátor vagyok. És tanultság nélkül, úgy 

hiszem, sok embernek nem tűnök prédikátornak. És nem is állítom, hogy prédikátor 

vagyok, csak valami pótkerék. De úgy érzem, van egy Üzenetem Istentől, amit az én saját 

módomon – ez az egyetlen mód, ahogy nekem azt be kell mutatnom, – próbálok 

bemutatni a világnak. És ha nem maradnék azzal az Üzenettel, áruló lennék Isten felé és 

képmutató felétek. Ha egy ember mond egy dolgot és egy másikat hisz, az képmutatás. 

Mindig az igazat kell szólnunk a szívünkből. Hogy amikor az emberek ránk néznek, még ha 

nem is értenek egyet velünk, azt akarjuk, hogy tiszteletreméltó férfiak és asszonyok 

legyünk: hogy szívből szóljunk, azt, ami igaz a mi szíveinkben.  

2 Tavaly, vagy tavalyelőtt, volt kiváltságom elmondani egy keresztény… vagyis 

elnézést, egy karácsonyi üzenetet itt, a Ramadában. És úgy hiszem, arról a témáról 

beszéltem vagy itt, vagy Phoenixben: Miért a kis Betlehem? És úgy gondolom, akkor az itt 

volt tavaly, amikor arról beszéltem: Láttuk az Ő csillagát keleten, és eljöttünk, hogy 

imádjuk Őt. 

3 És, tudjátok, olvassuk a Bibliát, és eltűnődünk azokon a „miérteken”. És ma este 

úgy gondoltam, ha velem maradnátok egy ideig és imádkoznátok velem, próbálnám 

átadni nektek a karácsonyi üzenetemet. Csakis Isten tudja, hol leszünk jövő karácsonykor, 

ha lesz még jövő karácsony ezután. Így, mivel talán ez lesz az utolsó karácsony, amikor 

együtt vagyunk, amíg majd egy másik asztalnál nem ülünk. És az nem ilyen asztal lesz, 

hanem akkor lesz, amikor ismét esszük és isszuk az Úrvacsorát Ővele, az Atya 

Királyságában az út végén. És akkor közeledjünk úgy ma este az őszinteség mélységével, 

mintha ez lenne az utolsó karácsonyi üzenet, amelyen valaha is együtt ülünk.  

4 Ma este egy szokatlan témáról szeretnék beszélni, de néha a szokatlanban találjuk 

meg Istent. Ő szokatlan módon tesz dolgokat. Nem a megszokott módon, hanem 

szokatlan módon, szokatlan időkben, szokatlan helyszíneken; Ő szokatlan. És azt 

szeretném, hogy ez… Ha az Úr megengedi, arról a témáról szeretnék beszélni, hogy: Miért 

kellett pásztoroknak lenniük.  

5 És most, mielőtt közeledünk az Igéhez, amely hiszem, hogy Isten, „Kezdetben volt 

az Ige, és az Ige Istennel volt, és Isten volt az Ige. És az Ige testté lett, és közöttünk 

lakozott.” 



6 Ahogy múlt héten mondtam, vagy két héttel ezelőtt Phoenixben: „Be van 

bizonyítva, hogy vannak olyan földi dolgok, emberek, amelyek most átmennek ezen az 

épületen.” A televízió bizonyítja ezt. Az egy másik dimenzió, a mi természetes szemeink 

és az öt érzékszervünk nem tudja azt felvenni. Nem az, hogy a televízió létrehoz valamit, 

az csak átadja. Egyetlen mozdulatot sem tehetsz az ujjaddal, nem is pisloghatsz… de az be 

van bizonyítva, hogy örökre fel lett véve. Lehet, hogy ott állok, vagy egy ember 

Ausztráliában, lenne itt egy televízió képernyő, nem is csak az, hanem az az ember 

beszélhetne, mozgathatná az ujját, pisloghatna, vagy, még a ruha színe is, amit visel, ki 

lenne vetítve ide a falra; és ő ott Afrikában, Ausztráliában van, világszerte. Látjátok, van 

egy ciklusa az éter hullámainak. Nem tudom azt megmagyarázni, de azt tudom, hogy ott 

van. Úgy gondolom, senki sem tudja igazán megmagyarázni azt. Tehát a televízió képes 

behúzni azt, és valósággá tenni valamilyen eszközök által, hogy azok kivetítsék a falra.   

7 Tehát, ugyanez volt itt, amikor Ádám itt volt. Itt volt a televízió, amikor Illés ott állt 

a Kármel-hegyen. Itt volt, amikor Luther Márton, az a fiatal pap a földre dobta az 

áldozókenyeret, és azt mondta: „Ez kóser! És az igaz ember hit által él.” Itt volt már akkor, 

de mi csak most találjuk meg azt. És így van az, hogy ma este itt van a jelenlétünkben 

Isten, az Angyalok, természetfölötti lények, melyek nem láthatók a természetes látás 

érzékszervével. De egy napon az valóság lesz, éppúgy, mint most a televízió és éppolyan 

megszokott lesz. Tehát ezért van, hogy én hiszem az Igét.  

8 Jézus azt mondta: „Bárki, aki hozzáad egyetlen szót is ehhez a Bibliához, vagy elvesz 

egy Szót Abból, az ő része kivétetik az Élet Könyvéből.” 

9 Ezért hajtsuk meg fejeinket, még mielőtt csak olvasnánk is Azt. Olyan 

méltóságteljes! És bárki, akinek van testi ereje, odalapozhat, de csakis Isten képes 

kijelenteni azt.  

10 És meghajtott fejjel most a por felé, ahonnan vétettünk, és ahová egy nap 

visszatérünk majd, azon tűnődöm… Ebben az ünnepélyes pillanatban, ahogyan 

közeledünk a karácsonyhoz, hogy vajon van-e itt valaki, aki igazán méltatlannak érzi 

magát és szeretné, hogy megemlékezzünk róla ebben az imában? Felemelnéd a kezedet 

Istenhez, – anélkül, hogy a fejed felemelnéd – és mondanád: „Emlékezz meg rólam, 

Uram, ezen a karácsonyon!”? Isten áldjon meg téged!  

11 Szent és Kegyelmes Mennyei Atyánk, Mindenható Isten, Aki kezdetektől van, még 

mielőtt lett volna csillag, vagy egy atom, vagy molekula. Te alkottál minden dolgot a Te 

Fiad, Jézus Krisztus által és mindent ingyen nekünk adtál Őbenne. Köszönjük neked ma 

este, Urunk, ezt a lehetőséget, amit adtál nekünk, hogy összegyülekezzünk, 

figyelmeztetve és tanítva legyünk a Szent Szellem által. És a Szent Szellem veszi a Te 

Szavaidat és kijelenti Azokat nekünk, mivel Jézus azt mondta: „Amikor eljön Ő, az Igazság 



Szelleme, eszetekbe juttatja majd azokat a dolgokat, amiket mondtam és megjeleníti 

nektek az eljövendő dolgokat.” 

12 Istenünk, nincs senki közöttünk és senki a földön, aki méltó lenne, hogy 

magyarázza a Te Igédet, mert meg van írva: „Isten Szava nem saját magyarázatból 

származik.” Ezért Urunk, imádkozunk, hogy adja meg a Szent Szellem nekünk ma este, 

egyen-egyenként azt a részt, amire szükségünk van, hogy betöltse a szívünkben lévő 

éhséget egy Veled való szorosabb járásra. Mi alkalmatlanok, tisztátalanok és méltatlanok 

vagyunk. Add meg Uram, hogy az a Gyermek, Aki megszületett Betlehemben, Aki a 

legtökéletesebb életet élte, az egyetlen tökéletes Ember volt a földön, és váltságul adta 

Magát, hogy megtisztítson minket, tisztátalan bűnösöket, hogy közösségre hozzon minket 

az Atyával, add meg ma este, hogy az Ő Szent Szelleme cselekedje meg azt értünk – az Ige 

prédikálásán keresztül. 

13 Urunk Istenünk, sok beteg van ma a földön, a legjobb gyógyszerek ellenére, amit 

valaha is kitanultunk, és a legjobb gyógyszerekkel és legjobb kórházakkal. És mégis a nagy 

tudományos felfedezéseink mellett több betegség van, mint amit a világ valaha is látott, 

mert több bűn és hitetlenség van annál, amit a világ valaha is látott. Segíts nekünk ma 

este, Nagy Orvos és gyógyítsd meg a betegeket, akik közöttünk vannak! 

14 És add meg nekünk a Szellemet, a karácsony igazi Szellemét! Amikor ma… amikor 

pogány ünneplések vannak, imádják a karácsonyfát, kitalált történeteket egy emberről, 

akit Mikulásnak hívnak és húsvéti nyulakról, és különböző divatokról, amiből az üzleti 

világ hasznot kovácsolt, legyen mindez félretéve, Istenünk. Hadd lépjünk be Krisztusba, az 

Igébe, mert mi ezt az Ő Nevében és az Ő dicsőségére kérjük. Ámen. 

15 Ha odalapoznátok velem a Szentírás olvasására a Lukács Evangéliuma második 

fejezetéhez. Jól hallotok engem? 

 Van hang a mikrofonokban? Jól hallotok engem hátul? Ha igen, emeljétek fel a 

kezeteket! Köszönöm. Az Evangélium Szent Lukács szerint, második fejezet.  

És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, 

hogy mind az egész föld összeirattassék. 

 (Ez az összeírás először akkor történt… …volt Szíria kormányzója.) 

Mennek vala azért mindenek, hogy beírattassanak, kiki a maga városába. 

Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid 

városába, mely Bethlehemnek neveztetik, (mivelhogy a Dávid házából és 

háznépe közül való volt.) 

Hogy beírattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós 

vala. 

És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. 



És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, 

mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál. 

Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és 

vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. 

És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé 

őket: és nagy félelemmel megfélemlének. 

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy 

örömet, mely az egész népnek öröme lészen: 

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 

Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a 

jászolban. 

És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az 

Istent dícsérik és ezt mondják vala: 

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és 

az emberekhez jó akarat! 

És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a 

pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e 

dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. 

Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis 

gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. 

És ezt látván, elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. 

És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik 

mondottak. 

Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala. 

A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok 

felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. 

 Az Úr adja áldását Igéjének olvasására!  

16 Nos, ez egy… Miért pásztoroknak lett kijelentve ez a hatalmas esemény? Ez 

valahogyan meglepő lenne számunkra. Van itt nekem néhány Igevers és egy kis jegyzet, 

amit megpróbálok átvenni, hogy elmagyarázzam nektek a miértjét a tudásom legjava 

szerint. És akkor talán ezután, az Úr az Ő kegyelmével ma este el fogja venni a miérteket 

tőlünk. De… Majdnem mindannyian – úgy gondolom, –néhanap elgondolkodtunk azon, 

hogy minden idők eme legnagyszerűbb eseménye miért pásztoroknak lett kijelentve. 

Miért pásztoroknak lett bemutatva és nem ama nap teológusainak? Ők voltak, akiket 

kiképeztek Annak meghallására. És miért jött el Az úgy, hogy elment a gazdagok mellett 

és a szegényekhez jött el? És miért ment el a tanultak és bölcsek mellett és jött el az 

alázatosakhoz és tanulatlanokhoz? Van ezzel kapcsolatban néhány miért kérdésünk.   



17 És egy másik ok, azt mondanám, figyeljetek, hogy a kisgyermek Betlehemben 

született. Az a Betlehem, ami a zsidó fordításban, ahogyan néhány évvel ezelőtt vettük 

itt, Betlehem azt jelenti, hogy „Isten kenyerének háza.” És bebizonyítottuk az Írásokból, 

hogy Ő nem jöhetett el más helyre. Betlehemet Ráháb és a férje alapította. Ráháb egy 

parázna volt, akinek egy hadvezér udvarolt az Izraeli hadseregből, miután bevették 

Jerikót. És hit által, ő hitt Isten Üzenetének az ő helyzetében, és megmenekült. És 

onnantól, hogy Józsué felosztotta a földet, hogy hol lesznek ők egyenként… 

18 És van egy nagy lecke, amit remélem, hogy valamikor el tudok majd hozni 

Tucsonba, azokról a zsidó anyákról, akik életet adtak azoknak a csecsemőknek. Amikor 

nyögtek a gyermekszülés fájdalmában, ők kimondták a csecsemő nevét, és az elhelyezte 

azt a törzset az ígéret földjén. A nagyszerű dolog az, hogy Isten minden Szava pontosan 

összeillik. Ha az nem illik egymáshoz, az nem Isten Szava, az egy oda nem illő dolog, akkor 

az a te gondolatod, ami nem illik az Igébe. Az mind összeillik.  

19 Így tehát, Ő volt az Élet Kenyere, ahogy múlt héten tanítottuk Phoenixben, vagy az 

azelőtti héten. És mivel az Élet Kenyere volt, nem jöhetett semmilyen más helyre, csak 

„Isten kenyerének házába.” És az volt a miért. Tehát itt, Jézus Betlehemben született és 

Betlehemben volt zsinagóga, nagy vallásos vezetők éltek Betlehemben. Dávid, a nagy 

király-pásztor Betlehemben született és édesapja, Jesse Betlehemben született, nagyapja, 

Obed Betlehemben született. Tehát, végig visszamenőleg Ő Betlehemből jött.  

20 És itt, Jézus, Dávid Fia Betlehemben születik, éppen a nagy katedrálisok árnyéka 

alatt. Akkor, ha azokat az embereket arra képezték és várták a Messiást annyi éve; 

négyezer éve megprófétálták, hogy el fog jönni a Messiás. És aztán ha a Messiás a 

katedrális árnyékában született, miért kellett felmenniük egyenesen a hegyekbe egy 

csomó tanulatlan, képzetlen pásztorhoz, hogy elvigyék a nagy Üzenetet, az első 

Üzenetet? És pásztorokat küldött! Nem a bölcseket, és a tanultakat, hanem pásztorokat. 

Furcsa dolog, ugye? De kell, hogy legyen egy miért valahol… Ha van egy miért, akkor kell, 

hogy legyen válasz a miértre! És senki sem tudja a választ, csak Isten. Ő az, Aki tudja a 

választ.  

21 Tehát emlékezzetek, hogy a Messiás már a városban volt, megszületett a városban, 

egy istállóban; pontosan a nagy katedrálisok mellett, ahol a főpap… és a nagy papok, és 

teológusok, és a bölcsek, és a képzettek, mindannyian ott voltak és várták a Messiást. És 

Ő ott volt, pontosan közöttük! De akkor miért mentek a… ki Júdea hegyeibe a 

tanulatlanokhoz, a képzetlenekhez, a kulturálatlanokhoz, a legszegényebbekhez? Úgy 

nézett ki, hogy ők a legalkalmatlanabb emberek egy olyan feladatra, hogy bemutassák az 

Üzenetet és ki legyenek küldve, hogy elvigyék az Üzenetet.  

22 Tudjátok mi az én véleményem? Lehet, hogy nem nagyon számít, de szeretném 

elmondani a véleményem: hiszem, hogy az Isten bölcsessége miatt volt, mert Ő tudta, 



hogy nem fogadnának egy olyan Üzenetet azon a módon, ahogy eljött. Az nem az ő 

tanultságuk szájíze szerint való volt. Az más volt. Nem olyan volt, mint amit nekik 

tanítottak. Az ellentétes volt az ő teológiai megértésükkel. Az kikerülte minden 

képzésüket, minden tanultságukat, azok semmivé lettek. Azt hiszem, Isten bölcsessége 

volt az, ami tudta, hogy ők nem fogadnának be ilyen Üzenetet.  

23 Tehát a Messiás itt volt és kellett, hogy legyen valaki, aki felismeri azt. És Ő ismerte 

azokat, akik nem keveredtek bele olyan dolgokba. Ő jobban el tudja juttatni az üzenetét 

egy tanulatlan csoporthoz, mint egy kevert csoporthoz, akik annyira beleszoktak az ő 

útjaikba, hogy semmi nem tudja elfordítani őket attól, még Isten Igéje sem.  

24 És most, keresztény barátom, hadd tegyem fel ezt a kérdést, teljes őszinteséggel és 

szeretettel. Azon tűnődöm, ha Ő ma este ugyanezt tenné, és elküldené hozzánk ebben a 

generációban a megígért Igét, ami meg lett ígérve ennek a generációnak, vajon a 

teológusaink és tanítóink és a bölcsek nem utasítanák-e el az Üzenetet ugyanúgy, mint 

ahogy akkor tették? Az ember nem változik, Isten Igéje sem változik. Ő a 

változtathatatlan Isten; Ő nem változik! 

25 Figyeljétek meg, jönnek az Angyalok, és… Jönnek az Angyalok és az Üzenetüket 

olyan alacsony sorú embereknek adják át, amikor voltak ott (földi elgondolás szerint) 

sokkal képzettebbek, mint ezek a szegény, írástudatlan pásztorok. A pásztor volt 

mindenki közül a legtanulatlanabb, nem kellett ismernie semmit, csakis a bárányait. Nem 

kellett tudnia a matematikát. Nem kellett tudnia, hogyan hasítson szét egy atomot. Nem 

volt szüksége semmilyen tudományra. Csakis a bárányait kellett ismernie, ez minden, 

amit tudnia kellett. És Isten, a nagy Bölcsesség és minden bölcsesség Kútfeje és Forrása, 

ilyen személyt választ, (vagyis ilyen személyeket) és elhalad minden jól képzett tudós 

mellett, akit arra képeztek, hogy megismerje Azt. Ez egy dologról beszél, arról, hogy ők 

rossz módon lettek kiképezve. Elment az ország összes fontos embere mellett; ők fontos 

emberek voltak, nagy tanítók, Kajafás, a főpap, és sok egyéb nagyszerű ember, 

mindannyian Izrael hatalmas tudósai, az összes felekezet, és minden büszke teológus és 

Isten elhaladt mindegyikük mellett! Nos, ez Isten bölcsessége.  

26 Figyeljétek meg, a Menny Fensége siet megtisztelni a föld legalázatosabbjait és 

legtanulatlanabbjait. A Menny Fensége lejött, hogy megismertesse Magát a föld 

legalacsonyabbjaival, elhaladva mindenki mellett, hogy megismertesse Magát közönséges 

pásztorokkal; eljön, és odaadja ezeknek a közönséges pásztoroknak minden idők 

leghatalmasabb Üzenetét. Sok nagy üzenethozó volt már eddig. Gondolnánk Noé 

napjaira, a prófétákra és a nagy papokra és így tovább, akik az elmúlt napokban voltak. 

Azok a nagy tanult emberek, királyok, uralkodók, fejedelmek, de itt Ő eljön minden 

Üzenetek legnagyobbjával. Mi volt az az Üzenet? „Itt van most a Messiás!” Értitek? És 



hogy azt megismertesse, Ő elment minden tanult ember mellett, hogy tudassa azt 

alázatos pásztorokkal.  

27 Csak gondoljatok bele, az egész papság, az összes egyházi személy, az összes tanító, 

mind a teológiai képzés, az összes pénz, amit elköltöttek, minden gyülekezet, minden 

tantétel és felekezetek; elment mindezek mellett! Az összes tanulás, amit mind arra 

költöttek… minden misszionárius és minden térítés, az egész tagság, amiről azt 

gondolták, hogy Isten tiszteletére teszik, mégis mindazok közül a legfontosabb Üzenet 

mellett elmentek. Furcsa! Miért? Értitek?   

28 És figyeljétek meg, nemcsak ez, hanem az a legvalószínűtlenebb hely volt egy olyan 

esemény számára. Tehát a pásztorok voltak azok, akik megkapták az Üzenetet. És most 

figyeljétek meg, hogy hol volt az az Üzenet: a legvalószínűtlenebb helyen, ahová bárki is 

várta volna, hogy az eljön. És azon tűnődöm ma este, hogyha mi az Úr Jézus igaz Üzenetét 

várjuk, vajon az nem egy valószínűtlen csoportban lenne, egy olyan helyen, ami… amiről a 

nagy kulturált világ és egyház ma azt gondolná, hogy csak egy csomó eretnek? Azon 

tűnődöm, nem az lenne-e az a hely, ahol megtalálnánk Őt? A legvalószínűtlenebb helyen 

és a legképzetlenebb szószólókkal? A pásztorok semmit nem tudtak a szólásról, csakis a 

bárányokat hívogatták; nos, lehet, hogy ezért jött Az el.  

29 De ott volt a megígért Ige. Figyeljétek meg, újra képes azt megtenni.  

30 Elment az ország összes főembere mellett. Elment az összes főember mellett és 

kijelentetett a senkiknek. Elment az összes főember mellett, akik nagy papi és 

pszichológiai doktori címekkel díszítették magukat és nagy tanultsággal és a nagy 

katedrálisok és efféle dolgok mellett és kijelentette magát a senkiknek. A bölcsesség, a 

Mindenható Isten végtelen bölcsessége tette ezt, hogy megismertesse velük a valaha 

létező legnagyobb Üzenetet: „A Messiás most a földön van.” Micsoda bölcsesség! Csakis 

Istentől jöhetett, aki ismeri a bölcsességet! Minden tudomány és minden iskolázottság és 

minden most hiábavalóvá vált, mert Isten nagy bölcsessége kikerülte azokat. Azért 

ismétlem ennyiszer, mert azt akarom, hogy mélyen lemenjen. Minden hiábavalóvá lett. 

Semmi haszna nem volt. Elment mindezek mellett, hogy Isten bölcsességének szabad utat 

adjon, hogy Isten veszi a senkiket, hogy teremtsen valamiket.  

31 Megállhatnánk itt és beszélhetnénk Jánosról. Megállhatnánk és beszélhetnénk 

Illésről. Senki nem tudja, hogy honnan jött Illés. Csak azt tudják, hogy egyszerűen csak 

feltűnt a színen. A próféták végig a korokon át, senkik voltak. De Isten vette azt… és 

elment az egyházi erkölcsök és tanítások mellett, hogy tegye… hogy megmutassa, hogy Ő 

Isten. Vesz valamit, ami semmi, hogy azzal tegyen valamit. És ahogy ezt teszi, bemutatja a 

bölcsességét és Istenségét, hogy Ő a semmiket veszi. Amikor Ő először embert alkotott, 

vett egy sárgolyót, és embert alkotott abból. Ahol semmi nem volt, csak sár, de Ő embert 

alkotott. És Isten most is veszi a semmiket, hogy tegyen azokkal valamit. És addig, amíg 



azt gondoljuk, hogy vagyunk valamik, addig Isten kezében használhatatlanok vagyunk. El 

kell hagynunk mindent, amit valaha is tudtunk vagy tanultunk. [Branham testvér a torkát 

köszörüli – a szerk.] (Elnézést.) Úgy, mint a nagy Szent Pál, azt mondta, hogy el kellett 

felejtenie mindent, amit valaha is tanult, hogy megismerhesse Krisztust.  

32 Minden iskolázottságuk, minden tanításuk és így tovább, a kárukra munkálkodott. 

Végül megtagadta Őt! Pontosan az az iskolázottság, amit Őérte tettek, hogy higgyenek 

Benne, átfordult, és az Ő legkritikusabb ellenségévé vált, és megfeszítette Őt!   

33 Tudjátok, hogy a történelem gyakran megismétli önmagát? Ez egy ismert tény. Az 

megtörténhet újra, pontosan közöttünk. „Óh,” – mondod, –„ha akkor éltem volna…” Nos, 

tehát, ha tudni akarod, mit tettél volna akkor, nézd csak meg most a te jelenlegi 

állapotodat, és láthatod, hogy mit tettél volna akkor, mert az bizonyosan megmutatja.  

34 Akiket azért képeztek, hogy higgyenek a Szavában, és akkor, amikor az Igéje a 

szemük előtt igazolódott, megtagadták az Igét, ami igazolva lett. Mikor Isten igazolta, 

hogy mit fog tenni, és megmondta, hogy mit fog tenni, és igazolta, hogy mit fog tenni, 

aztán ők megfordultak és „gonosz szellemnek” hívták ezt az embert – és ez mindnyájukat 

elátkozta. Gondoljatok bele, mi történt! Gondoljatok bele, hogy mi okozta számukra; a 

tanultságuk okozta számukra, hogy ne ismerjék fel magát az Igét, ami testté lett a 

napjaikban; pontosan az a tanultság, amit az iskoláikban kaptak a legjobb tanítóktól. 

35 És azt mondod: „Nos, mi nem tennénk meg azt ma.” A tanítóik fölötte álltak a 

mieinknek ma (vagyis inkább kiválóbbak voltak a mi tanítóinknál) és elbuktak. Nekik nem 

volt kilencszázkilencvenhat különböző szervezetük, mint nekünk ma. Úgy három lehetett 

nekik. És abban a háromban, kövessétek végig, egy sem ismerte fel azt a három közül! Ez 

egyszerűen megmutatja, hogy amit az ember tesz, az bolondság Istennek. Értitek?  

36 Tehát, ők nem tudták felismerni Azt. Na most… És ők megtennék ugyanezt a dolgot 

újra.  

37 Az ember… A szándéka jó, az mindig jó. És az ember soha nem változtat a kiállásán, 

soha nem nagyon változtatja meg a módszereit; én a világi emberről beszélek. Az 

emberek mindig dicsőítik Istent, – a vallásos emberek, – azért, amit tett és mindig 

megmutatják az embereknek, hogy mit fog tenni és aztán nem veszik észre, amit Ő éppen 

tesz! Értitek? Egyszerűen csak ez az ember, így van alkotva, mindig ilyen volt. És ti, 

bibliaolvasók, tudjátok ma este, hogy ez az Ige szerint van. Rendben. Ők mindig dicsérik 

Istent azért, amit tett, megmondják, hogy mit fog tenni és elmennek amellett, amit Ő 

éppen tesz. Egyszerűen csak ez az ember szokása.  

38 Az oka, amiért ők ezt tették, a tanítók, véleményem szerint: ők értelmezték az Igét, 

mert mindannyian hittek egy eljövendő Messiásban. Az egész Izrael hitte azt, ők még ma 

is hisznek. De az oka annak, hogy nem ismerték fel Őt, az volt, hogy az Üzenete nem a 

vallási módjuk szerint volt. Ők… az értelmezésük, ami az Igéről volt… a Messiás soha nem 



azon a módon mutatta be Magát, mint ahogy ők értelmezték, hogy majd meg fogja tenni. 

Így, és ezért nem ismerték fel Őt, mert az nem illett az értelmezésükbe. Ahogy már 

ezelőtt is mondtam és újra mondom: „Istennek nincs szüksége senkire, hogy értelmezze 

az Igéjét. Ő a Saját Maga magyarázója.” 

39 Na most, a Biblia azt mondja… Hadd bizonyítsam be nektek most, hogy ez az 

Igazság. Ézsaiás, a próféta, hétszáztizenöt évvel azelőtt, hogy ez megtörtént volna, 

Ézsaiás, a próféta azt mondta: „Egy szűz fogan, és gyermeket szül.” Kétségkívül mindenki 

abban a korban azt gondolta, hogy az ő lányuk lesz az az asszony, mert Ézsaiás azt 

mondta. De, látjátok, ez hétszáz évvel azután volt. De amikor… Istenek nincs szüksége 

senkire, hogy magyarázza az Igéjét, hogy mikor fogja Ő megtenni azt, vagy hogyan fogja 

megtenni. Ő azt mondta, hogy meg fogja tenni és meg is tette!  

40 Isten megígérte, hogy Ő… ott is, az Ézsaiásban, úgy hiszem, a 28. fejezetnek 

körülbelül a 18. versénél. És a Joel 2:28-ban is, hogy az utolsó napokban, az utolsó 

kétezer évben, kiönti Szellemét minden testre. Így szólt: „Fiaitok és lányaitok prófétálni 

fognak. Ifjaitok látomásokat látnak majd. Véneitek álmokat álmodnak.” És azokról a 

dolgokról, amit Ő tenni fog, Ézsaiás így szólt: „Dadogó ajkakkal és más nyelveken szólok 

ehhez a néphez, és ez a Nyugalom.” De ők nem hallgattak Arra. Csóválták a fejüket és 

elsétáltak Mellette. Így szólt: „Isten összes asztala tele lesz hányással és semmi nem lesz 

tiszta.” És ha ez nem egy kép Jeruzsálemről és annak a napnak a gyülekezetéről, az 

eljövendő Messiásról… és ma ugyanaz a kép! Az egyszerűen megismétli önmagát.  

41 Tehát, amikor Isten azt mondja, hogy meg fog tenni egy dolgot, Ő megteszi. 

Függetlenül attól, hogy bárki más mit gondol arról, hogy bárki mit mond, amikor Isten 

szól valami felől, Ő Maga köteles megmagyarázni azt az Igét. És az Ige igazolása az Ő Saját 

Magyarázata. Figyeljétek meg, igazolja a Messiásának Üzenetét. Megígérte, hogy mit fog 

tenni a Messiás, amikor eljön. És amikor Eljött…  

42 És amikor a keleti bölcsek elnéztek délnyugatra, onnan, ahol voltak, Babilonban, 

megláttak egy fenséges csillagot. Tudtátok, hogy nincs egy darabka sem a történelemben 

sehol, hogy bármilyen csillagvizsgáló (ahol ők csillagok által mérték az időt, nagy 

emberek, akik tanulmányozták ezeket a csillagokat)… Nincs sehol olyan feljegyzés, ami 

azt mondaná, hogy bármelyikük egyáltalán látta volna azt a csillagot. Miért? Az nem nekik 

adatott, ők nem kerestek olyasmit. De ezek a bölcsek tudták, hogy fel fog emelkedni 

Jákob Csillaga és ők keresték Azt és Az abból az időből ered, amikor Jézus megszületett 

Betlehemben…  

43 Na most, tudom, hogy a keresztény hagyományunk az olyan, mint az egyházaink, 

össze-vissza dolgok vannak benne. Kimész oda és látsz bölcseket, akik eljönnek, hogy 

imádjanak egy csecsemőt; nincs olyan dolog a Szentírásban. Ők két évvel később értek 

oda, végigmentek a síkságokon, át a Tigris folyón. Egyáltalán nem azért jöttek, hogy egy 



csecsemőt imádjanak, hanem egy fiatal gyermeket, úgy két éves korút. Miért volt az, 

ugyanabban az időben, hogy Heródes megöletett minden gyermeket két éves korig? 

Hogy el tudja kapni a Messiást. Látjátok, ők… Isten igazolta az Igéje által. 

44 És amikor ezek a bölcsek eljöttek Jeruzsálembe… A csillag elvezette őket a világ 

vallási fővárosába, Jeruzsálembe. És amint ők beléptek azokon a kapukon, az a csillag (a 

természetfölötti, ami vezette őket) nem mutatta tovább nekik az utat. Ezek a nagyszerű 

emberek fel-le jártak az utcákon, gazdag emberek, előkelő kárpittal díszített tevéken és 

így tovább… fel-le járkáltak az utcákon és azt kérdezgették: „Hol van Ő, aki a Zsidók 

Királyának született? Láttuk az Ő csillagát keleten.” És annak a nagy vallási fővárosnak, 

két évvel a pásztorok Üzenete után még mindig nem volt meg a válasz és semmit nem 

tudtak Arról. A felekezetek vezetőinek nem volt meg a válasz.  

45 Tehát az zavarta a Szanhedrint és hívatták az írástudókat, hogy jöjjenek és olvassák 

ki. És ők elolvasták Mikeás történetét, a próféta, aki azt mondta: „Te, Betlehem, 

semmiképp nem vagy a legkisebb Júdea tartományai között, mert belőled származik a 

Fejedelem, aki uralkodik az Én népemen, Izraelen.” És miután felolvasták az Írásokat – és 

az még mindig ott volt igazolva a szemük előtt, – még mindig nem fogadták Azt el, habár 

az Írások mondták úgy. És nagyon kétlem, hogy ők ma azt tennék, ha a mai napra 

megígért Írások lennének valósággá téve. Lehet, hogy soha többé nem fogok prédikálni 

nektek, de azt akarom, hogy ezt megértsétek. Ők még mindig nem hinnének! 

46 Az Atya nagy bölcsessége olyan bolondsággá teszi az ember bölcsességét, hogy Ő 

kicsivé teszi az embert. És valójában eljut egy helyre, ahol az ember attól annyira 

szégyellni fogja magát, de nem lesz olyan nagy, hogy elismerje, hogy „tévedett.” Még 

mindig a saját történetével marad, nem számít, mennyire igazolja az Atya, hogy az Ő 

Szava igaz és hogy Ő pontosan azt teszi, amit megígért, hogy tenni fog. Az ember azt 

gondolja, hogy az ő bölcsessége annyira Isten fölött áll, hogy ha az nem a saját 

bölcsessége szerint jön, akkor: „Nos, az nem úgy van.” Ez minden korban igaz, még 

mindig. Látjátok most már, hogy mennyire beleillett az az egész dolog? 

47 Micsoda ihletés ez azoknak a pásztoroknak! Angyalok jöttek le, hogy beszéljenek a 

pásztorokkal, Isten Angyalai jöttek, hogy beszéljenek egy csomó pásztorral. 

48 Azon gondolkodom, hogy volt-e valaha olyan kiváltságotok, hogy beszélhettetek 

egy pásztorral, vagy vele lehettetek egy kis ideig? Ha igen, nem szívesen mondom, de 

szeretnék egy megjegyzést tenni, hogy egy idő után a pásztor olyan sokat van a 

bárányokkal, hogy még úgy is fog nevetni, mint a bárányok (bégetve), úgy beszél, mint a 

bárányok, és olyan lesz a szaga is, mint a bárányoké. Így van, mert ő a bárányokkal van. Ez 

minden, amit ő ismer; a bárányait.  

49 Tehát, az Igazság igazolt Igéje. Amikor ezek a pásztorok, alázatos, tanulatlan 

emberek… Micsoda megtiszteltetés, mennyire illik egy pásztorhoz, hogy üzenetet kapjon 



egy újszülött bárányról. Senki máshoz nem jöhetett, csak egy pásztorhoz. Ezért született 

az istállóban és nem egy házban. A bárányok nem házban születnek, vagy egy rózsaszínre 

festett kórházi szobában. Értitek? Ők az istállóban születnek és a mezőkön.  

50 Ez az oka, hogy Őt elvezették a Golgotára. Nem tudsz rávenni egy bárányt, hogy 

végigsétáljon a folyosón a mészárszékre. Tudtátok ezt? A mészárszék udvarán van egy 

kecskéjük, hogy vezesse a bárányt. És amikor az eljut arra a helyre, ahol a levágás 

történik, az kiugrik, és hagyja, hogy a bárány menjen be. Kell, hogy egy bárányt 

vezessenek; ő nem tudja magát vezetni. Így, ezért kellett, hogy a pásztor eljöjjön a… a 

bárányáért. Amikor ők megtalálták az Isten-gyermeket, pontosan ott, ahol a hírnök 

mondta, amikor megtalálták a hírnök ezen Üzenetét a jászolban, pontosan ott, ahol az 

Angyal mondta, hogy lesz.  

51 Tehát, hallottam, amint emberek azt mondták: „Egy Angyal szólt hozzám, azt 

mondta: ’Ez és az’”. Mennyire nevetséges néha; és hallom, hogy az emberek azt mondják, 

hogy egy Angyal szólt hozzájuk, és azt mondta: „Így és úgy”, ami teljesen ellentétes az 

Igével. Na most, hogy tehetne ilyet egy Angyal? Az egyszerűen nem lehet. És ha Isten azt 

mondta neked, hogy egy bizonyos dolog meg fog történni, – te mondod azt, hogy Ő 

mondta neked, – és az nem történik meg, akkor nem Isten volt az, aki szólt hozzád. Csak 

emlékezzetek, hogy ez így van. Isten nem hazudik. Őbenne nem találsz hazugságot.  

52 Amikor ők megtalálták a Gyermeket, micsoda öröm lehetett számukra! Mivel az 

Angyal adta nekik az üzenetet, ők pontosan azon a módon találták meg, ahogy az Angyal 

mondta és pontosan azon a helyen, ahol az Angyal mondta. Micsoda nagy dolog lehetett 

ez nekik!  

53 Egy jászolban. Miért? Látjátok, mennyire otthon érezték magukat ezek a pásztorok 

az istállóban? Mit gondoltok, mi lett volna ott bent egy teológussal? Csipeszt rakott volna 

az orrára és azt mondta volna: „Vigyetek ki engem erről a helyről!” Értitek? Annyira nem 

illett volna arra a helyre, szenvedett volna.  

54 De látjátok, az „otthonos volt” a pásztoroknak. Isten tudja, hogy hová küldje az 

Üzenetét. Értitek? Pontosan így van. Abban az állapotban, amiben a pásztorok akkor 

voltak, istállóban a Bárányukkal, egy igazolt Üzenettel, amit hallottak. Milyen gyönyörű! A 

Messiás jelenlétében, ami az Üzenetük igazolt Igéje. Amikor a pásztorok meghallották, 

hogy a Messiás a földön van, és eljöttek az Ő Jelenlétébe a saját környezetükben (és azt 

találták, hogy az Üzenet igaz, és ott igazolva lett), hogyan érezhették magukat azok az 

emberek, mikor rájöttek, hogy Isten tette ezt a nagy dolgot értük.  

55 Nos, a tudósok annyira nem illettek volna arra a helyre, olyan körülmények közé, 

hamar elmentek volna. Miért? A hírnök közönséges pásztorokhoz jött. Talán ők még nem 

is… ezek… Talán néhány a pásztorok közül még a saját nevét sem tudta leírni, nagyon 



kétlem. Ismeritek azokat a pásztorokat, akiket Jézus választott, amikor itt volt a földön, 

hogy vigyázzanak a nyájára: „Szeretsz te Engem, Péter, jobban, mint ezek?” 

56 „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek Téged.” 

57 „Tápláld az Én juhaimat!” És a Biblia azt mondja, hogy Péter egy tudatlan és 

tanulatlan ember volt. Mégis pásztorokat választott. 

58 Annak az elmúlt napnak a gyülekezeti tagjai és papjai és annak a napnak jól képzett 

társadalma annyira nem illet volna arra a helyre, egy istállóba. Na most, nem vagyok 

teljesen biztos abban, hogy sokan meg tudtátok érteni (talán ti, városi emberek), hogy 

milyen szaga volt egy júdeai istállónak, hogyan nézett ki, mivel állatok voltak abban az 

istállóban, és milyen lehetett. Nos, néhányan a mai kiválóságok közül annyira nem illettek 

volna arra a helyre, hogy ők még csak be sem tették volna oda a lábukat. De tetszett 

Istennek, az Ő végtelen bölcsessége által, hogy kijelentse Azt azoknak, akik befogadják. 

Annak a napnak a tudósai és bölcsei bizonyosan nem fogadták volna be. Annyira 

megalázó lett volna nekik, hogy egy olyan helyen találtassanak.  

59 Nos, először is, ha visszamentek volna a gyülekezetükbe, és bizonyságot tettek 

volna arról, hogy részt vettek egy olyan összejövetelen és hittek egy csomó tanulatlan 

pásztornak, aki hírt hozott egy olyan jelenségről, kizárták volna őket a gyülekezetükből. 

Kidobták volna őket Betlehem lakói közül, ha tetten érték volna őket, hogy hallgatnak egy 

csomó olyan tanulatlan emberre, mint ezek a pásztorok. Biztosan megszégyenítették 

volna őket, ha olyan közönséges emberekhez társulnak, és… elfogadnak olyan 

eretnekségeket, hogy elhiggyék, hogy Isten az Ő Üzenetét egy csomó tanulatlan 

pásztorhoz küldi el, mikor nekik már minden elő volt készítve ahhoz. Elvesztették volna a 

hovatartozásukat, vissza kellett volna adni a papírjaikat és nem lettek volna elismerve 

annak a napnak a köreiben; mert egy olyan dolog mellé álltak és nem egy jobb álláspont 

mellé.  

60 „Hogy merészeltek!” – mondta volna a pap. „Idejöttök az én szentélyembe egy 

ilyen eretnekséggel, ilyen bolondsággal, hogy valami tanulatlan vademberek ott kint, akik 

nem is jártak… nem is járták ki az általános iskolát. És elhisztek egy olyan üzenetet, hogy 

’Egy Angyal jött le és beszélt velük’?” 

61 De mi lett volna, ha az az ember azt mondja: „Láttam igazolva az Ő üzenetét”? 

62 Az mondták volna: „Hadd adjam át gyorsan a papírjaitokat. És hagyjátok el ezt a 

közösséget!” Az idők változnak, de az emberek nem. Valószínűleg ma is ez történt volna, 

kidobták volna őket a gyülekezetükből.  

63 De a pásztorok teljesen otthon érezték magukat azon a helyen Isten Bárányával. És 

bármely jó pásztor ugyanezt teszi. Amikor a bárányok fölött álló jó pásztor látja Isten 

Igéjét nyilvánvalóvá téve és igazolva azzal kapcsolatban, amit Ő megígért, az a pásztor 



pontosan otthon van. Nem érdekel, miket mond valaki más: „Isten megígérte, és Isten 

megtette.” 

64 Azt mondják: „A csodák napjai elmúltak. Nincs olyan dolog, mint a Szellem 

keresztség. Nincs olyan dolog, mint a Szent Szellem keresztség, az az apostolok számára 

volt.” 

65 De hadd prédikálja csak azt az Igének egy igaz pásztora, a feltámadás erejében, 

hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! Péter így szólt Pünkösd napján: 

„Az ígéret nektek szól és gyermekeiteknek és azoknak, akik messze vannak, bárkinek, 

ahányat az Úr, a mi Istenünk elhív.” Bármikor is hív, az ígéret és ugyanaz az áldás igaz. És 

hadd lássa igazolva azt egy valódi Igéből táplálkozó pásztor, akkor a világ összes teológusa 

sem tudja azt kivenni belőle; mert tudja, hogy Isten mondta úgy és az megtörténik. Ez 

minden. Ez mindig Isten Igéje. Az Igéje testté lett és közöttük lakozott és ők nem tudták.  

66 Ugyanezt ígérte meg ezen a napon. Azon tűnődöm, mi vajon felismernénk-e Azt? A 

büszkék és bölcsek soha nem fogadtak el egy olyan dolgot. És azt hitték, hogy ha van 

olyan dolog a földön, hogy Messiás, annak biztosan az ő felekezetükbe kell jönnie. Vagy 

az ő csoportjuk kapja meg, vagy „Az nem helyes.” Csak gondoljátok át alaposan! Ha az 

nem az ő csoportjukban van, akkor… Tehát megfigyeltétek? Isten soha nem az ő 

csoportjukból választott embereket, hanem azokat választotta, akik nem voltak 

egyikükkel sem összekapcsolódva. Mert az egyik csoport azt mondta volna: „Látjátok, mit 

tettünk?” És ők ma is ugyanezt tennék. De Isten kiválasztja a senkiket, ez az oka, hogy Ő a 

pásztorokat választotta. A pásztorok teljesen otthon érezték magukat az Isten-báránnyal, 

aki közöttük volt, az Ő Igéje testté válva közöttük. A büszkék és bölcsek soha nem 

fogadták el Azt, az elment mellettük.  

67 És elmondhatnánk ezt a máról is, vagy bármi más korról. Ugyanez volt Luther 

Márton napjaiban. Ugyanez John Wesley napjaiban. Ugyanezek a dolgok voltak a 

Pünkösdiek napjaiban. De Isten nem áll meg semmilyen emberi szervezet kedvéért! Az Ő 

Szelleme pontosan tovább halad, hogy igazolja az Igéjét! Annak a saját tanácsuk köreibe 

kellett volna lenni és eljönni, vagy különben nem fogadnák el. Mivel olyan makacs ma az 

összes gyülekezet, hogy majd ők „megteszik ezt-és-ezt a dolgot és egyesítik az összes 

gyülekezetet.” Most egy hírnököt keresnek, aki egyesíteni tudja az összes protestáns, 

katolikus és ortodox hívőt, mindent eggyé, hogy egy nagy egyházat alkossanak.  

68 Nos, testvéreim, volt kiváltságom prédikálni több száz különféle vallásnak és 

mindegyikben vannak jó emberek. De most, emlékezzetek, prófétálok: „Minden 

szervezetnek el kell fogadnia ezt, vagy nem lehet szervezet. Az kényszerít téged.” 

Olvastátok ma a tucsoni újságot, ahol egy katolikus pap segített felszentelni, az 

újságban… segített felszentelni Missouriban egy protestáns papot? És kik voltak, akik 



elismerték azt? A presbiteriánusok, baptisták, reformátusok és az Isten gyülekezetei. Az 

benne van ma a tucsoni újságban.  

69 Ó, ez megdöbbentő! Nem az emberek abban, hanem az egyházi, kormányzati 

vezetők azok, akik kicsavarják azt a dolgot, a rendszer, ami belehúz téged abba, akár 

akarod, akár nem. Többé nem lehettek szervezet úgy, hogy megmenekülnétek attól a 

haragtól, ami eljön a földre és meglátjátok, hogy az nem úgy van-e. Lehet, hogy már nem 

leszek itt, amikor az megtörténik; nézzétek majd vissza ezeket a kazettákat! És akkor, ha 

az nem úgy volt, akkor egy hamis tanú vagyok. Ha úgy van, akkor az Igazságot mondtam.  

70 Ők azt „valamiféle gonosz szellem munkájának” nevezték volna, a saját pozitív 

gondolkodásukkal szemben. Olyan sokat hallunk ma a pozitív gondolkodásról: „csak 

vegyél az elmédbe valamit és gondolkodj arról pozitívan”. A gonosz is meg tudja azt 

tenni! Csak egy dolog van, ami minden fölött áll és az Isten Szava. Ha a gondolataid 

ellentétesek az Igével, akkor felejtsd el a gondolataidat. Gondolj az Igére! 

71 „A Messiást” – gondolták, – „nem lehet egy olyan helyen, olyan rendetlenségben 

megtalálni.” 

72 El tudtok képzelni egy előkelő, nagy főpapot, vagy papot, kifényesítve a 

teológiában, hogy lejönne egy istállóba, ami tele van trágyával? És elfogadná az Üzenetét 

egy szegény, alázatos pásztornak, akinek nincs iskolázottsága, és eljönne, azt mondaná: 

„Látjátok, be tudom bizonyítani nektek, hogy ez Az a Csecsemő, Ő a Hírnök”?  

73 És tudjátok, mit mondtak volna azok az emberek? „Az az ember őszinte, nagyon 

őszinte abban, amit mond, de ő teljesen téves!” 

74 Láttam embereket, akik olyan jó életet élnek, hogy el sem hinnék, nem tudnának 

semmit mondani róluk, de mégis azt mondják: „Ő őszintén téved. Egyszerűen nem tudja, 

hogy miről beszél. Isten, Ő nem tenne olyan dolgot.” 

75 De itt nekik megvolt a bizonyíték! És a bizonyíték után: „Menjetek fel oda az 

istállóba és nézzétek meg, nem ott fekszik-e a Gyermek!” 

76 Azt mondanák: „Téged megrontott valami gonosz szellem, az vett rá, hogy ilyet 

mondj.” Mégis az Isten Igéje szerint volt! És ők túl vakok voltak, hogy meglássák Azt, mert 

a teológiájuk megvakította őket. Micsoda tragédia! 

77 „Egy olyan helyen találnák meg? Olyan rendetlenségben, mint ami ott volt? Egy 

istállóban?” Amikor volt egy gyönyörű helyük az Ő számára, hogy eljöjjön, nekik minden 

elő volt készítve Számára, hogy jöjjön és aztán belegondolni, hogy Ő lejönne (és elmenne) 

és nem az ő tanítóiknak hozná az Üzenetet? „És azt egy csomó tanulatlan pásztornak 

adná? Aztán úgy hozná el a Saját Fiát, hogy egy istállóban szülessen meg? Egy közönséges 

béristállóban? Nos, egy szénával teli jászolban? Hát, ez nem lehet így!” Ők nem hitték 

volna el, mert Az olyan alázatos volt.  



78 És Az olyan egyszerű, így a bölcsek mindig átnéznek fölötte. Az olyan egyszerű, 

hogy összezavarja őket. Ők valahol ott messze kint keresték Istent, amikor Ő pont itt van. 

Értitek? Keresnek valamit messze odaát, amikor az pontosan itt van velük most: Krisztus, 

feltámadva a halottak közül, ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.  

79 Minden nagy dolguk mellett elment. Pedig az természetesen az Igazság volt, hogy 

„ott volt a Messiás.” Mi tudjuk ezt ma. Ma mi elhisszük. Ma mi elfogadjuk.  

80 De akkor, ha Isten megígért valamit erre a Karácsonyra, megígért valamit erre a 

napra, és bizonyítja, hogy Az úgy van és mi mégis elsétálunk Attól, mert Az nem a 

felekezeti ízlésünk szerint jön, akkor éppen ugyanabban a csoportban vagyunk, mint 

amiben ők voltak (akkor régen azon a napon), akik elmentek Mellette;. Ezért vagyunk 

olyan zűrzavarban ezen a karácsonyon.  

81 Jézus Krisztus nem halott, Ő él. Ő itt van ma! A Biblia azt mondja: „Ő ugyanaz 

tegnap, ma és mindörökké.” Ő azt mondta, a János 14:12-ben: „Aki hisz Énbennem…” 

Nem az, aki névleges hívő, aki csak mondja, hogy hisz. „Aki hisz Énbennem, az is meg 

fogja tenni azokat a cselekedeteket, amiket Én teszek. És többet is tesz majd ennél, mert 

Én az Atyához megyek.” És láttam Őt a saját életemben, hogy többet is megtett 

ugyanazokból a cselekedetekből (amit Ő akkor tett), mint ami meg van írva a Biblia 

lapjain. És ez elmegy a bölcsek feje fölött és kijelentetik a kisgyermekeknek, akik tanulni 

akarnak; ahogy Jézus imádkozta. Ez igaz, Ő többet tett, mint… Láttam az én napomon, a 

szolgálatom harminchárom éve alatt, láttam Őt többet megtenni, mint amit olvastam 

Róla, hogy a Bibliában megtett; többet megtenni ugyanabból a dologból.  

82 De nem számít, hogy mit tett Ő akkor, gondoljátok, hogy a Szanhedrin hitt Neki? 

„Hát” – mondták, – „téged valami megbabonázott.” De hol hibáztak, megérteni… Nem 

azt megérteni, hogy mit mond a hitvallásuk, hanem azt, hogy mit mond az Ige arról, amit 

a Messiás tenni fog azon a napon. És itt követünk el hibát ma, hogy nem kutatjuk az 

Írásokat. Jézus azt mondta nekik: „Kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy 

abban van az Örök Életetek, pedig Azok tesznek bizonyságot Rólam. Azok elmondják 

nektek, hogy ki Vagyok.” 

83 Figyeljétek meg, Isten tudta előre, hogy azt fogják tenni, pont ez a miértje, hogy 

Neki azt pásztorokhoz kellett elvinnie. Tudta, hogy nem tennék, hogy nem fogadnák Azt 

el. Nos, értitek, miért kellett pásztoroknak lenniük? Miért a pásztorok? A teológusok nem 

fogadták volna el. Miért megint pásztorok? Eljönne Az úgy, hogy ellentétes az Igével? 

Nem! Ők pásztorok voltak, ismerték a bárányokat; és Ő annak született, egy bárány. 

Figyeljétek meg, Ő volt a Bárány! Egyedül az ő fajtájuk fogadta el Őt. A pásztor volt az 

egyetlen, aki elfogadna egy Bárányt. Ők tudták, hogy hogyan viseljék gondját és így van ez 

ma is, amikor megkapjuk a Bárány Üzenetét.  



84 Milyen meglepő! A legalázatosabb, tanulatlan emberek magasztalják Immánuelt 

egy istállóban. A leg… És voltak ott kint emberek ugyanazokban a napokban és tanították 

a teológiájukat. Nagy tömegeket vonzottak mindenhonnan, az egész országból, jöttek az 

áldozatukkal, amiről Jehova azt mondta, hogy „bűz az orrában.” És itt voltak az alázatos 

pásztorok egy istállóban, amint imádják Immánuelt; Maga Isten lett testté és egy 

istállóban feküdt. Látjátok, hogy mi a nagy tanultságunkkal és fejünket magasan hordva, 

mintha tudnánk valamit és Isten elmegy az egész mellett. Értitek? Ő azt teszi, amit 

megígért és mindig azt teszi. De gondoljátok el, hogy ezek az alázatos pásztorok ott kint 

imádták Immánuelt egy istállóban! Ez nagyon meglepő. Biztosan! 

85 Aztán kint… Miután imádták Őt és rájöttek, hogy az az Üzenet, amit prédikáltak, 

igazolva lett, ők… kimentek és dicsérték Istent az Angyal legcsodálatosabb Üzenetével. Na 

most, hasonlítsátok ezt össze a mával! Csak álljatok meg egy percre és gondoljatok bele! 

Az emberek ott kint imádják Istent és dicsőítik Őt azért amit láttak, amit hallottak, amiről 

tudták, hogy az Igazság, azzal az Üzenettel, ami hihetetlen volt az értelmi gondolkodás 

számára. Az ellentétes volt minden vallásos gondolkodással és az mégis az Igazság volt! Ez 

az Igazság! Ők hitték Azt. És mégis, milyen bolondság tud lenni az emberi bölcsesség! Az 

mondták, hogy egy Angyalkórus énekelte neki az első karácsonyi éneket. El tudjátok azt 

képzelni? Hogy egy pásztor, aki nem tudta leírni a nevét, akinek olyan szaga van, mint egy 

bárányistálló, sétál végig az utcán és azt kiáltozza: „Dicsőség Istennek a Magasságban! 

Tudjuk, hogy Ő a földön van!” 

86 A pap azt mondta: „Ennek az embernek elment az esze. Nézzétek meg a könyveket, 

hogy tagja-e a mi gyülekezetünknek! Bizonyára zavarba hoz minket az etikátlan 

tanításaival. Tüntessétek el a szemünk elől! Nem fog minket zavarba hozni az emberek 

előtt.” 

87 Nos, lehet, hogy kínosan érzed magad az emberek között és dicsőséges vagy Isten 

szemében; vagyis hozd meg a döntésed, és ne feledd, a napnak vallási ízlése nem passzol 

Isten Igéjéhez. Annak nincs kilencszázhatvankilenc különböző ízlése. Az egy íz, egy Ige, 

egy Isten. Ez minden. 

88 Tehát azt mondták, hogy Angyalok énekelték nekik az első karácsonyi éneket és azt 

is mondták, hogy „egy Angyaltól kaptak Üzenetet”. Egy Angyal jelent meg nekik és adott 

nekik egy Üzenetet és elmentek és rájöttek, hogy az az Üzenet az Igazság. És azt 

mondták: „Ezenkívül az Angyal elénekelte nekünk az első karácsonyi éneket.”  

89 „El tudjátok képzelni?” Azt mondták: „Az a szegény fickó”. Köztük soha nem történt 

semmi ilyesmi, tudjátok, ezért az valamiféle furcsa tanítás volt nekik. És ez az oka, hogy 

nem tudták Azt megtalálni a Szentírásban, nem számukra volt, hogy megtalálják. 

Hihetetlen a bölcseknek, eddig még semmi hasonló megtapasztalás nem történt velük. 

Hihetetlen, de még mindig Az volt az Igazság. Ez az Igazság, tudjuk, hogy Ez az Igazság. 



Gondoljátok el! Krisztus első megtértjei és első gyülekezete pásztorok voltak, nem papok; 

pásztorok, juhászok. Miért pásztorok? 

90 Figyeljétek meg! Kimentek dicsérve és magasztalva Istent azért, amit láttak és 

hallottak; hallották, amint az Angyalok első alkalommal emberi lénynek énekelnek. 

Azelőtt még soha nem énekeltek Angyalok egy emberi lénynek sem. És nézzétek meg a 

kórusokat, hogy hogyan álltak ott és gyakoroltak, képezték a hangjukat, „énekelnek majd 

a Messiás megszületésekor” és ez elment mindazok mellett! És az Angyalok lejöttek és 

közönséges pásztoroknak énekeltek, akiken nem papi ruhák voltak, hanem pásztorok 

ruhái. És nézzétek meg, ki kapta meg az első Üzenetet; az hihetetlen. 

91 És hol lett az odaadva; nem katedrálisokban, hanem a pusztában, kint a pusztában, 

ahová eljött az Úr Angyala. Nem a gyülekezetben, a pusztában. A gyülekezetben még csak 

nem is fogadták. Azt gondolták, hogy fogadják és azt gondolták, hogy nekik megvan Az, 

de Isten bizonyította, hogy tévednek. „Ő képes ezekből a kövekből is gyermekeket 

támasztani Ábrahámnak.” Így van. 

92 Az első alkalom, amikor valaha is Angyalok énekeltek egy ünneplésen, a Mennyben 

volt. Ha megnézitek a Jób 38:7-t, (mivel látom, hogy néhányan jegyzeteltek), amikor Isten 

először eltervezte, hogy létrehozza az első teremtését, a földet. Jób egy nagy és okos 

ember volt és neki mindenféle bölcsessége volt. Azt mondta: „Amikor felmegyek a piacra, 

a fiatal hercegek mind meghajolnak előttem és csak szeretnének egy kicsit a 

bölcsességemből.” És nem értette, hogy miért kellett, hogy úgy bánjanak vele.  

93 És így Isten megkérdezte tőle, azt mondta: „Övezd fel magad, mint férfi, mert 

lejövök, hogy beszéljek veled.” És amikor Isten lejött egy forgószélben, így szólt: „Jób, hol 

voltál, mikor lefektettem a föld alapjait? Amikor a hajnalcsillagok együtt énekeltek és 

Isten fiai örömükben kiáltottak, hol voltál akkor, Jób?” És ő akkor csüggedt volt. „Hol 

voltál?” 

94 Látjátok, az első alkalom, amikor valaha is Angyalok énekeltek egy ünneplésen, a 

Mennyben volt. De az első alkalom, amikor ők a földön énekeltek, az a pásztorok előtt 

volt, Isten, Immánuel születésekor a földön; az első emberi lények, akik valaha is Angyalt 

hallottak énekelni, alázatos pásztorok voltak.  

95 Amikor vesszük a mi festett arcú asszonyainkat, vágott hajjal, rövidnadrágot viselve 

és egyfajta gyülekezeti köntöst húzunk rájuk, és felállítjuk őket és úgy énekelnek, mintha 

valamik lennének és akkor azt gondoljuk, hogy Istennek meg kell azt hallgatnia? Neki ott 

vannak az Angyalai, akik azzal foglalatosak, még azelőttről, hogy Ő embert teremtett 

volna. Aha. Menjetek el és éljetek… És olyan ruhákat viseltek, ami utálatosság Isten előtt, 

akkor hogyan várhatjátok el azt, hogy Istentől legyen? Azt mondod: „Hát, én ehhez 

tartozom…”  



96 „Hol voltál, amikor lefektettem a föld alapjait? Mondd meg Nekem, hová 

rögzítettem azt! Hol van a tengely, amin forog? Hol voltál te akkor?” Azt gondolod, hogy 

Istennek kérni kell a mi bölcsességünkből? A mi bölcsességünk csak bolondság Őelőtte. Ő 

azt teszi, amiről megmondta, hogy tenni fogja.  

97 Tehát figyeljétek meg, Isten éppen készül létrehozni egy másik teremtést! Ő teremt 

egy halandó földet, halandó életet. Az Angyalok a Mennyben énekelnek. De itt Ő egy új 

Életet teremt, Örök Életet az ember számára és Ő énekel Angyalokon keresztül; az 

alattvalóinak a földön, nem a Mennyben. A Mennynek volt Örök Élete. Értitek? És Ő 

énekelt… azok énekeltek a Mennynek, amikor a halandó teremtés bejött, és itt a 

halhatatlan teremtés jön be, és most énekelnek a földi embereknek. Először, 

pásztoroknak. Megdöbbentő, nemde?  

98 Ő elkezdett egy új teremtést. Mi volt az? Önmagának a megteremtése. Isten testté 

lett és közöttünk lakozott. Ez… A Biblia azt mondja: „Isten teremtésének a kezdete.” Isten 

meg lett teremtve emberi formában; Jézus Krisztusban, aki az Ő Fia, akiben Isten lakozott. 

Megépítette a húsból és csontból való Sátrát, és abban a Sátorban élt; Isten, Immánuel, 

„Isten velünk.” Épített Magának egy házat, amiben lakhat, hogy így visszatükrözze az 

Igéjét azon keresztül az alattvalóinak. Megismeritek, hogy kicsoda Isten, amikor Krisztust 

látjátok. 

99 Emlékezzetek, egy király születésekor mindig énekelnek. Hányan tudtátok azt? 

Persze, tudtátok. Nos, gondoljátok, hogy ha ez a Király ott lent született volna, az asszony 

futva jött volna valahol egy katedrálisba, és azt mondaná: „Készítsetek gyorsan egy ágyat, 

és hozzátok ide az orvosokat, mert világra fogom hozni Immánuelt!”? Egy szegény 

asszony Názáretből, a legalantasabb város, a… közönségesebb, mint Tucson vagy 

bármelyik másik és mégis ez a kis asszony odaszaladna a nagy főpaphoz, és azt mondaná: 

„Nemsokára megszülöm Immánuelt.” Ők börtönbe vetették volna. Biztosan. Persze, hogy 

azt tennék. Hogy olyan eretnekséget hozzanak a népe közé, ő azt nem támogatta volna. 

Ma sem támogatná. De éppen ugyanaz történik most, pont ugyanaz.  

100 Figyeljétek meg, kell, hogy legyen éneklés. A királyok… Neki nem énekeltek volna. 

Az emberek nem éneketek volna Neki, mert ők nem hittek Benne. És ez az oka… Itt jön 

ez, megérthetitek. Ez az oka, hogy ma az emberek szégyellik Istent dicsőíteni, ők 

szégyellik Krisztust! A nagy katedrálisok nem akarják elfogadni a Szent Szellem 

keresztségét, annyira szilárdak az ő vallásos útjaikban, hogy nem fogják Azt elfogadni. 

Isten találni fog valakit, akin keresztül dicséretet kaphat. „Ő a kövekből is képes 

gyermekeket támasztani Ábrahámnak,” – ahogy ismét Jánost idézem. 

101 Figyeljétek csak, az alattvalóinak énekelniük kell Neki. És akkor az Ő alattvalói az 

Angyalai voltak és ők énekeltek a pásztorainak, akiknek el kellett vinniük az Ő Üzenetét.  



102 Kinek kellett azt először hallania? Természetesen az alattvalóinak. Ők azok, akik 

először hallják majd a Király énekét, az Ő alattvalói. És kik voltak az Ő alattvalói? Olyan 

meglepő, ugye, testvéreim? Azok nem a papjai voltak. Nem a teológusok voltak. Így van. 

Nem a felekezeti emberek voltak. Nem, a pásztorok voltak azok. Miért? Egy bárány 

született, ez az oka. Értitek? Az alattvalói hallották Azt, azok, akikről Isten tudta, hogy el 

fogják hinni. Isten azokhoz küldte el az Üzenetét, akik el fogják hinni Azt. Az Övé minden 

bölcsesség; tudja, hogy hová küldje az Üzenetét, hogy ki fogja Azt elhinni. A Mennyei 

Felség el lett küldve a legalacsonyabb emberekhez a földön. 

103 Jézus azt mondta a Máté 5-ben: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyek 

Országa,” Mária, a… Ha leírjátok az Igeverseket, ez a Máté 5. És ha leírjátok az Igéket… Ezt 

írtam én itt le, ezeket az Igeverseket.  

104 Mária azt mondta a Lukács 1:52-ben, amikor fel lett kenve a Szellemmel, a Szent 

Szellem volt rajta, így szólt: „Alacsony rangúakat emelt fel.” Mária mondta azt, Jézus 

anyja mondta: „Alacsony rangúakat emelt fel.” 

105 Lukács azt is mondta: „Az egyszerű emberek örömmel hallgatták Őt.” Nem az elit, a 

teológusok, a jogi és teológiai doktorok; hanem a közönséges emberek hallgatták Őt 

örömmel, az alacsony rangú emberek. 

106 Az egész Szentíráson át, a megváltás Üzenete pásztorokon és bárányokon keresztül 

jött. 

107 Most már be kell fejeznem, mert lassan ideje lesz bezárni. Kihagyok sok Igeverset, 

csak, hogy átadhassam nektek ezt a gondolatot.  

108 Az egész Szentíráson keresztül a megváltást pásztorok és bárányok képviselték. Így 

van. Mindannyian egyetértünk ezzel. Miért? Ez árnyék és előkép volt. És bármi… Ha még 

soha nem láttam a kezemet és lenézek ide a kezem árnyékára és látom, hogy öt ujjam 

van, tudnám, hogy az visszatükröződés; a negatív visszatükrözi a pozitívot. És ezért van, 

hogy az Üzenet mindig… a megváltás bárányok által jött, mert egészen a kezdetektől… 

Bárányokon keresztül és pásztorok által volt, hogy Ő kijelentette Magát. Azok mind 

árnyékok és előképek voltak.  

109 Most nézzük meg a kezdeteket! Ádám és Éva, ahogy ott álltak Isten Jelenlétében, 

hogy hallják az Ő Üzenetét, körülkötötték derekukat báránybőrrel. A legelső Üzenet, ami 

valaha is felhangzott, egy halott báránybőr fölött lett átadva, amit Isten levágott és 

felöltöztette abba Ádámot és Évát. Miután megpróbálták elkészíteni a saját vallásukat 

fügelevelekből, de az nem működött. Bárányáldozat lett elrendelve a jóvátételre, már a 

kezdetektől, bárányáldozat.  

110 Most, be fogjuk ezt zárni, és megmutatjuk nektek, hogy miért kellett pásztoroknak 

lenniük; és miért kellett ennek… miért kellett Neki báránynak lennie.  



111 Tehát, az Ószövetségi próféták báránybőrbe öltöztek (tudjuk ezt, aha), ami az 

Igéjébe vetett hitüket jelezte az eljövendő tökéletes Bárányról. Ezért tették ezt a 

próféták.  

112 Tehát, Isten Igéje nem egy teológushoz jön, nincs… ő az, aki összezavarja azt. Így 

van. Nincs olyan dolog, ami valaha azt mondaná… Azt mondod: „Nos, ez a fickó egy 

teológus.” Az csak távolabb viszi őt az Igétől, mint bármi más, amiről tudok. Értitek? Az Úr 

Isten Igéje, a változtathatatlan Isten Igéje soha nem változik. Bárhol a Bibliában, mindig a 

prófétákhoz jött. Nem teológusokhoz vagy doktorokhoz, hanem prófétákhoz. És őket 

mindig, minden alkalommal elutasították és megvetették. 

113 A próféták általában pásztorok is voltak. A próféták báránybőrbe öltöztek, mert ők 

azoknak a báránynak a bőrét viselték, amikre vigyáztak. És az első üzenet egy elítélt 

generációnak, báránybőr fölött hangzott el. Próféták, ismét mondom, báránybőrt viseltek 

magukon, mert ők bizonyságot tettek azáltal, hogy hitték, hogy eljön egy tökéletes 

Bárány azért az áldozatért. És Isten Szava báránybőrök fölött jött el hozzájuk. Ezek a 

pásztorok… vagyis ezek a próféták általában pásztorok is voltak. Ábrahám pásztor volt. 

Izsák pásztor volt. Jákob pásztor volt. Mózes pásztor volt. Dávid pásztor volt. Isten 

minden képviselője általában pásztor volt.  

114 Most meg fogjuk nézni, hogy miért pásztorokhoz jött el. Ők tudták, hogy a 

bárányok gyámoltalanok anélkül, hogy a pásztor vezetné őket. Ők… a bárány teljesen 

gyámoltalan, ő nem tud magától menni. Ez az oka, hogy Isten az Ő hívő gyermekeit 

bárányokhoz hasonlította. Kell, hogy ők vezetve legyenek! De vigyázz, ki vezet téged! Ne 

vegyél egy kecskét, ő a mészárszékre fog vezetni téged. Isten soha nem kecskét ad 

nekünk, Ő a Fiát adta nekünk (a Szent Szellemet), hogy vezessen minket. Ő a mi 

Vezetőnk, nem valami ember alkotta pásztor, hanem egy Isten adta pásztor, aki 

bárányeledellel táplálja a juhokat.  

115 Na most, veszel egy disznót, és azt mondod ennek a disznónak: „Én majd bárányt 

csinálok belőled.” És megmosdatod, kifested a körmét, és így tovább. És bárányételt adsz 

neki, adsz neki valamilyen diétát. És kiteszed a földre, vagyis ki a… ahol a bárányok 

legelnek, a lucernamezőre, vagy valami efféle. És ha van valahol egy sáros pocsolya, az a 

disznó egyenesen abba a sárgödörbe fog menni, ahogy csak tud. Értitek? Miért? Mert az 

ő természete még mindig disznó.  

116 És ez az oka, hogy a gyülekezeti tagok manapság tobzódnak a világ dolgaiban, 

látjátok, mert az ő természetük nem változott meg. Ők megesznek bármilyen vallási, 

teológiai moslékot, de Isten Igéjét nem bírják. Bemennek és hallgatják az Igét…  

117 Tudjátok, a világ legnagyobb képmutatója az öreg varjú. A Bibliában kettőt 

kiengedtek a bárkából. Az öreg varjú kiment és soha nem tért vissza, mert az egy keselyű, 

egy dögevő. Halottak tetemein ül és megtölti a hasát a halott tetemmel. De amikor 



kiengedte a galambot, a galamb nem állta azt a bűzt, így visszatért az Atya házába és 

Noéhoz és addig verte az ajtót, míg Noé be nem engedte.  

118 Tehát egy varjú kimehet oda és eheti a döglött lovat egész nap, és kirepül a 

mezőre, és eszi a gabonát a galambbal. De egy galamb nem tud átrepülni oda, és enni a 

döglött lovat, és aztán gabonát enni; az megölné őt. Látjátok, a galambnak nincs epéje és 

ő nem képes megemészteni azt. 

119 És amikor Isten bármelyik galambjának bármelyik Igéből-táplálkozó galambnak, 

vagy báránynak, egy tiszta állatnak, amikor mész és odaadod nekik a világ dolgait, ők 

tudják, hogy a mesterük azt mondta: „Aki a világ dolgait szereti, abban nincs meg Isten 

szeretete.” Ha adsz neki valamit, ami ellentétes Isten Igéjével, ő ki nem állhatja azt. De a 

gonosz képes Azt venni és a világot is és Istentől valónak nevezni mindazt. Te nem 

keverheted össze az olajat és a vizet, az egyszerűen nem fog keveredni. 

120 Ők, mindezek a pásztorok, tudták, hogy a bárányok gyámoltalanok a pásztor nélkül. 

És ők pásztorok voltak és tudták, hogy azokat vezetni kell. 

121 Milyen kár, hogy ma azt látjuk, hogy megpróbálják a bárányokat moslékkal etetni. 

De a bárányok nem fogják megenni azt. Nem, uram! Látjátok, ott régen próbáltak 

moslékot adni a bárányoknak. És amikor az Ige eljött, ők annyira hozzá voltak szokva a 

moslékhoz, hogy nem ismerték fel az Igét. És így van ez ma is, amikor ugyanez a dolog 

igazolva van és bizonyítva, hogy Isten meg fog tenni egy bizonyos dolgot. Akkor ők 

annyira hozzá vannak szokva a moslékhoz és annyira moslékon éltek, hogy te… nos, nem 

tudsz velük beszélni, egyszerűen nem fognak arra hallgatni. Ez minden. Az eb… A Biblia 

azt mondja: „Ahogy az eb visszatér az okádékára és a disznó a sárba, így teszik ők is.” 

122 Hallják az Igét és visszamennek egyenesen ugyanabba a régi pocsolyába! És azt 

mondják: „Ó, az fanatizmus. Ne higgyetek el olyan dolgot!” 

123 Isten… a bárányok ugyanezt teszik ma is, nekik bízniuk kell az Ige étrendjében. Nem 

vehetnek semmilyen más étrendet. Nem adhatsz nekik egy vallási étrendet, egy valódi 

báránynak. Nem! Nem! Odamész és azt mondod nekik: „Na most, figyeljetek, mi mind 

együtt leszünk. Jézus azt imádkozta: ’Hogy mindnyájan egyek legyenek.’” Ugyanezt a 

dolgot hallottátok nemrég Tucsonban pár nappal ezelőtt, de ez egy hazugság! Jézus soha 

nem imádkozta… Hogyan tudta volna… Hogyan vehetnéd rá az Igét, hogy elítélje Magát, 

hogy visszafelé süljön el? Akkor Isten nem lenne több mint bármely másik ember.  

124 Jézus így szól: „Hogyan járhatnak ketten együtt, ha nem egyeznek?” Hogy fogtok 

venni metodistát, baptistát, presbiteriánust és katolikust majd egy kupacba dobod 

mindet és legyetek egyek? Lehet, hogy egyek vagytok egy emberi fő alatt, de Jézus azt 

mondta: „Hogy egyek legyenek, mint ahogy Én és Te egyek vagyunk.” Tehát, Ő azt akarja, 

hogy mi mind egyek legyünk Őbenne, Aki az Ige! Ámen! Íme, itt van: „Egy az Atyával.” És 



az Atya, a Fiú, az ugyanaz. És az ugyanaz az Ige, a megnyilvánult Ige, bemutatva Magát 

ezen a napon, ahogy bemutatta bármelyik más napon, hogy ti egyek lehessetek. 

125 Figyeljétek, Ő azt mondta: „Ahogy az Atya küldött Engem, úgy küldelek Én titeket.” 

Az Atya, aki Őt elküldte, ment Ővele, hogy megerősítse az Igét. És ugyanaz a Jézus, aki 

elküldi az Ő népét, megy a népében, akit Ő kiküld; és azt mondja: „A cselekedeteket, 

amiket Én teszek, ti is meg fogjátok tenni.” Persze Ő azt imádkozta, hogy mi egyek 

legyünk; egyek Ővele, nem egyek egy szervezettel. Nem egyek egy rendszerrel, hanem 

egyek Istennel. Mert Isten az Ő Igéjében egy és Jézus és Isten egy volt és neked és nekem 

és az Igének egynek kell lennünk. Így van. Nekünk egynek kell lennünk egyetértésben az 

Igével. Nem azzal, amit valaki más mond, az nem magánértelmezés. Vedd Azt, amit Az 

mond, hidd Azt; és Isten igazolni és bizonyítani fogja, hogy az helyes. Ha azt gondolod, 

hogy Az csak a tanítványok számára volt, vedd erről az Ő Igéjét, menj, és próbáld ki 

egyszer és meglátod. Rá fogsz jönni, hogy ugyanúgy fog nálad is működni, mint ahogy Ő 

megígérte. Igen, uram! 

126 Ők nem fognak moslékot enni, nekik kell, hogy bárány-étrendjük legyen. A János 

Evangéliuma 10 mondja, hogy: „Az Én juhaim ismerik a Hangomat.” És ha Ő az Ige, akkor 

milyen Hangja van Neki? „Az Én juhaim ismerik a Hangomat és idegent nem követnek.” 

Látjátok? Jézus azt mondja: „Idegen hangot nem követnek.” Tehát, az Ő juhai nem 

követik egy idegen hangját. Nem fogják azokat követni.  

127 A próféták, pásztorok és bárányok, mindannyian az eljövetelről tesznek 

bizonyságot.  

128 Most lássuk meg a változhatatlan Istent az Igéjének mai napra szóló változhatatlan 

tervében! Na most, csak gondoljunk erre pár percre: a változhatatlan Ige.  

129 Na most, figyeljetek! Ha Mózes Noé üzenetével jött volna, az nem működött volna. 

Ha Keresztelő János Mózes üzenetével jött volna, az nem működne. Ha Jézus Mózes vagy 

Noé üzenetével jött volna, az nem működne. És ha Wesley Luther üzenetével jött volna, 

az nem működne. Ha a pünkösd Wesley üzenetével jött volna, az nem működne, épp 

most hallottunk bizonyságot arról. Tehát Isten folyamatosan halad. Csak figyeljétek az 

Igét, meglátjátok, hogy hol vagyunk.  

130 Akkor a pásztorok első híre miért nem… Ha mindezek a próféták, mindezek a nagy 

emberek pásztorok voltak, akkor miért változtatná meg Isten (a változhatatlan) az Ő 

módszerét pont itt, és hozná azt el teológusokhoz? Azok pásztorok voltak. A tökéletes 

Bárány, a bűnért való áldozat megérkezésének pásztorokhoz kellett eljutnia.  

131 A pásztor mindenki másnál jobban ismeri a juhait. Senki nincs, aki úgy ismeri a 

bárányt, mint a pásztor, őt arra képezték. Azt is tudja, hogy milyen ételt fognak enni. Ők… 

ő tudja, mit eszik a bárány és abból ismeri meg a bárányait, amit esznek. A… ha látsz egy 



bárányt, aki kimegy egy moslékos vályúhoz és elkezd moslékot enni, azt mondod: 

„Vigyétek innen ezt a dögevőt.” Értitek? Tehát Isten tudja, hogy hova küldje őket.  

132 Most hívjuk segítségül Jehovának az egyik legnagyobb pásztor-prófétáját, hogy 

megerősítse azt, hogy Isten volt ezekben a prófétákban a báránybőr alatt. Figyeljetek 

most! Először Mózest fogjuk segítségül hívni. Nézzük meg őt! A szolgálata bemutatja 

nekünk Jehovát, az Ő pásztor-prófétájában. Tehát, venni fogjuk talán egyiküket, ha van 

időnk úgy tíz percre. Vesszünk közülük kettőt, de talán ez az egy elég lesz. 

133 Mózes; Jehova bemutatja itt Magát ebben a pásztor-prófétában. Három ajándék 

adatott neki, hogy igazolja szolgálatát és elhívását Izrael vénei és a fáraó előtt. Figyeljétek 

meg most ezt a pásztor-prófétát! Ő mindig ad a prófétáinak természetfölötti jelet, hogy 

igazolja, hogy Isten van bennük, mert nem lehet ott Isten Jelenléte anélkül, hogy 

természetfölötti dolgok ne történnének. Soha nem jelent meg Jehova anélkül, hogy ne 

követte volna Őt a természetfölötti. Kell, hogy úgy legyen. Így mindig igazolta Magát, 

hogy Ő volt ezekkel a prófétákkal, azáltal, hogy megerősítette azt, amiről ők prófétáltak, 

ha Az az Igéje szerint volt. 

134 Tehát az első jel, amit Ő ennek a próféta-pásztornak adott (figyeljétek), az volt, 

hogy a botját kígyóvá változtatta.  

135 A második, hogy a keze leprás lett. 

136 A harmadik, hogy vizet vett a Nílus folyóból Egyiptomban, és vérré változtatta. 

137 Tehát Ő három jelt adott neki, hogy igazolja Egyiptom előtt – és Izrael előtt is, – 

hogy ő Isten kimondott Igéje volt.  

138 Na most, emlékezzetek, Mózes létezésre szólított! Így van. Homokot vett fel, és 

feldobta a levegőbe, és így szólt: „Jöjjenek bolhák!” – és bolhák jöttek. Így szólt: „Jöjjenek 

legyek!” – és legyek jöttek. „Jöjjenek békák!” – és békák jöttek. Létezésre hívta azokat! 

Egy ember nem tud teremteni, de az nem is ember volt, kezdjük azon. Az Jehova volt az Ő 

próféta-pásztorában! Ámen! 

139 Figyeljetek! A harmadik jel, amit neki adott, nem kapcsolódott a foglalkozásához és 

nem is a személyéhez kötődött a harmadik jel. Figyeljétek meg, hogy az első két jel hozzá, 

a személyéhez és a foglalkozásához kötődött. És csak ez a két jel volt az, amiről a Biblia 

azt mondja, hogy „volt hangja”. A másik jelnek nem volt hangja. De annak a két jelnek, 

ami saját személyétől adatott a népének, volt hangja. De a harmadik jel, most figyeljétek, 

ami arra lett adva… az a jel, a harmadik jel, a halál jele volt: víz, ami vérré változott. Ha a 

véred vízzé változna, akkor meghalnál. És ahol vér van, kiontott vér, az a halál jele; így 

volt ez a fáraóval. A harmadik arról szólt, hogy a Nílus vize vérré változott, ami azért volt, 

hogy megmutassa fáraónak az Üzenetét, hogy a mi Istenünk Isten a Nílus fölött, a Nílus 

istene fölött. Ő Isten minden fölött és halált fog hozni arra a nemzetre. És ez volt a vér 

jele. Jó ég! A halál közvetlen jele: a vér! 



140 De a másik két jelben ott volt a prófécia hangja. (Remélem, most olvastok a sorok 

között abban, amit mondok.) De a másik két jelben ott volt a prófécia hangja Izrael 

számára a jövőjüket illetően. (Nektek, akik ott voltatok fenn a hegyen nemrég, amikor fel 

lett dobva az a kő.)  

141 Na most, … ő meg akarta változtatni a természetet, hogy javukra munkálkodjon. 

Figyeljétek a póznát, figyeljétek a kígyót, figyeljétek a Vörös-tengert és mindazt, amit Ő 

tett! Nézzétek azt a pásztorbotot, ami utat készített számukra! Az a bot, ami a pásztor 

kezében volt, túlment a teológia minden pontján és minden dolgon, amit a papok 

mondtak és az a pásztorbot tovább vezette őket egyenesen át mindenen, ami lehetetlen 

(az ember számára). Amikor a fáraó próbálta azt gondolni, hogy „vízforrások törtek elő a 

hegyekben és onnan jött a víz, akkor azt vérré változtatta”, aztán Isten tüzes esőt hozott 

le az égből. És jégesőt hozott le az égből és tetvek záporoztak a földre és minden efféle.  

142 Mit tett Ő? Egy pásztor botja által, nem egy tankönyv, nem egy teológiai gondolat, 

hanem egy pásztor botja által! Egy perc múlva eljutunk a pásztorbothoz. Ő tette ezt. Nem 

egy felekezeti imakönyv, hanem egy pásztorbot. Egy pásztorbot, ami vezette a juhait, 

szabad utat készítve nekik, amint haladtak előre a földön, a megígért Ige felé. Milyen 

csodálatos dolog ez ma, a Pásztor Botja, ma, amint elvezeti juhait az Ígéret Földjére; 

elhagyva minden teológiát és minden mást, ami e világból való, a világ dolgait és 

felekezeteket, mindent; megnyitva az utat és bizonyítva, hogy az Ő Igéje Igazság; úgy, 

hogy előttünk halad a Pásztor Botja.  

143 És figyeljétek meg, ugyanaz a pásztorbot, ami vezette a bárányokat… Hiszitek ezt? 

Bizonyosan vezette a bárányokat, ő azzal a bottal a kezében szabadította meg őket 

Egyiptomból. Annyi mindent mondhatnánk még arról. De hogy kiemeljük a lényeget, ő 

vezette a bárányokat és ítéletet küldött azokra, akik elutasították Azt! Ugyanaz a bot, ami 

áldás volt az egyiknek, átok lett mások számára. Ugyanazok a vizek (Noé prédikálásakor), 

melyek őt megmentették, elítélték a világot. Ugyanaz a bot, ami bevezette Izraelt az 

ígéret földjére, elítélte azokat, akik elutasították a próféta-pásztor követését. Így van, az 

ítélőbottá lett.  

 Természet; figyeljétek meg, hogy Isten az Ő természete szerint szól. Bárcsak lenne 

időnk! Ideírtam egy megjegyzést: Isten az Ő természete szerint szól. Nincs időnk, hogy 

bizonyítsuk azt. 

144 De majd később bebizonyítjuk, hogy a rézkígyó a pásztor botján – amire ő 

feltekerte ezt a kígyót a pusztában – az eljövendő igaz engesztelésről beszél, a 

betegségekkel és bűnnel szemben.  

145 Maga a bot változott kígyóvá a fáraó előtt és ugyanaz a fáraó megpróbálta utánozni 

a varázslók által. És ezt teszik a mai modern fáraók is és névleges hívők, az Üzenet testi 

utánzói, megpróbálják utánozni ugyanazt a dolgot anélkül, hogy tudnák, hogy honnan is 



jön; és beleviszik valami felekezeti dologba, mikor Az olyan messze van attól, mint a 

levegő attól, hogy ketrecbe zárják. Biztosan! De megpróbálják utánozni, egy utánzást 

készítenek.  

146 De figyeljétek meg, ugyanez a pásztorbot felfalta a többi kígyót. Hol voltak azok a 

kígyók? Ők botok voltak a földön és csak egyetlen bot lett felemelve. „Ég és föld 

elmúlnak” – mondta Jézus, – „de az Én Igéim nem.” Ez az igaz, bűnért való áldozatról 

beszél.  

147 Ezenkívül, Izrael jövője kapott… és ott, ahol én Izrael jövőjéről beszéltem… Ott egy 

próféta-pásztor felkínálta nekik a szabadulást a halál szolgasága alól. Egy próféta-pásztor 

hozta ki őket a szolgaságból egy bottal. Látjátok? Ez Izrael jövőbeli Szabadítójáról beszél, 

aki kihozta őket a halálból és pokolból, egy Pásztor-Próféta által, akiről beszélni fogunk.  

148 Na most, mindazoknak, akik… nem mindenki, akit Izraelként ismerünk fogadta el a 

próféta-pásztor Szavát, nem a teljes Izrael fogadta el Azt. Tehát, figyeljétek meg, ők 

panaszkodtak. Amikor csodákat mutatott be „ó, egy nagyszerű ember” volt, de amikor 

eljutott az Üzenetéig, „az más.” Mindenféle nagy jel követ egy új üzenetet, amikor az 

megérkezik. Tudjuk ezt. A pusztában panaszkodtak és ezrével haltak meg. Őszintén 

szólva, csak ketten voltak közülük, akik végigmentek abból a két és fél millióból, akik 

kimenekültek, kettő a két és félmillióból. 

149 Azt mondod: „Mi történt velük?” Nekik örökre végük. 

150 „Mindannyian, Branham testvér?” Jézus mondta így. 

151 Azt mondták: „Az atyáink Mannát ettek a pusztában, és ittak a Kősziklából.” 

152 És Ő… Jézus azt mondta: „És mindannyian halottak.” Örökre el lettek választva, 

látjátok, mindannyian. 

153 Figyeljétek meg, hogy ők az Istentől elrendelt út miatt panaszkodtak, és ez lett az 

oka, hogy meghaltak. (Na most, figyelmesen, ne mulasszátok el ezt az utóbbi néhány 

megjegyzést.) Ők panaszkodtak! Ami miatt meghaltak a pusztában, az az volt, hogy 

panaszkodtak Isten elrendelt útja felől; egy egyemberes Üzenet, egy próféta által, egy 

ember vezetése. Mondjátok meg nekem, hogy mikor használt Isten egy csoportot a 

vezetésre. Nem találtok olyat a Bibliában. Egy ember, ők… Az Ige Mózeshez jött! 

154 Kóré; mindannyian tudjuk, hogy ő összeszedte magát és panaszkodott amiatt, hogy 

Isten nem igazságos, hogy olyan dolgot tesz, hogy egy embert használ az Üzenettel. Azt 

mondta: „Mi mind szentek vagyunk. Miért nem lehet egy felekezetünk? És miért nem 

lehet nekünk… létrehozni ezt, és ezt tennünk és azt tennünk?” 

155 Isten azt mondta Mózesnek: „Válaszd el magad tőle, elegem volt ebből.” És 

emlékezzetek, Júdás ugyanerről a dologról beszél az utolsó napokban. Így van. „Kóré 

ellenszegülésével vesztek el.” Azt is tudjuk, mi történt Kóréval és a többiekkel, akik 



megkérdőjelezték Isten Szavát és Isten bölcsességét az egyemberes vezetést illetően; 

mindannyian elpusztultak.  

156 Na most, megfigyeljük Istent a pásztor-prófétában, amint megmutatja a jövőbeli 

terveit a következő jel hangjában. Tehát, figyeljétek! Ezt látjuk ott és most figyeljük meg 

azt a következő jelben!  

157 Most figyeljétek meg, hogy ő el lett küldve a rabszolgaságban, fogságban élő 

testvéreihez, a szabadulás Üzenetével, egy Isten-adta jellel, hogy igazolja az állításait. 

Izrael elfogadta az Üzenetét, hitték Azt, mindannyian, de az estidőben… Elfogadták a 

csodáit, de az estidőben, amikor… ő átadta az Üzenetét: „Az más.” Mindazok, akik nem 

hitték azt az Üzenetet, meghaltak. Így van. Mi volt az Üzenet? Az Üzenet az eljövendő 

ítéletről szólt. Estidőben Isten végigment Izrael táborán, hogy meglássa, hogy az emberek 

hittek-e a pásztor-prófétája Üzenetében; és akik nem hitték Azt, mind elpusztultak.  

158 Most figyeljetek, pár pillanat múlva át fogjuk azt hozni a Nagy Pásztorra. Értitek? 

Figyeljétek meg a Nagy Pásztor-Próféta szolgálatát! A csodái láttán minden gyülekezet 

megnyílt és fogadta Őt. Akarták, hogy meggyógyuljanak a betegeik. Nagy dolgokat 

akartak tenni. A népszerűsége hatalmas volt. De amikor eljött az estidő, miután borrá 

változtatta a vizet, és ezreknek adott enni, kenyeret és csodákat tett, egy nap Ő kezdett 

leülni és beszélni hozzájuk. És azt mondta nekik: „Én és az Atyám egy vagyunk. Miért 

mondjátok: ’Mutasd meg nekünk az Atyát’?” 

159 „Ó, testvér! Ez az ember egyenlővé teszi magát Istennel?!” Ez túl sok volt a vallásos 

gondolkodásuk számára. De az volt az Igazság, Ő az volt! Értitek? De amikor ezt tették, 

sokan nem követték Őt.  

160 Aztán Ő megfordult és azt mondta: „Hacsak nem eszitek az Ember Fiának Testét, és 

nem isszátok a Vérét, nincs Élet bennetek.”  

161 Na most, szerintetek mit gondolt volna egy okos értelmi ember? Elképzelem, hogy 

azok a papok, akiknél Ő ott volt a templomban, nagyon szégyellték, hogy Ő ott van. „Csak 

belegondolni, hogy az az ember felállna és olyan dolgot mondana, mint ’Hacsak ti, 

emberek nem eszitek a Testemet, és isszátok a Véremet.’” Azt mondták: „Ez egy emberi 

vámpír, látjátok, ’Enni az Én testemet és inni…’ Hát, ő egy kannibál. Ti jó gondolkodású 

emberek majd… fordítsatok hátat egy ilyen őrültnek! 

162 Ő soha nem magyarázta Azt meg, csak kimondta! Azért tette, hogy megbotoljanak, 

hogy elválassza a bárányait a kecskéktől. Azért tette, hogy lerázza őket. És aztán senki 

sem akart együttműködni Vele. Attól az időtől fogva nem voltak együttműködőek. 

Értitek? 

163 Figyeljétek meg, estidőben Isten végigment a táboron és megnézte, hogy kik hittek. 

És Ő ugyanazt tette a Nagy Pásztor napjaiban. Figyeljétek meg a Nagy Pásztor-Próféta 

szolgálatát, de nézzétek, mint az Ő Üzenetének hívői, de nem… Ők nem akarták elhinni 



ezt az Üzenetet az estidőben. Nem akarták elhinni, hogy Ő Isten. Egy kedves embert 

akartak belőle csinálni. Prófétává akarták tenni. Ő kedves ember volt, Próféta volt, de Ő 

több volt annál. Az általános tanítás ma az, hogy „Ő csak egy jó ember, egy próféta volt.” 

Semmi kevesebb nem volt, mint Immánuel! Ő Isten volt, bemutatva Jézus Krisztusban, az 

Ő Fiában, eggyé téve Őt és az Atyát. Ez mindaz, ami csak lehetett.  

164 A Zakariás 14:7, azt mondanám, az estidő Világosságáról és Üzenetéről beszél, újra 

a végidőben. Megfigyeltétek ezt? Mindazok, akik követték Mózest, látták a Tűzoszlopot, 

ami azonosította őt a Sinai-hegyen. Ő bizonyságot tett, és beszélt erről a Tűzoszlopról, 

ami egy bokorban volt, és beszélt neki erről az Üzenetről, de sokan nem hitték Azt. De 

ahányan csak követték őt ki Egyiptomból (kijöttek a világból és átkeltek az elválasztódás 

tengerén, és kimentek a pusztaságba), látták ugyanazt a Tűzoszlopot, (amiről ő beszélt) 

ami igazolta azt a pásztor-prófétát, mint a juhok pásztorát. Ők látták Azt, sokan közülük 

mégsem hittek Annak, miután látták.  

165 Figyeljétek meg, ismét, a változhatatlan Isten, a Nagy Pásztor-Próféta, hogyan vitte 

őket, akik vele és a szolgálatával maradtak az Olajfák-hegyére; a Nagy Pásztor-Próféta, az, 

akiről mi beszélünk, Jézus. [Üres hely a szalagon – a szerk.] ... és hallották az Atyát, 

(ugyanazt a Tűzoszlopot) amint igazolja Őt az, aki Mózest igazolta. 

166 Ugyanaz az Isten, akiről Mózes beszélt, eljött Mózeshez és egy Tűzoszlop által 

bizonyította, hogy Ő Jehova, Aki Mózest vezeti. Isten az Ő pásztor-prófétájában volt. 

167 Itt Ő veszi a másik Pásztor-Prófétát, a Nagy Prófétát, a Valódi Bárányt, Jézust és 

kiválaszt három férfit és elviszi őket fel az Olajfák-hegyére és ott igazolta Jézust. És még 

magát is kiközösítette a többi ember közül, azt mondta: „Ez az Én szeretett Fiam, Őt 

hallgassátok!” És amikor felnéztek, senkit nem láttak, csakis Jézust. Így van. Ő volt Az. 

Tehát, ennyi elég, ami engem illet. Értitek? 

168 [Üres hely a szalagon – a szerk.] ... arca. Mózes a Sekina jelenlétében volt a Sinai-

hegyen. Az elváltoztatta az arcát. Amikor lejött, leplet kellett tennie az arcára, a pásztor-

próféta Mózesnek; akiben ott volt Jehova rész szerint, csak rész szerint, az arcán. Neki ott 

volt az Ige a szájában. 

169 De figyeljétek meg, amikor a Nagy Pásztor volt a Sekina jelenlétében! Mit tett az? 

Megváltoztatta a teljes megjelenését. Ő nemcsak egy rész volt Istenből, teljesen Isten 

volt! Ő volt Immánuel.  

 Miért kellett pásztoroknak lenniük? 

170 Nézzétek! Lássuk meg most, hogy hogyan mutatkozik a Mindenható Isten… vagyis 

inkább, hogyan mutatja be Magát Mózesben, a pásztor-prófétában. Figyeljétek, hogyan 

ismerteti meg Magát Isten! (Ez az én utolsó megjegyzésem.) Nézzük meg Őt, amint ott áll 

kenet alatt a Tűzoszlop jelenlétében! Senki más nincs a hegyen, csakis Mózes és Jehova. 

Ámen! Az Ámen azt jelenti „úgy legyen.” 



171 Nézzétek! „Tedd a kezed a kebledbe!” De, figyeljétek ezt a második jelet, aminek 

hangja van! „Tedd a kezed a kebledbe!” Nincs okunk azt gondolni, hogy Mózes balkezes 

volt, így biztosan a jobb kezét tette a keblébe, mert a legtöbb ember jobbkezes. Ő a jobb 

kezét tette… Na most figyeljétek! Micsoda képet látunk itt Jehováról Mózesben a pásztor-

prófétában! Mózes Istent képviseli, mert Isten ott volt Mózesben. Figyeljétek, ahogy  

odateszi… „A kezed a kebledre.” Micsoda jel! 

172 Tehát, ott áll ő, jobb kezét a szíve fölött tartva, (így áll) ahol a megváltás elrejtett 

titkai voltak elrejtve a világ alapítása óta. Ezért kellettek pásztorok. Jézus Isten jobbja, 

mindannyian tudjuk. Ott Mózes pontosan bemutatja Őt. Nála voltak az Atya titkai és Ő 

bemutatta azokat nekünk. Figyeljétek csak, nézzétek, amint kihúzza a kebléből a jobb 

kezét halálos leprával fertőzve! Bemutatta, hogy Isten mit fog tenni az Ő Jobb Kezével. 

Figyeljétek meg, a lepra ellen nem volt gyógymód! Figyeljétek meg újra, az nem csak egy 

egyszerű lepra volt, az az utolsó stádiumában volt; mert fehér volt, mint a hó! A kezét egy 

szörnyű dolog sújtotta. Hogyan érezhetett Mózes, amikor kihúzta a jobbját a szíve fölül, a 

kebléről és a keze leprás lett? A lepra a bűnt jelképezi, ami gyógyíthatatlan, különösen az 

utolsó stádiumában.  

173 És testvéreim, ilyen volt a világ, amikor Isten kihúzta az Ő Jobbját a Kebléről! A 

világot halálos lepra sújtotta és egyáltalán nincs rá gyógymód. Így van ez ma is, mert ők 

nem akarják elfogadni a gyógyszert. A gyógyszer a Golgotán állt elő, de az emberek 

valami ember-készítette receptet akarnak venni Isten receptje helyett a bűn ellen.  

174 Figyeljétek meg, hogy az soha nem fokozatosan jön, mint ahogy a lepra lefolyása 

teszi, hanem hirtelen! Amikor kihúzta a kezét, az tele volt leprával. Figyeljük meg, mit 

mondott Isten: „Ti nem fokozatosan sodródtok bele a bűnbe; hanem azon a napon, 

amelyen esztek abból, azon a napon meghaltok.” És ez így van: „Azon a napon, amelyen 

esztek belőle.” 

175 Figyeljük meg, hogy a próféta-pásztor volt az, aki lesújtott magára! Ő vette a saját 

kezét Isten parancsolata által, betette a keblére és amikor kihúzta, az tele volt leprával. A 

próféta-pásztor maga tette azt. És a Nagy Próféta-Pásztor, Jézus is Önmaga tette: „Én 

Magam teszem le az életemet, senki nem veszi el azt Tőlem.” Ő volt a Nagy Pásztor, a 

Nagy Próféta-Pásztor. „Senki nem veszi el azt Tőlem, Magamtól teszem Azt.” Figyeljétek 

meg, nem fokozatosan jött, az egy perc alatt jött el! A Nagy Pásztor Maga átvette a 

bűnünket és lesújtott Magára, átvette a vétkeinket, és Önmagára tette azokat. Nem 

csoda, hogy ezt írta a költő:  

  A repedő sziklák közt és sötét egek alatt, 

  Megváltóm lehajtotta Fejét és meghalt;  

  A megnyíló kárpit megmutatta az utat, oda 

  Hol Mennyei öröm van és végtelen a nap. 



176 Ez a titok ott volt Isten kebelén mindezen évek alatt, betakarva az Ő jobb kezével, 

Jézussal. A Nagy Pásztor miértünk vette Magára a vétkeinket. Az Ézsaiás 53:6 így szól: 

„Megsebesíttetett a vétkeinkért, megrontatott a bűneinkért. Békességünk büntetése 

Őrajta volt. És az Ő sebei árán gyógyultunk meg.” Isten gyógyításának titka ott nyugodott 

Jézus Krisztus… vagyis Isten Kebelén, Ő Isten jobbján volt. Ő az Egyetlen Bárány, aki a 

kebelén tartotta azt a titkot. Ez az oka, hogy ennek az árnyékának mindig báránynak 

kellett lennie! Az első egy bárány volt és az utolsó egy Bárány volt. Ez az oka, hogy Annak 

a pásztorhoz kellett eljönnie, mert ő tudta, hogy hogyan viselje gondját a Bárányának. 

Értitek? Figyeljétek meg: „Megsebesíttetett a vétkeinkért, megrontatott a bűneinkért, 

békességünk büntetése Őrajta volt.” 

177 Figyeljétek meg, az gyorsan jött és gyorsan elment; alig húzta ki a jobb kezét a 

kebléből másodjára. A halálos betegség eltűnt, amikor másodjára kihúzta. És amikor a 

Nagy Pásztor, a Bárány-Próféta, amikor Ő azt mondta… A Golgota keresztjén, amikor Ő 

mindnyájunkért kifizette a bűn büntetését, így szólt: „Elvégeztetett.” A bűnnek vége lett, 

a büntetés ki lett fizetve, a tartozások el lettek rendezve! Nem kellett hozzá egy év, vagy 

valamilyen reformátor, vagy ilyesmi napjaiban eljutni ide végül; az pontosan akkor el lett 

végezve! 

178 A bűn egy pillanat alatt bejött, Isten törvényének megszegése által, úgy, hogy 

megtörtek egy Szót. Ma este testvéreim, a lelketek egy láncon függ a pokol fölött. És az a 

lánc nem valami teológiai szemináriumi tanítás, az a lánc nem valami felekezet, vagy 

tantétel, ami által élsz, az a lánc Isten Szava! Jézus a Szavát adta oda az emberi fajnak, 

hogy azáltal éljen, Éva csak egy kicsi láncszemét törte meg annak. És a… a lánc nem 

erősebb, mint a leggyengébb láncszeme. Amikor elveszel egy Szót… Ez történt a Könyv 

elején.  

 Jézus a Könyv közepén jött el és így szólt: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 

minden Igével, ami Isten Szájából származik.” Ez volt a Könyv közepe.  

 A Könyv végén így szólt: „Bárki, aki elvesz egy Szót (tévesen értelmez egy Szót), 

elvesz egy Szót innen, Én is elveszem az ő részét az Élet Könyvéből.” Átmentek a pokol 

fölött, Isten Szaván függve. Ne engedjétek, hogy valaki rátok kényszerítsen valamit, ami 

nem ÍGY SZÓL AZ ÚR! 

179 Ó, úgy látom… Nos, azt mondják: „Persze, mindent megtettünk. Mindent 

megtettünk!” Talán ezt mondták a főpapok, és ezt gondolták a Nagy Pásztor napjaiban. 

Ezt gondolta Éva. Azt mondta neki Sátán: „Isten biztosan nem fogja...” De megtette, mert 

Ő azt mondta, hogy megteszi. És ezért Ő azt újra meg fogja tenni ma. 

180 Nem csoda, hogy Ő így szólt: „Ahogy Noé napjaiban volt, amikor nyolc lélek 

menekült meg víz által, úgy lesz az Ember Fia eljövetelekor is.” Látjátok, nagyon kevesen, 

„mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az Életre visz, és kevesen vannak, akik 



megtalálják Azt.” Így van. „Mert széles az az út, ami a pusztulásra visz és sokan járnak 

azon. 

181 Amikor Isten lesújtott a nagy Pásztorra, a nagy Bárány-Prófétára, amikor Őt ott 

régen csapás érte, így szólt: „Elvégeztetett!” És abban a percben, amint elérte a csapás 

ezt a Pásztort, annak vége volt. A bűn el lett intézve, nem volt több bűn. Tiszták lettek, a 

büntetés ki lett fizetve. A hívőknek, akiknek a neveik be voltak írva az Élet Könyvébe, 

eleve elrendelve a világ megalapítása óta, az elvégeztetett pontosan abban a percben, 

amikor Jézus mondta, hogy elvégeztetett. Ő, a Nagy Pásztor, eljött a bárányaiért. Vége 

lett, Isten kihúzta a jobb kezét a Kebléről, csapással azon. Azután Húsvétkor visszatette 

Azt (ámen), felemelte ismét a Keblére, és lenyújtotta neked és nekem, az Igéjének 

formájában, hogy visszaváltson minket abba az eredeti kertbe, amiből a bűn kivett 

minket. Az Ő nagy szívének elrejtett titka be lett mutatva egy Próféta-Pásztor által. Azt 

egy Pásztor, egy Próféta-Pásztor mutatta meg.  

182 Nem csoda, hogy a hegyek ugráltak és kiáltoztak azon a napon. Nem csoda, hogy a 

nap elrejtette az arcát, és kiáltozott örömében. Nem csoda, hogy az egész természet 

kiszabadult; a szél rázta a fákat, amíg csak rázkódtak és rázkódtak és örvendeztek és 

ugráltak. Látták a Próféta-Pásztort, amint a hegyen megvált minden nevet az Élet 

Könyvében. És látták, hogy az ő saját természetük meg van váltva! Kiáltoztak és ugráltak. 

És a világ egy földrengésbe ment. És a hegyek rázkódtak és a sziklák kiestek. Lement a 

nap. És mindenféle történt. Mint bármelyik összejövetelen, amikor a Pásztor kijelenti 

számodra, hogy „Elvégeztetett!” Ott… 

183 Láttam már ugrálásokat és örvendezéseket, de senkinek nem esett baja. Harsogtak 

a hegyek és… lement a nap, és mindenféle történt, de senkinek nem esett baja. És láttam 

összejöveteleket, ahol Isten ereje ki lett jelentve az embereknek, hogy ők „szabadok a 

világtól és a világ dolgaitól” és az Úr öröme betöltötte a gyülekezetet. Ők felálltak és 

visítoztak és sírtak és kiabáltak teli torokból Isten dicsőségére. És én soha nem láttam 

semmilyen rendetlenséget, azok mindig pontosan rendben voltak; mert felismerték, hogy 

a neveik be voltak írva a Bárány Életkönyvébe a világ megalapítása előtt. A nagy Próféta-

Pásztor hozta el nekik az Üzenetet, a Próféta-Pásztor és ők megszabadultak. Mindegy mit 

mondtak Arról más egyházi körök, ők tudták, hogy mi történt. Csakúgy, mint ahogy a 

pásztorok ott régen, ők tudták, mi történt.  

184 Egy embernek sincs joga odaállni a szent szószékhez, hogy az Igét prédikálja addig, 

amíg nem tett úgy, mint Mózes, amíg nem találkozott magával Istennel, olyan földön, 

amit egyetlen teológus sem tud kimagyarázni. Mózes ott volt! Nem számít, hogy Izrael 

hírnökei azt mondták: „Ó, az butaság, te csak elképzelted, hogy azt láttad; az butaság!” Te 

nem veheted el Azt tőle, ő tudta! Ő ott volt! Vele történt meg az! És egy embernek sincs 

joga a szószék mögött egy teológiai fokozattal, vagy valamilyen doktori fokozattal hirdetni 



Jézus Krisztus Üzenetét addig, amíg először nem találkozott Istennel szemtől-szemben a 

Tűzoszlopban. Neki nincs joga hírnöknek nevezni magát, mert a világ összes teológusa 

nem tudná Azt kimagyarázni neked. Az veled történt meg! Te voltál ott, te tudsz Arról. 

Nem számít, mit mond bárki más, vagy hogy mennyire azt mondják: „Azok a napok 

elmúltak, az nem is úgy van”.  Az veled történt meg, és az az Ige szerint volt. 

185 Igen, ez az oka, hogy Mózes tudta, hogy ez a Hang beszélt vele, az Ige Hangja. 

Tudta, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak: „A te magod vándorolni fog négyszáz évig, de 

Én megszabadítom őket.” És tudta, hogy letelt a négyszáz év és ő elhívást kapott, hogy 

megtegye azt.    

186 Férfiak és asszonyok, Isten megígérte, hogy ezekben az utolsó napokban ki fogja 

önteni a Szellemét minden testre. Megígérte, hogy elküldi majd a Szent Szellem 

keresztségét és hívni fog egy Menyasszonyt ránc vagy sömörgőzés nélkül. Ő megígérte, 

hogy megteszi, és meg is fogja tenni. Ne hallgassatok ezekre a béres pásztorokra, ők 

félrevezetnek titeket. A Szent Szellem a Pásztor, hogy bárányeledelt adjon nektek enni 

ebből az Igéből. Az mindig a Pásztor által jön. Ő a mi Pásztorunk. Rá hallgassatok, ti a 

nyájának juhai vagytok; ha azok vagytok, halljátok az Ő Hangját! Nem azt, amit valaki más 

mond, azt halljátok, amit Ő mond! Egy idegen hangról semmit nem tudtok.  

187 Ó, figyeljétek újra azt az erős pásztor-prófétát, aki magyarázza és bemutatja nekik! 

Nézzétek Jánost (amikor ott állt a Jordán folyóban), nézzétek mit mondott (ott állt és 

prédikált), így szólt: „Eljön az óra…” 

188 Figyeljétek meg, János egy pap fia volt! Ők mindig az atyjuk vonalát követték, ez az, 

ahogy mi a nevünket kaptuk. Bármit is tettek, úgy nevezték őket. És Jánosnak papnak 

kellett volna lenni, mint az atyjának. 

189 És tudjátok, amikor az édesanyja fogant, miután az Úr Angyala meglátogatta az 

atyját, Zakariást és hazament Erzsébethez, ő már hat hónapos volt… várandós. De nem 

volt még benne élet és félt, mert a magzat nem mozdult meg. Az rendellenes. 

190 És a Szent Szellem, az Úr Angyala megjelent Máriának és elmondta neki, hogy 

„gyermeket szülsz, férfit nem ismerve” és beszélt neki Erzsébet állapotáról is.  

191 Ő felment Júdea hegyeibe, hogy elmondja Erzsébetnek. És amikor találkozott 

Erzsébettel, megmondta neki, hogy „anya lesz”. És ő nem értette, mivel „férfit nem 

ismert”. De azt mondta: „A Szellem árnyékolt be engem és azt mondta, hogy a Szentet, 

aki tőlem születik, ’Isten Fiának’ hívják majd, és nevezzem ’Jézusnak’”. És az első 

alkalommal, amikor emberi ajkak kimondták Jézus Nevét, egy kicsi halott gyermek az 

anyja méhében örömében ugrálni és kiáltozni kezdett; ugrált az anyaméhben, előtte még 

nem volt benne élet.  

192 Jézus Krisztus Neve életre szólított egy halott magzatot. Mit kellene Annak tennie 

egy gyülekezettel, ami azt állítja, hogy újjászületett? 



193 És mi úgy ülünk, mint a savanyú uborkák és hagyjuk, hogy úgy menjenek a dolgok. 

És féltek felállni és bizonyságot tenni a meggyőződésetekről és elítélni minden butaságot, 

hogy Jézus Krisztus ugyanaz legyen tegnap, ma és mindörökké. Karácsony van, hagyjátok 

abba ezt a télapózást és efféle dolgokat, elég ebből az elüzletiesedett badarságból! Hol 

hallottatok Mikulásról a Bibliában? Az római mitológia, semmi köze nincs ehhez, 

egyáltalán nincs olyan dolog. Ne tanítsatok a gyermekeiteknek ilyen butaságot! Amikor 

egy nap azt kell majd mondanod neki, hogy az csak egy kitalált történet volt, akkor 

hazudtál a gyermekednek. És az kárt tesz a Jézus Krisztusról tett bizonyságtételedben és 

azt fogja mondani: „Talán az is ugyanolyan.” Tegyétek vissza Jézus Krisztust, a nagy 

Pásztor-prófétát a Karácsonyba, ahová tartozik! 

194 Figyeljetek, hallgassátok ezt a prófétát, Jánost, amint ott áll! Mindannyian tudjuk, 

hogy ő egy nagy pásztor-próféta volt. Tehát neki volt egy üzenete, az Angyal tudta, hogy ő 

fogja bemutatni Jézust.  

195 Na most, ő nem mehetett valamilyen szemináriumba. Azt mondták volna: „Nos, 

tudod, doktor ez-és-ez az a férfi, akinek jár az a hely. Neked kell bemutatni őt. És tudod…” 

Látjátok, ő nem keveredhetett az emberekkel. 

196 Kilenc éves korában – azt mondják, – ő elment a pusztába, hogy készülődjön Isten 

elé. Onnan jönnek a pásztorok. Figyeljétek meg, az üzenete nem olyan volt, mint egy 

teológusé, valamilyen diplomának a nagy, felfújt szavaival. Így szólt: „Ó, kígyók fajzatai!” 

A vallásos embereknek azt mondta: „Egy csomó kígyó!” Ezt látta a pusztában. Látta a 

kígyót; a legalantasabb dolog, amit találhatott, egy kígyó volt és ő annak a napnak a 

papjait, egyházi embereit és teológusait, annak nevezte. „Egy csomó kígyó!” Azt mondta: 

„Ki figyelmeztetett titeket az eljövendő haragról? Ne kezdjétek azt mondani: ’Mi ehhez 

tartozunk és ahhoz tartozunk’, mert azt mondom néktek, hogy Isten képes ezekből a 

kövekből gyermekeket támasztani Ábrahámnak.” Látott köveket a pusztában. És még: „A 

fejsze a fa törzsére vettetett.” Ezt látta: kígyókat, fákat, pusztaságot. És látjátok, ez volt az 

üzenete. Ő nem ismerte valami teológiai doktornak a nagy, felfújt szavait (aki mindent 

félremagyarázna), hanem ő pontosan a természet vonalán prédikált.  

197 Ezt mutatjuk itt: pásztorbot, pásztor, bárányok, a természet vonala. 

198 Mit tett ő? Nagy dologra kapott elhívatást, ő volt az, aki megismerte a Messiást. Így 

szólt: „Én mondom, Ő itt áll most köztetek. És ti nem ismeritek Őt, mert a teológiátok 

annyira megkötöz titeket, hogy nem tudjátok, hol vagytok.” 

199 Egy nap, amikor Jézus odament, így szólt: „Íme, itt jön Isten Báránya, aki elveszi a 

világ bűneit.” A Bárány! Halleluja! A valódi Jóvátétel! Itt jön az, Akit az Édenkerttől kezdve 

minden bárány, mint árnyék mutatott be, egy hétköznapi Ember, aki lesétált a folyóhoz.  

200 Azt mondták: „János, honnan tudtad? Én nem láttam semmi rendkívülit.” 



201 „Bizony láttam Isten Szellemét leszállni, mint egy galambot és egy Hang azt 

mondta: ’Ez az Én Szerelmes Fiam, Akiben örömmel lakozom.’” 

202 Figyeljétek a Galambot és a Bárányt! Látjátok? Igen. Mi lett volna, ha az egy… mi 

lett volna, ha az valami… Mi lett volna, ha egy farkas állt volna ott? Nos, az a Bárány nem 

tudott volna lemenni… vagyis az a Galamb… Isten egy galambban jelképezte Magát, a 

legszelídebb minden égi madár között; az Ő Fia egy bárány, a legszelídebb minden földi 

állat között. Látjátok, az egek tiszta madara; nem egy varjú, nem egy keselyű, hanem egy 

galamb. Nem egy disznó, hanem egy bárány. Semmilyen más természet nem olvadt volna 

össze.  

203 És figyeljétek meg, hogy amikor a Galamb eljött a Bárányra, Az vezette Őt. Nem 

úgy, ahogy Ő akarta, hanem úgy, ahogy az Atya akarta vezetni. Így van ez ma is egy igazi 

báránnyal. Ó, karácsonyi bárányok, hát nem tudjátok, hogy Isten csakis az Ő Igéje által 

vezet? Az az Ő botja.  

204 Figyeljétek meg, mintha semmi nem történt volna, de János azt mondta: „A többiek 

nem látták, de én bizonyságot teszek, hogy én láttam Azt.” És bemutatta: „Íme, Isten 

Báránya, aki elveszi a világ bűneit.” 

205 Hadd mondjam el most az én karácsonyi Üzenetemet, mialatt bezárjuk most: 

„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.” Ő ugyanaz a Bárány. Ő pontosan 

annyira Bárány ma, mint akkor volt. Ő pontosan annyi itt, mint ott volt, mert az Ő Igéje 

ugyanaz. „Bárhol ketten vagy hárman összegyűlnek a Nevemben, ott Vagyok köztük.” 

Pontosan ez az, amit mondott. Ő soha nem változik, Ő Isten, az Ige. Ő soha nem változik; 

még mindig ad a bárány eledeléből az Ő bárányainak, és eteti őket az Ő Pásztor-Prófétája 

által, először. Nem a teológusoknak, hanem a bárányainak.  

206 Ők nem fogják… hogyan tudják azok a többiek megenni Azt. De a bölcsek… Ezt 

figyeljétek! De a bölcsek és értelmiségiek, a világ tanultjai még mindig vágynak arra, hogy 

azt mondják, hogy van Mikulás. És mindenféle kitalációt és ilyen dolgokat imádnak, mert 

nem akarják elfogadni Őt, az Igét; mert a felekezeteikben Az nem illik a szájízükhöz, azon 

napnak béres-pásztoraihoz. A tantételek béresei, akik egyesíteni akarnak titeket egy 

kecske alatt. Ne higgyétek el azt! Ők a mészárszékre vezetnek benneteket. Hallgassatok a 

Nagy Pásztorra, aki úgy ezerkilencszáz évvel ezelőtt megszületett ebben a hónapban. 

Valamikor ott régen, az Ő Üzenetében, eljöttek azok az igaz pásztorok, akik tudták, hogy 

hogyan viseljék gondjukat a bárányoknak.  

207 Megfigyeljük, hogy ők még mindig arra vágynak. Nem akarják Azt elfogadni ma, 

éppúgy, ahogy nem fogadták el akkor, mert nem illett a vallási szájízükhöz. Ők 

megforgatják az Igét, és hozzászabják a szervezetükhöz és nem akarják az Igét prédikálni. 

Nem fogják! Azt mondják: „Nos, az az apostolok napjaiban volt. Az nem ezt jelenti.” Az 

pontosan azt jelenti, amit mond és nincs szükség, hogy bárki… magyarázza azt nekik.  



208 Hajtsuk meg most fejünket és szíveinket ebben az órában a föld pora felé és 

siessünk gyorsan a jászolhoz, hogy meglássuk és befogadjuk azt a Világosságot, amit ez az 

Ige hoz a Pásztoron keresztül: aki a Nagy Próféta-Pásztor, Jézus Krisztus, az Isten Fia. 

Hosszasan szóltam hozzátok. Talán nem szedtem össze a szavaimat úgy, mint ahogy egy 

lelkésznek kellene, nem azt próbálom tenni. Egyszerűen csak próbálok úgy szólni, ahogy 

Ő adja azt nekem. 

209 De értitek, miért kellett pásztoroknak lenniük? A többiek annyira egy másik 

elképzelésben voltak kiképezve, hogy nem fogadták volna el Azt. És manapság vannak 

nekünk mindenféle elöljáróink, körzeti megbízottak, püspökök, papok, bíborosok, pápák, 

minden az égvilágon, hogy próbáljanak vezetni bennünket. De Isten adott nekünk egy 

Pásztort és az a Pásztor a Szent Szellem. 

210 Figyeljetek rám most! „Amikor Ő…” (nem egy gondolat, Ő egy személyes névmás.) 

„Amikor Ő, a Szent Szellem eljön (az Igazság Szelleme) kijelenti majd nektek ezeket, 

amiket mondtam nektek, és megmutatja az eljövendő dolgokat.” Ő a Nagy Pásztor, Ez az 

a Pásztor, Akit Jézus meghagyott. És a Szent Szellem írta a Bibliát, a Biblia mondja, hogy 

„a régiek a Szent Szellem által indíttatva írták az Igét.” Na most, képes lenne a Szent 

Szellem téged egy hitvalláshoz húzni? El tudna vinni valamihez, amit ez az Ige nem mond? 

Nos, az teljesen lehetetlen lenne. A Szent Szellem hazug lenne, ha azt mondaná: „Ez az, 

amit tenned kell!” és aztán megfordul és azt mondja: „Nem, az hiba volt, tedd azt, amit a 

gyülekezet mond!” 

211 Tehát, ha eddig valamire, valami másra figyeltél, ami elhúzott téged a valódi, igazi 

Pásztortól, Aki a Szent Szellem, Aki el fog vezetni téged az Igéhez és ha nincs meg a 

megtapasztalásod és nincs meg a Szent Szellem tanúbizonysága az életedben, amely 

nélkül… 

212 Isten Egy. Isten az egyetlen, Akinél Örök Élet van és Ő az Örök Élet. És bármi, 

aminek volt kezdete, van vége. És ha te csak egy gyülekezeti tag vagy, akkor annak volt 

kezdete. De Isten Igéjének nincs kezdete, Istennek nincs… És amikor Istentől születsz, 

megszületsz az Igétől, akkor Isten fia leszel és a neved be volt téve a Bárány 

Életkönyvébe, még a világ megalapítása előtt. És Isten látott téged, hogy milyen színű a 

hajad, milyen színű a szemed, milyen a termeted, még a világ megalapítása előtt. És Ő 

olyannak látott téged, mint emberi lényt, amilyen vagy. És habár eltelik még egymillió év, 

semmi sem tud visszatartani téged attól, hogy visszajöjj ahhoz a tökéletes képhez, amit 

Isten elrendelt számodra a kezdettől: „Az Én juhaim hallják az Én Hangomat és idegent 

nem követnek.” 

213 És ha még nem fogadtad el az Örök Életet, ma este… és csak egy kitalált történetre 

nézel egy kisbabáról, aki a jászolban fekszik egy csomó bölccsel körülötte, ne higgy el 

ilyen dolgokat! Azt próbálod gondolni: „Hát, jó leszek. És ezt fogom tenni. És csatlakozom 



egy gyülekezethez. Ez minden, amit tennem kell.” El vagy veszve! Ha nincs meg neked az 

Örök Élet, hogy tudnál örökké élni? 

214 Vehetsz egy kukoricaszemet, nem számít, hogy milyen tökéletesnek néz ki, lehet… 

A tudomány előállított egyet, amit felvághatsz: ugyanolyan nedvesség van benne, 

ugyanolyan belső, ugyanazok az anyagok, mint amik abban a szemben vannak, amiket 

kint neveltél a mezőn, ugyanaz a dolog. Elviheted azokat egy laboratóriumba és nem 

tudod megkülönböztetni egyiket a másiktól. Ugyanolyan jó kukoricakenyeret tudsz 

készíteni az egyikből, mint a másikból, ugyanolyan kukoricapelyhet lehet belőle készíteni. 

De az egyedüli módja, hogy megkülönböztesd az, ha eltemeted őket. Az, amit ember 

készített, ott marad, elrothad és soha nem jön elő. De abban, amit Isten készített, ott van 

az élet csírája és az újra élni fog.  

215 Utánozhatsz egy keresztényt, eljárhatsz gyülekezetbe úgy, mint egy keresztény, 

beleteheted a neved a könyvbe, mint egy keresztény, csatlakozhatsz egy felekezethez, 

úgy, mint egy keresztény; az rendben lenne, de ha nincs meg benned az az Örök Élet, 

amiért az a Jó Pásztor az Életét adta, hogy szétossza… Amikor Isten lejött Pünkösdkor, egy 

tűzgolyóban jött le, mint ahogy a Sinai-hegyen tette, mint ahogy az első pásztorral, 

Mózessel tette. És amikor lejött, szétosztotta Magát lángnyelvek formájában, amelyek 

rájuk ültek; Isten szétosztotta magát a népe között. És hacsak nem fogadtad el azt, amit… 

Péter azt mondta, hogy „ez számotokra van és a ti gyermekeiteknek, azoknak, akik távol 

vannak”. 

216 Barátaim, ne hallgassatok semmilyen teológiai mítoszra, szülessetek újjá! És amikor 

azt teszitek, akkor a Szellem, ami bennetek van, az része lesz Istennek és bizonyságot tesz 

Isten minden egyes Szaváról, hogy az „Az Igazság”. Ha nincs meg nektek ez a 

megtapasztalás, akkor siessünk most a jászolhoz, ami az Ige. Siessünk a Bibliához, el 

ezektől a kidíszített, teológiailag megfogalmazott gyülekezetektől az igazi jászolhoz, Isten 

Szavához, ahol meg lehet ismerni a Messiást. 

 Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk! 

217 Drága Istenem, ez minden, amit mondani tudtam ebben az időben. Közeledünk a 

karácsonyhoz, az utcák telve vannak férfiakkal és asszonyokkal, fiúkkal és lányokkal, akik 

tolakodnak, lökdösődnek, próbálnak ajándékot venni, hogy viszonozzák valakinek, aki 

majd ugyanúgy ad nekik. Sok ember, aki kereszténynek nevezi magát, kint van az 

utcákon, cigarettát és likőrt vesz karácsonyi ajándékként. Istenem, úgy néz ki, hogy ők 

egyenesen szembe dobnak Téged; valamilyen mesét tanítanak a gyermekeiknek Szent 

Miklósról, a római pogány teológiából, egy mondát, amit a világ könnyen elfogad és 

elutasítják Karácsony valódi Krisztusát, a valódi Bárányt.  



218 Istenem, imádkozom ma este, ahogy fejünket meghajtjuk a por felé, melyből 

vétettünk… Azt mondtad egyszer Ábrahámnak, a nagy próféta-pásztornak: „Menj ki, 

Ábrahám, és számold meg a homokszemeket, melyek a tengerparton vannak!” 

219 És ő azzal tért vissza, hogy „Az megszámlálhatatlan, nem tudom megszámolni.”  

220 Aztán így szóltál: „Nézz fel az égre és számold meg a csillagokat!” És ő tudta, hogy 

az lehetetlen. Így szóltál hozzá: „Ennyi lesz a te magod.” Látjuk annak a pásztor-

prófétának az üzenetét: „a föld porából az égi csillagokig,” hogy habár van halál a halandó 

testünkben, hogy porba vigyen bennünket, de van Élet, ami képes minket felemelni a 

csillagokig.  

221 És így szóltál a nagy prófétádhoz, Dánielhez: „És azok, akik ismerik az Ő Istenüket az 

utolsó napokban, nagy tetteket hajtanak véghez. És azok, akik sokakat igazságra 

vezetnek, a csillagoknál fényesebben fognak ragyogni örökkön-örökké.” 

222 Úr Istenünk, Hatalmas Teremtő, Aki kész voltál eljönni a földre Jézus formájában, 

hogy megismertesd az emberrel, hogy kicsoda Isten. És Te voltál az Egyetlen, Aki 

elvehetted a halál büntetését, egyetlen Angyal, egyetlen helyettesítő sem tehette azt 

meg. Te voltál az, Aki elhordoztad a büntetést, és egyedül Te tudtad azt jog szerint 

elvenni. És Szellemként nem halhattál meg, de testté lettél, hogy meg tudj halni; és 

Bárány lettél, hogy elvehesd a Megváltottjaid bűnét, hogy visszaválthasd őket a Saját 

Véred által.  

223 Ó, ez a történet olyan hatalmas, Urunk, de az olyan sok ember feje fölött elmegy. 

Belegondolni, hogy a kis Jehova egy jászolban feküdt, úgy kellett élnie, mint egy 

csecsemőnek. A kis Jehova egy istállóban született meg. A kis Jehova gyerekekkel játszik 

az utcán. A kis Jehova tizenéves. A kis Jehova iskolás fiú. A Hatalmas Jehova. Te 

végigjártad mindezeket a helyeket. És azután, Jehova, a Bárány. Jehova, a Próféta. Te 

mindezzé lettél, hogy elszenvedd a bűn büntetését és hogy nekünk Örök Életet adhass.  

224 Bocsáss meg nekünk, ó Istenünk, e világ szegény, méltatlan teremtményeinek! 

Megszégyenültünk ma este, Urunk, amikor azt olvastuk, hogy mit tettél értünk és mi 

olyan keveset tettünk cserébe. Hogyan jöttél el a nagy vallási vezetők napjaiban! 

Mennyire hajlandó Voltál kiállni és visszatükrözni az Atya Szavát! Mennyire nem kötöttél 

kompromisszumot az elméleteikkel! És ma úgy tűnik, hogy senki sincs, aki kiállna és az 

Igét még mindig „Igének” hívná és nem tenne megalkuvást. Imádkozunk, Istenünk, hogy 

bocsásd meg nekünk ezeket a dolgokat, amiket annyira elhanyagoltunk. És adj nekünk ma 

este a szívünkben, ahogy azt egy jászolként neked adjuk..  És tudjuk, hogy minden 

alkalommal, amikor a Megfeszített Krisztust elfogadják, van egy új születés, van egy 

újszülött bárány, akkor énekelnek a Mennyben az Angyalok. Egy megtérő bűnös fölött az 

Angyalok újra énekelnek.  



225 Meghajtott fejjel imádkozunk, Istenünk, hogy ha van itt valaki ma este, aki nem 

ismer Téged, mint Isten igazi Ajándékát, mint személyes Megváltóját, nem csak értelmi 

elgondolással, hanem újjászületés által (a Szellemed által születve), hadd fogadja el azt 

éppen most, Urunk! És ha lenne valaki, Urunk, aki ezt még nem tette meg, hadd jöjjön a 

szíveikbe most öröm, és hadd találják meg – mint a régi pásztorok – szívük istállójában az 

Igét, a Messiást; ami igazolva lesz számukra, mint Szent Szellem, a mai nap Nagy 

Pásztora! Jézus Nevében kérjük ezt.  

226 Mialatt fejünket meghajtottuk és bízom benne, hogy szívünket is meghajtottuk, 

megtennéd, drága testvérem, még ha gyülekezeti tag is vagy… És remélem, nem 

sértettelek meg, hogy azt mondtam, amit mondtam… Az rendben van, hogy egy 

gyülekezethez tartozol, azt kell tennünk, de ó, testvérem, ne fogadd el azt, újjá kell 

születned! Ez az, amit a Nagy Próféta-Pásztor mondott: „Muszáj nektek újjászületni”. Ő 

egy teológusnak mondta ezt: „Muszáj újjászületned”. 

227 És amikor újjászületsz, az nem azért van, mert hiszel. Azt mondják: „Amikor hiszel, 

újjászületsz.” 

228 De a Biblia azt mondja: „Az ördögök is hisznek.” Na most, figyeljétek meg, ez nem 

az, ez egy megtapasztalás. 

229 Azt mondod: „Nos, jó életet éltem.” 

230 A apostolok is, de még mindig nem voltak újjászületve, amíg be nem fogadták a 

Szent Szellemet. Még csak meg sem voltak térve addig, amíg be nem fogadták a Szent 

Szellemet. Emlékeztek az árulás előtti éjszakára… vagy az áruláskor, mielőtt elárultatott? 

Jézus azt mondta Simon Péternek: „Miután megtérsz, erősítsd atyádfiaidat.” És Péter 

három és fél éve követte Őt és ördögöket űzött, betegeket gyógyított, hirdette az 

Evangéliumot és (az Ige szerint) még nem volt megtérve. 

231 Most, szeretnétek egy ilyen Hírnököt a szívetekbe ma este? Ha igazán szeretnétek 

Azt… Nem számít, bárki más mit mond, az igaz, testvérem, testvérnőm. Tudom, hogy az 

igaz. Megtennéd, mialatt minden fej meg van hajtva és minden szem csukva van, nem 

nekem, én csak egy ember vagyok, a testvéretek, de felemelnéd a kezed Krisztusnak és 

mondanád: „Én hiszem Ezt. És igazán szeretném, hogy Krisztus jöjjön be az én szívembe, a 

Karácsony valódi Krisztusa”? Felemelnéd most a kezed? Isten áldjon meg téged! Ez jó. 

Isten áldjon meg téged is! Isten áldjon meg! Ó, kezek vannak mindenütt. 

232 Történjen úgy, testvérem; legyen úgy, testvérnőm; legyen az úgy, barátom; 

legyetek betöltve Isten Szellemével! Mit számít, hogy bárki más mit mond? Ne feledjétek, 

ez a ti életetek! Lehet, hogy reggel már nem is leszünk itt a földön, nincs több 

bizonyosságunk az életünk felől, mint a lélegzet, amit most beszívunk. Lehet, hogy nem is 

veszünk már többé levegőt, az csak Isten kegyelme. És mi haszna, nem számít, hogy 



milyen jól éltél és mit… Jézus azt mondta: „Hacsak az ember újjá nem születik, 

semmiképp nem mehet be oda.”  

233 Na most, ismerek meghatározásokat arra, hogy mi az újjászületés, de csak figyeljük 

meg, mi történt a Bibliában, amikor újjászülettek. Péter hívő volt, az apostolok hívők 

voltak, de nem voltak újjászületve addig, amíg a Szent Szellem nem szállt le rájuk 

Pünkösdkor. Tehát ők azon tűnődtek, hogy mi történhetett és Péter azt mondta a 

többiekkel együtt: „Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket, a Názáreti Jézust, azt a 

férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, melyeket 

Őáltala cselekedett Isten tiköztetek; Aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből 

adatott a halálra, megragadva gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megöltétek. Kit az 

Isten feltámasztott, aminek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Ő elküldte ezt, hogy 

lássátok és halljátok, ami az Írások szerint való.” 

234 És ekkor, mikor ők ezt meghallották, átszúrta a szíveiket és azt mondták: „Férfiak és 

testvérek, mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk?” 

235 Péter így szólt hozzájuk: „Térjetek meg!” 

236 Na most, katolikus barátaim, akik itt ültök, mert tudom, hogy négyen-öten itt ültök. 

Beszélgettem erről a lelkészetekkel, talán nem a ti lelkészetek, de egy katolikus pap, ő azt 

mondta: „Jézus hatalmat adott a gyülekezetnek, hogy megbocsássa a bűnöket: ’Akinek a 

bűnét megbocsájtjátok, azoknak megbocsáttatik, akiknek bűnét megtartjátok, az 

megtartatik.’” Ez igaz, de nézzük meg, hogyan tették, hogyan hajtották végre az apostolok 

az Ő rendeletét, nem azon a módon, ahogyan azt a papok ma teszik. 

237 De mit tett az első pap, ha úgy akarjátok nevezni; Péter, akinél a Királyság kulcsai 

voltak? Hogy mondta, hogy tegyük? Így szólt: „Térjetek meg mindannyian és 

keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus Nevében, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szent 

Szellem ajándékát. Mert az ígéret nektek szól és a ti gyermekeiteknek, és azoknak, aki 

távol vannak, ahányat csak a mi Urunk Istenünk elhív.” És ha Isten még mindig hív, akkor 

ugyanaz a megtapasztalás van számotokra is, ha ugyanazt a receptet fogjátok követni. Ha 

ez a gyülekezet hiszi Azt, akkor meghajtott fejjel mondjuk: „Ámen.” [A gyülekezet azt 

mondja: „Ámen” – a szerk.] Akkor bármi, ami ennél kevesebb, az ellentétes az Igével, és 

nem a Pásztor szerint való.  

238 Úr Jézus, ők a Te kezedben vannak most. Imádkozom, hogy minden egyes nyitott 

szívben ma este, ahol nincs ott Krisztus, a Messiás… És Krisztus az Ige, a felkent Ige 

megnyilvánulva. És ha van itt egy nyitott szív ma este, ahol nincs ott a Messiás, az igazi 

Karácsonyi Ajándék, az egyetlen valódi, létező Karácsonyi Ajándék, amit Isten adott a 

világnak, és kihirdette Azt a világ számára pásztorok által az Ő Bárányáról, a bűnért való 

Engesztelésről, ha az a szív nyitva van ma este, helyezd bele, Urunk, a mára szóló 

Messiás-Igét. Odaszánjuk őket Neked a Te Fiad, az Úr Jézus Krisztus Nevében. Ámen. 



239 Szeretitek Őt? Hisztek Benne? „Keressétek először Isten Országát és Királyságát, és 

minden egyéb megadatik nektek.” 

240 Barátaim, mielőtt bezárjuk, el szeretném ezt mondani. Engem sokszor félreértenek. 

Van egy Üzenetem Istentől és mindenképp ki kell hirdetnem Azt az Üzenetet. Tudom, 

hogy Azt félreértik. Ha az nem úgy lenne, akkor nem lenne Isten Üzenete; nem lehetne. 

Túl sok aggódás van ma, hogy az ne legyen félreértve. Hiszem, hogy Istennek vannak 

emberei minden felekezetben és szervezetben világszerte és nem arról van szó, hogy én a 

testvéreim ellen vagyok. Idejöttem Tucsonba három évvel ezelőtt és volt egy 

összejövetelem fiatal szolgálókkal ott, a Gilmore testvér gyülekezetében és azt kérdezték 

tőlem, hogy „azért jöttem ide, hogy gyülekezetet indítsak?” 

241 Azt mondtam: „Nem. Azért jöttem ide, hogy nektek segítsek.” De még nem kértek 

meg arra három év alatt. De ugyanúgy azért vagyok itt, hogy segítsek nektek, azért 

vagyok itt, hogy kezet nyújtsak nektek, nem hogy egy szervezet mellé álljunk, hanem 

hogy egymás mellé álljunk és egy szívvel legyünk Isten Igéje körül és próbáljuk prédikálni 

az Evangéliumot minden elveszett léleknek és minden szükségben lévő embernek, akihez 

a hangunk eljut.  

242 Odaajánlom magam Istennek ma este, teljes szívemből, mindennel, ami csak 

bennem van. Nem túl sok, amit adhatok; nem tudok hozni tömjént, mirhát és aranyat, 

mert nincs olyanom. De ez mindenem, amim van, amit Istentől kaptam, ez az élet, amit 

Őérte odaszánok újra ma este az Igéjének jászlában, a szívemben és megígérem Neki, 

hogy kiállok azért az Igéért. Ha megengedi, hogy éljek még egy évet olyan hűen, ahogy 

csak tudok; prédikálni fogom Annak minden kis részét és hiszem minden darabkáját, Isten 

engem úgy segéljen. Megtennétek ti is ugyanezt velem?  

243 Fogadj be minket, Urunk! Mi elfogadjuk a Te karácsonyi Ajándékodat, a Messiást, a 

felkent Igét, ami igazolja, hogy a Te Jelenléted velünk van, Urunk, bármilyen hitvallástól 

vagy felekezettől függetlenül. Mi magunk, azt találjuk, hogy a világ szétesőben van és itt 

áll a nagy Messiás kitárt karokkal; Jézus Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, 

aki az ígéreteket tette, és hogy ezekben az utolsó napokban a gyülekezetet annyira 

megszervezik, hogy az belemegy Laodiceába. És mi látjuk azt ma, Urunk. 

244 Mit tehetünk, drága Istenünk? Mit tehetek én? Segíts nekem és a többi pásztornak, 

Urunk, világszerte, az Ige pásztorainak, hogy kihirdessék Azt, Urunk, ebben a következő 

esztendőben. Imádkozunk, hogy segíts rajtunk, Urunk! Add nekünk a Te Szeretetedet, a 

Te Szellemedet és Világosságodat! Odaszánjuk magunkat ma este a Te Igédnek és a Te 

hívásodnak. Jézus Krisztus Nevében elfogadjuk a Te karácsonyi Ajándékodat, Isten Igéjét, 

amely Testté lett bennünk. Ámen.  

245 Nagyon szeretem a gyülekezet énekeit. Pál azt mondta a Bibliában: „Mikor 

énekelek, Szellemben énekelek. Amikor prédikálok, Szellemben prédikálok. Amikor… 



Bármit teszek, mindent Jézus Krisztus Nevében teszek.” Na most, mivel ez megerőltető 

volt számotokra… És én nagyra értékellek titeket. Eljöttem ezzel az Üzenettel. Néha úgy 

tűnik, nehezemre esik Ezt elmondani, de mégis köt a kötelességem, testvéreim. Ha nem 

teszem meg, képmutató vagyok. Ha nem teszem meg, akkor a saját lelkiismeretemnek és 

a saját, Isten Igéjébe vetett hitemnek az árulója vagyok. Meg kell azt tennem, nem azért, 

hogy különc legyek, hanem hogy hű legyek az elhívásomhoz. És mindnyájatoknak segíteni 

akarok, meg szeretnék tenni mindent, amit csak tudok.  

246 Most énekeljük el minden idők egyik legnagyszerűbb énekét, annyira szeretem ezt: 

Szeretem, Szeretem. Tudjátok, hiszem, hogy ha mi mind egyszerűen csak szeretnénk Őt, 

akkor megtennénk, amit kér tőlünk. „Hogy hívhattok Engem ’Úr’-nak és nem teszitek meg 

azokat, amiket parancsolok nektek? Hogy mondhatjátok Nekem azt, hogy ’Uram’ és aztán 

nem teszitek, amit mondtam nektek?” 

247 Inkább hallgatnátok egy béres pásztorra, aki azt mondaná, hogy „tedd a neved a 

könyvbe, és csatlakozz; vedd ezt az úrvacsorát, mondd ezt és az rendben van”, amikor 

maga a Nagy Pásztor mondta: „Hacsak egy ember nem születik újjá, még csak nem is 

láthatja meg a Mennyek Országát”? 

248 És nézzétek meg annak a napnak tanult teológusait, ők tanultak voltak! Szentek? 

Tiszta életűek? Össze sem tudjuk hasonlítani magunkat ma azzal, ahogy éltek. És minek 

nevezte őket a Nagy Pásztor? Azt mondta: „Ti az atyátoktól, az ördögtől vagytok.” Mert 

nem… Ők felismerték az Igét, de egy másik Napra szóló Igét, nem az arra a napra szóló 

Igét.  

249 Ha felismerték Noé idejét, az rendben van, az Noé ideje volt; de az nem működött 

volna Mózes idejében. És Mózes ideje nem működött volna Krisztus idejében. Értitek? A 

Luther ideje nem fog működni Wesley idejében. Wesley ideje nem fog működni Pünkösd 

idejében. És Pünkösd ugyanazt a dolgot tette, mint a többiek. Na most, ki segített nekem 

az elmúlt napokban? Kérdem tőletek… 

250 Amikor egy fűszál feljön, mi az? Mi… amikor a búzaszál feljön. Jézus azt mondta: 

„Ha egy búzamag nem hullik a földbe”. Mi történik, amikor egy búzamag… vagyis a búza a 

földbe hullik? Az első dolog, ami kikel, az egy kis szál. Az nem olyan, mint a mag, ami a 

földbe ment. Figyeljétek a természetet! Az nem olyan, mint a mag, ami elhullott, hanem 

az a mag Életének a hordozója. Ami kijött… 

251 Az a hitetlen, aki azt a híres könyvet írta A Csendes Isten címmel, azt mondta: 

„Hogyan lehetne egy olyan Isten, aki kinyitotta a Vörös-tengert és ott állt ezer évig a sötét 

korokban és nézte, amint a kis gyermekeket felfalják az oroszlánok, embereket keresztre 

feszítenek és legyilkolnak az arénákban és efféle dolgok és soha nem is nyitotta ki a 

száját?” Látjátok, az Ige az kinyilatkoztatás.  



252 Az a búza, amikor az az igazi búza elindult kezdetben, az elbukott Istennel 

szemben. És végül eljött egy Búza, Isten igazi visszatükrözője, ami annyira visszatükrözte 

az Ő teljes Igéjét, hogy Ő volt az Ige. Azután Isten adott Neki egy Menyasszonyt 

Pünkösdkor; de az a Menyasszony a földbe hullott a sötét korokon át, éppen úgy, mint 

ahogy az igazi búza tette. Az elhullott. És miért nem tudott az cselekedni? Mert el volt 

rejtve a föld alatt, el kellett rothadnia, mielőtt életet hozhatott elő.  

253 De egyszer eljött egy kis pap, Luther Márton néven és előhozta az Igazság Igéjét: 

„Az igaz ember hit által él.” Ott előjött egy levél, azután még egy levél követte; Zwingli és 

aztán jött Kálvin és Knox és végig sorban.  

254 Először, tudjátok, az megváltoztatta a hajtást és kalász lett belőle. Na most, az egy 

kicsit jobban hasonlított, de még mindig nem az az igazi dolog volt, mint ami a földbe 

esett. Akkor jött Wesley. Wesley-től jött a Metodista egyház, a Metodista egyházból 

jöttek a Nazarénusok, Egyesült Testvérek és így tovább. Mit csinált? Újra visszahullott és 

előhozta pünkösdöt, ami most már úgy nézett ki, mint az igazi búzaszem.  

255 Na most, figyeljétek Jézust a Máté 24:24-ben: „Az utolsó napokban a két szellem 

annyira hasonló lesz, hogy megtévesztené magukat a Választottakat is, ha lehetséges 

lenne.” Tehát, amikor az a búzamag előjön, bárki, aki búzát termeszt, tudja, hogy 

tökéletesen úgy néz ki, mint a búzamag. De ha leülsz, a kezedbe veszed és felnyitod, 

abban nincs búza; az a polyva. De a mikroszkóp alatt látsz egy ici-pici csírát ott legbelül, 

ott jön a mag. És akkor mire való az a polyva? Arra, hogy megvédje a magot; a forró nap 

megölné. Az megvédi a magot, amíg a mag be nem érik. És aztán, amikor a mag beérik, a 

polyva elhúzódik attól. De megfigyeltétek, hogy annak a magnak, ami előjön, ugyanolyan 

fajta magnak kell lennie, mint ami a földbe hullott?  

256 Luther ébredése után jött egy szervezet. Wesley ébredése után jött egy szervezet. 

Alexander Smith után, John… Alexander Campbell, John Smith és a többiek után is jött 

egy szervezet. Pünkösd után az teljesen olyan, mint az igazi dolog, de jött egy szervezet. 

Mi történt? Elhúzódott. 

257 Nekünk volt tizenöt évnyi ébredésünk; ilyet még soha nem láttak az egész 

történelemben. És figyeljétek, ezalatt a tizenöt évnyi ébredés alatt, Ez végigsöpört a 

világon, és egyetlen szervezetet sem építettek Erre. Hol volt Ez? (Ez elkezdte a késői esőt, 

meghalt az ő… rögtön, meghalt.) Nem volt szervezet, ami Ezt követné. Miért? Ez maga a 

Mag, nem lehet több. És most a polyva épp elhúzódik. Nincs együttműködés, senki nem 

akar téged. Miért van ez? Ennek így kell lennie. 

258 Miért lett az a gyülekezet odatéve? Hogy támogassa Azt. Hol… Ki támogatta volna? 

Milyen baptista, vagy presbiteriánus, vagy református támogatott volna egy gyógyító 

körutat? Tehát amikor az Igazság előjön, mi történik? Nem a polyva; hanem az Élet 

egyenesen kimegy a polyvából, egyenesen a magba, a valódi, igazi Élet. A szervezet ott 



áll, meghal, éppen úgy, mint ahogy minden korban tette, ugyanazt teszi. Ti kijöttetek 

abból ötven évvel ezelőtt és egyenesen visszamentetek abba! De a valódi Élet követi a 

magot. Mi a végidőknél vagyunk, testvéreim. 

259 Miért húzódott el? Hogy ez bevigye a magot a Fiú jelenlétébe, hogy beérésre vigye 

a magot a Mester számára; egy arany beérésre. Miért húzódott el? Ez szívfájdalmat és 

könnyeket okoz, hogy ők ne a n-a-p-on feküdjenek, hanem a F-i-ú előtt, hogy az igazi, 

teljes Evangélium beérésére jussanak, hogy bemutassanak mindent, amit Jézus Krisztus 

megígért a Bibliában. Van ma egy Test, ami kezd felnövekedni az emberek között. És nem 

lesz több szervezet, az egyenesen belemegy a gazdag Laodiceába. Miből gazdagodott 

meg a szervezet? Dollármilliókból és lelkek millióiból. 

260 És miért jött el a Pásztor? Hogy megszabadítsa testvéreit a rabságból. Nem tudom; 

Isten legyen velünk, segítsen nekünk! Tanulmányozzuk az Igét! Kutatjuk az Írásokat! Azt 

gondoljuk, azokban van az Örök Életünk és Azok tesznek bizonyságot az Igazságról. 

Látjátok, Isten kiosztotta Igéit minden kor számára. Ez a kor mindig… 

261 Mit mondott Jézus, amikor eljött? Azt mondta az embereknek: „Ti képmutatók! 

Kimeszelitek a falakat és sírokat építetek a prófétáknak. Pedig az atyáitok tették őket oda. 

És ti az atyátok fiai vagytok és a cselekedetek, melyeket ők tettek, ti is tenni fogjátok.” Ez 

mindig így lesz, testvéreim. 

262 De amikor Jézus eljön egy nap, a bárányok Nagy Pásztora, eljön, hogy megváltsa 

azokat, akik Pünkösd óta Lutheren át minden korszakban elfogadták a Világosságot, 

amint az átjött a hordozókon (nem a hordozót fogadták el, hanem a Világosságot 

fogadták el; látjátok, az továbbment). Annyira örülök, hogy tudhatom, hogy Ő újra eljön! 

Ó, szeretnétek az Övéi közé számláltatni? Oda számláltatni? Csakis egyetlen mód van 

arra, nem úgy, hogy egy gyülekezethez csatlakozol, hanem hogy beleszületsz. „Mindenki, 

akit az Atya Nekem adott, Hozzám jön, és senki nem jöhet Hozzám, hacsak nem az Atyám 

hívja őt.” Látjátok, ez minden, elfogadni Azt. Ő… Ez az egyetlen karácsonyi Ajándék, 

amiről tudok, Isten ajándéka, amit Ő a világnak adott: az Ő egyszülött Fia. És Ő ugyanaz 

tegnap, ma és mindörökké: az Ige. Értitek? Higgyetek Benne ezen a napon, a Biblia 

teljességében!  

263 Amikor az a hét titok… Régen a Hét Gyülekezeti Koron keresztül volt hét elrejtett 

titok. Én most könyvet írok arról… És egy nagy teológus azt mondta nekem nemrég: 

„Branham testvér…” Látod, hogy hogyan próbál a Sátán téged letaszítani az útról? Azt 

mondta: Branham testvér, tudod mit? Hiszem, hogy az Úr ki fogja jelenteni neked, hogy 

mit kell tennünk ezután. Ez… valamilyen nagy titok lesz, ami el van rejtve a Hét Pecsét 

alatt.” 

264 Azt mondtam: „Nem, nem úgy van testvér.” 

265 Azt mondta: „Az olyasvalami lesz, ami nincs is leírva az Igében.” 



266 Azt mondtam: „Nem! Nem! Te elfelejted, hogy ’bárki, aki hozzáad egy szót, vagy 

elvesz egy szót…’” Látjátok, az már ott van, de a reformátorok nem látták meg Azt, nem 

éltek elég hosszú ideig, hogy meglássák.  

267 És most már vége van a korszakoknak, éppen itt vagyunk Laodiceában. És ne 

feledjétek, a laodiceai korban, Ő kívül van a gyülekezeten és zörget, próbál bejutni: Éva 

kitette az ő Ádámját. Isten, segítsen nekünk! Menjünk ki a táboron, hogy megtaláljuk Őt! 

Szenvedjünk Ővele, a kapukon túl, menjünk Őhozzá, a Halálában az Eltemettetésében és 

a Feltámadásában; mert Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.  

268 Énekeljünk el egy éneket, mielőtt elmegyünk! Rendben? Szeretem, szeretem. 

Megadnád nekünk a hangot, testvérnő? Hányan ismeritek ezt a régi éneket? Ha voltatok 

már az összejöveteleken, én nagyon szeretem.  

269 Most csak csukjuk be a szemeinket és gondoljunk Jehovára! Senki sem volt méltó, 

senki sem tehette meg, csakis Ő. És Ő lejött és kis csecsemő lett.  Tinédzser lett. Ács lett, 

munkásember. Bárány lett, áldozattá vált. Győzelmesen feltámadott, Jehova. És ahogy 

Mózes kihúzta a kezét a kebléről a szíve fölül, Isten úgy húzta ki a kezét a kebléről (az Ő 

titkát) a Fiát, akire lesújtatott a bűn gyógyíthatatlan betegségével; és ismét visszatette a 

Keblére, majd kihúzta és kiterjesztette azt rád és rám: „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma 

és mindörökké.” 

270 Nézzetek most Őrá! 

  Szeretem, szeretem 

  Mert Ő először szeretett engem 

  És megvásárolta az üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 

271 Hányan tudjátok, hogy pásztornak kellett lenni? Mondjátok: „Ámen.” [A gyülekezet 

azt mondja: „Ámen.” – a szerk.] Kellett! Miért pásztornak? Annak kellett lenni. Na most, 

mialatt újra elénekeljük ezt a versszakot, nyúljatok át az asztalon! Metodisták, baptisták, 

reformátusok, presbiteriánusok, katolikusok, és mindenféle ember ül itt ma este. 

Fogjatok kezet és mondjátok: „Zarándoktársam, annyira örülök, hogy itt vagyok veled ma 

este.” Mondjatok egymásnak valamit! Mondd azt: „Isten áldjon téged!” – ahogy kezet 

fogunk egymással most. Mialatt újra elénekeljük.  

  [Üres hely a szalagon – a szerk.] 

  … az üdvösségemet 

  a Golgota fáján.  

272 Most csukjuk be a szemünket és emeljük fel kezeinket, ahogy énekelünk Neki! 

  Szeretem, szeretem, 



  Mert Ő előbb szeretett engem, 

  És megvásárolta az üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 

273 És most, Istennek nincs formája. Ezért hajtsuk meg fejünket és dúdoljuk ezt, úgy, 

mint a kisgyermekek; ti Isten gyermekei vagytok! Ne nézzetek arra, mit gondol a világ, ti 

most Őt dicsőítitek, Krisztust dicsőítitek! Csak hajtsátok meg a fejeteket és dúdoljátok! 

[Branham testvér és a gyülekezet dúdolja: Szeretem, szeretem – a szerk.] 

274 Nem érzitek úgy magatokat, mintha teljesen ki lennétek tisztítva? Olyan, mint… 

mintha valami kipucolta volna belőletek az összes kételkedést és a világot. Így érzitek? 

Emeljétek fel a kezeteket: „Úgy érzem, teljesen ki lettem tisztítva. Máshogy érzem 

magam. Úgy érzem, az Ő kezeiből ettem. Mint ahogy a testvér is bizonyságot tett itt: 

„Eledel, a Pásztor étele, bárányeledel.” Ez az Ige. 

275 Isten bárányai az Ő Eledeléből táplálkoznak. „Nemcsak kenyérrel él az ember, 

hanem minden Igével, ami Isten szájából származik.” És ez Az; a Biblia. Minden Igével 

táplálkozunk, nemcsak néhány Igével, hanem minden Igével, amely Istentől jött. Ó, nem 

késztet ez titeket arra, hogy szeressétek Őt? Arra gondolni, hogy nekünk Örök Életünk 

van! Nem leszünk, hanem mi most vagyunk Isten fiai. Nem leszünk, hanem most vagyunk! 

És együtt ülünk mennyei helyeken Krisztus Jézusban. És az a nagy televízió, ami hirdeti, 

hogy van éteri hullám, ami a televízió képernyőjén keresztül bemutatja az embereket 

(akik körbeutazzák a földet). Isten hatalmas Szava, Isten Szelleme veszi Isten Szavát és 

visszatükrözi Jézus Krisztust mennyei helyeken az Ő bárányainak, hogy Ő ugyanaz tegnap, 

ma és mindörökké. Hát nem csodálatos Ő? Csodálatos! Isten áldjon titeket!  

276 Most maradjunk állva egy pillanatra! Van valaki, aki áldást kérne? Most 

emlékezzetek, karácsonykor az Úr Jézust imádjátok! Imádjátok Őt, az Ő feltámadása 

Erejében! És ha valamikor tehetek értetek egy szívességet (értetek, a pásztorotokért, a 

gyülekezetetekért, vagy bármi másért), semmilyen körülmény nem fog visszatartani. 

277 A minap (itt áll most egy hölgy) olyan elfoglalt voltam, a betegekkel foglalkoztam, 

és olyan dolgokkal, amik… Volt egy nyolcvan valahány éves idős asszony, akinek 

megbomlott az értelme, és ő …azt gondolta, hogy gyermeke lesz, vagy valami efféle, 

elborult az elméje. És Billy felhívott engem az irodából, és azt kérdezte: „Apa, tudnál…?” 

278 Azt mondtam: „Most nem tudok. Emberek vannak… Egyszerűen nem tudok.” 

279 Azt mondta: „Apa, tudnál imádkozni? Majd megmondom nekik, hogy imádkozol.” 

280 Azt mondtam: „Igen.” És épp abban a pillanatban ő magához tért. Elaludt és jó 

állapotban ébredt fel, épp lett az elméje; jól bevacsorázott csirkéből. Nemrég itt állt 

valaki és bizonyságot tett erről.  



281 Mack testvér… Láttam itt pár perce valahol a gyülekezetben. Itt van az egyik 

pásztor, helyi pásztor. Egy nagyon kedves testvér és én mindig szerettem Mack testvért, 

mióta elkezdtem a szolgálatomat az elején. És aztán találkoztam vele… 

282 És fent voltam Brit Columbiában; és csakhogy megmutassam nektek, Isten mindent 

jóra munkál. Már lovon ültem és éppen visszafelé tartottam a vadonba, ahol előtte egy 

egész csapat indiánt vezettem Istenhez; és ők mind megtértek és befogadták Jézust.  

283 Két évvel ezelőtt prófécia által elmondtam annak az indián fiúnak, aki elveszítette a 

póniját, megmondtam neki, hogy hol találja azt meg, hogy meddig lesz távol és hol fog 

állni a póni. Az édesanyja éppen szívrohamban haldoklott. Ő meggyógyult és üdvösséget 

kapott. És ez a fiú eljött, látta azt és tudta, hogy… a lovát pontosan úgy találta meg, ahogy 

az elhangzott és mindent. 

284 Az Úr nem szólt egyetlen szót sem úgy… Megkérdezem bármelyikőtöket: „Ugye 

nem hallottatok semmi mást, amit Ő valaha is mondott volna, hogy mondjam el nektek, 

csak azt, ami pontosan úgy történt meg?” Ha így van, mondjátok: „Ámen.” [A gyülekezet 

azt mondja, „Ámen.” – a szerk.] Látjátok? Látjátok? Pontosan, egyetlenegyszer sem 

tévedett.  

285 És Mack testvér a halálos ágyán feküdt, és a felesége felhívta Billy-nek… a fiamnak 

a feleségét, …és megkérdezte, hogy hol vagyok; az a kedves kis hölgy… a felesége. És ő… a 

menyem azt mondta: „Ő elutazott észak Brit Kolumbiába vadászni.” 

286 És aznap reggel, valahogy egyszerűen nem tudtam kilovagolni. És akkor Billy azt 

mondta: „Azt hiszem, még egyszer felhívom otthon.” És elment a postára, hogy felhívjon. 

És itt jöttek futva, amikor ott állt az a kis indián a kis… akinek a pónija volt, és azt mondta: 

„Mack testvér a halálos ágyán fekszik és téged hív.” 

287 És én leszálltam, kimentem az erdőbe és letérdeltem. Azt mondtam: „Drága 

Istenem, ott messze, háromezer mérfölddel odébb az országban, Arizona napos 

államában, Tucsonban, a testvérem a halálos ágyán fekszik. Segítenél neki? 

288 Ekkor Valami így szólt hozzám: „Minden rendben van.” 

289 És amikor elmentem Mack testvérhez a minap, hogy beszélgessek vele, 

megkérdeztem: „Hány órakor történt?” Az pontosan abban az órában volt, amikor mi 

imádkoztunk.  

290 Ó, Ő… Hát nem csodálatos? Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Annyira boldog 

vagyok, hogy tudhatom, hogy a Király Jelenlétében élek. 

291 Hajtsuk meg most a fejünket és itt van egy drága kis testvér, egy misszionárius 

testvér, egy barátom, Isten Gyülekezetének tagja, egy drága kis testvér itt, úgy hívom: 

„Creechy.” Olyan szép dolgokról beszélt. Creech testvér, így hívlak téged. Nem tudom, 

mit mondhatnék, te a testvérem vagy és szolgálótársam Jézus Krisztus 



megpróbáltatásaiban ezen az utolsó napon. Isten áldjon meg téged! És azt hiszem, azt 

mondta Tony testvér, hogy te fogod elbocsátani a hallgatóságot most, amíg meghajtjuk a 

fejünket. Rendben, gyere csak!  

 

 

*** 


