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1 Köszönöm, Neville testvér. Maradjunk állva imádkozni egy percig. Hajtsuk meg 
fejünket. Vannak-e kimondott imakérések, melyeket kézfelemeléssel jelezhetnénk? Csak 
mondjátok Istennek: - É … Tartsátok ost az eszetek e , a it kér i akartok Tőle, és 
higg etek teljes szí etek ől, míg értetek is imádkozom. 
2 Me ei At á k, i… Ol a  ki áltság ak szá ít ekü k, hog  eljöhetü k Iste  
házába ezen a borongós napon, és Isten napsugarát találhatjuk itt ragyogni és hogy 
hallhatjuk a Szentlelket énekelni és szólni az embereken keresztül, csak egy kis napsugár 
itt elül. Köszö jük Neked ezt, a szí ei k körül lé ő e ei apfé t. Me ire hálásak 
vagyunk Neked ezért! 
3 Most pedig, a Tieid felemelték kezüket ebben a gyülekezetben, mert imakéréseik 
vannak, és arra vágynak, hogy Te válaszold eg őket a délelőtt. I ádkozo , At á , 
hogy add meg mindegyikük kérését. Annyi sok állt itt halomban az asztalon és annyi sok 
kérés a  i de felé: eteg, sze edő e erek; és tá olsági telefo hí ások, apo ta 
körülbelül ötven. Óh, Istenem, mihez kezdjünk? Csak vezess minket, Urunk. Nem tudjuk, 
hog  erre e jü k ag  it teg ü k, ert az a i szá déku k, Uru k… A földö  lé ő 
életü ket Tőled kaptuk, és arra akarjuk hasz ál i, hog  Neked adju k tisztességet ele. 
Most tehát vezessél bennünket ezekben a dolgokban, Atyám. 
4 Áldjál eg e ü ket a, a i t itt összeg űltü k halla i az Úr Igéjét, é ekeket 
énekelni és imádságot felajánlani. Hallgasd meg az imáinkat. Örvendezzél velünk az 
énekeinkben és szólj hozzánk az Igéd által, mert Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. Helyet 
foglalhattok. 
5 Ne  is tudok ég eg  hel et, a iről ag o  ki áltság ak tarta á , hog  ott 
állhatok, mint hogy a szószéknél állhatok, hogy megtörjem az élet kenyerét a várakozó, 
szomjas, éhes embereknek. És ez egy nagy kiváltság. 
6 Először is szeretném megkérdezni, hogy itt van-e bárki a Wright (ejtsd: rájt) családból: 
Hattie (ejtsd: heti) vagy Orville (ejtsd: orvil), vagy bárki: Hattie. Orville is veled van, Hattie? Kérd 
meg, hogy jöjjön el a házhoz azonnal, azzal kapcsolatban, amit mondtam neki, tudod… 
Álljon meg a háznál, ha tud. Elfelejtettem elhozni magammal ma reggel, valamit a 
kiskut ájuk ak ott le t. Úg hog  sak… Ha egte étek, sak ka arodjatok a ház felé 
amikor elmentek, az összejövetel után. 
7 Most pedig Edith, Hattie test ére… Tudjuk, hog  ő az a kislá , aki se se ő kora 
óta o orék, ost pedig ár fel őtt asszo , és ag o  rossz for á a  a . El e te  
oda eg  é el ezelőtt, a ikor az első tü etei jele tkeztek, és Iste  segítségé el és 
keg el é ől azo al tudta , hog  i a probléma. Most valójában az a probléma azzal a 
g er ekkel, a i t ül… A égtagjai össze a ak zár a, e  is tudja őket szétte i. Ezt az 



idegre dszere  lé ő óriási o ás okozza. De arról a  szó, hog  fizikálisa  se i aj 
nincs a gyermekkel, kivéve a csecse őkori g er ek é ulás okozta sze edést, körül elül 
hat hó apos kora óta. Szi te egész életé e  sírt és kia ált, addig, a íg sok é el ezelőtt 
i ádkoztu k érte, és azóta oldog olt, egésze  úg  eg  é el ez előttig. És ost 
valójában ez a klimax ideje, más szavakkal az élete változó kora, és az idegei borzalmas 
állapotban vannak. És ennek a kis hölgynek az van az eszében, hogy haldoklik, hogy már 
nem fog élni, csak úgy egyik óráról a másikra. 
8 És tudjátok, hog  az egészséges, erős asszo ok ak is ehéz ez az időszak: éha 
hormon injekciókat kell kapniuk és intézetekbe járniuk, és sokk-kezelést meg mindenféle 
dolgot kap iuk arra az időszakra. 
9 Az emberi lénynek két változása van az életben. Van a változás, amikor fiúból férfi 
lesz; és asszo ól… Lá ól asszo . -  é ese  ol a  kö el űek, i de re 
kaphatók. És ha ki írjátok elük ezt az időt… Va  eg  lá o  e e  a kor a  éppe  
most, Rebekah. Imádkozzatok érte, és Billy-ért is. Óh, mindnyájan végigmegyünk ezen a 
ki sit olo d időszako , ezért el kell őket sze ed ü k, és felis er ü k azt, hog  ez 
olyan dolog, amin végig kell menniük. 
10 És ost, Edith e e  a hét é e ké ti áltozás a … Mi den hét évben megváltozik 
az ember élete, tehát az hétszer hét, látjátok, és egy kicsit megnehezíti a dolgunkat. Ez 
egy teljes változás, és megterheli az asszonyokat. A férfiak általában egy furcsa 

iselkedést esz ek fel e e  az időszak a , és éha elhag ják a feleségüket. De az 
asszonyok ez után már terméketlenek. És mindnyájan keresztül megyünk ezen. 
Emlékeznünk kell rá, hogy ezek olyan dolgok, amiket el kell egymással hordoznunk, és 
megértenünk azokat a dolgokat. 
11 A kis Edith pedig ebbe az állapotba került, sokat fogyott és rosszul néz ki. És 

o do  ektek… Vala el ik este – nem mindannyian együtt -, de csak egy rövid út 
le t… Éjjel és appal irraszta ak ellette. És sak eg  rö id út e ől a g ülekezeti ház ól 
és a különféle gyülekezeti házakból, a test ér g ülekezeti házak ól itt… Néhá a  
közületek menjetek el és látogassátok meg a Wright (ejtsd: rájt) családot. Biztos vagyok 
benne, hogy nagyon hálásak lennének érte. Csak menjetek le hozzájuk, üljetek le velük 
egy kicsit és beszélgessetek velük, fogjatok kezet, és… Ne  tö , i t eg  kis aráti 
látogatás. Olyan könnyen elfelejtjük ezt, tudjátok. Amikor pedig a mi otthonunkról van 
szó, nagyon értékeljük az ilyet. Ezért emlékeznünk kell rá, hogy ezt mások is értékelik. És 
biztos vagyok benne, hogy a Wright család nagyon hálás lenne érte. Tudom, hogy már 
megtettétek volna, ha tudtátok volna, hogy ez a helyzet náluk. De nem tudtatok róla, 
úg hog  ezért o dta  el ezt ektek a délelőtt. 
12 Menjetek el és látogassátok meg a Wright családot és próbáljátok meg jókedvre 
deríteni Edith-et. Ne azt mondjátok neki, hogy rosszul néz ki, hanem hogy jól néz ki. 
Jo a  lesz ő – ag is re d e  lesz ő -, ha to á ra is kitartu k érte. Ezért ag u k itt. Ő 
a test érü k, és azért ag u k itt, hog  kitartsu k il e  idők e  azért a gyermekért. 
Éppen úgy, mint ahogyan én akarom, hogy valaki kitartson értem és imádkozzon értem, 
amikor én megyek át a próbáimon, és ti is akartok valakit a tiétekétrt. 



13 A Wright salád pedig régóta… Talá  eg ikük azok ak, akik a legrége e  tagjai 
e ek a g ülekezet ek. Ők, és azt hisze , hog  ég Ro  Slaughter (ejtsd: roj szlóter) testvér és 
Slaughter test ér ő. Látta  őket eg  pár per el ezelőtt, i tegette  ekik, a ikor 
bejöttek és azt gondoltam magamban, amit a befordultam a saroknál: hány éve is látom 
Slaughter testvéréket elfoglalni a helyüket ebben a gyülekezetben a hullámhegyek és 
hullá ölg ek között, és to á ra is előre halad i? És a Wright salád is il e … 
Értékeljétek ezeket az embereket. Értitek? És mutassuk meg nekik, hogy méltányoljuk 
őket. 
14 Ma pedig eg  hosszú üze ete  a . Ez eg  ád eszédről…És aztá  hallotta , hog  

a este lesz úr a sora és lá osás, és íg  to á . Tehát a pásztor fog szolgál i, és lesz… 
Lejö ü k… És ha ti, ha itt ag tok, akkor g ertek el és él ezzétek az üzenetet a pásztortól, 
az Úrtól. És azon kívül lesz még ma este lábmosás és úrvacsora is, úgyhogy egy igazán 
súl os, sűrű este lesz a ai. Tehát örö el áru k e eteket, ha i s ás hel , aho á 
mennétek. 
15 És nagyon örülünk Don Ruddell-nek (ejtsd: don rádel)-nek és a testvérünknek, és Jackson 
(ejtsd: dzsekszon) testvérnek, és ezeknek a testvéreknek és testvérnek, a velünk kapcsolatban 
álló testvérgyülekezeteknek, Jack Palmer-nek (ejtsd: dzsek palmer) itt, aki lent, Georgia (ejtsd: 

dzsordzsa) államban viszi a csoportot. És szeretnénk köszönetet mondani mindezeknek az 
e erek ek teljes szí ü k ől azokért az alkal akért, a ikor a szolgálatokat tartjuk, 
a ikor eljö ök és ők ellátogat ak hozzá k. És i értékeljük ezt. 
16 Itt láto  a délelőtt a jó aráto at, Dr. Lee Vayle-t és a feleségét. Először Va le 
test ér őt ette  észre, és aztá  to á  kereste , hog  eglássa , hol a  Lee test ér. 
Va  eg … Eg  régi déli o dás szeri t: szeret é  eg  ki sit eg ú ol i őt. Értitek? 
A ikor sak a  eke … Mi de  ap kereste  őt azo  az összejö etele , hog  leg e  
ott segíteni nekem. Azt mondtam: - Ha Lee eljö , akkor ő prédikáljo , é  pedig sak a 

etegekért fogok i ádkoz i… Pró áltuk egtalál i és i de  ás, és e  találtuk eg, 
úg hog  eke … Meg kell ezért ú ol o  őt, a ikor oda jutok… És örülü k a ak, hog  
itt a  Va le test ér és a felesége a délelőtt. 
17 És talá  sokkal tö e  a ak itt, akiket e  is erü k. Látok itt eg  test ér őt, 
úgy hiszem, Chicago- ól. Ne  tudo … Is ere  itt a soportot, sak e  tudo  
pontosan a nevüket. Tehát nagyon örülünk mindnyájuknak mindenhonnan, bárhonnan is 
jöttetek. 
18 Látom itt a testvéreket, két fiatal embert, – mármint a szolgálatban fiatalok –, 
akiket felsze telü k a délelőtt. Kette … Ne  ork-i néger testvéreink éppen most 
kapták meg az ajánlásaikat a philadelphia-i gyülekezet révén, és elmondták ennek a 
gyülekezetnek, hogy honnan jöttek. És most kézrátétellel imádkozunk értük, hogy Isten 
áldja meg a szolgálatukat New York-ban. Van ott két vagy három kis gyülekezet. Úgy 
hiszem, hogy Delano testvéré ott az egyik kis csoport, és mi nagyon örülünk nekik. És itt 
mennek most még ketten, hogy szolgálatokat tartsanak az ottani embereknek. És nagyon 
értékeljük ezeket a dolgokat. Az Úr áldjon meg benneteket gazdagon. 
19 Ol a  sok… Körül ézek és látom a sok-sok e ert; és eg szerűe  e  tudlak 

i d ájatokat eg e ez i, de tudo , hog  Ő egérti. 



20 Most pedig kér é , hog  a test ér ő, a zo gorista, ag  ala el ikük jöjjö  ide és 
játssza nekünk, hogy: 

Látnok ajkát tüzes szén illette, 
S tiszta lett az, mint csak lehetett, 
Isten hangja szólt: Ki megy el értünk? 
És ő álaszolt: Itt ag ok, küldj el e ge et! 

 
1Tim 1:6; Zsid 5:1 

21 A ikor felsze teljük ezeket a prédikátorokat kézrátétellel… Felis erjük, hog  eg  
prédikátor felszentelésének Ige szerinti módja a kézrátétel. Azt hiszem, ennél a pontnál 
za arodtak össze a Kései Eső test érek, ag  a attleford-i (ejtsd: betölford) emberek: amikor 
azt látták, hogy kézrátétellel lehet átadatni a lelki ajándékokat. Tehát mi nem hisszük, 
hogy az ajándékok kézrátétel során mennek tovább. Hisszük, hogy a kézrátétel annak a 
szentesítése, amit már megláttunk. Értitek? Az egy ámen! Értitek? 

 2Tim 1:6 

22 A ikor pedig a kezüket etették Ti ótheusra és azokra a test érekre, ők 
észrevették, hogy azokban az emberekben ott volt az ajándék. Emlékezzünk rá: 
felgerjeszt é  a e ed lé ő ajá dékot, el  Loisz ag a ád a  is eg olt . És 

látták ezt Ti ótheus a , ezért a é ek a kezüket etették rá és felsze telték őt; és e  
eg  ol a  e erre tették a kezüket, aki ől ég soha se it e  láttak előjö i. 
Értitek? És ők sak áldást kértek, ezt i d ája  hisszük. Tehát e  adjuk to á  a lelki 
ajá dékokat: sak felis erjük őket és kézrátétellel sze tesítjük őket, akikről hisszük, hog  
Isten ilyen dolgokat tett az emberekért. 
23 Észre ette  a délelőtt ott hátul M Ki e  (ejtsd: mekini) testvért – azt hiszem, Kinney 
(ejtsd: kini)vagy McKinney (ejtsd: mekini) -, a metodista prédikátort ott hátul ülni, akit szintén itt 
sze teltü k fel. Azt hisze , jól látta  őt i e  a szószék ellől… Hog  Ohio-ban 
szolgáljon Dauch testvérrel és feleségével, és az ohio-i csoporttal. Óh, amikor ennyi sok 
e ert látok összejö i ezekről a kis hel ekről, ez a ira sodálatos! Se i felekezet, 
se iféle il e  kötődés: sakis Jézus Krisztushoz, és ez minden, látjátok, hogy együtt 
ülünk a mennyei helyeken. 
24 Re d e , test ér ő, ha egadod ekü k… É ekeljük sak el ezt az eg  ersszakot 

előle: A ikor a tüzes szé  egéri tette a prófétát… É ekeljük ost el eg ütt. 

Amikor a tüzes szén hozzáért a prófétához, 
Olyan tisztává tette, amilyen csak lehetett. 
Amikor Isten hangja szólt: Ki megy el értünk? 
Ő álaszolt: Itt ag ok, küldj el e ge et! 
Szólj, Ura ! Szólj, Ura ! Test érek, ost g ertek előre, kérlek.  
Szólj, és én hamar felelek. 
 

 A tö i prédikátor test érek is jöjje ek előre, kérlek, akik a kezüket teszik… Az 
itteni gyülekezeti házhoz kapcsolódok: Ruddell (ejtsd: radel) testvér, Lamb (ejtsd: lem) testvér, és a 
tö iek… 



Szólj, és én felelek: Uram, küldj el engemet! 
Óh, milliók haldokol ak ű e  és szég e e , 
Hallgasd az ő szo orú és keserű sírásukat! 
Hamar, testvérek, siessetek megmentésükre, 
Gyorsan feleljetek: Mester, itt vagyok! 
Szólj, Uram! Szólj, Uram! 
Szólj, és hamar felelek. 
Szólj, Uram! Szólj, Uram! 
Szólj és felelek: Uram, küldj el engemet! 

 

 Mi a neved, testvérem? – Orlando Hunt (ejtsd: orlando hant)… Orla do Hu t test ér Ne  
York City- ől, íg  a ? És test ér? – Joseph Coleman (ejtsd: dzsózef kólmen)… Joseph Cole a . 
25 Most pedig, kérlek, forduljatok a hallgatóság felé, testvéreim. Hunt (ejtsd: hant) testvér 
és Coleman (ejtsd: kólmen) testvér, Isten hívásával a szívükben. És mint az imént énekeltük az 
éneket: Milliók haldokol ak ű e  és szég e e , ők pedig eghallották azt a 
szo orú és keserű kiáltást. És kérjük őket: Hamar, testvérek; siessetek a 
megmentésükre.  Látjátok? Gyorsan válaszoljatok: Mester, itt vagyok!  Ők pedig íg  

álaszol ak a délelőtt. 
26 És a i t i, a test érek e ől a g ülekezet ől és ez a soport, felsze teljük őket 
kezünk rájuk vetésével, és a közösség jobbját nyújtjuk nekik, hogy Jézus Krisztus tanúi 
leg e ek a i tá ogatásu kkal itt: hog  i de e  tá ogatjuk őket, a i tisztességes és 
helyes az Evangéliumban. Az imádságunk szüntelenül az lesz ezekért az emberekért, hogy 
Iste  hasz álja őket az Ő tisztességére. És leg e  az ő szolgálatuk gazdag és ag  Ne  
York- a . Az életük Iste  szolgálatá al leg e  tel e, hog  drága ké éket hozza ak e az Ő 
országá a. Élje ek ők hosszú, oldog életet. Az Úr Iste  öltöztesse fel őket az Ő 
örökké aló jele lété el, és adjo  ekik egészséget és erőt, és tartsa őket az Ő 
szolgálatá a , a íg Jézus Krisztus hazahí ja őket a ugalo  örök lakhel é ek 
otthonába. 
27 Most pedig ez a gyülekezet, miközben meghajtjuk fejü ket… A prédikátorok 
menjenek ki, hogy kezüket tegyék rájuk. 
28 Mennyei Atyánk, kezünket vetjük Hunt (ejtsd: Hant) testvérre az Úr Jézus Krisztus 
nevében, mert amit tudunk róla, Uram, az igazságos volt. És köszönjük Neked a 
szolgálatra való hívást az életében. Uram, szólj ezen a testvéren keresztül, nyerjél meg 
lelkeket, hozz szabadulást, Uram, azoknak, akik fogságban vannak, akár betegségben, 
vagy szellemileg, vagy testileg vagy lelkileg. Uram, adj neki egy igazi szolgálatot, hogy az 
útja égé  ő issza ézhesse  azo  a hosszú úto  és egláthassa, hog  Iste  keg el é ől 
képes olt i de  elle séget leg őz i. Jézus Krisztus, a i Uru k, által kérjük ezt. Á e ! 
29 Coleman (ejtsd: kólmen) testvérre is a kezünket helyezzük, tanúkként, Uram, hogy 
szentesítsük az ő elhí ását, hog  i, ez a g ülekezet, ez az e er soport, hisszük, hog  ő 
Krisztus szolgája. És kérjük, hog  áldd eg őt és adjál eki ag , hatal as szolgálatot, 
hog  lelkeket erje  eg az ő Urá ak, hog  a fogl okat sza addá teg e és hog  
megtörje a Sátá  erőit, a el  a ele kap solat a lépő e erek életét eszi kör e. Ura , 



adjál eki g ü öl söző életet, hog  segítse  és erősítse  e ü ket. És ő is, a ikor az 
útja végére ér, Istenem, add meg, hogy visszatekintve a hosszú útjára megláthassa, hogy 
Jézus Krisztus kegyelme által az ellenség minden bilincsét szét tudta zúzni, Isten 
tisztességére. 
30 Mennyei Atyám, hadd élhessenek és munkálkodhassanak ezek az emberek Isten 
aratásá a . A Te áldásaid ugodja ak rajtuk és leg e ek elük addig az időig, a íg 
mi d ája  összeg űlü k a i ag  Mesterü k lá ai ál. Jézus Krisztus e é e  kérjük 
ezt. Ámen! 
31 Iste  áldjo  eg, Hu t test ér, és adjo  eked g ü öl söző szolgálatot. Iste  
áldjo  eg téged, test ére , és adjo  eked is g ü öl söző szolgálatot. Iste  áldjon 
meg benneteket. Még egyszer. 

Amikor a tüzes szén hozzáért a prófétához,  
Ol a  tisztá á té e őt, a il e  sak lehetett, 
Amikor Isten hangja azt mondta: - Ki megy el nekünk? 
Ő felelt: - Itt vagyok, küldj el engemet! 
Óh, szólj, Ura ! Hadd szóljo  Ő sok fiatal szívhez!)  
Szólj, Uram! (Akiket Isten hív el.) 
Szólj, Uram és hamar felelek Neked. 
Szólj, Uram; szólj, Uram! 
Szólj, és felelek: - Uram, küldj el engemet! 

 
32 Mil e  hálásak ag u k az Úr ak a délelőtt a g ülekezet ag  ki áltságáért, hog  
tanúi lehetünk annak, hogy az utolsó napokban szolgálók küldetnek ki az evangélium 

ezejére. Iste  keg el e kísérje  e eteket, test érei . Re éle , hog  Ő elküld 
e eteket külföldi ezőkre és szerte a ilágo , hog  prédikáljátok Jézus Krisztus 

kikutathatatlan gazdagságát, ahol arra szükség van. Olyan nagy szükségben van ma a 
világ. 
33 Ol a  sok a  ezek ől a jó dolgok ól, sak e ü k kell eg  ki sit i e  is o a  is, 
hog  i de t ele ig ük a a délelőtti szolgálat a. Most pedig a… Eg  ol a  té áról 
beszélek, a it é … Néha e  szerete  egközelíte i ezeket az igazá  ag szerű időket. 
34 Tehát múlt vasárnap, ha nem voltatok itt és nem kaptátok meg a Harmadik 

kivonulás üzenetet, és ha szeretitek a hangszalagokat, szerintem ezt élvezni fogjátok: A 

harmadik kivonulás. 
35 Mink van? Egy beteg fiú itt, vagy ilyesmi? Óh, egy kis nyomorék fiú. Igen! Isten áldja 
őt eg gazdago . Re d e . A szolgálat égé  úg is fogu k i ádkoz i a etegekért. 
Látjátok? Tehát i… Most… 
36 Kérünk titeket, ha talán megtehetitek, hogy vegyétek magatokhoz a Harmadik 
kivonulásról szóló üzenetet, a harmadik alkalomról, amikor a világosság, az Úr angyala, 
aki az embereket kivonulásra hívja, szemmel láthatóan megmutatta magát a földön egy 
kivonulásban. Látjátok? Számomra ez igazán rendkívüli: a Harmadik kivonulás. 



37 Mege ged étek, hog  le eg e  a ka áto at? Nag o  eleg a  a délelőtt a 
gyülekezeti házban, és csak annyi légkondicionálásunk van, amennyit ti tudtok 
legyezéssel létrehozni. Ehhez az áramot is nektek kell szolgáltatni. Úgyhogy tervezzük, 
hog  eg  apo  ajd e ezetü k ide eg  hűtési re dszert, a i t el tudjuk re dez i 
hozzá a dolgokat. 
38 Nagyon örülnénk, ha hallani akarnátok az üzenetet, a Harmadik kivonulás-t. Volt 
nekünk sok kivonulásunk, de határozottan meg tudjuk mutatni azt a három kivonulást, 
a el e  Iste  a tűzoszlop for ájá a  lejött, hog  hí jo  és külö álasszo  e ereket. 
És most ez az emberek különválasztása. 

 2Móz 13:21; Jn 13:3 

39 És látjuk, hog  a ikor Ő az első ki o ulását hí ta, akkor Ő előttük e t a tűzoszlop 
for ájá a  és eg  ol a  földre ezette őket, ahol késő  eg  e er for ájá a  jele t 

eg ekik, akit Jézus Krisztus ak hí tak. Ő Iste től jött és Iste hez e t. És elutasították 
Őt. És Ő azért jött, hog  az e ereket kihí ja a ól a külsőséges állapot ól, amelyikbe 
kerültek, i t ahog a  le t Eg ipto a  is tették: áttértek a ű re és az eg ipto iak 
szokásaira. És Iste  kihí ta őket. 
40 És ost, látjuk, hog  a ásodik alkalo al ők a ró ai irodalo  fogsága alatt 
tértek el. És belementek a hitvallásokba és eltávolodtak az imádat igazi komolyságától, és 
Iste  eg  úja  ki o ulást küldött. Ő eg  ol a  e er for ájá a  jele t eg, aki ezette 
az embereket. 

 2Móz 13:21 

41 Az első ki o ulás a  Ő olt a tűzoszlop. Aztá  a ikor a földre jött a Bárá a , 
ahol Ő ezette őket… Mil e  g ö örű előképe lesz ez a ille iu a , aho á Ő ost 

ezeti a g ülekezetet. Úg  fogjuk Őt lát i, ahog a  Ő a . Ol a  testü k lesz, i t 
a il e  az Ő di sőséges teste. 
42 És a, a ilágosság ól isszatükröződő e a géliu  fé e által, eg  tűzoszlop 
szemmel láthatóan közöttünk... A tudomány látta ezt, ott van a magazinokban és szerte a 

ilágo , és i d tudo á osa , i d lelkileg ug a a ak a tűzoszlop ak is erik fel, 
ugyanazon jelek és más dolgok által, melyeket mindig is csinált. 

 1Kor 15:52,53; 1Jn 3:2 

43 És most, azokban a napokban, amikor sok a fanatizmus és más dolgok, Isten mégis 
azo osítja Magát. Tehát látjuk ezt, hog  il e  di sőséges dolog tud i azt, hog  ez a földi 
porsátor egy napon – ez az öreg, törékeny test, amelyben betegek vagyunk és 
szenvedünk -, el fog áltoz i és haso ló á lesz az Ő saját di sőséges testéhez. És akkor 
lát i fogjuk Őt, ahog a  Ő a , és Vele leszü k azo  a földö , aho á ost tartu k. Óh, ez 
szinte arra késztet bennünket, hogy álljunk fel és énekeljük, hogy Vágyom az ígéret 

földjére. De alószí űleg ezt úg is elé eklik a kereszteléskor, ert ez a i keresztelési 
énekünk. 
44 Most pedig a testvéreknek, mind itt, mind azon a földön, ahová ezek a 
hangszalagok eljutnak – és az szerte a világon van -, ezek az üzenetek nem egy bizonyos 



személynek szólnak. És nem akarjuk, hogy az emberek azt gondolják, mi valamilyen klán 
vagyunk, vagy egy csoport fanatikus, akik összegyülekeztek, hogy különválasszák 
magukat, láthatóan, mint akiknek nincs hitük, vagy hogy bárki ellenében különválasszuk 
magunkat, vagy Isten ellen, vagy az egyház ellen. Mi az egyházért vagyunk, csak rá 
akaru k utat i a Sze tlélek által és az Ő segítségé el arra, hog  i az oka e ek a 
különválasztódásnak, ami ma van. Mi nem hiszünk abban. Mi hisszük, hogy minden 
gyülekezetnek együtt kellene közösségben lennie, nem pedig elkülönülten lennie, hogy a 
metodisták a maguk csoportjának vannak, a baptisták a magukénak, és az egység-hí ők 
és a háromság-hí ők, és ég a i k a , i d elkülö ül e. Mi hisszük, hog  ennek úgy 
kellene együtt lennie, mint Jézus Krisztus testének a hatalmas, egyesült csoportja, amely 
azt a di sőséges eljö etelt árja. Eg általá  e  kelle e elkülö ül iük. 

 1Pét 1:20 

45 És hog  i álasztja ezt külö … Kell, hog  leg e  eg  alap ető oka a nak, hogy 
e  ag u k eg ütt. És a i t ezt ta ul á ozo , felis ere  azt, hog  ez e  a őrü k 

színe miatt van: hogy a sárgák, a feketék, a barnák és a fehérek mind külön 
szervezetekben különülnek el egymástól. Nem arról van szó, hogy milyen ételt eszünk, 
mert mindnyájan ugyanazt esszük. Ugyanolyan fajta ruhákat hordunk, és így tovább. De 
láto , hog  alap etőe  iről a  szó: e erekről, akik letértek az e a géliu  
ta ításá ak kitaposott ös é éről. Mi deg ik e er… És kelle e, hog  ala il e  
módon határozottan megmutathassuk, hogy az helyes-e vagy téves. És az egyetlen módja 
ennek nem az, hogy bármilyen magyarázatot teszünk hozzá az Igéhez; hanem hogy csak 
olvassuk azt, amint van, és úgy higgyük azt. Mindegyik ember a saját értelmezését teszi 
hozzá, és azzal már valami mássá teszi. 

 Jel 17:5 

46 Ezzel visszatérünk a katolikus egyház eredeti szervezetéhez, amelyben a katolikus 
eg ház hiszi, hog  Iste  az Ő eg házá a  a , és hog  az Igé ek se i köze si s hozzá, 
és Iste  az Ő eg házá a  a . És i protestá sok, amint a Jelenések 17-ben látjuk, hogy 

i d ája  eg eg űltek, és hog  a katolikus eg ház olt i de  szer ezetek a ja. És 
látjuk, hogy a protestáns szervezetnek, bár vakon, vakon, ugyanaz a természete van meg, 
mint a katolikus egyháznak. A Biblia a katolikus egyházat nevezi a nagy paráznának, a 
protestáns egyházat pedig szintén paráznáknak. Azt mondta, hogy a nagy parázna volt 

i de  paráz ák a ja. És ez e  ás, e erek, i t eg  rosszhírű asszo , aki e  
aradt hű a házassági esküjéhez. És i da yian valljuk, hogy Krisztus menyasszonya 

ag u k, és égis a ira hűtle ek. Mi teszi a hűtle séget? Hog  elle szegül e élü k 
annak a tanításnak, amit Isten a menyasszonya elé adott, hogy aszerint éljen – ez az én 
véleményem -, ami a Biblia. És hiszem, hogy ez Isten tévedhetetlen Igéje. És ezért látjuk, 
hogy a protestáns egyház, hogy legyen egy szervezete, még a Szentírástól is 
különválasztja magát, hogy létrehozza a maga szervezetét. 
47 Prédikátorok, felszenteltek, ragaszkodnak a maguk dolgaihoz, és hányszor jönnek a 
dolgozó szobámba, és százával vannak itt a termekben és azt mondják nekem: - Branham 
testvér, micsoda kihívásokat adsz az embereknek. Senki sem fog ott kint megállni ellene. 
Tudják, hog  ez az igazság… 



 - Miért -, mondom nekik, - miért nem cselekszitek akkor? 

 - Nos, látod, ha egte é , koldul o  kelle e a ke ere ért. Se ki… Va  eg  
szolgálatom, el kell jutnom az Úrhoz. És el kell jutnom az emberekhez. És akkor nem 
le e tá aszo … 

 2Tim 3:15 

48 Csak ismernétek fel, hogy Krisztus a mi támaszunk, a Biblia az alátámasztásunk, 
látjátok. De ez… Látjátok. És ezzel a protestá s eg ház is ug a oda jutott, i t a katolikus 
egyház. 
49 A katolikus eg házat e  érdekli… Nos, e  o do … Ne  akaro  il e  erse  
kifejez i, hog  őket e  érdekli, it o d a Bi lia. Ők hiszik a Bi liát, de látjátok, ekik 

a … Az apostoli utódlásra épül a katolikus eg ház, ag is a pápák utódlására, és Pétert 
hí ják az első pápá ak és íg  to á . Ők hiszik ezt, sze edél ese  hiszik ezt. 
50 És a protestánsok – látjátok? -, összeg űl ek és létrehoz ak eg  po tosa  ol a  
szervezetet, mint amilyen Niceában volt nekik, Rómában, amikor megszervezték a 
katolikus egyházat a nicea-i zsi atkor. És látjuk, hog  ők ug a azok: i dkette  
ugyanazok. Elhagyják az Igét, hogy létrehozzanak egy szervezetet. Látjátok? És aztán 
a ikor a sok ag  igazságra kerül a sor, az fur sá ak tű ik a, külö ös ekik, ert ők 
csak a hagyományból tanultak. Nekünk nincs más hagyományunk, csak a Biblia. Nincs 
nekünk másunk, csak Isten szent Igéje, és azon állunk mi. 

 Lk 23:33 

51 És most, ma, szeretnék felolvasni egy igeszakaszt, csak egy percig, Isten szent, 
sze tséges Igéjé ől; el et a Luká s e a géliu á a , a Luká s e a géliu a . 
fejezetében találhattok meg, hogy megalapozza, hogy hátteret adjon annak, amit 
mo da i akarok: eg  alapgo dolatot arról, a iről eszél i szeret ék. És szeret ék 
felol as i eg  erset; ez i de , a ire szüksége  a  alapké t a délelőtt, hog  
építhessek rá. Tehát ol assu k a … A . fejezet ől, a . fejezet . ersét: 

 

 Mikor pedig el e tek a helyre, ely Kopo ya helyé ek o datik, ott ők 
egfeszítették Őt és a go osztevőket, egyiket jo kéz felől, a ásikat alkéz felől.  

 

 Lk 23:33 

52 Most szeret ék ég  szót ki e i e ől, e ől az igerész ől, hog  egalapozza , 
amit o da i szeret ék: ott ők egfeszítették Őt. Nég  szó. És a té á  eg e ezése… 
Vádat emelek a mostani felekezeti gyülekezeteknek és a független gyülekezetek közül is 
sok ak, a iért Jézus Krisztust újra egfeszítik a. Vádolo  őket. 

 1Pét 4:17 

53 A mai délelőtt í e: a Vád. És úg  szeret é  ezt hasz ál i, i tha ez eg  tere  
le e, eg  tárg alótere , ahol a … És égső soro  a szószék és a g ülekezet eg  



tárg alótere . A Bi lia o dja, hog  ez eg  ítélőszék… Hog  Iste  házá ál kell 
elkezdőd ie. És ez ol a , mint a bírói szék és a bíróság és a tanúk, és így tovább. 
54 És ez van ma nekem, és Isten Igéje a tanúm és a vádbeszédem a mai gyülekezetek 
elle  szól. És ost e e e  o o  ele a ű öst: sak a g ülekezethez szólo  ezt. És 
ennek most hangszalagokra kell kerülnie, és próbálom olyan gyorsan elmondani, ahogyan 
csak tudom. 
55 És vádolom ezt a nemzedéket Jézus Krisztus második megfeszítésével! 
56 És most hogy ezt ebben a korban teszem, amiben élünk, nekem ehhez bizonyítékot 
kell nyújtanom. Ha vádat emelek, akkor izo ítékot kell fel utat o  a ű té ről, 
a el et elkö ettek. Ahhoz, hog  ádolja  őket, izo ítékot kell előhoz o , hog  

izo ítsa  azt, hog  a it o dok, az egálljo  a fő író előtt, a el ik… És aga at 
teszem meg ügyésznek ebben a vádbeszédben. 
57 És Isten Igéje a tanúm, és vádolom ezt a nemzedéket a keresztre feszítésért. Meg 
kell mutatnom, és meg fogom mutatni, hogy ugyanaz a lélek van ma az embereken, mint 
a el ik az első keresztre feszítést elhozta, és hog  a is ug a ezt teszi. Ezt kell te em, 
ha a keresztre feszítésről a  szó, és hog  ők el égezték a keresztre feszítést. Meg kell 
mutatnom az embereknek, hogy ugyanaz a hozzáállás van ma az emberekben és hogy 
ug a azt a dolgot teszik lelkileg, i t a it ők akkor testileg egtettek: egfeszítették a 
test szerinti Jézus Krisztust, Isten Fiát. 
58 És most, ma ugyanezen Ige által, ugyanezen Szentlélek által és ugyanezen Ige által 
kívánom megmutatni a gyülekezeteknek, hogy hol állnak: hogy ma is ugyanazt a dolgot 
teszik, és hogy a Biblia mondta, hog  ezt fogják te i: és izo íta i azt, hog  ez az az idő, 
amelyikben élünk. 
59 Ez e  lehetett ol a éhá  é el ezelőtt. Azt o do , hog   é el ezelőtt 

e  lehett ol a ezt si ál i. De a ag o  is időszerű. És e  lehetett ol a egte i 
10 évvel ezelőtt, de a eg lehet te i, ert az idő lejárt. Az idő égé él ag u k. És az 
Ő szolgájaké t hisze , hog  ár ajd e  ott tartu k, hog  erről a földről át e jü k 
egy másikra. 
60 Ezért a egtérésre kapott idő, e zetké t, ár lejárt. Hisze , hog  ez a emzet 
nem térhet meg. Hiszem, hogy átlépte a határvonalat az irgalom és az ítélet között. 
Hisze , hog  a kettő között eg e súl oz a pró ál eg tot og i. 

 Lk 17:26,28; Jn 12:48 

61 - Bra ha  test ér, ielőtt előterjeszted az üg edet, hog a  fogod ezt izo ítani? 
Csak e i: hog  ug a azok a  a ű ök e  ag u k étkesek, i t a ikért Iste  
elpusztította az özö íz előtti ilágot. Ug a azok a  a ű ök e  ag u k étkesek, i t 
a ikért elpusztította Sodo át és Go orát. És ost… És i d az összes lelki izo íték itt 
fekszik előttü k, ug a azok a lelki izo ítékok, ilágszerte is eretesek, a el ek Iste  
irgalmát hozták le azokra a nemzedékekre; az elutasítókra pedig az ítéletet hozták le. 
Tehát ha ez a nemzedék elutasította ugyanazt az irgalmat, amely adatott azokban az 
idők e , akkor Iste  igazságtala  le e, ha ítélet élkül el éz é ezt ekik. 



62 Amint Jack Moore, egy barátom, mondta egyszer: - Ha ez a nemzet megússza 
anélkül, hogy Isten megbüntetné, akkor Istennek kötelessége volna feltámasztania 
Sodomát és Go orát és o sá atot kér ie, a iért felégette őket. 

 Jer 5:21; Mt 13:13,14 

63 Most pedig, tudjuk, hogy lelkileg ugyanazt a dolgot teszik ma, mert ugyanazért a 
célért teszik és ugyanolyan módon, mint ahogyan az Úr megfeszítésében tették test 
szerint. Irigység ől teszik, lelki akság iatt, ert e  akar ak lát i és e  akarják 
hallgat i. Jézus az Ő földi útjá  azt o dta: Jól mondta rólatok Ézsaiás próféta, hogy van 
szemetek és nem láttok, és fületek, és nem hallotok.  
64 Ugyanazzal az okkal és ugyanazzal a éllal és ug a azzal az i doklással ők újra 
megfeszítik Krisztust, újra – mint arra nemsokára rátérünk -, ugyanazokért az okokért, 
mint amikért akkor tették. Semmit nem találnak ellene, és nem merik megpróbálni 
kihívni. És tudják, hogy ott van a bizonyíték, és tudják, hogy a Biblia úgy mondja. És az 
egyetlen dolog, amit képesek megtenni, az az, hogy káromolják azt. Pontosan így van. 
Tehát… És i de  ug a azok az okok… 
65 És ost, ug a eze  az alapo  előállíttato  ezt a e zedéket Jézus Krisztus 
megfeszítéséért, a keresztrefeszítésért, a el e  ű ösek. Mo skos, go osz, ö ző, 
felekezeti kezekkel megfeszítették az élet Fejedelmét, aki meg akarta mutatni Önmagát 
az embereknek. Azt mondod: - Ugyanaz a személy? 

 Jn 1:1,14; Zsid 13:8 

66 Kezdet e  olt az Ige… És Isten volt az Ige. És az Ige testté lett , és megmutatta 
agát. Az Ige test e  eg il á ult, és ők elítélték a testet és egölték azt, ert az Ige 

nyilvánult meg. A Zsid 13:8 azt mondja: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz.  Ugyanaz az Ige. Látjátok? És ugyanezért az okért próbálják megfeszíteni az Igét. 

 Mt 27:29,30,35; Mk 15:20,24; Lk 23:24; Jn 19:23 

67 Most pedig az igerésze ről, hog  issza e jek ahhoz a té ához, a it e ie 
akarok: Ott… A ég  szó. Mag arázzuk eg itt. Ott, a ilág legsze te  árosá a , 
Jeruzsále e . Ott, a ilág leg allásosa  árosá a . Ott ők, a ilág leg allásosa  épe 
egy vallásos ünnepen, a páska ünnepén. Ott, a legvallásosabb helyen, a legvallásosabb 

áros a , i de  szer ezetek leg ag o iká a , i d ek a fejé e ; ott ők, a ilág 
leg allásosa  épe g űlt össze i de felől a ilág a . Ők egfeszítették, a 
legszégyenletesebb halállal, ami csak lehet – ahogy egy embert meg lehet ölni -, hogy 

eztele , és letépték Róla a ruháit. Ő eg etette a g alázatot. A feszületeke  a  eg  
köré sa art ro g , de ők letépték Róla a ruháit. A legszég e letese … Ott, a 
legvallásosabb városban; ők, a leg allásosa  e erek; egfeszítették, a 
legszég e letese  halál, Őt, a legdrágá  sze él t. 

 Neh 11:1; Jn 2:13,23; Jn 11:55; Gal 3:13 

68 Hát nem elég ez, hogy megítélje ezt a nemzedéket?! Ott, a legvallásosabb 
szervezet, minden gyülekezetek legnag o ika g űlt össze eg  hel e ; ők, i de  fajta 
közül a leg allásosa  e erek, akik ek Iste  i ádói ak kelle e le iük… Összeg űltek e 



legszentebb ünnepükön, a húsvét tisztulásában, amikor rabságból szabadságban mentek 
át. És ott a a  az idő e  és akkor, a legvallásosabb emberek a legvallásosabb ünnepen, 
a leg allásosa  hel e  az élet Fejedel ét ele itték a lehető legszég e letese  
dolog a, a it sak te i lehet: hog  le eztele ítse ek eg  e ert és feltűzzék eg  fára, 
mert átkozott az … A tör é ük mondta, amely szerint az imádatot végezték: átkozott 
az, aki fán függ . És Ő átokká lett értü k. Leszaggatták a ruháit, eg erték Őt és 
kigú olták Őt, a e  Iste ét. Leszaggatták a ruháit és odaszegezték Őt a kereszthez… 
Őt. Ott ők egfeszítették Őt, a római halálbüntetés szerint. 
69 A legszégyenletesebb halál ma a világon nem az, hogy lelövik az embert. A 
leggyalázatosabb halál ma a világon nem az, hogy elüt valakit az autó és meghalt, hogy 

íz e fullad, ag  tűz e  egég: ha e  a legszég e letese  halál ma a nyilvánosság 
előtti halál ü tetés, ahol az egész ilág elítéli az e ert és ű ös ek o dja ki. És az 
egész ilág a kezét etette erre az e erre és ű ös ek o dta ki Őt, iköz e  Ő 
ártatla  olt. És Ő az elle ség – e  a arátok, e  az Ő tör ényei, hanem az ellenség 
keresztrefeszítése alatt halt meg; az élet Fejedelme, aki a valaha is élt vagy élni fogó 
legdrágá  sze él : Jézus Krisztus. Ő, a legdrágá  sze él . Tartsátok ezt ész e , 
miközben felépítjük a mai témánkat. 

 Jn 2:13 

70 El tudjátok képzelni, hogy egy olyan helyen, mint Jeruzsálem, ahol 2500 éven át 
ag  ég to á , hog  az e erek… Vag  tö  száz é e … Lehet, hog  ki sit sok ak 
o do  ezt. Lehet, hog   ag   é , ag  il es i. Eg szerűe  e  tudo , hog  

milyen messze van ez attól, hogy Salamon megépítette a templomot. Úgy képzelem, hogy 
lehetett  é , ag  il es i. És ők árták az eljö e dő Messiást. Ők összeg űltek ott a 
húsvéti imádatra. Csak gondoljatok bele: az összes farizeus és szadduceus és ki tudja még 
mindennek a feje: egyetlen nagy összegyülekezés Isten imádatára. A legszentebb hely, 
Jeruzsálem, az Úr temploma; és az Úr népe fogta az Urat Magát, és megfeszítette az Urat 
halálítélettel. Még ilyet! 
 

Lk 23:33 

71 Most pedig, az a ég  szó: ott ők egfeszítették Őt. Még i dig mutatjátok a 
Bi liát. Látjátok, ez sak ég  szó, de a Bi lia összesűríti e ek az igazságát. Neke  körül 
kell jár o  és el ag aráz o , hog  iről eszélek, de a Bi liá ak e  kell se it se  

eg ag aráz ia. Az eg szerűe  sak i d igazság. Tehát a Bi liának semmit sem kell 
megmagyaráznia. Nem kell megmagyaráznia, mert az mind az igazság. 
72 Itt van négy szó abból a nagy igazság-láncolatból. Megpróbálom elmagyarázni. És 
az elmagyarázásából valójában egy könyvtárat lehetne csinálni. Sehogyan sem tudom 
megmagyarázni ezt a négy szót. De most, Isten segítségével, aki megíratta ezt, 

egpró áljuk eg ag aráz i ezt a ég  szót; és ol a  ódo  előhoz i, hog  az 
emberek megértsék azt. 
73 Mi a  ost itt előttü k? Itt a  előttü k az első keresztre feszítés a legszentebb 
helyen, a legszentebb emberekkel, a legszégyenletesebb halál, a legdrágább személynek. 
Óh, ez annyira ellentmondásos! Óh, óh, mennyire gyalázatos!   



 Jn 4:20 

74 Most pedig, eg ük az első szót: ott. Beszéljü k erről, ielőtt ádat e elü k. 
Le o tjuk ezt és eg utatjuk, hog  it tettek ők, és aztá  eglátjuk, hog  a 
vádemelésem helytálló-e vagy sem. Ott, Jeruzsálemben, a legszentebb helyen, mert a 
templom ott volt: a legszentebb hely, mert ott volt a templom, és a zsidók az egész 
világról eze  a hel e  g űltek össze: eg  találkozóhel  az i ádatra. A leg ag o  i ádó 
hely Jeruzsálemben volt. Ott volt a templom. Meg van írva: Mindenkinek Jeruzsálemben 
kell Istent imádnia.  Rendben, mert az volt az imádat helye. 
75 És a halljuk őket… Eg ikük azt akarja mondani: - Óh, jövünk ezekre a nagy 
összejö etelekre… Ahol ezek a felekezetek tartják őket. És aztá  itt a  ekü k a Vatiká  
város megnyílása, és a pápák és így tovább felszentelései. Mindenki azt mondja: - El 
kellene mennünk a metodisták összejö eteleire, ag  a Bi lia… A aptista 
összejö etelre… Vag : - Mindnyájunknak el kellene mennie Rómába... Mert ott van a 
közpo tja a ak, a it ők kereszté ség ek e ez ek. 
76 Az utolsó háború idején, amikor Róma elesett, ezek a német katonák – közületek, 
fiúk, soka  tud ak erről -, azok a német katonák hátrahúzódtak a Vatikánba, és kitüzelték 
o a  az a erikaiakat, a i t előre o ultak. Fu k (fank) testvér és Roberson (roberszon) 

testvér és sokan közületek, Beeler (bílör) testvér és sokan azok közül a testvérek közül, akik 
ott voltak abban a háborúban, tudják ezt. És tudjátok, mit? Mi adtuk ki a rendeleteket, 
hogy nem nyithatnak tüzet arra a városra, mármint az amerikaiak. Ott állt az ember, és a 
célpontjukká vált: a Westminster Apátságra viszont, Angliában, egész éjjel lehetett 
tüzel i. Ott g űltek össze a protestá sok, úg hog  arra ugodta  lehetett lő i, a 
Vatiká ra azo a  e , ert Roose elt el ök… Hallotta  a eszédjét az ap este, 
aminek a címe az volt: Kandallós beszélgetés. Azt mondta: - Amikor Róma elesett… Azt 
mondta: - Mil e  szég e , ert Ró a i de  kereszté ség feje… El tudjátok képzel i, 
hogy egy protestáns ilyet mondjon? 
77 Tehát a kereszté  allás ag  közpo tja… Nos, i hel ezzük ezt át Jeruzsále e, 
ha megteszitek. Ha nektek is megfelel, tegyük ezt át Jeruzsálemre. Mindezeknek a 
többieknek a feje, a Szanhedriné, a farizeusoké és a szaddúceusoké, mind Jeruzsálembe 
mentek fel. Tényleg az volt a székhely. 
78 A szervezeti életben pedig, el kell ismernünk, hogy a római katolikus egyház 
mindnek az a ja. Bizo  az. És ez a pü kösdtől kezdődött, és ide jutottak el, a ikor 
szer ezkedtek. Mi pedig, a protestá sok, sak a kishúgok ag u k a ól a g ülekezet ől. 

 Jn 4:20; Zsid 9:22,26; 1Jn 1:7 

79 És most, mondjuk, hogy ez ott lenne a Vatikánban ma, vagy ott Jeruzsálemben, 
a i t akkor olt, a ikor i de  e er ek Jeruzsále e kellett jö ie iparkod i… 
Imádkozni. Miért tették ezt Jézus idejében? Miért mondták azt, hogy minden embernek 
Jeruzsálemben kell imádkoznia? Mert csakis egyetlen hely van, ahol Isten közösségben 
van az emberrel: mégpedig az áldozati vér alatt. Ezért kellett Jeruzsálembe jönniük. Isten 
sehol áshol e  találkozik az e errel, sakis a ér alatt. Ha elfordulsz a értől, 
elveszed magadtól a hel et, ahol Iste el találkozhatsz. Iste  eghozta az első dö tését 



az Éden-kert e , hog  az e er Őt az áldozat kio tott ére alatt i ádja. És ez az 
egyetlen hely, ahol Isten találkozott az emberrel, és ez az egyetlen hely, ahol Isten valaha 
is találkozott az emberrel, és ez az egyetlen hely, ahol Isten ma találkozik az emberrel: az 
Áldozat kiontott vére alatt, látjátok. 

 Zsid 9:26 

80 Nem számít, hogy metodista, baptista, vagy református vagy-e. Ha képes vagy 
elfelejteni a másságaidat – római katolikus is, vagy bármi -, és a kiontott vér alá jössz, 
Iste  i dkettő kkel ott fog találkoz i. Mi d ája  ott találkozhatu k és lehetü k 
közösség e  eg ással eg  alapo . De áskülö e  Ő e  fog azért találkoz i eled, 
mert metodista vagy. Nem fog veletek sak azért találkoz i, ert pü kösdiek ag tok. Ő 
eg etle  feltétel alatt találkozik sak eletek: a kio tott ér alatt, a ikor a ű eid 

eg allat ak és ki ettet ek az Ő jele lété ől. Akkor a ér által… És a ér i dig Őelőtte 
a , és ezért Ő téged sak a véren keresztül lát. És fehér vagy, mint a hó – látjátok? -, 

a ikor eg allottad a ű eidet; áskülö e , e  ag  ott. Ne  lehet közösséged. 

 Zsid 10:10,12 

81 Ezért e  látu k dolgokat törté i a g ülekezetek e : ők azt allják, hog  hisz ek 
a vérben, de elutasítják magát a vérhez jutási tervet, az Igét, látjátok. Isten csakis egy 
módon tiszteli az Igét. Soha nem tisztelheted az Igét úgy, hogy jössz és azt mondod: - Én 
ró ai katolikus ag ok, és el áro , hog  ez törté je … Ne  teheted. Metodista, 
baptista ag  pü kösdi: e  teheted. Csakis Iste  irgal a alatt teheted az Ő keg el e 
által, úgy, hogy jössz Jézus Krisztus kiontott vérén keresztül. Azt mondod: - Uram, és az 
ígéretre hi atkozo … Látjátok. És ha te aló a  az alatt a ér alatt ag , akkor Iste t 
kötelezi az az Ige. De először a ér alatt kell le ed. Érted ezt ost? 
82 Nem csoda, hogy képtelenek hinni a csodákban. Nem csoda, hogy képtelenek hinni 
a természetfölöttiben. Nem csoda, hogy kárhoztatják azt. Ugyanazért kárhoztatták azt 
akkor, mint amiért a kárhoztatják. Ol a  ű ösök, a il e  ű ösök sak lehet ek, 

ert sakis a kio tott ér alatt… És akik er ék… Eg  kis test ér, aki alázat a  a sza á  
eri fog i Iste t és er ki e i oda és eg alla i a ű eit és elfelejte i ezeket a 

dogmákat és más dolgokat, és ott áll i a ér alatt és hi i azt… És aztá  őt akarják 
fa atikus ak e ez i. Őt akarják eg él egez i és azt o da á k – ez nem egy 
szószékhez illő szó, de sak hog  egértsétek -, hog  ő eg  soda ogár. Végső soro  e  
vagyunk-e mindnyájan csoda ogarak? Látjátok? A hí ő eg  soda ogár a hitetle  
szá ára, a hitetle  pedig eg  soda ogár a hí ő szá ára. Akkor tehát a ki a soda ogár? 
Látjátok? A föld ű es eg  soda ogár az üzlete er szá ára, az üzlete er pedig eg  
soda ogár a föld ű es szá ára, látjátok. Úg hog  oltaképpe  ki is ő? 

 Fil 2:12 

83 Mondom nektek, hogy az üdvösség egy egyéni ügy az ember és Isten között: egy 
egyén, amint félelemmel és remegéssel kutatjuk ki az üdvösségünket. És semmilyen más 
alapot nem ismerek, mint tanító ma délelőtt ag  i t Krisztus eg  szolgája, i t hog  az 
Igére fektessük le. Semmi másra nem helyezhetem ezt. 

 Róm 5:9; 1Pét 1:18,19; 1Ján 1:7 



84 Aztán látjuk, hogy csakis a vér alatt találkozott Isten az imádóval, ezért 
Jeruzsálemben találkoztak. És Krisztus az Iste től adott áldozati Bárá . Ma pedig sakis 
egyetlen hely van, ahol Isten találkozik az emberrel, mégpedig Jézus Krisztus vére alatt. 
Bárhol máshol is legyen az, kárhoztatva van: Isten meg sem hallgatja azt. Lehetnek 
mindenféle érzelmeid és mindenféle izmusaid, és rázkódhatsz, ugrálhatsz és lehet véred 
és tüzed és füstöd és minden más: de amíg az életed nem illik össze az Igével, és amíg 
Isten alaposan nem azonosítja azt az életet, addig felesleges próbálkoznod vele, mert kint 

ag  előle. És Iste  soha nem találkozik vele addig, amíg a vér gondozása alá nem kerül. 
Így van. 

 Gal 4:26 

85 Tehát látjátok, az Igében van egy Jeruzsálemünk – a gyülekezetnek van -, a 
Mennyben, egy mennyei Jeruzsálem, ahol Isten az Isten. És ma nem valamilyen hitvallás 
alatt va , ag  ala i alatt, a it pró álu k Jeruzsále é te é. Szeret é k… A 
metodisták a metodista székhelyet akarják Jeruzsálemmé tenni, a katolikusok pedig 
Ró át. És a külö öző hel ek, ahol a székhel ü k a , azokat akarjuk egte i 
Jeruzsálemmé. De a Biblia o dja, hog  a i Jeruzsále ü k felülről jö , a el  i de  
hí ő ek az a ja. 

 3Móz 16:15; 3Móz 17:11 

86 Most tehát, Krisztus az Iste től adott Bárá . Fig eljétek eg, e ire egfelelő 
olt ost ez, eg utat a, hog  az a Jeruzsále  egszű ő e  olt. Mikor? Addig az 

óráig hatott; a bárányok vére rendben volt addig a napig. De most, a keresztre feszítésnél 
ez megváltozik. A régi rendszernek vége. Volt egy új, és a Bárány volt az áldozat. A 
Bárá , az áldozati Bárá  a hel szí e  olt. Ők kárhoztatták és pontosan azt tették, amit 
tenniük kellett. Így van. 
87 Áldott legyen az Úr, amiért láthatjuk ezt a csodálatos, mennyei fényt ebben az 
utolsó idő e , ert a g ülekezetek ug a ezt teszik a. Addig az óráig, a íg a szer ezeti 
vallás megítéltetik, és bizonyítást nyer, hogy Krisztus Igéjét áldozzák fel: onnantól kezdve 
az Ige jön, és csakis az Ige. A régi húsvéti bárány elmúlt, és Krisztus lett a mi Bárányunk a 
keresztre feszítés napján. És azon a napon, amikor a felekezet megfeszítette Isten Igéjét 
és egy hitvallást fogadott el az Ige helyett, azon a napon teljes hatásba lépett az Ige. 

Ez éppen mostanában volt. 

 Mt 23:27,31 

88 Fig eljük eg ásodsor a : Először is: ott, Jeruzsále e . Másodszor: ők. Ők, kik? 
A zsidók, az imádók. Gondoljatok bele. Maguk az imádók ölték eg azt, akiről azt 
állították, hogy imádták. El tudtok ilyet képzelni, hogy amilyen értelmes emberek voltak a 
papok, hog  a il e  képzést kaptak, hog  doktori fokozatuk olt, a íg… Valószí űleg… 
Eg  adott korá i e zedék ől kellett előjö iük, illet e törzs ől, áskülö e  e  is 
lehettek papok. Lévitáknak kellett lenniük. Az atyjaik papok voltak; a nagyapjaik papok 
voltak, az ük-ük-ük-ük-üknagyapjaik papok voltak. És olyan odaszentelt életet kellett 
él iük, hog  ha sak eg etle  essző ske is szólt elle ük, eg kellett kö ez i őket. Se i 
irgalmat nem kaptak. Szentek? Természetesen, de maguk-csinálta szentséggel. Úgy 



kellett iselked iük, hog  az ar ukat utatták a g ülekezetük ek. De a elsejükről Jézus 
azt mondta: Halott emberek csontjaival vagytok tele.  
89 Óh, hogy mennyire tudnék már pontosan ennél vádat emelni. Olyan emberek, akik 
tudják, hog  ez az igazág, hog  ez az Ige az igazság, ők egalkusz ak ezzel kap solat a , 
hogy az arcukat valamilyen szervezetnek mutathassák! Jogomban áll vádat emelni 
ellenük – pontosan így van -, Isten Igéje alapján. 

 Mt 23:30,31 

90 Fig eljétek eg, hog  ők, az i ádók, azok az e erek, akik az ígéretet árták, akik 
éveken és korokon át az ígéretet várták és nem volt más dolguk, mint folyamatosan a 
papneveldében len i… De az Igét a pap e elde ta ítása szeri t hasogatták, és e  
is erték fel a dolog igazságát. Ők, a papok, az akkori szolgálat; ők, a székhel eike , ők, 
annak a kornak a szolgálata ölte meg magát Istent, magát a Bárányt. Pontosan azt a 
személyt gyilkolták eg, akiről azt állították, hog  i ádják. 

 Zsid 6:6 

91 És ma én vádat emelek a felszentelt prédikátoroknak ezen csoportja ellen! A 
hit allásaik a  és felekezeteik e  ők egfeszítik az e erek ek azt az Iste t, akiről azt 
állítják, hog  szeretik és szolgálják Őt. Vádat e elek ezek elle  a prédikátorok elle  az Úr 
Jézus e é e , az ő ta ításaikért, el ekkel azt állítják, hogy a csodák napjai elmúltak, és 
hogy a Jézus Krisztus nevében való vízkeresztség nem elég és nem jó. Ezen szavak 

ár el ike alapjá , el eket el seréltek a hit allásokra, ű ösök ek o do  ki őket, és 
Jézus Krisztus vére van a kezeiken, mert másodszor is újból megfeszítik az Úr Jézus 
Krisztust! Megfeszítik Krisztust a il á osság előtt, el eszik az e erektől azt a dolgot, 
amit adniuk kellene nekik, és helyette mást adnak: egy egyházi hitvallást a 

épszerűségért.  
92 Ott ők, ők, akik ek attól jo an kellett volna tudniuk. Ha valakinek is, hát azoknak a 
prédikátoroknak jobban kellett volna tudniuk. Ha valakinek is, hát a mostani egyházi 
embereknek jobbnak kellene tudniuk! Ha valakinek is, hát a püspököknek, érsekeknek és 
prédikátoroknak, és az istenség doktorainak jobban kellene tudniuk! De miért képtelenek 
erre? Óh, i soda elle t o dás! Mi ás a  itt előttü k, i t eg  elle t o dás? Azt 
állítják, hogy Istent imádják, és közben megölik az élet Fejedelmét. 
93 Ők… Ott ők egfeszítették Őt, és itt ők újra ug a azt teszik, ert Ő az Ige. Ez az… 
Ő pusztá  az Ige isszatükröződése olt. És ez Ő a, az Ige tükörképe, iköz e  pró ál 
találni valakit, akin keresztül tükrözheti Magát. 
94 És ezek az e erek tá ol tartják a g ülekezetet Iste től. És ha ár i történik és 
arról eszél ek a g ülekezet e , ők a szí padról kárhoztatják azt, a szószékről, és azt 
mondják: - Ez fa atiz us! Maradjatok tá ol tőle… És iköz e  ezt teszik, -ban 
megfeszítik Jézus Krisztust, és pontosan olyan vétkesek, mint azok az emberek voltak 
a a  az idő e . Ez eg  ször ű állítás, de ez az igazság. 
95 Rajta… Po tosa  ezt teszik a. És eze  az alapo , Krisztus egfeszítésé ek 
alapjá , az Ige ételé ek alapjá  és a i t el eszik azt az e erektől, po tosa  ezt 
cselekedték ott. Maga az Ige, melyen keresztül Isten visszatükrözte a saját Fiát, hogy 



e izo ítsa, hog  az, és akiről azt állítják, hog  szeretik; az a Jeho ah, aki eg utatta 
agát az Ige által és po tosa  azt selekedte, a iről el o dta, hog  eg fogja 

cselekedni; pontosan azt, a iről Iste  o dta, hog  eg selekszi, és ezt tükrözte oda 
eléjük. És a g ülekezeti soportjaik és ás il e  dolgok szeretése iatt ők elítélték az élet 
Fejedel ét. És é  ug a ezt a soportot elítéle  a és áde elése e  ű ös ek 

o do  ki őket Iste  előtt, Iste  Igéje által, i el ők ug a ezt a dolgot selekszik. Ez a 
nemzedék vádoltatik. 

 Zsid 13:8 

96 Emlékezzünk a Zsidók 13:8-ra. Ő teg ap, a és i dörökké ug a az. 

 Jn 3:2; Zsid 6:6 

97 Hog a  ádolták Őt? Mert a hit allásaik e  fogadták Őt el. És a szívükben tudták, 
hogy nem úgy van. Hát nem jól fejezte ki ezt Nikodémus a János 3-ban? Rabbi, mi, a 
farizeusok, a prédikátorok, a ta ítók; i tudjuk, hog  Te Iste től küldött ta ító ag , ert 
egyetlen ember sem cselekedhetné a dolgokat, amiket Te cselekszel, hacsak nem Isten 

a  ele… Látjátok. Ezt il á osa  ta úsítják az eg ik is ert e erük által. És égis, a 
hit allásaik iatt, ők egfeszítették Krisztust. És a i s eg etle  ol asó se , aki e 
tudná elolvasni az ApCsel 2:38-at úgy, ahogyan én el tudom olvasni, és a többit is 
ugyanúgy, mint ahogyan én el tudom olvasni. Hanem a hitvallásaik és a felekezeti tagsági 
kártyájuk miatt, ami a zsebükben van. A fenevad jelei, amiket tagsági kártyákként 
osztogatnak. És veszik ezeket a dolgokat és újra megfeszítik Jézus Krisztust, és 

il á osa  egfeszítik Őt, és káro olják azt az Iste t, aki egígérte, hog  eg selekszi 
ezt; és kárhozatot hoznak a fajra. 

 Jn 8:46 

98 Ott… Ott ők, e  a ű ös, ők, ag is az akkori g ülekezet, ők hi át találtak a a  
az emberben, aki az Ige volt. Így van? Hibát találtak az emberben, aki az Ige volt. Most 
pedig hibát találnak az emberen keresztül munkálkodó Igében – éppen csak a visszájára 
fordítják azt -, a i a a  az e er e  a , a i… A Sze tlélek u kálkodik rajta 
keresztül, ez az Iste től aló igazolás. Hog a  tudták, hog  Ő olt Krisztus? Mert a 
selekedetei izo ították, hog  Ő olt az. Azt o dta: Mel ikőtök ádolhat e ge  
ű el? Ha e  po tosa  azt selekedte , a iről az Ige o dta, hog  seleked i 

fogo … És a el … Mo dja meg valaki, hogy hol tévedtem, ha nem mutattam be minden 
jelét a ak, hog  é  ag ok a Messiás, hog  é  ag ok az, akiről az ígéretetek szól!  
99 Azt mondták: Hát, van nekünk Mózesünk. Mózesnek hiszünk.  

 Mt 16:3; Jn 5:46 

 Azt mondta: Ha hittetek vol a Mózes ek, hi étek Neke . Ha… Mózes látta az é  
napomat és vágyott rá, hogy e napon éljen. Mózes látta azt messzi a prófétákban. Ti 
pedig itt éltek mellette és kárhoztatjátok.  Azt mondta: Ti képmutatók, az ég jeleit 
felis eritek, de az idők jeleit e  tudjátok felismerni.  Erről a  szó, az idő jeléről. 

 Jn 1:1,14 



100 Mi ek él egezték Őt eg? Eg  fa atikus ak, eg  őrült e er ek. Ige , hi át 
találtak a a  az e er e , aki az Ige olt. Ő olt az Ige. Já os e a géliu a, . fejezet 
bizonyítja ezt: Kezdet e  olt az Ige és az Ige Iste el olt… És az Ige testté lett és 
lakozott közöttü k…  
101 Ő olt Iste  élő Igéje, ert Iste t fejezte ki Magá  keresztül. A ira teljes 

érték e  e gedel es olt Iste  Igéjé ek, hog  Ő és az Ige ug a az olt. Hog a  
lehetnétek úgy a része Isten Igéjében, hogy gyakorlatilag az egészet megtagadjátok? És ez 
nem az emberek miatt van így. Azt hiszem, ezért szólt nekem Isten arról, hogy ezeket az 
embereket Rickyknek és Rickettáknak ag arul úg  o dhat á k: hőzö gő, eképzelt embereknek) hívjam. 
Mert ezek ek az ö ző felekezetek ek ott a ak az e erei, akik úg  él ek, ahog a  
élnek. Megfeszítették az igazságot, és az emberek káromlásnak hívják azt. Vagyis inkább 
ők si ál ak előle káro lást. Fa atiz us ak és il e ek ek hí ják, és nem tudják, hogy 
pontosan azt az Istent káromolják, akit szolgálni mennek a gyülekezetbe. 

 Zsid 6:6 

102 Ezért vádat emelek a mai egyházi emberek ellen. Vádolom ezt a nemzedéket Jézus 
Krisztus nevében, Isten Igéjének tekintélye alatt: ti újra megfeszítitek Őt. 

 Zsid 13:8 

103 Fig eljétek eg, hog  Ő teg ap, a és i dörökké ug a az. Iste  Igéje igazolást 
nyer egy emberben. 

 Jn 19:7 

104 Hasonlítsuk össze a két Golgotát a maguk vádjában. Emlékezzünk: Mert Istenné 
tette magát, nem engedjük, hogy ez az ember uralkodjon rajtunk.  Mi volt a vád, amit 
azon a reggelen talált a tanács, amikor Jézus megfeszítették? Hogy Istenné tette Magát – 
Ő Iste  olt, és egszegte a szo at apot -, és Ő olt a szo at ap Ura. Azért ítélték Őt 
el, mert Istenné tette Magát. – Ni s jogod ezt te i. Ni s jogod. A főpapu k… Ha ár i 
jö , az a papu ko  keresztül jö … 

 Lk 1:35 

105 Most pedig hasonlítsuk ezt össze a Golgotával ma. Amikor Isten – kedves volt az 
Atyának, Istennek, a Léleknek, hogy támasszon saját Fiat -, beárnyékolta Máriát a 
Sze tlélek által és előhozott eg  testet, a el  szolgálhatta Őt és szolgálta a élját, hog … 
Isten volt Krisztusban, az Istenség teljessége test szerint, benne tükrözve mindazt, ami 
Isten az emberek számára volt; az egész világgal tudatva, amit Isten minden egyes 
eg é el kap solat a  akart: hog  fiak és leá ok leg e ek. Ő ett eg  e ert és 
megtette. És mivel nem csatlakozott a szervezeti rétegeikhez, elítélték és megfeszítették 
Őt. 

 Mt 19:21,22; Jn 1:14; ApCsel 9:3,6 

106 Most hasonlítsuk ezt össze a ai Golgotá al! A szer ezeti előítélet iatt, a tudósok 
közti közömbösség miatt, akiknek ismerniük kellene Isten Igéjét és tervét; emiatt Isten 
tud venni egy kis embercsoportot akiken keresztül munkálkodni képes valahol és 
visszatükrözni Önmagát, akik megalázzák magukat az Ige számára. És képtelen azt 



mondani, hogy az nem úgy van. Nem mondhatták, hogy nem cselekedte meg, mert a 
g ülekezetük olt a ta úja a ak. Ott olt előttük. Ne  tagadhatták. Ne  tagadhatták az 
állításait, mert az az Ige - a iről azt mondták, hogy hiszik -, volt az, ami bizonyította, hogy 
Ő az olt; ert Iste  fogta az Igét a i ek a Messiás ak kellett le ie, és eg utatta azt 
eg  e ere  keresztül. És ekik eg kellett sza adul iuk Tőle. Csak úg  tudtak to á  
menni, ha megszabadultak a Messiástól. És függetle ül a ta ultságuktól, ők ako  és 
tudatlanul meg is tették ezt. A világ szerint szólva okosak, értelmesek voltak, amint a 
minap este össze is hasonlítottuk. Amikor a világosság ráragyogott a gazdag ifjúra, 
nézzétek meg, mit tett. Elutasította: eg  okos e er. Pál, eg  ásik okos e er… Rá is 
rárag ogott a ilágosság. Mit tett ő? Elfogadta. Elfelejtette i dazt, a it is ert, hog  
Krisztust megismerhesse. Ez tette az életét méltóvá az evangéliumhoz. A múlt vasárnapi 
üzenet. 
107 Itt van ez ma. Ráragyog mondjuk egy kis emberre, aki kiment, volt egy hívása 
Iste től, érezte. És aztá  el e t eg  pap e eldé e és egta ult ala i hit allást. Neki 
vagy aszerint a hitvallás szerint kell élnie, vagy le kell mondania a tagsági kártyájáról. Ha 
ezt teszi, azzal megbélyegzi magát. Senki más nem fogja fogadni, mert egyszer valami 
máshoz tartozott, most meg nem tartozik hozzá. Rájönnek, hogy valami nincs rendben 
azzal az e errel, és e  tűrik eg a g ülekezetük e , a ikor a g ülekezet sakis 
egyetle  jelet keres, a i a kö etkező: hiszi-e, a it ők hisz ek. Ha a  eg  kárt ája, ha ő 
eg  etodista… Ha a  kárt ája… Ha eg  ásik közösséghez tartozik, ag  eg ség-
hí őkhöz, ag  háro ság-hí őkhöz, ag  leg e  szó ár iről, Iste  G ülekezete eg ház, 
vag  a pü kösdi körökhöz, és i dazokhoz a körökhöz… Ha fel utat eg  kárt át, akkor 
érzik, hog  a székhel ük felül izsgálta az illetőt, letesztelték az eszét és alá etették eg  
pszichiátriai vizsgálatnak, és megállapították, hogy az intelligencia hányadosa elég magas 
ahhoz, hog  eszélhesse  előttük. Ha pedig e  íg  a , akkor e  hallgatják eg. Ez 
így igaz. 

 Jn 14:12; Zsid 6:6 

108 De látjátok, a gyülekezetnek az Úr kezét kell figyelnie: meglátni, hogy Isten adta-e 
eki a küldetést ag  se . Erre kell éz ü k. De ők a újra egfeszítik Iste  Fiát. A ikor 

eg  e er Iste  keg el é ől képes arra, hog  Iste  elhí ja Őt és hog  e gedje Istent 
tükröződ i agá  keresztül… Amiket én cselekszem, ti is azokat fogjátok cselekedni  – 

o dta Ő. 

 Lk 11:20 

109 Fig eljétek eg, i soda idő e  élü k. Ők eszik azt a Golgotát, a it i a 
délelőtt, és azért az okért… Tudták, hog  az olt az igazság, de irig ség, előítélet iatt… 
Mit mondott nekik Jézus? Ha é  Iste  kezé el űzö  ki a dé o okat, akkor ti ki által 
űzitek ki őket? Leg etek ö agatok írái, látjátok. Ha é  Iste  kezé el űzö  ki a 
dé o okat…  

 Most pedig, i tha sak halla á k őket azt kérdezni: - Tudod-e bizonyítani, hogy 
Isten keze ez? Szeretném hallani, amint ezt a kérdést felteszik Neki. Ehhez már túl okosak 
voltak. 



 Jn 10:33; Jn 19:7 

110 Fig eljük! Mi el Ő Iste é tette Magát – és Iste  olt… Nem engedjük, hogy 
uralkodjék rajtunk.  De most, az a dolog… Ug a az a régi kiáltás jö  elő újra: - A Bibliát 
ember írta – mondják. – Nem kell nekünk aszerint élnünk!  

 Ez Isten Igéje: ez Maga Isten. 

 Tegnap egy emberrel beszélgettünk, és azt mondta: - Hát, talán valaki megírta a 
Bi liát… 

 2Tim 3:16; Zsid 6:13,15; 2Pét 3:9 

111 Azt mondtam: - Ige , íg  olt. A e e… Úg  is erjük Őt: Iste … Nég ezer é e  át 
íródott ajd e  az Ige, Jó tól kezd e egésze  az Újszö etségig, és tö  száza … 
Különféle emberek írták több száz éven keresztül. Nem ismerték egymást, az ország 
különféle részein voltak, és egyetlen szó sem kárhoztatja benne a másikat. Mondom, ha 
bárki Jézus Krisztus vére alá jön és hivatkozik onnan egy ígéretre, Istennek kötelessége, 
hogy megadja azt. De nem teszik meg. Jönnek, és azt mondják: - Óh, Uram, csinálni 
akarok ala it. Adj eke  eg  ag  ajá dékot! Halleluja, Ura ! Di sőség Iste ek! 
Hiszem, hogy meg is kaptam! Hallelujah!  

 Ez sohase  fog űköd i. Előhozhatsz sok lélekta t, de akkor se  fog űköd i. 
Istennek kell felismernie azt a megtérést, Istennek kell felismernie. Sokat beszélhetnénk 

ég erről, de re éle , egértitek. 
112 Nézzétek! De most nem engedik, hogy az Ige uralkodjon rajtuk. Azt mondom: - 
Mindnyájan menjetek vissza, mert rosszul keresztelkedtetek meg. A katolikus egyházban 
keresztelkedtetek… 

 Jel 22:18,19 

113 - Ki vagy te, hogy ilyet mondjál nekünk?  

 Nem én vagyok, hanem az Ige. – Hát, azt el o dhatjuk, hog  hisszük… Ne  az 
számít, hogy mit hisztek ti: hanem hogy mit mond a Biblia. – Óh, nem kell nekünk aszerint 
élnünk... De azt kell tennetek: máskülönben ennek a Bibliának az ítélete alatt vagytok. 
Mert aki sak eg  szót el esz előle ag  hozzátesz ehhez, a ak része ki étetik az élet 
kö é ől , leg e  prédikátor, eg házi e er, ag  árki. Az Ő Igéje ural a alá kell 
jönnöd, mert ez Isten. A Biblia mondja, hogy ez Isten. Nem engedjük, hogy uralkodjék 
rajtunk!  Ők eszik a hit allásaikat, a felekezeteiket és a kis dolgaikat, a ik e  hisz ek és 
ezeket elfogadják - az emberek tanácsait -, és ezt veszik Isten Igéje helyett. 

 Mk 15:11 

114 Mit tettek ők? Iste  Fia hel ett eg  Bara ást álasztottak, eg  g ilkost; az első 
keresztre feszítés napján. Ma pedig egy embernek a szavát veszik, ami egy hazugság és a 
halál a ezető út, és egtagadják e i az élet útját, a i Iste  Igéje. Megítélem ezt a 
nemzedéket, vádolom az Úr Igéjében, mert helytelenül cselekszenek. Vétkesek a 
keresztre feszítésért, ag  a ak a egpró álásáért. Megfeszíte i a Lelket…  

 2Tim 3:5 



115 Mindenütt az ébredést hirdetik. Hogyan lesz neked ébredésed, ha maga az Ige nem 
tud munkálkodni az embereken keresztül? Szeretném, hogy valaki megválaszolja ezt 
nekem. Hogyan lehetne, amikor magát az ébredést tagadjátok meg? Jól mondta róluk a 
próféta, hogy a kegyességnek látszata megvan bennük. A saját formaságaik tagadták meg 
az Igét akkoriban. Ma a saját formáik tagadják meg azt a dolgot, ami hozhatja az 
é redést. A hit allásaik és a for aságaik. Ige , ura ! Ők fogják a felekezetet és a 
hit allásaikat Iste  Igéje hel ett, és ez egfeszíti az Ő Igéjét és hatástala ítja az Igéjét az 
e erek szá ára. A ikor ol a  élőe  látjátok Iste  Igéjét – csak helyezzétek el ezt, hogy 
Iste  egígérte, hog  Ő eg selekszi ezt, és itt selekszi is -, és kigúnyolják azt és 
el e ek tőle, ez káro lás. És agát az Igét pró álják egfeszíte i. Miért feszítik meg? 
Nem feszíthetik meg az Igét jobban, mint hogy Istent megfeszítenék. Megfeszíthették a 
testet, amely magában foglalta Istent: Isten Fiát. Azt megfeszíthették, de Istent nem 
feszíthetik meg. Annak akkor meg kellett történnie, hogy áldozattá legyen, hogy sok fiat 
behozzon, akik örök életre rendeltettek el. Azt akkor meg kellett cselekedniük, de most 

e  selekedhetik eg. Ne  tehetik eg, ert aga az Ige to á  fog él i. De ők… 

 Mt 11:25; Mt 15:6; Mk 7:13 

116 Mit tettek? Hogyan alakulnak meg? Mit mondasz akkor, prédikátor? Mire alapozod 
a ádat, hog  ők egfeszítik Őt? Ők egfeszítik az e a géliu  e ereke  aló kihatását, 
a hitvallásaik által. Ez a keresztre feszítés: ahol a közönség ül ezekben a nagy 
hullaházakban, melyeket gyülekezeteknek és felekezeteknek hívnak, és meghúzzák a 
hitvallásuk vonalát; és Isten Igéje nem hathat rájuk, mert elítélik azokat a dolgokat, 
a ikről Krisztus o dta, hog  eg fog ak törté i. Az eg szerűe  e  az ő hit allásuk 
szerint jön, és Jézus sem a Róla való értésük szeri t jött. Ő úg  jött el, ahog a  Iste  
küldte Őt, és Ő po tosa  az Igé el jött. Ne  soda, hog  azt o dta, hog  elrejtette azt a 

öl sek és üszkék sze ei elől, és hog  a kisg er ekek ek utatta eg, akik készek 
ta ul i. Értitek? Óh, ők egfeszítették az Ige hatásait! 

 Mk 7:13; Mk 16:15-18; Zsid 13:8 

117 Va  itt eg  tu at ige ers. Talá  sak kettőt-hár at idézek közülük. Ők 
egfeszítették… Azt o dod: - Hogyan feszítették meg az Igét? Amikor Jézus azt 
o dta, hog  Ő teg ap, a és i dörökké ug a az, a Zsidók 13:8- a , ők azt o dják: - 

Bizo os ódo  ige … Látjátok? Re d e . És a i t Jézus o dta az utolsó 
parancsolatában a gyülekezethez: Me jetek el szerte a ilág a…  Márk 16. Menjetek el 
szerte a világba és hirdessétek az evangéliumot; ezek a jelek fogják követni azokat, akik 
hisz ek…  Az egész világra, minden teremtménynek, és még a felét sem érték el. És 
minden évben milliók halnak meg, akik még nem is hallották Jézus nevét. Tehát ez még 
mindig az általános elrendelés, ez még mindig Isten parancsolata. … szerte a ilágra és 
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, 
megmentetik; aki pedig nem hisz, elkárhozik. És ezek a jelek követik azokat, akik hisznek: 
az é  e e e  ördögöket űz ek, új el eke  szól ak, ha kígyókat vesznek fel vagy 

érgező dolgokat isz ak, e  fog ekik egárta i; ha kezeiket a etegekre etik, azok 
meggyógyulnak.  És azt mondják, hogy ez arra a nemzedékre vonatkozott, és Isten 



parancsolatát hatástalanítják ennek a nemzedéknek a számára. És keresztre feszítik az Ige 
hatását az embereknek. Ámen! 

 ApCsel 2:13,37 

118 Péter azt mondta pünkösd napján, kezében az Ország kulcsaival, melyet Jézus 
éppe  előtte adott oda eki, amit te itt mondasz, én azt ott fent fogom mondani … És 
pünkösd napján megkérdezték, hogy mit tegyenek ahhoz, hogy vehessék a Szentlelket, 
hiszen annyira élvezték azt, amint másokban látták, akik úgy viselkedtek, hogy butának 

e ezték őket: otladoztak, ugráltak, elestek, és úg  iselkedtek, i tha részegek 
volnának. És azt mondták: Ezek az emberek új bortól részegedtek meg.  

 ApCsel 2:15-19 

119 De olt ott eg  Péter e ű e er, aki él az Ország kul sai oltak, és azt o dta: 
Nem részegek ezek (ApCsel 2), amint gondoljátok, hiszen a napnak még csak harmadik 

órája a . Ha e  ez az, a iről eszélt… , látjátok. Újra vissza egyenesen az Igéhez, 
rámutatva, hogy a Lélek még mindig Ige, és hogy az Ige még mindig Lélek, Isten Igéje. És 
lesz (amint megmondatott Jóel próféta által, Jóel 2:38), és lesz az utolsó napokban, 
mondja Isten, hogy kitöltöm Lelkemet minden testre.  Hallgassuk ezt a prófétát, amint 
ott áll. Nézzétek eg, hog  félele  élkül ott áll azzal a soporttal és elítéli őket, ádolja 
őket. Azt o dta: Ez az Ige. Ez az, a iről a próféta eszélt: Kitöltö  az é  Lelke et 
minden testre. A ti fiaitok és lányaitok prófétálni fognak. És az én szolgálóimra és 
szolgálóleányaimra kitöltöm az én Lelkemet. És jeleket mutatok fent az egekben és a 
földön, tüzet, füstoszlopokat és párát.  Az Igé el izo ította, hog  az Ige olt az; ők 
pedig nevettek és kigúnyolták azt, és mentek az ítéletre; és leégett a város és egymás 
g er ekeit ették eg. És a ők eg  szétszóratott ép szerte a ilágo , el  utatja, 
hogy a Szentlélek továbbra is Isten Igéje marad, hogy ezt az Igét hozza és életre keltse azt. 

 Jn 1:14; Jn 14:12; Zsid 13:8 

120 Jézus Krisztus olt a sze él , e er, Iste . Hallelujah! Ő olt Iste  
eg utatkozása. Ő Iste  olt eg  testi for á a , hog  tükrözze Iste  Igéjét a ak a 

korszaknak, hogy megláttassa azzal a korszakkal Isten arra a korszakra szóló ígéretét. És a 
Szentlélek ugyanaz a dolog ma: Isten Lelke az írott Igén, mely próbál találni valakit, hogy 
tükrözze Ö agát e ek a korszak ak, hog  izo ítsa azt, hog  Ő teg ap, a és 
mindörökké ugyanaz. János evangéliuma 14:12: Amiket én cselekszem, ti is azokat 
fogjátok cselekedni  – Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, látjátok. 
Egyfolytában módot próbál találni arra, hogy tükrözze magát. 

 Zsid 6:6 

121 És képtelenek voltak rá. Az emberek olyan nagyra tartották a felekezetüket, a 
maguk kis fészkeit és így tovább, amiket a maguk gyülekezetének hívtak, hogy végül nem 
is hallgattak Őrá. És a is ezt teszik, ug a ezt, új ól keresztre feszítik. 

 ApCsel 2:14, 15, 37-39 

122 Péter pünkösd napján azt mondta: Ti férfiak, kik Jeruzsálemben laktok, 
hallgassátok az én szavaimat. Nem részegek ezek. Ha nyugodtan megálltok, megmutatom 



nektek, mi ez.  És aztán folytatja és elmagyarázza nekik. Amikor a szívük megértette ezt, 
amikor ezt meghallották, azt mondták: Mit tehetünk, hogy megmentessünk? Mit 
tehetünk, hogy elfogadjuk ezt? Meg ag u k róla g őződ e, hog  igazat o dasz.  

 Mk 1:4; Lk 3:3; ApCsel 2:38,39 

123 Azt mondta: Térjetek meg mindnyájan és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus 
e é e  a ti ű eitek o sá atára, és eszitek ajd a Sze tlélek ajá dékát. Mert ektek 

van az és a ti gyermekeiteknek, és akik távol vannak, ahányat csak elhív az Úr, a mi 
Istenünk.  Ezt kell tenniük: térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus 
nevében. 

 ApCsel 2:40 

124 És mára a római katolikus egyház befogadta az Atya, Fiú és Szentlelket, hogy 
elvegye ennek a helyét. Az úrvacsora helyett azt, hogy kinyújtják a nyelvüket és bekapnak 
egy ostyát, a pap pedig megissza a bort és mindnyájan egyek vagytok. Az úrvacsorakor, a 
Szentlélek helyett azt mondják: szent eukarisztia (szent miseáldozat). És eg … At a, Fiú és 
Szentlélek; egy háromság szerinti keresztség, amilyet még csak nem is említ a Biblia. Az 
Atya, Fiú, Szentlélek neve Úr Jézus Krisztus. És ha ezt megmutatod ennek a 
megátalkodott nemzedéknek, amint Péter mondta: Mentsétek magatokat ettől a go osz 

e zedéktől . A ikor eg utatod ezt ekik, it si ál ak ők? Kigú olják és azt 
mondják: - A i g ülekezetü k e  íg  ta ítja ezt… Akkor ű ösök ag tok: ű ösök 
Jézus Krisztus keresztre feszítéséért azáltal, hogy elveszitek Isten erejét az emberektől. 
Megfeszítitek magát az Igét számukra, és kárhoztatjátok magatokat a gyülekezetetekkel 
eg ütt. Ez eg  halálos sapdá a ezeti őket. 
125 Múlt vasárnap mondtam arról a prédikátorról, Martin Luther King-ről, ott le t 
azokkal a drága emberekkel; egyenese  eg  halálos sapdá a ezeti őket. Óh, ár sak 
valaki beszélhetne azzal az emberrel! Bárcsak én beszélhetnék vele. Csak egy kis zavargás 
az iskola-kérdés miatt. Látjátok? Nagy különbség. Óh, egek, ha az embereknek annyihoz 
nincs szívük, hogy ne társalkodja ak eg  e errel a őrszí e iatt, akkor ők úg is 
kárhoztat a a ak és halottak. A e zet jogot ad ekik… Ne har oljatok ez elle . Ne… 
126 Mi le e, ha alaki azt o da á, hog  i de  ír e zetiségűt, ag  alakit, ag  
minden németet vagy másokat ki kell közösíteni. Ez egyáltalán nem zavarná a 
kereszté eket: ők sak e é ek to á . És az az e er eg  kereszté . 
Prédikátorként neki nem volna szabad az embereket ez ellen egy felkelésbe vezetni. 
Milliók halálát fogják okozni. Csak egy másik forradalmat fog elindítani. Szégyen ilyet 
csinálni. 
127 Itt is ugyanez történik. Pontosan ugyanez. Így van, látjátok. Bárcsak az emberek 
sak az igazságra éz é ek és eglát ák, hog  i az igazság… - A mi gyülekezetünk nem 

hiszi azt. Nálu k áshog  a  ez… Nos, e  a helyes módon van. Nem arról van szó. 

 ApCsel 2:38 

128 Azt mondta: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében a 
ű ök o sá atára.  Most pedig, ők ezt e  teszik eg. Óh, akkor it si áltak? Most, 

ez csak egy dolog a százból, amit érintünk, amilyen gyorsan csak haladhatunk. 



 Mk 16:15-17 

129 Most pedig, akkor a második keresztre feszítés. Ha egy ember elfogadja az Atya-
Fiú-Sze tlelket, eg  hit allást az Ige hel ett, a í eket a é  hel ett, it tesz ő az 
emberekkel? Keresztre feszíti az Ige hatékonyságát az emberek számára. Amikor azt 
mondja, hogy a Márk 16 csak annak a nemzedéknek szólt, és maga Isten mondta azt ott, 
Jézus, amint hozzájuk beszélt és így szólt: Menjetek el szerte e világra és hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, megmentetik; aki 
pedig e  hisz, elkárhozik. És ezek a jelek kö etik őket…  Milyen messzire? Minden 
nemzetnek, minden hitvallásnak, minden nyelvnek, minden fajnak, minden embernek 
ugyanazt az evangéliumot. És ezek a jelek követik azokat, akik hisznek.  És amikor egy 
e er egpró álja ki ág i ezt a Bi liá ól, ő keresztre feszíti az e a géliu  
hatékonyságát annak a gyülekezetnek a számára. Ezért vádollak benneteket Jézus 
Krisztus e é e : ű ösek ag tok az Úr egg ilkolásáért! 
130 A g ülekezet g űlölte Őt. Miért? Ő olt az Iste ük. Ők pedig g űlölték Őt és 

egtagadták, hog  Ő ol a a Messiásuk. Ne , ura , ekik e  kellett eg  ol a  
Messiás. És ma a gyülekezet ugyanezt teszi: megtagadja az Igét. Nem kell nekik az: az 
ellentmond annak, amit tanultak és amit a hitvallásuknak hisznek. És az Ige a Messiás. 
Hiszitek ezt? Nos, akkor tehát i az Ige tükröződése? A Messiás tükröződése, a i e  

ás, i t a Sze tlélek közöttü k. Ő Ö agát tükrözi, ahol sak talál i tud eg  lá pást, 
ami  átláthat, a i i s tele a hit allások és ás dolgok füstjé el. A i  keresztül Ő 
világíthat. 

 Mt 25:7 

131 E lékeztek rá, hog  ők felkeltek és egtisztogatták a lá pásaikat és ki osták a 
ké é eiket; de túl késő olt. Tehát a ikor az e er látja ezeket az evangélikusokat, 
reformátusokat és metodistákat, amint próbálnak jönni ezekben az utolsó napokban és 
venni a Szentlelket, tudjátok, hogy nem fogják megkapni. Lehet, hogy szólnak nyelveken 
és hogy fel-le ugrál ak, de fig eljétek eg, i törté ik. Ők teljes érték e … Ez eg  idő-
jel arra, hogy vége. A végén vagyunk. Most a gyülekezet bármikor hallhatná a kihívást: - 
Jöjj magasra. Ámen! Pontosan így, pontosan rendben elhelyezkedve. A Szentlélek itt 
Jézus Krisztust valóságossá teszi azokon keresztül, akiken keresztül munkálkodni tud, 
bebizonyítva Önmagát: lejön, lefényképezik, megmutatja, jeleket tesz, beszél róla és 
minden más; pontosan azt bizonyítva, hogy amit megmondott, azt meg is teszi. Pontosan 
azokat a dolgokat selekszi eg, a ikről o dta, hog  egteszi ajd őket, az Ige szeri t. 
Ne  ala il e  hit allás ag  e er si álta elgo dolás szeri t: sok ér, tűz és füst és 

ás dolgok… Ha e  eg  Ige szeri ti, essiási izo íték. 
132 Va  sok utá zása és utá zója és íg  to á , de ettől sak a lehető leg sillogóbban 
ragyog az igaz Ige. Így van. Emberek, akik szellemiek, akik képesek különbséget tenni jó és 
rossz között… Látjátok. 
133 Megtagadják Őt. Megtagadták a Messiásukat. – Ne  kell ekü k Ő… Ug a ezt 
teszik ma is. – Hát, ha nekem is le kell oda mennem és úgy viselkednem, mint azoknak, 
eg általá  e  akar á  azt… Re d e , akkor i s is eg eked az eg általá : ez 
minden, látjátok. Ugyanez van most. 



 Mt 23:27,33 

134 Bár egfelelőe  azo osította Magát, égse  akarták Őt. G űlölték Őt. Miért olt 
ez? A pásztoraikat viperák fajzatainak nevezte. Azt mondta: Ti kimeszelt falak, nem 

ag tok ás, i t eg  sírkert. Kí ülről rag ogtok, szépe  öltöztök és kifordított gallérotok 
van, belül pedig halott emberek csontjai.  Nem finomkodott. Egy kis galileai volt, egy ács 
fia, de semmit nem tartott vissza: egyenesen megmondta nekik. 

 Mt 3:9,10 

135 Ne go doljátok…  Já os o dta, az Ő előfutára, azt o dta – ő a ásik, aki e  
finomkodott -, azt mondta: Ne mondogassátok itt, hogy Ábrahám a mi atyánk. Isten 
ezek ől a kö ek ől is képes fiakat tá aszta i Á rahá ak.  Igen, uram! A fejsze a fák 
gyökerére ettetett, és i de  fa, a el  g ü öl söt e  tere , ki ágatik és a tűz e 
vettetik.  Ige , ura ! Iste  szigorú és szilárd az Ő Igéjé el kap solat a . Ige , ura ! 

 5Móz 18:15; Jn 4:18; ApCsel 3:22; ApCsel 7:37 

136 Figyeljétek meg, Jézus, amint az Ige izo ítja… Hallotok e ge ? Jézust Iste  
azo osította az Ige által, hog  Ő a Messiás. Íg  a ? Eg  pár per e  elül rátérü k Péter 
vádbeszédére, és meglátjátok, hogy az volt-e ag  se . Alaposa  azo osít a lett, hog  Ő 
Isten volt, egy emberben megmutatkozva, akit Isten Fiának hívtak. Így van. Igaz, hogy 

egfelelőe  azo osította és igazolta Őt a egígért Ige, hog  Ő a Messiás… Mózes azt 
mondta: Ez a Messiás, a ikor Ő eljö , Ő eg  próféta lesz, és i dezek a dolgok fog ak 
történni.  A kis asszony, aki ott állt a kútnál meg minden, az a szennyes állapot, amiben 

olt: it jelképezett az? Hog  Iste  ezek e  az utolsó idők e  kihúzza a ki etetteket. 

 Lk 14:16,18 

137 E lékezzü k teg ap estéről a e egzőre – ag is a ásik alkalo ra, a ikor erről 
prédikáltam itt -, a e egzői a sorára. Azt o dta, ahog a  o dta: Nagy lakomát 
készítette  és íg  to á , és i dezeket az e ereket eghí ta , és eg től-egyig 
mindnek volt valami kibúvója.  

 Lk 14:20 

138 - Ne  ehetek, ert azzal tö krete é  a hit allásu kat… - Nem jöhetek, mert 
a  eg  hit es felesége , és ő e  e ged el… 

139 - Én egy gyülekezettel kötöttem házasságot ott lent. Anyukám metodista volt, vagy 
aptista, ag  katolikus, ag … E iatt e  tehete … 

 Lk 14:23,24 

140 Azt mondta: És nem jöttök el és nem kóstoljátok meg a vacsorámat, akkor 
menjetek ki és hívjátok meg a paráznákat, az örömlányokat és a részegeket, és akik csak 

a ak ott ki t. Hozzátok e őket, és ajd é  re d e rako  őket. Elkészítette  a 
a sorá at, és a e dégei … Az asztalo  eg a  terít e, és lesz valaki, aki odaül 
ajd… Ne  jöttek, és ez kárhoztatja azokat a zsidókat. Mi a  a? 



 - É  a refor átusokhoz tartozo . Ne  ehetek. É … - E a gélikus ag ok… - 
Egység-hí ő ag ok… - Kettőség-hí ő ag ok… - Ez ag ok, e  ehetek… - Nem 

ehetek… 
141 Itt tartunk. Akkor pedig nem lesztek ott!  Po tosa  ezt o dta Ő. Re d e . 

 Jn 10:38 

142 Megfelelőe  igazolt Messiás, egfelelőe  igazolt Ige, a egígért Ige. Iste , aki 
egígérte az Igét, hog  ez lesz a Messiás; Ő itt jö  és po tosa  ott állt eg. Azt ondta 

nekik: Most pedig, hol tévedtem? Ha nem hisztek Nekem, mint embernek, akkor 
higgyetek a cselekedeteknek, melyeket cselekszem; mert ezek azok a dolgok, amelyek 
megmondják nektek, hogy ki vagyok Én. Azok mondják meg, hogy én vagyok a Messiás. 
Nem akartok hi i Neke , ert azt hiszitek, hog  József ott… És ott születte  a a  a 
kis ku hó a , és a e előapá  itt eg  á s ott le t. És ti…  

 Mk 6:2-4 

143 A ikor eljött Galileá a, ott, és arra készült… Azt o dta: - Nahát, ki ez az ember? 
Ki ez? Ez az ember, hát Józsé és a tö iek e  az ő test érei? Ni se ek-e itt velünk a 
lánytestvérei? Nem Máriának hívják az anyját, az apját meg Józsefnek? Hogyan 
kerülhetett ide egy ilyen ember? Milyen iskolából jött? Nincs tagsági igazolványa, nincs 
semmi ajánlása. Egy il e  e er ho a … Ho a  szedtétek ezt… Külö e  is? És a 
Bi lia o dja, hog  ez á totta Őt. Ő o dta, hog  sok hatal as dolgot e  
selekedhetett eg, és sak hátat fordított ekik és el e t tőlük. Azt o dta: Egy 

prófétát csak a sajátjai nem becsülnek meg (látjátok), a saját országában. (Figyeljétek!) 
Vagyis a saját országában.  

 Jn 5:19 

144 Ott a  Ő, a egfelelőe  igazolt Messiás. Se it e  tulajdo ított sajátjá ak; azt 
mondta: Semmit sem cselekedhetek, csak azt, amit az Atyát látom cselekedni.  És 
kihí ta őket, hog  egkérdezzék, hog  ez olt-e a Messiás. 

 Jn 4:15,19 

145 És ézzétek eg azt a kis rossz hír e ű asszo t: ő felis erte ezt. Látjátok, e  
olt értesületle . A lá pás… Ter észetese  erköl sileg té edett, és az erköl stele séget 

senki sem tá ogat á. Iste  tör é ei elítélik azt. Ő erköl sileg té edett, de… Látjátok, 
Isten nem az alapján ítél meg benneteket, hogy mik vagytok. Nem azt ítéli meg, hogy 

e ire ag tok ag ok ag  ki sik: Ő a szí eteket ítéli eg. Hog  ik akartok le i. És 
ő e  akarta azokat a dolgokat. A i éppe  sak fel illa t akkor előtte, eki az kellett. 
Ne  szá ít, hog  korá a  i olt, ő késze  állt arra, hog  jöjjö . Iste  a szí et ítéli. Az 
e er a külső egjele ést ítéli. Iste  a szí et ézi. Ne  szá ít, i olt ő; az a világosság 
felg ulladt, és ez i de t elre dezett. Ő egragadta az örök élet lé egét. 

 Zsid 13:8 

146 Óh, mennyire gazdag ez nekem, látjátok, hogy látjuk és tudjuk, hogy ez az igazság. 
Én emellett állok. A Menny Istene fel fog kelni, és az én hangom ott lesz odaát Isten 
idejének a mágneses hangszalagján. És meg fogja ítélni ezt a nemzedéket az utolsó 



idők e … Üres hel  a szalago .  Ő azo osította, hog  Ő to á ra is Jézus Krisztus, 
ug a az teg ap, a és i dörökké. Vádolo  őket Iste  Igéje által. 
147 Most gyorsan oda kell érnem egy másik ígérethez, mert már csak körülbelül 15 
percünk van. 
148 Ott ők… Ott ők… Mi soda? Óh, óh! Golgota. Megfeszítették Őt. Har adszor: Ők 

egfeszítették Őt, ert e  is erték fel Iste  egígért Igéjét, a el  eg utatkozott. 
És miért feszítették meg azt az embert? El tudjátok képzelni? Hadd menjek vissza egy 
percre. Miért feszítettek meg egy olyan embert? 
149 A i t Mária… A i t eg szer ol asta  eg  kö et, a i ek az olt a í e: Dávid 

házának egy Fejedelme… I graha  írta, Dr. Ingraham. Egy csodálatos könyv, egy dráma. 
Rész e  igaz, eg  Ade a e ű asszo  kéziratai alapjá . Nála… Ez az asszo  Paleszti á a 
ment lent Egyiptomból, azt hiszem, Kairóból, hogy befejezze a tanulmányait. És Krisztus 
idejében volt ott. És az édesapjának kellett visszaírnia. Jó volna, ha kezetekbe vennétek és 
elolvasnátok, tényleg jó: Dávid házának egy Fejedelme. Ugyanaz az ember, aki a 
Tűzoszlop-ot írta… És a ól ette Ce il de Mille a Tízparancsolat-ot. 
150 Tehát ebben a könyvben látjuk, hogy ez az Adena visszaírt. És azt írta, hogy a 
keresztre feszítés apjá  Mária Magdol a, aki ől Ő hét ördögöt űzött ki, a tö eg előtt 
szaladt és azt mondta: - Mit kö etett el? Mit si ált Ő? Csak a etegeket g óg ította és 
próbálta megszabadítani azokat, akik fogság a  oltak. Mi ást tett Ő a jó  kí ül? Valaki 
mondja meg! 
151 Eg  e er pedig ajd e  keresztül pofozta őt az ud aro , és azt o dta: - Egy 
ilyen ostoba asszonynak hisztek a papotok helyett? 
152 Itt ag u k, tessék. Mit tett Ő? Se it e  tett. Miért feszítették keresztre Őt? 
Miért? Mert e  is erték fel, hog  ki olt Ő. És ug a ez a  a. A prédikátorok és a ai 
emberek és a modern tanítóink annyira belebeszélték az emberekbe, hogy higgyék azt, 
hogy ez boszorkányság, vagy az ördög, vagy gondolatátvitel vagy valamilyen hókusz-
pókusz, vagy valamilyen trükk; hogy az emberek nem ismerik fel, hogy ez Isten Igéjének 
az igazolása a mai napra. Ez az utolsó jel. 

 ApCsel 4:13 

153 A gyülekezetek, ha nem tartoztok a szervezetükhöz, azt mondják: - Óh, ez csak 
valami kitalált dolog. Ez csak egy hókusz-pókusz. Nézzétek csak meg itt XY-t és XY-t… De 
csak egyszer bizonyítsák, hogy a valódi dolog egy hókusz-pókusz. Csak tudnák egyszer 
bizonyítani, hogy nem úgy van. Képtelenek rá. Soha nem derült ki róla, hogy tévedne, és 
soha e  is fog kiderül i il e , ert ez Iste . Látjátok? De ők szeret ek utogat i, azt 
gondolják: - Óh, ha eg  ag e ű e er lett ol a… Mi el az sak eg  pi i soport, eg  
kis maroknyi, akik olyan kivetettek: - Hát, azt az embert kizártuk a gyülekezetü k ől, 
látjátok. Régebben a mi csoportunkba járt, látjátok, de aztán ezt csinálták és azt csinálták, 
és látjátok, ost oda jutottak… Hát sak ézzétek eg, hog  i ez és ki ez… Ne  érdekel. 
Ug a ezt o dhatták Péterről, Jaka ról és Já osról. Azt o dták: - Tudatlan és 
ta ulatla  e er… De észre kellett e iük, hog  ala i törté t azóta. Ők Jézussal 

oltak. Ettől lett i de  ás, látjátok. 



154 Azért tették eg, ert e  tudták, ki olt Ő. Ne  tudták, hog  Iste  Igéjé ek 
igazolása e  azo  állt akkor… Tehát, eg  apo  az ég hel es olt. Eg  apo  sak az 
volt, hogy tartsák meg a törvényeket és más dolgokat. De ugyanezek a törvények, 
amelyeket meg kellett tarta iuk; rá utattak eg  időre, a ikor Ő eljö  ajd és az az 
ember lesz, akinek lennie kellett. Ezt a részét megtartották ennek, de a másik részét nem. 

 Mt 15:14 

155 És ugyanezt teszik most. Van egy gyülekezetük és hisznek Jézus Krisztusban, és 
mondják, hogy hisznek, és más dolgokat; de megtagadják az órát, amelyben élünk! Ez 

ost is előhozza a régi o dást: Az e er agasztalja Iste t azért, a it tett, és árja, 
amit majd tenni fog; és nem vesz tudomást arról, amit éppen most tesz, és ezzel 
kárhoztat a a . Azt go dolják, hog  Iste  sodálatos: il e  hatal as Ő, it fog te i 
és hogy el fog jönni, egy napon majd lesz egy elragadtatás és hazatérés; és közben 

egtagadják azokat a jeleket és sodákat itt és ost, a ikről az Ige o dja, hog  Ő 
megcselekszi őket. Ne  eszik észre az egész dolgot. Jézus azt o dta: Ha vak vezet 
világtalant, mindketten a gödörbe esnek . Csak imádkozzunk, hogy Isten megnyissa a 
szemünket ezekben az utolsó napokban. Rendben. 

 Mt 12:24 

156 Most ugyanez van, ugyanezt csinálják: megtagadják és megfeszítik ugyanazt az 
Iste t a, azáltal, hog  e  is erik Őt. Ug a az a dolog, azáltal, hog  egtagadják Őt és 
selekszik… Megtagad a azokat a dolgokat, a iket a si ál ak. Ők e  po tosa  

Krisztust feszítik meg újra, hanem a Szentlelket káro olják. És i el ezt teszik, ők… 
Hogyan káromolják a Szentlelket? Hogyan káromolták akkoriban? Hiszen akkoriban még 
nem is káromolhatták, mert még nem jött el akkor. Jézust Belzebub-nak nevezték, 
Belzebub-nak mondták, mert ismerte a szívük titkait és más dolgokat. Azt mondták: Ez 
egy ördög . Más szavakkal: - Ő eg  jós. I e  tudja ezeket, hog  jósol. Ne  ás Ő, i t 
eg  ördög… Látjátok, ekik ég száz é e  át e  olt prófétájuk, és aló a  ki őttek 
e ől, látjátok. Csak a tör é eik oltak. Azt mondták: Ez Belzebub . 

 Mt 12:31,32; Lk 17:26,28 

157 És Jézus azt mondta: Megbocsátom nektek ezt, de amikor eljön a Szentlélek, és 
ellene szóltok egy szót is, az soha nem bocsáttatik meg nektek . Emlékezzünk rá, hogy 
nem lesz és nem lehet, semmi esetre se , se i irgalo … A ikor káro oljuk és úg  
hí juk Iste  Lelkét, Iste  Igéjét, a el et a Lélek igazolt… Látjátok, az Ige o dja, hog  a 
Lélek igazolja azt, és ti azt egy tisztátalan dolognak mondjátok, azzal átmentetek az 
irgalom és az ítélet közötti határon, és az soha nem bocsáttatik meg nektek. Ezért 

ádolo  é  ezt a e zedéket a eg utatkozott Iste  Fia keresztre feszítéséért, és az Ő 
káro lásá a  aló ű öségükért; a i t i de  próféta egígérte ezt, és Krisztus 
maga mondta, hogy az utolsó napok úgy lesznek, mint ahogyan Nóé napjaiban és Sodoma 
napjaiban voltak. 

 Zsid 6:6 

158 Káro lás, ag is hog  Iste  Fiát újra egfeszítik az e erek szá ára. Ő az igazolt 
Ige. Egyetlen szó is ellene, és az sosem bocsáttatik meg. Akkor tehát mit teszel? Hol állsz 



majd? Ők kárhoztat a a ak, és sak árják Iste  haragja kitöltetésé ek az óráját. 
Szét orzsolja őket. 
159 Jobban szeretik az embercsinálta felekezeteket és dogmákat, mint Isten Igéjét; 
erről a e zedékről a  szó! Óh! Bár sak sok idő  le e erre. Az e ereknek ezen 
nemzedéke! E nemzedék Isten kijelentését elveti, de mi azt az utat járjuk, amit az 
apostolok tapostak ki.  Íg  a . Iste … Azt o dod: - Nos, a tö iek is ezt o dják… 
Isten igazolja azt. 

 Mt 16:3; Jn 10:37,38 

160 Jézus azt mondta: Ha a cselekedetek nem beszélnek rólam, akkor csak menjetek 
és mondjátok meg, hogy én magam mondom ezt. De a cselekedetek beszélnek, úgyhogy 
jobban teszitek, ha hisztek a cselekedeteknek (látjátok?), mert eljött az óra.  Azt mondta: 
Tudjátok, hogy holnap sütni fog-e a ap ag  rossz idő lesz-e, mert vörös az ég és 

ala so ; hol ap jó idő lesz.  Azt mondta: Az ég jeleit meg tudjátok különböztetni, de az 
idő jeleiről se it se  tudtok. Ha is ertétek ol a Iste t, is ertétek ol a az é  
napomat.  

 Jn 19:7 

161 És azt mondják: Olyan sokat veszel magadra, Istenné teszed magad.  És feltették 
Őt a keresztre. És a a Sze tlélek e  eg  har adik sze él , ha e  Maga Iste ; e eri 
testben megnyilvánulva Jézus Krisztus vére által, hogy megszenteljen egy életet, amelyen 
keresztül tükrözheti Ö agát. És ők ug a ezt a eg il á ult Igét feszítik eg. Értitek? 
Krisztus keresztre feszítése ma nem más, mint azok az emberek, akik megtagadják az 
Isten Fiát, aki az emberek között azokkal a dolgokkal mutatkozott meg és lett igazolt, 
a el ekről Ő o dta az Igéjé e , hog  e e  az idő e  fog egtörté i, látjátok. 

 Jn 14:12; Jn 15:7; Zsid 13:8 

163 Most pedig, ug a a ak az igazolás ak ug a a ak kelle e le ie, ha Ő ug a az 
az Iste  Fia, ert Ő o dta a Já os : -ben, hogy: Amiket én cselekszem, ti is azokat 
fogjátok cselekedni.  Zsidó 13:8: Ő teg ap, a és i dörökké ug a az.  Ha énbennem 
lakoztok… Já os .  Ha é e e  lakoztok és az é  sza ai  e etek lakoz ak, akkor 
kérjetek, amit csak akartok, és megadatik az nektek.  Igen, uram! 
164 Emlékezzünk rá, hogy pontosan a nagyon vallásos emberek tették ezt. Nem 
kí ülállók oltak. Az akkori allásos e erekről a  szó. És a is ők si álják ezt: a 
vallásos emberek. Ugyanaz a keresztre feszítés, ugyanaz a dolog ma. 
165 G orsa . Ott ők egfeszítették Őt akkor? Ter észetese . Akkor ők elutasították 
Isten Igéjét, amely megmutatkozott, és a saját hitvallásaikat fogadták el az Ige helyett. És 
ezt si álják a? Po tosa , ug a ezt si álják a. Ő olt az Ige, és ők elutasították az 
Igét. Ez egy dolog, és akarom, hogy nehogy ne figyeljetek erre. Akarom, hogy nehogy 
le aradjatok erről. Ő olt az Ige, és a ikor Őt elutasították, akkor ők az Igét utasították 
el. És a ikor elutasították Őt, akkor égül egfeszítették Őt. És ezt teszik a: elutasítják 
Isten Igéjét; a saját hitvallásukat fogadják el és nyilvánosan megfeszítik - a gyülekezet 
előtt -, a Sze tlélek u káját. És ők étkesek és é  ádolo  őket Jézus Krisztus e é e . 



166  é e láto  Őt ozdul i az ország fölött, és ők ég i dig a hit allásaikhoz 
ragaszkod ak. Vétkesek! Ők fogták az Igét, a i az eg házat… A i az összes g ülekezetet 
egybehozta volna, és lett volna egy nagy egységes testvériség a pünkösdiek és a többiek 
között… Ehel ett iszo t ők elutasították azt és eg etették, kigú olták és mindenféle 
névvel illették; és most az egyházak tanácsában – ami az ördög terve szerint van -, 
próbálnak bejönni és azt mondják: Most pedig jövünk olajat venni.  Ők elutasították, és 
vétkesek Jézus Krisztus megfeszítéséért. Vagy Isten feltételei szeri t eszed… Látod, a te 
feltételeid e  űköd ek. 

 Jn 1:1; Zsid 13:8 

167 Elutasították Isten Igéjét, amely megnyilvánult, a hitvallásaikért, és ma is ugyanezt 
teszik. Ő olt az Ige; Já os  és Zsidó : , a el  azt o dja, hog  Ő teg ap, a és 
mindörökké ugyanaz. 
 

Zsid 6:1-3,6 
168 Most tehát, ők újra egfeszítik Őt. Tudjátok, hog  a Bi lia o dja, hog  képesek 
vagyunk erre? Hányan akarnának csak egy kicsit olvasni? Adtok nekem még 15 percet? 
Re d e . Lapozzu k ost eg  per ig… Újra egfeszíte i. Me jü k a Zsidó 6-hoz és 
olvassunk egy kicsit. Zsidó 6, és nézzük meg, hogy újra megfeszítjük-e Isten Fiát. Nézzétek 
meg, hogy lehetséges-e ilyet tenni. Azt mondod: - Ne  lehet Őt ásodszor is 

egfeszíte i… Mi djárt eglátjuk, hog  lehet-e. Isten Igéje igaz. Így van? Zsidó 6:1: 

Annakokáért elhagyván a Krisztus tanításának alapismereteit, menjünk tovább a 

tökéletességre; nem a megtérés, a halott cselekedetek, az Istenben való hit, a 

keresztség, a kézrátétel, a halálból való feltámadás és az örök ítélet tanítását 

lefektetni; melyeket cselekedni fogunk, ha Isten megengedi.  

 Zsid 6:4-6 

169 Látjátok? Pál azt akarja, hogy tudjuk, hogy ezek a dolgok teljes mértékben 
életbevágóan szükségesek: keresztség, kézrátétel, feltámadás, második eljövetel. 
Mindezek a dolgok örök ter észetűek, és teljes érték e  igazak. Most fig eljü k! 

Mert lehetetle …  

Olvassátok ezt el velem, csak egy igevers. Akarom, hogy olvassátok el velem most a 4. 
verset: 

Mert lehetetlen azoknak, akik egyszer megvilágosíttattak és megízlelték a 

mennyei ajá dékot és részesültek a Sze tlélek ől, és egízlelték Iste  jó szavait és 
az eljöve dő világ hatal át; hogy ha eles ek, újra egújulja ak egtérésre; 
látvá , hogy újra egfeszítik aguk ak Iste  Fiát és yílt gyalázat ak teszik ki Őt.  

 Zsid 6:4-6; Zsid 10:26 

170 Most pedig, ez az é  sza a , ag  az Ö é? Eg  e er, aki eljut az is eretére… 
E lékezzetek rá, hog  ekik soha e  is olt eg; ők határszéli hí ők oltak. Miutá  
megkapod Isten Igéjének az ismeretét – ezt eg  is eret ől kapod eg, hog  ol asod azt, 
látod azt – és aztá  elutasítod azt, akkor te… Lehetetle , hog  alaha is eg lég  e t e! 



Elol astad ezt? Látjátok? Megkapták az igazság is eretét… Csak egérted azt, de soha 
nem kaptad meg. 
171 Ol a  ez, i t azok a hí ők, akik ki e tek… Ez az utazás képe. Ez a harmadik 
kivonulás nem más, mint a többi képe. 

 4Móz 13:30,31 

172 Nézzétek! Nézzetek ide. Hadd mutassak nektek valamit egy percre. Bocsássátok 
eg a kifejezést. Nézzétek! Izráel  e ert húzott ki, i deg ik törzs ől eg et, 

felekezeti ezetőt, és át itte őket a határo , az ígéret földjéhez, és eg utatta ekik az 
eljö e dő jó dolgokat, a ijük olt. És ők pa aszkod a jöttek issza: Nem voltunk rá 
képesek.  De oltak kette  a tize kettő közül, Józsué és Kále  – ők az Igére éztek -, akik 
azt mondták: Isten azt mondta, hogy a miénk, és mi több mint képesek vagyunk arra, 
hogy elfoglaljuk azt.  Így van? 

 4Móz 13:31 

173 Mi olt az? Határszéli hí ők, látjátok. Ők alójá a   a g ülekezet e  születtek. Ők 
voltak az emberek fejei, hogy úgy mondjuk, püspökök voltak. Lementek egyenesen oda, 
ahol eg utatkozott, hog  Iste  Igéje az igazság. Ott a  a föld, ők soha e  oltak ott. 
Nem tudták, hogy ott van. De lejöttek megnézni, hogy ott van. Ott volt. És Káleb és 
Józsué át e tek és eg  tu at szőlőt hoztak issza, és e gedték, hog  eg e ek előle. És 
megízlelték a jó föld gyümölcsét, aztán visszamentek és azt mondták: Nem vagyunk rá 
képesek.  Látjátok: Eg szerűe  képtele ek ag u k rá.  

 Jn 3:2 

174 Itt van ugyanez a csoport Jézus Krisztus idejében: Rabbi, mi tudjuk, hog  Iste től 
jött tanító vagy.  Látjátok? Határszél. Tudjuk, hog  Iste től jött ta ító ag . Se ki e er 
nem tudná megcselekedni azokat a dolgokat, amiket te cselekszel. Felismerjük, hogy 
Istennek kell benne lennie.  Miért nem fogadták el? Miért nem vették? Határszél, 
határszél. 
175 Itt a ak ők a har adik ki o uláso : ug a az a jel, ug a az a eg utatkozás, 
ugyanaz a Krisztus, ugyanaz a Szentlélek, ugyanazok a cselekedetek, ugyanaz az Isten, 
ugyanaz az üzenet; és képtelenek elfogadni. Fel kellene adniuk a tagsági kártyájukat. Mi 
ez? Megvolt nekik az igazság ismerete. Megnézték és látták, hogy teljes mértékben ez az 
igazság. Nem tagadhatják. A magazinok bizonyságot tesznek arról, hogy látták ezt. A 
képek, az újságok, a bizonyíték, a halottak feltá adása, az or osi jele tések a etegekről: 
ké tele ek azt o da i, hog  ez Ő. És az előrejelzések, el ek közül eg ik se  té edett 
az é ek sorá . Mi deg ik etűre po tosa  eteljesedett, és e  o dhat ak ást, i t 
hogy ez Isten. De képtelenek elfogadni. 

 Zsid 6:4-6 

176 Azok a prédikátorok Chicago-ban, 300-nál is többen akartak lejönni 
megkeresztelkedni Jézus Krisztus nevében. És hol vannak most? Túl nagy az ár. 
Képtele ek rá. Mi ez? A Bi lia o dja, hog  a ikor ezt teszik… Mit si ál ak? 
Különválasztják magukat irgalom és ítélet között: Mert lehetetlen azoknak, akik egyszer 



megvilágosíttattak – odajutottak, hogy megnézzék ezt -, és megvolt náluk az igazság 
is erete és egízlelték Iste  jó Igéjét; hog  ha újra eltá olod ak ettől, ahol újra eg 
kellene újítaniuk magukat, ezt mondván: Most igen, benne leszek! Igen! 
177 Ti presbiteriánusok, ti metodisták és baptisták és evangélikusok, és ez a teljes 
evangéliumi üzletember dolog, mondván, hogy bejönnek, elfordították az üzenetet. A ti 
g ülekezetetek… Lesznek benne egyének, természetesen, de nem a gyülekezet. Ki kell 
jö ötök a g ülekezet ől, látjátok, hog  egkapjátok. Íg  a . Az eg é ek re d e  
vannak. 
178 De amikor azt gondoljátok, hogy a presbiteriánus gyülekezet meg fogja kapni a 
Szentlelket, és hogy i d ájuk lerakja ajd a doku e tu ait, és… Soha e go doljátok 
ezt! És azt hiszitek, hogy ti, metodisták, majd megteszitek? Soha nem fogjátok 
megcsinálni! És azt hiszitek, ti háromság-hí ők, hog  alaha is elfogadjátok ajd Jézus 
Krisztus nevét és mind egkeresztelkedtek…? Soha e  fogjátok eg si ál i, soha e  
teszitek eg. De eg es e erek kijö ek ajd közületek, és ők egteszik. Íg  a . És ez 
az Ő eljö etelé ek a jele! De azok a g ülekezetek, akik látták az igazságot és el etették 
azt a tanácsaikba , az lehetetle … Akkor ők ű ösek Jézus Krisztus egfeszítésé e . És 
é  Iste  Igéje által ádolo  őket, hog  Iste … 

 Zsid 13:8 

179 - Hog a  ádolod őket, Bra ha  test ér? Vádolo  őket, hisze  Iste  tisztá  
azo osította Magát az Ő Igéjé e  az utolsó idők e , és egis ertette Magát, hog  Ő 
teg ap, a és i dörökké ug a az; ők pedig hidege  elfordultak ettől. És ű ösök 
vagytok Jézus Krisztus megfeszítéséért, a Szentlélek káromlása által. Így van. 

 Zsid 10:26 

180 Most pedig menjünk tovább a Zsidó 10-re. Ismét, ahol újra elmondja nekünk az 
Igé e , hog  ez e  sak lehetetle , ha e  soha e  is lehet… Az örökre el álaszt 
téged Iste től. Soha e  jöhetsz újra Iste  jele lété e, ha a Sze tlélektől elfordulsz és 
kigúnyolod. 
181 Most tehát, látjátok? Megízleltétek az Igét, látjátok. Határszéli hí ők. Azt o dod: - 
Óh, azok az e erek e  oltak hí ők… Ők hí ők oltak, ag  hí ők ek o dták 

agukat, de a ikor az Igére került a sor… Ők Izráel oltak; kijöttek a ér alól. Kijöttek 
Mózes jelei alól; látták azokat a jeleket űköd i. Iste  azt o dta: Átviszlek benneteket 
oda.  

 Zsid 13:31 

182 És a ikor az eljö e dő egígért Ige alapel ére került a sor, it o dtak ők? – Óh, 
képtele ek ag u k rá… Látjátok. És itt jö ek issza a szőlő el és i de el, hog  
bizonyítsák, hogy a föld jó volt. Isten Igéje jó. 
183 Isten azt mondta: Nektek adnám!  – de a körülmények! 

 4Móz 13:33  

 Azt mondták: Óh, olyanok vagyunk, mint a szöcskék hozzájuk képest. Képtelenek 
vagyunk rá.  Ne  szá ít, i… 



184 Néhá  é el ezelőtt, a ikor ez az öreg kará  állt itt g ülekezeti épületké t, alaki 
bejött, kiment oda és beszélt velem és azt mondta: - Billy, ilyen üzenetekkel egy napon 

ajd sak a ég  oszlop ak fogsz prédikál i… 
185 Azt mondtam: - Akkor prédikálok majd a négy oszlopnak, mert Isten azokból az 
oszlopok ól is képes fiakat tá aszta i Á rahá ak… Erről a  szó, ez az igazság. Azt 
mondtam: - Ha a  ala id, a i el ezt áfolhatod, halljuk… Eg  dolog károg i ala iről, 
más dolog viszont meg is mutatni azt, amikor arra kerül a sor. Igen! Ott válik el minden. 
Rendben. 

 Zsid 6:4 

186 Ige , a hit allásaikkal újra keresztre feszítik Őt. Most pedig, a Zsidó . fejezete, és 
eg ü k to á . Csak ol ashat á k to á , to á  itt. Sok idő k a . Kijelölte  itt eg  

igerészt, ahol ez lesz – Zsidó 6. fejezet, azt hiszem, az egészet átvesszük -, lehetetlenség 
azok ak, akik eg szer eg ilágosíttattak, részesültek a Sze tlélek ől… Ni s idő k arra, 
hogy túl messzire menjünk, mert van egy másik igerész is, amit szeretnék felolvasni egy 
percre. 

 Zsid 6:6 

187 Fig eljétek eg ezt! Újra egfeszítik aguk ak Iste  Fiát. Mit si áltak ők? Mit? 
Megízlelték, és tudták, hogy ez az igazság, és aztán elfordultak és megcáfolták azt. Mit 
si áltak ők? Lehetetle … 

 Mt 27:35; Mk 15:24; Jn 19:17,18,23 

188 Tehát ezt tette ez a nemzet. Ezt tette ez a nép. Ezt tették ezek a gyülekezetek. 
Elfordultak tőle, és egfeszítették az üze etet. Megfeszítették az igazságot az e erek 
szá ára. Hog a  tették ezt Jézussal? Megg alázták Őt, leszaggatták Róla a ruháit, egy 
keresztre tették Őt fel és odaszegelték Őt, az élet Fejedel ét. Ug a ezt tették a a 
hitvallásaikkal. Ugyanezt tették. Leszaggatták a dolgokat; leszaggatták a jóságot és az 
evangélium felöltözését azzal, hogy máshová próbálták azt tenni, és feltették Őt a 
keresztre. Óh, óh! Miért? 
189 Ott ők egfeszítették… Most pedig, az utolsó idézet: Őt. Őt, a legdrágá  sze él t. 
Miért si álták ezt? Ne  is erték Őt. Miért si álják ezt a? Ne  tudják, hog  ez az 
igazság. Süketek és vakok erre. Nem tudják, ez az oka. A hitvallásaik és hagyományaik 
eltá olították őket Iste  Igéjétől. 

 Jn 6:63; Róm3:4; Zsid 13:8 

190 Most pedig, nektek itt, csak zárásként: nagyon figyeljetek. Látjátok? Tudom, hogy 
meleg van, nekem is melegem van. De, óh, testvérem, ez az Ige, ez élet, ha ragaszkodsz 
hozzá. Nézzétek! Ez e  ol as i, a iről sak úg  eszélgetü k, hog  talá  ajd késő  
megtörténik. Ez olyan dolog, ami már itt van velünk és ami most történik; nem pedig 
olyasmi, ami történni fog. Ez valami, ami már van. Nem úgy teszünk bizonyságot: - 
Tudjuk, it tett Ő; tudjuk, it fog te i Ő… Ne , i azt o djuk el, a it Ő éppe  ost 
csinál. Látjátok? Ez a mi óránk. Lehet, hogy nem élünk majd meglátni az elragadtatást. 
Lehet, hogy én halok meg ma; lehet hogy te halsz meg ma. Nem tudom. De jön az 



elragadtatás, ami... Amikor az eljön, ott leszünk: ne aggódjatok, és ugyanúgy ott lesznek 
az el últ korok ól a tö iek is, akik elhitték ezt és árták ezt. Ők a aguk idejé ek 
világosságában jártak, és itt van a világosság: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Hagyjátok el a hitvallásaitokat és higgyétek ezt az Igét. Ez az igazság; az Ige az 
igazság. Jézus azt mondta: Az én Igém Lélek és az én Igém élet.  Hogyan is kaphatnál 
életet, amikor elutasítod az életet? Hogyan is vehetnél egy dogmát, ami a halál, és az élet 
Igéjét? Elveted az élet Igéjét, hogy a halált vehesd? Hogyan tudnád egyszerre elfogadni a 
kettőt? Ne  teheted. Leg e  i de  e er sza a hazugság, i de  dog a eg  
hazugság; és Isten Igéje az igazság. 

 ApCsel 2:38; ApCsel 8:16,17 

191 Kihívok bárki embert, hogy mutasson nekem bárkit – és tudom, hogy ezek a 
szalagok eljutnak mindenfelé a világon -, bárki embert, bármelyik püspököt aki eljön a 
dolgozószobámba vagy ide a gyülekezet elé és az ujjával egyetlen igehelyet is megmutat, 
ahol az Újszövetségben egyetlen embert is az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 
kereszteltek volna meg. Megmutatom nektek, hogy minden személynek, aki valaha is 
megkeresztelkedett, és azoknak is, akik máshogy keresztelkedtek meg; újra kellett 
keresztelkedniük ahhoz, hogy megkapják a Szentlelket. És ti mihez kezdtek ezzel? 
Megmaradtok a hitvallásaitoknál? Maradjatok hát ott kint a dogmáitokkal és haljatok 

eg! Ti ű ös, go osz kezek, akik fogtátok az élet Fejedel ét, az élet Igéjét és 
egfeszítettétek Őt az emberek számára. 

 Jak 2:19 

192 Tehát it tettek ők? Ne  tudták ezt. Ma az e erek tudatla ul jár ak, e  
tudják, hogy ez az igazság. Azt gondolják, hogy ez valamilyen izmus. Nem ásnak le elég 
mélyre ahhoz, hogy belekerüljenek a kijelentés lelkébe. Nem imádkoznak eleget, nem 
hívják segítségül Istent elégszer. Csak könnyedén veszik: - Óh, hát én hiszem, hogy van 
Isten. Természetesen! 

 Az ördög ugyanezt hiszi. Az ördög még komolyabban veszi ezt, mint sok ember, 
akik mondják magukról, hogy hiszik. Az ördög hiszi ezt és remeg. Az emberek csak hiszik 
ezt és e ek to á , de az ördög re eg tőle, ert tudja azt, hog  jö  az ítélete. Az 
e erek pedig hiszik ezt és teljese  fig el e  kí ül hag ják az eljö e dő ítéletet. 

 Jn 1:14; Jn 8:46 

193 Bű ösek az Ő egfeszítéséért. Bizony! Vádolom ezt a nemzedéket, ugyanazzal az 
Igé el, a el  őket kezdet e  ű ös ek találta, é  is ű ös ek találo  ele őket. Íg  a . 
Jézus azt mondta: Kicsoda vádolhat engem?  Ő olt a testet öltött Ige. És a ug a ez az 
Ige öltött testet. 

 ApCsel 2:22 

194 Péter azt o dta az ő ád eszédé e  az ApCsel- e … Ol assuk sak el. Péter, 
a ikor látta ezt egtörté i, hog  it tettek, a Lélek… Nézzétek, Péter édte Krisztust 
attól, a it tettek. É  azt éde , a ik az e a géliu ok. Péter ádolta őket azzal, hogy 
megölték az embert, Krisztust, aki az Ige volt. Én vádolom ezt a nemzedéket azzal, hogy 
próbálják megölni az Igét, amely emberben nyilvánult meg. Figyeljétek meg, hogy mit 



o dott Péter. Az ő igazságos felhá orodása ug a sak felgerjedt. Hallgassátok őt itt az 
ApCSel 2-ben, és kezdjük a 22. versnél: 

Izráel férfiai, halljátok e szavakat: a ázáreti Jézus… Egy e er, akit Iste  
csodákkal és jelekkel igazolt közöttetek, melyeket Isten cselekedett közöttetek, 

a i t azt ti agatok is tudjátok…  

 

 Fúú! Csak képzeljétek el, hogy érezhették magukat! Hallgassátok ezt. 
195 Izráel férfiai… A her eg, ti eg házi e erek és ti sze t e erek, ti papok és ti, akik 
állítólag Isten emberei vagytok, halljátok e szavakat: a názáreti Jézust Isten igazolta 
közöttetek. 

 ApCsel 2:23 

196 Most pedig mondom nektek, egyházi embereknek és nektek is, hogy a názáreti 
Jézus, a Sze tlélek, itt a  a Sze tlélek sze él é e , a i az az élet, a i Ő e e olt. Ő 
itt van és embereken keresztül munkálkodik és kijelenti Magát azokkal a jelekkel és 
sodákkal, a el eket Ő selekszik. És itt függ ek a falako  a tudo á os azo osítások is. 

És ülnek itt olyan emberek, akik halottak voltak, de ma élnek; és akiket felemésztett a rák, 
ma pedig teljesen jól vannak. Akik vakok voltak és most látnak, és akik nyomorékok voltak 
és a jár ak! Ő a ázáreti Jézus. 

 

 Őt, aki Iste  határozott ta á sá ól és eleve is erésé ől (el volt rendelve a 
feladatra) ti egragadtatok, és go osz kezeitekkel egöltetek…  

 

 Zsid 13:8 

197 Hát mi ez, ha nem vád? Mit ádol ő? A Sza hedri t, a főta á sot. É  pedig a 
délelőtt az eg házak szö etségét állalo : ádolo  a pü kösdieket, a 
pres iteriá usokat, a aptistákat és a ilágo  i de  felekezetet. Go osz, ö ző 
kapzsisággal fogtátok az élet Igéjét és megfeszítettétek azt az emberek számára, és 
káromoltátok azt, és fanatizmusnak mondtátok azt, amit Isten támasztott közöttünk, 
hog  e izo ítsa, hog  Ő teg ap, a és i dörökké ug a az. Vádolo  ezt a 
nemzedéket! 
198 Iste  e izo ította, hog  Ő él. Iste  izo ította, hog  ez az Ő Igéje. Mitek a  

ektek eg  tu at dog á  és hit alláso  kí ül? Hol tudjátok eg utat i az élő Iste t? 
Hiszen elvetettétek az élet Igéjét, ami megadná nektek ezeket a dolgokat. Igen, uram! 
Óh, i soda idő e  is élü k ost. Fúú! Ug a az… 

 ApCsel 2:23,24 

199 Óh, é  hí o … Péter azt o dta: Go osz kezeitekkel egragadtátok őt, keresztre 
feszítettétek és megöltétek.  

 



 Akit feltámasztott Isten, a halál fájdalmait leoldván; mert lehetetlen volt, hogy a 

halál őt fogva tartsa.  

 

 Mal 4:5,6 

200 És a hitvallásaitokon és a szervezeteiteken keresztül a kegyesség látszatával 
agatoko , a keg esség külsőségei el ti egtagadtátok az Ő feltá adásá ak erejét. De 

eljött az óra: itt a ak az utolsó idők, a ikor Iste  egígérte a Malakiás  szeri t, hog  
Ő felkel az utolsó napokban és az emberek szívét visszafordítja az atyák eredeti 
áldásaihoz és pünkösdi hitükhöz. És ezt képtelenek vagytok tagadni és képtelenek 

ag tok el isel i. És ost ádollak e eteket a ű össégetekért és kihí lak e eteket, 
és vádollak titeket Iste  előtt, hog  go osz, ö ző, felekezeti kezekkel egfeszítettétek 
Iste  Igéjét az e erek előtt. És ű ös ek e ezlek titeket, akik késze  áll ak az ítéletre. 
Ámen. Igen, uram! 

 Mk 16:17 

201 Ug a azt hí o , a it Péter hí ott. Ő a ak a e zedéknek a megtérését hívta. Én 
ennek a nemzetnek 

 a megtérését hívom, megtérést Isten felé, és hogy jöjjetek vissza az Ige eredeti 
igazságához. Jöjjetek visza atyáink hitéhez. Jöjjetek vissza a Szentlélekhez, mert Isten azt 
nem változtatja meg. Amikor Isten azt mondta: Ezek a jelek követik azokat, akik 
hisznek , Neki ennél kell megmaradnia az egész örökkévalóságon keresztül, ez az Ige.  

 Mk 16:17,18 

202 Amikor azt mondjátok, hogy fogjunk kezet, vagy vegyünk úrvacsorát, vagy bármi 
il es it, ag  ala it erről a hitvallásról, vagy valamit arról a gondolatról: azt bárki 
ember, bárki részeges, bárki hitetlen meg tudja tenni, bárki utánzó, bármelyik örömlány 

eg tudja te i, hog  úr a sorát esz, hog  külsőségeket fel esz és il e  dolgokat. Azt 
bárki megteheti. De Jézus azt mondta, hogy ez lesz az azonosítás: Ezek a jelek fogják 
(nem talán, hanem fogják) követni minden nemzedékben azokat, akik hisznek: az én 

e e e  ördögöket űz ek; ás el eke  szól ak, új el eke  szól ak; kíg ókat 
vesznek fel és halálos dolgokat, és ezek nem ártanak nekik; kezeiket a betegekre vetik, és 
azok meggyógyulnak. Betegeket gyógyítanak, halottakat támasztanak fel, ördögöket 
űz ek, és a il e  i g e  kapják, ol a  i g e  adják to á .  
203 Mindezek a nagy pénzcsináló sémák és többi dolgok, amikbe belekeveredtek: nem 
csoda, hogy annyira tele vannak ítélettel. Igen, uram! Óh, óh! 
204 Nézzük sak ost. Ige , ura ! Megtérésre hí . És a áde elése  ost… Ez az új 
Golgota az eg ház, az úg e ezett sze t hel ek, ag  szószékek, katolikusság… Katolikus 
oltár, amit szószéknek neveznek. A metodisták, a baptisták, a reformátusok, az 
evangélikusok, a pünkösdiek, a legszentebb helyek: itt kapja a legkeményebb döféseket 
Ő; az új Golgotá . Hol a  az? A sze t hel eke , a g ülekezet e . Ho a  feszítik Őt 

eg? A pásztoroktól. Ti kép utatók, hát jo a  tudjátok ettől! Ne  ag ok érges, de 
belül valami kavarog bennem. Isten alaposan azonosította Magát közöttetek. 



 Jn 1:1 

205 Hol kapta Ő ezeket a dárdákat az oldalá a? Hol kapta a döféseket? A Golgotá . Hol 
kapja ezeket a? A szószéke . Ho a  jött az? Jeruzsále ől. Ho a  jött ez? A 
felekezet ől, azoktól, akik azt o dják, hog  szeretik Őt, ők selekedték ezt. Ők 
selekszik ezt a. Az Ő ásodik Golgotája, ahol döféseket kap az Ige elle … Ez döfi Őt át. 

Ki Ő? Ő az Ige. Ő az Ige. Hol kapja a legke é e  döféseket? A szószékről a sze t 
helyeken, ugyanúgy, mint akkor. 
206 Jogom van vádolni ezt a nemzedéket. Jogom van ezt tenni Krisztus evangéliumának 
szolgájaké t az Ő jelei el, és izo ít a azt, hog  Ő Iste . Jogom van vádat emelni ez 
elle  a e zedék elle , ert a legerőse  dárdadöfései a szószékről jöttek, ahol sak 
ítélgettek és azt mondták: - Ne e j oda hallgat i azokat a dolgokat. Az az ördögtől a … 
Po tosa  azo  a hel e , ahol szeret iük kellett ol a Őt. 

 Zsid 4:12 

207 És po tosa  azok a jelek, a ikről Jézus o dta, hog  eg fog ak törté i… Iste  
Igéje élese  i de  kétélű kard ál az Ige , és egítéli a szí ek go dolatát és szá dékát. 
És ezt e ezik ők ördög ek. Ho a  ha gzik ez el? A szószékekről, a sze t hel ekről. Óh, 
hogyan tud letekinteni erre Isten? Csak irgalom, ez minden, kegyelem. Semmi mást nem 
tehetünk, mint hogy az ítélet felé tartunk. Már ott vagyunk. 

 2Tim 3:5 

208 Go doljatok ele. A legke é e  dárdadöfései a szószékről jö ek. Ott a  az Ő 
új Golgotája. Megfeszítik Őt, az Igét, a szószéke . Íg  a . Hog a ? Hog a  teszik ezt? A 
kegyesség látszatával. Pontosan így van! 

 Zsid 6:6 

209 Megkoro áz a, a hallgatóság ól, az ugatóktól; tőlük kapott Ő eg  új tö iskoro át. 
Ugatók, akik a szószékről döfik Őt eg; az ugatók koro ázzák eg. Újra egfeszítik Őt? 
E er si álta hit allások szaggatják le a ruháit, felekezeti ta ítók a ak az Ő Igéje elle . 
Leszaggatják, meggyalázva kárhoztatják. 

 Mk 7:7,8 

210 Jézus azt mondta: Hiába imádnak engem.  Hiába. Semmi haszna nincs. Kit 
i ád ak ők? Ug a azt az Iste t i ádják. Ug a azt az Iste t i ádták az első keresztre 
feszítéskor is, és az hiábavaló imádás volt. Ugyanez van ma. Hiába építik ezeket a 
felekezeteket. Hiába építik ezeket a papneveldéket. Hiába vannak ezek a hitvallásaik, 
hog  e erek para sait ta ítják ta ké t és tagadják Iste  Igéjét. Bű ösök az élet 
Fejedel é ek egfeszítésé e , és hog  e eri ta okat ta íta ak az Ő Igéje hel ett. 
Hiába imádnak engem  – megszaggatták, átdöfték, megkoronázták.  

 1Kor 11:15 

211 A ikor látjátok azt égig e i az ut á … És közületek, hölg ek közül, éhá a  
hosszú hajjal… Azt o dják: - Milyen ódivatú, nem?  



 Emlékezzetek rá, hogy ezek az ugatók. Mert az egy korona, amit viseltek. Isten 
o dta, hog  a ti di sőségetekre a  az. Büszkeséggel iseljétek hát. Hallelujah! 

Büszkeséggel viseljétek, mintha a ti Uratokért hordanátok egy töviskoronát, büszkeséggel 
viseljétek! Ne szég elljétek, hisze  Ő o dta íg . Ne  szá ít, hog  i t o da ak ezek 
a Jézá elek a, eg ezek a hitszegők, akik a szószék él áll ak, Krisztus egfeszítői. Ne  
számít, mint mondanak, csak viseljétek azt büszkeséggel. Isten monda így. Csak tartsátok 
meg. 
212 Újra ugatókkal a  egkoro áz a, tö isekkel; hit allásokkal döfték át a szószékről. 
213 Eg  új Golgotát kapott. Ho á itték Őt? Ezek a fellépőruhás kórusok, rö id adrágot 

iselő asszo ok, akik ágják a hajukat és festik az ar ukat, és úg  é ekelnek a kórusban, 
i t a g alok, akik ek tále tu aik a ak: ez az Ő új Golgotája, sak oder  

etkőzéssel, a it a tör é  éd: úg , i t ahog a  Sodo á a  és Go orá a  olt. 

 5Móz 22:5 

214 Látsz eg  kis ősté  kut át e i az ut á . Bizo os idők e  eg etlen hím kutya 
se  e e oda, ahol a ősté  kut a a . De aztá  törté ik ele ala i, és az összes 
hí  kut a utá a fog szalad i. Vala i törté t azzal a ősté el, tudjátok, iért. Miért 
van, hogy ezek az asszonyok leveszik a ruhájukat és úgy mennek ki az utcára? Ne 
mondjátok nekem, hogy az nem ugyanaz. Az egy azonosítás. Ne ítéljétek el a férfiakat. De 
őket édi a sodo ai tör é . A tör é ek azt kelle e o da ia, hog  e  sza ad ekik 
ott kint lenniük. A prédikátoroknak pedig a szószéknél inkább réklit kellene felvenniük, 
mint papi palástot! Ott állnak kint és megengedik ezt, és szégyellnek ellene szólni, mert a 
felekezetük kizár á őket. Ti egfeszítitek a g ülekezet szá ára Iste  Igéjét, a i 
ki o dja, hog  utálatosság Iste  előtt eg  asszo ak férfiruhát hordania. Elítélem ezt a 
dolgot. Vádolo  ezt Iste  Igéjé ek a egfeszítésé el az e erek előtt. Vágott hajú 
asszo ok, akik ut ára rö id ruhák a  e ek ki, és ők áll ak fel a kórus a . 
215 Valaki azt o dta eke  a i ap, eg  asszo  azt kérdezte tőlem, azt mondta: - 
Szerinted hol találnál olyat? 
216 Azt mondtam: - Halálra ijednék, ha az Úr azt mondaná nekem, hogy szedjek össze 
tize kettőt az egész ilágról… A ikor a Lélek egítélése alatt ott állok és éze  őket, 
amint ott állnak, és látom azokat a dolgokat felettük, a mocskos, szennyes, cigarettájukat 
lefelé tartó asszonyokat, amint ott állnak és közben úgy élnek, és ilyen állapotban állnak 
ott a fellépőruhás kórus a  és hag ják, hog  a közö ség ézze őket. Azok pedig azt 
mondják rá:  - Ha ő egteheti, én is megtehetem. 
217 A kereszté  élet a sze tség és a tisztaság élete. Ige , ura . Vádolo  őket Jézus 
Krisztus nevében a mocskukért és szennyükért. Gyalázatot hoztak az evangéliumra. Akik 
pedig próbálják azt megtartani, azokat fanatikusnak mondják. Azt mondják: - Az 
régimódi! 

 Osto aság! Vádolo  őket Jézus Krisztus e é e ! 

 2Thessz 2:11,12 



218 Csak oder  etkőzések az ut á , kórus a  é eklés, igarettázás, pajzá  i ek, 
három vagy négy férj, aztán a hatodik után meg énekelnek egy kórusban, mert jó hangjuk 

a … Ti szegé  értel i, lelkileg egro lott, saját területeteke  elutasított e erek! 
Olvassátok ugyanazt a Bibliát, amit bárki el tud olvasni, de megvetitek Isten Lelkét addig, 
hog  a Bi lia azt o dja, hog  eg  erős egté esztés ek adattatok át, hogy egy 
hazugságot higgyetek el és kárhoztassatok általa! Ti tényleg azt hiszitek, hogy igazatok 
van; a Biblia pedig azt mondja, hogy elhiszitek azt, és hogy ugyanaz a hazugság lesz a 
kárhoztatásotokra, a iről azt hiszitek, hog  az igazság az. Ezért ádollak benneteket Isten 
Igéje által. Hibát tanítotok az embereknek és megfeszítitek Krisztust, a szentség és a 
felülvaló élet alapelveit. 
219 Lehet, hogy az ember kimegy az utcára és egy teljesen más emberré lesz. Ott állnak 
a prédikátorok a labdapályákon és cigarettáznak: botránykövek. És a többi romlottság is 
az, a it eltűr ek. Az asszo ok a kórusuk a , akik rö id ruhát horda ak, ágják a hajukat 
és úg  él ek, festik az ar ukat, és aztá  úg  hí ják őket, hog  XY test ér ő: a Bi lia pedig 
elítéli az ilyen dolgokat! Így van. Bulikba járnak és úgy élnek, és továbbra is gyülekezeti 
tagok, tartják a izo ságtételüket és úg  él ek, ahog  ekik tetszik… 
220 Ne gondoljátok, hogy csak a reformátusokról beszélek: rólatok beszélek, 
pünkösdiek! Így van. Egyszer ismertétek az igazságot, de azt hittétek, hogy nem tudjátok 
elfogadni. Nem tudtátok támogatni a pásztorotokat. Akkor a pásztorotoknak nem lehetne 
ol a  ag szerű u kája heti tö  száz dollárral, és eg  re ek, ag  g ülekezettel, ahol 
prédikálhatna, és vezethetne és csinálhatnának mindent úgy, ahogyan teszik, ha 
kárhoztatná ezt. A szervezet kivetné magából, ezért neki ezt kell tartania, ezt kell 

o da ia. Ezért ő eladta a születési előjogát a ilág o ská ak főztjéért, Ézsau részéért. 
És mit kap érte? Mindketten az ítélet gödré e es ek és tisztá  e  ki ehető szó a 
szalago . Vádolo  őket, hog  ők az e a géliu  paráz ái. 

 Voltam egy kórusnál, nemrégiben egy nagy, híres helyen, a legrangosabb 
pünkösdieknél; és ott ültem ennek a testvérnek a dolgozó szobájában amikor négy vagy 
öt kórus… A pü kösdiek leg sillogó  szer ezetei. És e  tudták, hog  é  ott ag ok 
ennek a prédikátornak a dolgozó szobájában, ez Oklahoma államban volt. És ott ültem 
le t, ahol ez a prédikátor szokott készül i, ielőtt a szószékhez áll; és a int ott voltam, 
ott voltak kint ezek a kis Ricky-k és Ricketták ag arul úg  o dhat á k: eképzelt piperkő ök : kifestve. 
Egyiküknek sem volt hosszú haja. Mindegyiknek vágott haja volt, mindegyik ki volt festve 
és i deg ike  az a fellépő ruha olt. És ott állt a kis Ricky, és így viselkedett. A másik 
ember pedig szedte össze a missziós adományokat. Úgy tett, mintha vak volna, egy 
pohárral a kezében és mindenféle káromló dolgokat mondott az adományok 
összeg űjtéséről és il e  dolgokról. Aztá  ki e t oda és megpróbálta elénekelni a 
Messiás-t – óh, óh -; és egész jól is ment neki, de nem volt benne élet. Nem, mert halott 

olt, látjátok. Óh, óh! Tessék. Ez az Ő új Golgotája. 

 Zsid 6:6 

221 Mit go doltok, ha eg  kislá  ag  eg  kis asszo  ott e t…Ha ejött olna oda 
úgy felöltözve, ahogyan kell, hosszú hajjal, festék nélkül és így tovább, kinevették volna 
őt. Ha ő állt ol a fel oda, a ikor ők úg  iselkedtek…  ag   fiatal olt ott, a 



pü kösdiek közül a legjo ak álogatottak, ha ők úg  iselkedtek… Ha az a kis hölgy 
mondott volna valamit azzal kapcsolatban, kizárták volna a kórusból. Ha az evangélium 
hirdetője állt ol a a szószék él és o dott ol a ala it róla, kizárták ol a a 
szer ezetük ől. Újra egfeszítitek Iste  Fiát és ílt g alázat ak teszitek ki Őt. Azt 

o djátok agatokról, hog  az Ő e a géliu át hirdetitek, iköz e  egfeszítitek Őt. 
Vádolom ezt a Krisztust elutasító nemzedéket Isten Igéje által. Annak ereje által az utolsó 

apok a  igazolást er, hog  Ő ég i dig él. 
222 Ige , ők elle e vannak az Isten tiszta, igazolt Igéjének. 
223 A ag  g ülekezetek és felekezetek az Ő új Golgotája, újra ezt o do . Ez… A 

oder  etkőzéseik a kórusaik. Mi deg ik felekezet főpapja úg  kiált, i t az akkori 
főpap: Jöjj le és mutass nekünk egy csodát!  Ez olt az első keresztre feszítés. Ug a ez 
van ma. Nekem is mondták már, hogy: - Na, hát te feltámasztod a halottakat, ugye? 
Akkor iért e  ész fel oda? Va  eg  feleséged a sírkert e , és eg  kis a ád is… 
224 Azt mondták Neki: - Hallottuk, hogy feltámasztod a halottakat. Egy egész sírkertnyi 

a  előlük itt fe t. G ere, tá aszd fel… Óh, a tudatla ság tudatla ságot szül. 
225 A ai ag  g ülekezetek, ag  kórusok és főpapok: - Gyere le! Mutass nekünk egy 
sodát, a it a i felekezetü k e  tud egte i… 

226 Ne régi e  olt eg  e er, aki eg  egjeg zést tett eg  rádió űsor utá , a it 
Jonesboro-ban, Arkansas államban adtunk le egy asszonyról, aki meggyógyult. Ez az 
ember egy bizonyos felekezeti gyülekezethez tartozott és felállt ott hátul és azt mondta: - 
Kihí ok ost árki e ert, aki utat eke  eg  sodát… Me te  és előállította  eg  
or ost, eg  e ert, aki rák ól g óg ult eg. Aztá  e te  és előállította  eg  
asszonyt, aki 20 évig volt tolószékben ízületi gyulladással, tolószékben ült. Odavittem és 
azt mondtam: - Most pedig kére  a pé zt, az ezer dollárt… Azt o dta: - Óh, ööö… Ni s 
itt. Waco-ban van, Texas-ban, ahol a székhelyünk van. 
227 Azt mondtam: - Re d e . Akkor el eg ü k érte oda… Azt o dta : - Csak 
szer ezd eg, és el eg ü k érte hol ap… Látjátok? Azt mondtam: - Megtesszük… Azt 
mondtam: - Itt a  eg  or os, akiről i de ki igazolja, hog  rákos olt. Itt a  a lista, a 
rö tge leletek. Itt a  ez az asszo , akiről az egész kör ék tudja, hog   é ig 
tolószék e  ült és ost jár. És az or osok… Or os orvos után látta, orvos orvos után, meg 
minden: és ma itt van és él. Azt mondtad, hogy 1000 dollárt fizetsz, úgyhogy én 
szeret é  azt a pé zt ete i a issziós alap a. Kére … Azt o dta: - Hát, a pénz 
odaát van Waco-ban, Texas- a … Azt o dta : - Akkor hol ap el eg ü k érte… Azt 
mondta: - Várjunk csak egy percet. Mondok valamit. Magammal viszek egy kislányt. És 
eg  pe gé el eg ágo  a karját, és aztá  te egg óg ítod őt a test érek előtt: akkor 
odaadják eked a pé zt… Azt o dta : - Te ördög! 

 Mt 27:42 

 Ha aló a  te ag  az Iste  Fia, jöjj le erről a keresztről. Mo dd eg, hog  ki ütött 
eg téged…  

Egy rongyot kötöttek a szemére, ütötték és azt mondták: Ha valóban próféta vagy, 
o dd eg, el ikü k…  



 Mt 27:42 

 Ha Iste  Fia ag , g ere le a keresztről.  

 Mt 15:14; Lk 6:39 

229 A akok ak ezetői. El e eli g óg ulásra a  szükségük azok ak, akik il et 
csinálnak vagy ilyen megjegyzéseket tesznek. Természetesen. 

 Mt 10:25 

230 Eg  is erős, régi kiáltás: Hadd lássuk, hogy teszel egy csodát! Mester, csodát 
kí á u k tőled!  Pedig minden nap, minden órában ezt cselekedte, pontosan úgy, 
ahog a  Iste  ezette e ek selek ésé e . De ők e  oltak jele . A ikor pedig jele  
voltak, akkor Belzebubnak hívták azt, az ördögnek, látjátok. Mester, azt kívánjuk, hogy 
úg  selekedd eg, ahog a  i akarjuk azt tőled; hog  oda e j, aho á i akarjuk, hog  
menjél és azt cselekedd, amit mi akarunk, hogy tegyél!  Óh, igen! Nem volt hatalmuk 
rajta. Ne  á ! Ezért kellett ki et iük Őt aguk közül. Ige , ura ! Ug a ezt pró álják a 
is tenni. És végül az egyházak szövetségén keresztül el is végzik ezt. Mindnyájan 
satlakoz ak eg áshoz a a  a régi, is erős kiáltás a . 

 Jel 3:20 

231 Itt újra látjuk a legvallásosabb helyet, a legjobbat, a legpompázatosabb 
teológusokat, akik újra és újra o dják Neki, szólítják… A legjo  teológusok, akik ek 
jo a  kelle e ettől tud iuk; a leg agasa  g ülekezetek és a legjo a  képzett 
teológusok etették ki Őt aguk közül. Ne  kellett ekik. Azt o dod: - Ez nem így van, 
Bra ha  test ér… Akkor e  oltál itt látni a gyülekezeti korszakokat, vagy nem 
hallottad annak prédikálását. Nem voltál itt, mikor ez a laodicea-i gyülekezeti korszak volt 
az eg etle , a el e  ki etették Őt a g ülekezet ől. És Ő ki t olt, kí ül kopogtatott, 
próbált bejutni, vissza. Ki etették Őt, ert e  tudták hasz át e i. Újra egfeszítik Őt. 
Ámen! Milyen messze mehetünk el? 

 2Tim 3:2-6 

232 E lékeztek rá, hog  Iste  prófétája előre eg o dta ekü k a Ti ótheus -ban 
– ha leírjátok, ost i s idő k elol as i -, ahol azt mondja, hog  az utolsó idő e  
gú olódók tá ad ak ajd. Ők akasok lesz ek, eképzeltek, i ká  örö ök ked elői, 

i t Iste t szeretők, ha is ádlók, telhetetle ek, kapzsik és azok ak eg etői, akik jók. 
Csalók, nyakasak, beképzeltek, tudósak, akiknél megvan a kegyesség látszata, de 

egtagadják a ak erejét. Az il e ektől forduljatok el, ert ez az a fajta, akik hel ről-
helyre viszik a kis buta, vágott hajú, rövidnadrágos, festett arcú asszonykákat, és fogságba 

ezetik őket. Po tosa  ez a . Azt o dta: Forduljatok el tőlük az utolsó idők e .  
233 Engedelmeskedjünk a prófétának. Forduljunk el azoktól a dolgoktól az utolsó 
idők e . Azok itt a ak. Most a g ülekezethez szólok. Ige , ura ! Tá ozzu k el attól. 
234 Nekik a … A ai prédikátorok ak tud iuk kelle e ezeket a dolgokat. Ismerniük 
kellett ol a Jézust az Ő idejé e . Tud iuk kellett ol a, és ost tud iuk kelle e; de e  
tudják. 



235 Mi t ahog a  az akkori zsidó ezetők ek is er iük kellett ol a Őt akkor, a is 
úg  a  ez Iste  tisztá  igazolt Igéjé el. Ő olt az Ige és Ő izo ította, hog  Ő az Ige. Ő 

izo ította, hog  Ő olt az akkori időre szóló Ige. És Iste  izo ította a, hog  Ő a ai 
napra szóló Ige, az óra világossága. És nekik ezt tudniuk kellett volna akkor, és tudniuk 
kelle e ost. Őt egfeszítették akkor, és Őt egfeszítik ost. Vádolo  őket ezért. Ige . 
Ez eg szerűe  égig illa  rajta . Vádolo  őket, ert Iste  egfizetteti őket ezért. 

 Mt 23:37 

236 Az akkori zsidók… Iste  újra a földi apjai a … Jézus azt o dta: Jeruzsálem, 
Jeruzsálem, milye  g akra  g űjtöttelek ol a össze téged eg etle  ag  soport a, de te 
nem akartad.  A hitvallásodra vágytál, ezért most átadatsz a pusztulásnak. Ezt kapta 
Jeruzsálem. Leromboltatott, felégettetett; nincs többé. És pontosan ez lesz majd egy 
napon ezekkel a nagy dolgokkal itt. A nagy hitvallásaitok és fekelezeteitek elpusztulnak és 
elvesznek egy napon, de Isten Igéje örök lesz és örökké élni fog. 
237 A legmélyebb sebei az úgynevezett barátok házából jönnek. Gondoljátok el! 
Gondoljatok bele! Gondoljatok bele! Állj! Várok egy percet. Prédikátorok, gondoljatok 

ele! Ho a  jöttek az Ő se ei? Az úg e ezett arátai házá ól. A i t olt, úg  a  az 
ost. Go doljatok ele! A Golgotá ál e  ade erek ag  ar árok ették Őt körül, 

hanem azok a prédikátorok, akik azt o dták, hog  szeretik Őt. És a, a ikor az 
e a géliu  alaposa  azo osítódik, a ikor az Ő feltá adásá ak ag  jelei 
bebizonyíttatnak közöttünk, nem az utcai nép ugrik az emberre, hanem az úgynevezett 
szolgáló test érek. Akik állítólag szeretik a Őt, azok eszik Őt kör e. – Nem lesz 
közöttünk ilyen dolog. Nem fog ez az ember uralkodni rajtunk. Nem fogjuk támogatni; 

e  űködü k eg ütt e e  a áros a , ha az a dolog erre jö . Ne  ás az, i t 
spiritiz us. Az az ördög… Ne  is er e Iste  Igéjét, a ak ezeti a vakot, mint ahogy 
akkor olt… Go doljatok ele! Most is íg  a : ahog a  akkor olt, ost is úg  a . 
Gondoljatok bele! 
238 Az Ő ereje, hog  g óg ítso , hog  a férfiakat és az asszo okat egsza adítsa e 
jele  ilág szeretésétől, a ágott hajú, festett ar ú Jézá elségtől, akik kereszté ek ek 
hí ják agukat és égis úg  él ek… Cigarettáz ak, pajzá  i eket esél ek, leül ek és 
missziós egyletet alakítanak, és öltögetnek és varrnak és beszélgetnek és pletykálkodnak 
és rövidnadrágban mennek ki az utcára és i de  il e e , és ás asszo ok előtt 
keresztényeknek mondják magukat. 
239 Emlékeztek a történetemre arról a rabszolgáról, aki tudta magáról, hogy egy király 
fia, a jelle ére… Mil e ek kelle e le ü k? Férfiak és asszo ok… És egtagadják… 
Ezek az egyházi emberek, ezek a szószékek, ahonnan a döféseit kapja, elfogadják és 
tá ogatják az e erek ek ezt a fajta élet itelét az e erek között: ott döfik Őt át. 
Megtagadják az erőt, a i i dezektől sza addá tesz, és tá ogatják ezt a fajta élet itelt, 
miközben az ellent mond az Igének: hogy egy asszony vágassa a haját vagy hogy fesse az 
ar át és hog  rö id adrágot hordjo . Az elle t o d Iste  Igéjé ek, de ők égis 
támogatják azt, ezzel megalkotva az új Golgotát. Honnan? Az utcáról? A kocsmából? A 
szószékről! A szószékről! 

 Jn 19:7; Zsid 13:8 



240 És újra, i olt az ő kiáltásuk? Istenné teszi Magát!  Tagadják az Ő iste ségét. 
Pró álják Őt fel ág i és háro  ag  ég  Iste t si ál i előle, iköz e  Ő ost is Iste , 
Isten is volt és mindig is Isten lesz: tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amikor egyetlen 
Iste ről eszélsz ekik, ők ki e et ek téged. – Mi hiszü k a sze tháro ság a … É  
eg etle  sze t Iste e  hiszek, az Ő erejé e  a g óg ításra, a sza adításra és hog  
ezeket az e ereket ki eg e a ilág szeretésé ől, hog  egsza adítsa őket, i t 
ahogyan megszabadította Mária Magdolnát. 

 1Móz 6:2; Mk 16:9; Lk 8:2; Lk 17:29 

241 E lékezzetek rá, hog  ő is eg  kis kifestett Jézá el olt. Hét ördög olt e e. Ő is 
ug a úg  etkőzött, i t a ai oder  asszo ok az ut án. Csak menjetek el, ahová 
akartok, és nézzetek szét. Ha nem hiszitek el, hogy az emberek meghajolnak a pucér 
asszo ok oltára előtt, sak ézzetek ki a az ut ára. A i t Sodo a idejé e  olt, úg  
lesz most is. Nézzetek ki, ha nem hiszitek el. Csak menjetek el bárhová. Nyissatok ki egy 
újságot, issatok ki eg  agazi t, ézzetek eg eg  hirdetőtá lát. Mit találtok rajta? 
Emlékezzetek rá, mit mondott: Amikor az Isten fiai látták, hogy az emberek leányai 
szépek, asszonyokat vettek magukhoz.  
242 Nézzétek meg a botrányt Angliában. Nézzétek meg a botrányt itt. Nézzétek meg, 
hogy az egész dolog a paráználkodás házává lett. Miért? Miért lett Oroszország 
ko u ista? A közö ségesség és a o sok iatt, és a katolikus eg ház erőtle sége 
miatt. És pontosan ezért van, hogy ez a nemzet átveszi a kommunizmust az egyházak 
szövetségében és csatlakozik a katolikus egyházhoz, vagyis hogy a kommunizmus és a 
katolikus egyház egyesülni fognak, tudjátok. És itt most ezt csinálják. Miért? Mert 
elutasították az evangéliumot, amely el álasztja őket és ás e erré teszi őket. 
Ostobaság! Pontosan ez az oka. És a prédikátorok a szószéknél elfogadják ezt egy 
ebédjegyért, valamilyen hitvallás társadalmi jogosultságáért: - Én XY-hoz tarztozo … A 
tanultságot fogadják el Isten ereje helyett. 
243 Sza ad ak le i ettől az őrült fajtól, i t Mária Magdol a… Ug a az az erő, a i 
képes olt fog i azt a kis ut ai etkőző őt és fel tudta öltöztet i, és rá írta, hog  
hölg ké t iselkedje , és kereszté t tudott si ál i előle; ők ezt az erőt ítélték el és 

egfeszítették azt az e ert, aki él ez az erő olt, a Golgotá . 
244 És a, ug a azt az e a géliu ot és Sze tlelket, a i fogja a kis etkőzőt és 
hölgyként öltözteti fel és keresztény viselkedésre bírja; ezt fanatizmusnak hívják és nem 
akarják, hogy ez belekeveredjen a gyülekezetükben, nem akarják, hogy közéjük 
ke eredje , ert akkor a tö i asszo  is ezt a példát kö et é. Mit si ál ak ők? Ki etik 
ezt ug a úg , i t ahog a  akkor tették. És ost ők egfeszítik ug a azt az Igét és azt 
mondják, hog  az eg  ásik korra szólt. Újra ádolo  őket. Ige , ura ! Ug a az, i t 
amiért akkor vádoltattak! 

 Jn 8:44 

245 A jel, ami az öreg Légiót is rábírta, hogy felöltözködjön. Emlékezzetek rá, hogy az az 
e er, aki le eti a ruháit, az őrült. Értitek? Akkor i a  eg  asszo al? Légió őrült olt: 
le etkőzött. Iste  fogta az Ő erejét és újra felöltöztette őt. Felöltözött, józa  észre tért és 



leült Jézus lá aihoz. Nézzük eg az erőt, a i az öreg ak Barti eust látásra írta, 
pontosan ott a hitvallásaik között. Itt olt Ő a földö  akkor, a ikor po tosa  a i 
hitetle ség olt, i t a, de ez soha e  állította Őt eg: sak e t to á . Ne  
finomkodott velük, hanem megmondta nekik: Ti at átoktól, az ördögtől ag tok.  Az 
egész dolgot elítélte. 

 Lk 23:18 

246 Az az erő, a el  Lázárt feltá asztotta a sír ól és a i a ai i asszo ak isszaadta 
a fiát – óh, Istenem! -, az az erő, a el  képes olt egte i ezeket a dolgokat és a el ik 
előre eg tudta o da i a ekö etkeze dő dolgokat: Lesz ott egy szamár meg a 
vemhe, megkötve … És i dezeket a dolgokat, a el eket előre eg o dott, arra az 
emberre, akiben megvolt ez a hatalom: El ele. Ne  tűrjük eg agu k között. 
Beszennyezi a tanításainkat.  És egfeszítették Őt. 
247 Ugyanez van ma: El a Szentlélekkel!  Nem akarják, hogy bármi közük legyen 
hozzá: Csak megítél és ilyen dolgokat tesz és ilyen dolgokat mond az embereknek. Nem 
akarjuk, hogy ez belekeveredjen a mi szervezetünkbe. Ez a hitvallásaink ellen van!  Újra 

egfeszítik Őt. Óh, óh! 

 Jn 8:48 

248 Most figyeljük meg, amint befejezzük; befejezzük. És újra, fanatizmusnak hívják ezt. 
És Őt is fa atikus ak hí ták. Azt o dták, hog  őrült olt. Mi de ki tudja, hog  a Bi lia 

o dja, hog  Jézus… Hog  a farizeusok azt o dták: Ez eg  sa áriai e er, és őrült.  
Mit jelent az a szó, hogy ’őrült’? Bolond. Az az ember bolond. Egy csomó bolond ember 
kö eti őt. Ő eg  Belze u .  
249 És újra, ugyanezt a dolgot mondják: Ez egyfajta boszorkányság, ez 
jö e dő o dás.  Újra a egg alázás keresztjére teszik Őt. Mil e  keresztre? Mil e  
g alázat? Ő az igazolt Ige, és előle űz ek gú t és azt o dják az e erek ek, hog  ez 
az ördög, és ol at tesz ek… Úg  hí ják… 

 Mk 3:22-30 

250 Azt mondta: Isten szent cselekedeteire mondják azt, hogy egy tisztátalan lélek 
csinálja azt.  Erre nincs bocsá at, hog  szég e t hoz ak az Ő Igéjére, hog  pró álják azt 
ilyennek kitenni, és hogy fanatizmusnak hívják azt. 
251 - Ne e jetek el oda. Ne e jetek el azokra az alkal akra… Mit si ál ak, a ikor 
il et o da ak? Veszik az ő felekezeti hit allásuk szögeit. Így van. Ezek az élvezet-hajhász 
ta ítók, ilágiak, iste tele ek, felekezeti őrültek; eszik a felekezeti szögeket és újra 

egfeszítik Iste  Fiát a szószékeikről. Miért si álják ezt? Jo a  szeretik Iste  Igéjé él az 
emberek dicséretét, és a címeket, amit a g ülekezet tud ad i ekik. Elítéle  őket. Ne  
ido ulhat ak a ilághoz… Illet e képtele  ido ul i az Igéhez, ert ár a ilághoz 
ido ultak. Már… Az a kép utató idő, a el e  élü k! 

 Jel 22:18,19 

252 Ez e … Ne  elég eg  Golgota az é  Ura ak? Miért teszitek ezt? Ti, akiknek 
szeret etek kelle e Őt; ti, akik tudjátok, hog  ez az Ő Igéje; ti, akik el tudjátok ol as i a 



Jelenések 22-t, amiben az áll: Aki eg etle  szót el esz ag  hozzátesz…  Miért csináljátok 
ezt? Ne  elég Neki eg  Golgota? Az Ő édel é e  állok itt. Én vagyok az ügyvédje. És 
vádollak benneteket Isten Igéje által. Változtassátok meg az útjaitokat, vagy a pokolba 
fogtok menni, a felekezeteitek pedig porrá zúzódnak. Vádollak benneteket a bíró 
jelenlétében. Igen. Ti, a kegyesség látszatával és képmutatásotokkal. Minek mondjátok 
ezt? Nem elég egy Golgota? 

 ApCsel 2:23 

253 Amint Péter mondta: A ti felekezeti at áitok…  Péter ádolta őket… Azt o dta: 
Atyáitok közül melyik tette ezt?  István ugyanezt tette. Gonosz kezekkel 

megfeszítettétek az élet Fejedelmét.  

 Mt 23:29 

254 Nem Maga Jézus mondta-e: Atyáitok közül melyik nem tette a prófétákat a sírba? 
És ti utá a ki eszelitek őket?  Így volt az igaz emberekkel a korokon át. Ezért vádolom 
ezt a mai nagy, pompázatos, gyülekezetbe járó, Krisztust elutasító embercsoportot. Ti a ti 
keg ességes külsőségeitekkel ásodszor feszítitek eg az é  Krisztuso at az által, hog  
azt o djátok az e erek ek, hog  ezek a sza ak eg  ásik időre szól ak és e  erre az 
időre. Vádollak e eteket. Ug a azért a ű té ért ag tok ű ösek, i t a iért ők 
voltak a keresztre feszítés napján. Térjetek meg és forduljatok Istenhez, vagy vesszetek 
el! 
255 És újra o do , hog  itt, a g ülekezetek, a ta ítók feszítik Őt eg káro lással: Őt, 
az Igét. Isten legyen irgalmas! Hadd mondjam ezt el újra; lehet, hogy kicsit zavaros lett a 
ha gszalago . Itt, a g ülekezetek; ők, az eg házi e erek feszítik Őt eg káro lással Őt, 
az Igét. Nem csoda, hogy újra ez van. 

  Hasadó sziklák közt és sötétedő ég alatt 
  Megváltóm lehajtotta a fejét és meghalt. 
  De a megnyílt kárpit megmutatta az utat 
  A menny örömeire és végtelen napjaira. 
 

 2Móz 32:26 

256 Mondom ezt ezen a hangszalagon és ennek a hallgatóságnak, mondom ezt a 
Szentlélek ihletése alatt: - Ki van az Úr oldalán? Jöjjön ez alá az Ige alá… Iste  izo al az 
ítéletbe hozza ezt a gonosz, Krisztust tagadó, Krisztust elutasító nemzedéket: 
káro lásért, az Ő azo osított Igéjé ek egfeszítéséért. Jöttök az ítéletre. Vádolo  ezt! 
Mózes azt mondta: Ki van az Úr oldalán? Jöjjön énhozzám , amikor a tűzoszlop ott olt 
bizonyítékként. Ki van az Úr oldalán? Vegye fel az Igét, tagadja meg a hitvallását és 
naponként kövesse Jézus Krisztust. És reggel találkozom veletek. 

 Hajtsuk meg most a fejünket imádságra. 
257 Óh, Urunk Istenünk, aki örök életet adsz és aki e ek az Igé ek a szerzője ag , aki 
újra előhoztad a halál ól az Úr Jézust, aki egfelelőe  azo osítottad ezt eg  hitetle  

e zedék előtt; sokáig oltu k itt a délelőtt. Soka  ültek itt, a g ülekezet egtelt; és 



emberek álltak körös-körül, a hangszalagok pedig szerte a világra eljutnak, különféle 
helyekre. Prédikátorok fogják ezt hallgatni a dolgozó szobájukban. Imádkozom értük, 
Uram. Hadd hulljanak ezek a szavak mélyen a szívükbe, hadd vágjanak mélyre, hadd 
vágják ki onnan teljesen a világot, hogy mondhassák, mint ahogy az a kis metodista 
prédikátor mondta lent Kentucky államban, aki a minap odajött hozzám és azt mondta: - 
Amikor a hét gyülekezeti korszakot hallottam, szinte kiáltott hozzám, hogy: Menj el 
Babilon falaitól! Aztán azt mondta: - Úgyhogy feladtam és eljöttem onnan. Nem tudom, 
hog  ost erre e jek ag  ihez kezdjek, de o a  eljötte … Áldott leg e  a ak a 
fiatal embernek és a feleségének és a két vagy három gyermeküknek a bátorsága! 
258 Istenem, hadd találják meg sokan az utat Isten Igéjéhez, az élet egyetlen útját, mert 
Ő az Ige. I ádkozo  i de kiért, At á . Néha, a ikor ezeket a dolgokat o do , az 

e  keg etle ség ől a , ha e  szeretet ől: ert a szeretet hel reigazító. És 
imádkozom, Istenem, hogy ezek az emberek így is értsék azt meg: hogy ezt 
helyreigazítónak szántam. 

 Lk 23:34 

259 Te, akik ek ki kellett őket ja íta od, a kereszte  úg  i ádkoztál értük: Atyám, 
o sáss eg ekik. Vakok, és eg szerűe  e  értik, hog  it seleksze ek.  Imádkozom 

a prédikátorokért, akik újra megfeszítik az Igét az által, hogy a hitvallásaikat, a 
felekezeteiket és a dogmáikat veszik, és ezekkel cserélik fel az élet Igéjét. És aztán az 
e erek előtt kritizálják a alódi igazságot, a iről Iste  igazolta, hog  az az igazság. 
Imádkozunk értük, Atyám, hog  újra hí d el őket a e egzői a sorára. És hadd jöjje ek 
el ez alkalommal és ne találjanak kibúvókat, mert felismerem, hogy talán már elhangzott 
az utolsó hí ás. Lehet, hog  ost ár túl késő a . Bízo  e e, hog  e . 
260 Áldd meg ezt a kis gyülekezetet, akik itt vannak, ezt a néhány száz embert, akik 
összeg űltek a délelőtt eze  forró apo , akik sokáig ültek itt, talá  két órát ag  a ál 
többet is, és hallgatták a szolgálatot. Nem mentek el, hanem nyugodtan ültek és 
hallgatták. Soka  késő  e édelnek, az asszonyok pedig ott állnak a kisbabáikkal, várnak. 
Minden szóhoz ragaszkodnak. 

 Jn 14:19; Zsid 13:8 

261 Uram, felismerem, hogy mi történne velem az ítélet napján, ha félrevezetném 
azokat az embereket. Annyira tudom, Uram, amennyire lelkiismeretesen csak tudhatom, 
hog  é  pró álo  őket az Igéhez ezet i, hog  élhesse ek az Ige által, és o do  ekik, 
hogy Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy: a nagy Szentlélek: Jézus Krisztus, csak a 
Szentlélek formájában, ugyanaz a személy. Te mondtad így. Egy kis idő és a ilág e  lát 
E ge , de ti láttok e ge , ert eletek leszek, sőt e etek leszek.  És tudom, hogy ez 
Te vagy, Uram. És hiszünk Neked, mert látjuk, hogy ugyanezt cselekszed közöttünk. 
262 Józanul alárendeljük magunkat Neked, ezt tesszük itt, ebben a gyülekezetben. És a 
hangszalagokon, Uram, ebben a percben, minden férfi és asszony, fiú vagy lány, akik jelen 
vannak, vagy kint állnak, vagy hallják ezt a hangszalagot, ebben a percben hadd legyen 
egy mély odaszánásuk és a teljes lényüket rendeljék oda Isten szolgálatára. 

 Róm 3:23; 1Jn 2:2 



263 Mozdulj a hallgatóságon, Uram, hatalommal, és gyógyítsd meg a betegeket. Azt 
o dták, hog  a  itt alahol eg  kis o orék fiú. A ag  Sze tlélek… Tudjuk, hog  sak 

az Ő jele lété e  ül i, i t ez… Már az elvégzi. Ha Te képes vagy a rádión és a televízión 
keresztül szerte a földeken meggyógyítani a betegeket – Te kiküldted az Igédet és az 

egg óg ította őket -, akkor ugyanezt ebben a percben is meg tudod cselekedni. 
Imádkozom, Istenem, hogy Te gyógyíts meg minden beteg embert, minden nyomorékot, 

i de  sze edőt itt és akik hallják ezeket a sza akat. Iste e , add eg ezt. Értük a  az 
é  i ádságo . Krisztus szereteté el a szí e e  és a szükség e  lé őkkel aló 
eg üttérzéssel ajá lo  őket, Ura , az oltáro  Neked, ahol annak a Báránynak a véres 
teste fekszik a i ű ei kért és etegségei kért aló e gesztelő áldozatké t. Kö örgö  
az emberek felé való irgalmadért. Úgy akarok állni, ahogyan Mózes odaállt értük a résbe, 
Uram, és azt mondani: - Isten, légy hozzájuk irgalmas még egy kicsit tovább és adjál nekik 

ég eg  lehetőséget! 

 Ne most rögtön végezd be, Uram! Engedd, hogy az evangélium még egy kicsit 
tovább menjen. 

 Jn 6:37; Efé 1:4 

264 Ők elítéltettek, Ura . I ádkozo , hog  a Te ag  irgal ad és keg el ed terjedjen 
ki az utolsó e erre is, aki ek a e e e e a  a kö e . És tudo , hog  ők ajd… 
Ne  ehéz i ádkoz i a Te iste i Igéd… Illet e a Te iste i Igéddel, Ura , a egígért 
Igével, az igazolt Igével, az Igével, amely eleve elrendelte ezeket az embereket a világ 
tere tése előtt. Ne  ehéz i ádkoz i, hog  e tsd eg azokat, akik ek a e e e e 
van a könyvben, mert tudom, hogy Te azt meg is fogod cselekedni; Jézus mondta így: 
Mindaz, amit az Atya nekem adott, jönni fog.  És senki ember nem jöhet, csak ha 

megadatik neki. 

 Jel 21:27 

265 Most pedig imádkozom, Istenem, hogy ahová csak hullanak ezek a szavak mind a 
szalagoko  i d az itt lé őkö , a Sze tlélek hí jo  i de  ele e elre delt sze él t 

ost, akik ek a ilág tere tésétől kezd e e e olt a e ük a Bárány életkönyvében. 
Hadd hallják meg Isten hangját, amely ma szól, és az a kis halk, szelíd, pici hang a 
szívükben hadd mondja: - Erre, e e  járj… Add eg ezt, At á . Jézus e é e  kére  
ezt. 
266 És miközben meghajtjuk itt a fejünket a hallgatóságban, ha hiszitek, hogy ez az 
igazság, és… Rátette  a kezei et ezekre a zse ke dőkre a el ek itt a ak, és ezekre a 
so agokra a etegekért és sze edőkért. Eg  kérdést szeret ék felte i ektek, 

őszi té . Ne  sak úg  eljö ök ide, hog  hallja ak e ge . Fáradt ag ok, ki vagyok 
merülve. Nem vagyok már olyan fiatal, mint voltam, és tudom, hogy a napjaink meg 

a ak szá lál a. És tudo , hog  i de  tőle  telhetőt ele kell ad o  Iste  
országáért. Mi de  alkalo al prédikál o  kell, ahá szor sak lehetősége  a  rá. 
Mennem kell, akár van kedvem hozzá, akár nem. Azért jövök ide, mert érzem, hogy ezt 
kell tennem, mert akarom ezt tenni. Szeretlek benneteket. És nem azért mondok durva és 
kemény dolgokat, mert ezt akarom tenni: hanem egy lüktetés van bennem. Pontosan ez a 
dolog, amely igazolttá lett, tol engem tovább, hogy cselekedjem ezeket a dolgokat. És ezt 



kedvesen mondom, szeretettel. Nem lehordani akarom az asszonyainkat vagy a 
férfiai kat. Ne  ezt akaro  te i test érek és test ér ők. Csak el akarlak e etek hoz i 
egy éles helyre, ahol láthatjátok a helyreigazítást és Isten ostorát, hogy most már muszáj 
bejönnötök. Ne halogassátok, mert lehet, hogy túl sokáig vártok. 
267 És ti, akik vágytok bejönni az Úr oldalára teljes odaadással a szívetekben a 
hallgatóság között most, vagy azokon a helyeken, ahol a hangszalagok lesznek, 
megtennétek-e, hog  lehajtott fejjel… Ne e eljétek fel a kezeiteket, ha e  go doljátok 
komolyan. Ha tényleg komolyan gondoljátok, hogy egy még inkább odaszentelt élettel 
akartok az Úrhoz jönni, akkor akarom, hogy most emeljétek fel a kezeteket. Áldjon meg 
az Úr benneteket. Újra odaszentelitek magatokat Krisztusnak, hogy próbáljátok 
elhordozni a megvetést. Mondjátok ezt: - Vállalo  a elhordoz i a eg etést… É  is 
mindkét kezemet feltartom. – Magamra akarom venni a Jézus Krisztust ért megvetést. 
Büszkeséggel isele  ezt, ert az Úrért a  ez. Büszkeséggel hordozo … Ne  i d 
ugyanazt akarjátok-e? Csak emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok: - Iste  keg el é ől 
akaro  é … 
268 A tanítványok visszatértek, és ag  tisztesség ek tartották, hog  az Ő e é ek 
szégyenét hordozhatták. Vagy pedig inkább akarjátok egy hollywood-i sztár szégyenét 
hordozni, vagy valami tévését, vagy valami gyülekezeti tagét, vagy valamiét; vagy pedig a 
Jézus Krisztus Igéjének szégyenét akarjátok? Add nekem az Ige szégyenét, Uram. Tudom, 
hog  Ő Iste  Igéjé ek a szég e ét hordozta. É  is hadd hordozza  azt, Ura . 

 

  És ezt a szent keresztet hordozom, 

  Míg a halál megszabadít, 

  Aztán hazamegyek, hogy koronát vegyek fel. 

 

 Egy napon lesz ott egy korona számunkra. Ez a korona most készül. Amikor ez a 
földi élet véget ér, akkor tudjuk, hogy rendben lesz. 
269 Most pedig nincs hely, hogy az embereket az oltár köré hívjuk. Legyen az 
ülőhel etek az oltár, ahol ag tok. Akik sak hisz ek…  Miközben imádkozunk. 
270 Mennyei Atyánk, úgy láttam, hogy szinte minden kéz, öregeké és fiataloké, 
felemelkedett a hallgatóságban. És imádkozom, hogy valahányszor ezt a hangszalagot 
meghallgatják, hogy az emberek emeljék fel a kezüket és térdeljenek le a teremben. 
Apukák és anyukák, menjetek egymás mellé és fogjátok meg egymás kezét és mondjátok 
egymásnak: - Drágám, elég régóta vagyunk már gyülekezeti tagok. Jöjjünk most 
Krisztushoz… Add eg ezt, Ura ! 

 Jn 17:17 

271 Áldd meg itt ezeket az embereket. Imádkozom, hogy adj nekik egy odaszentelt 
életet, Uram. Uram, sokan közülük jó emberek. A te embereid, csak nem tudták az 
igazságot. És imádkozom, hogy mutasd meg nekik az igazságodat, Uram. A Te Igéd 
igazság.  



 Jn 17:17 

272 Amint mondtad János evangéliumában, azt hiszem, a 17. fejezetben, azt mondtad: 
Sze teld eg őket, At á , az igazság által. A Te Igéd igazság.  És újra, a Te Igéd még 

mindig igazság. Az mindig igazság, mert az Isten. És imádkozom, Istenem, hogy szenteld 
eg őket az igazság által; ag is hog  sze teld eg, tisztítsd eg őket i de  

hit allástól és felekezettől, tisztítsd eg őket i de  ilági dologtól eg  Igé ek 
odasze telt életté. Add eg ezt, Ura . Ők  ost a Tieid; Te egígérted, hog  ezt 

egteszed. És szolgádké t az ő e ük e  ajá lom fel imádságomat. Jézus Krisztus 
e é e . Most pedig eghajtott fejjel é ekeljük el ezt a di sérő é eket, iköz e  

tovább imádkozunk. 

 

  Jézus mindent kifizetett, 

  Mindennel Neki tartozom (Csak gondoljatok bele!) 

  A ű  eg  skarlát foltot hag ott, 

  Ő pedig fehérre mosta azt, mint a hó. 

 

 Tegnap voltam egy helyen, ahol egy ember egy öltöny miatt vett méretet rólam, 
a it e ől a g ülekezet ől ett eke  eg  test ér. Azt o dta: - Az öltönyöd elég 

eleg ek tű t, úg  hog  ette  eked eg  kö e et… 
273 El e te  oda, és ő azt o dta: - Nahát, a jobb vállad lentebb van. Biztosan 

ag o  ehéz súl t ipeltél eg szer… 
274 Gondoltam magamban: - Ige , eg  ag  adag ű t, de Jézus i det kifizette… 
Figyeljetek most, miközben énekeljük. 

 

  Jézus mindet kifizette 

  Aztán mindennel (Az egész életemmel!) Neki tartozom 

  Mit tett a ű ?  

  A ű  eg  skarlát foltot hag ott 

  Ő pedig fehérre osott, i t a hó. 

 
275 Iste  leg e  hozzá k irgal as e e  a él  elgo dolkodási idő e . Hadd e je  
be jó mélyre az Ige, Uram, a szí e. Az e erek, ég ha kés ek is az e édjükről, Ura , 
ez több mint élelem: ez élet. Te mondtad: Az én Igém hús.  És akarjuk, hogy a mi éhes 
lelkü k e ől lako ázzo . 

 Most pedig vegyél bennünket, Urunk, formálj bennünket. Uram, vegyél engem is 
velük együtt. Velük akarok menni. Most hit által megyek fel a Golgotára, Uram. Megyek 
ezzel a g ülekezettel. Csak for álj át e ge , Ura . Rosszat selekedte . Sokszor… Itt 



e régi e  a a akarta  hag i a prédikálást. Az e erek eg szerűe  e  hallottak 
meg. Ugya úg  si álták a aguk dolgait to á , és é  el átortala odta  ettől. 
Felépítette  aga a  eg  ko ple ust. Óh, Iste e , éhá  asár appal ezelőtt, 
a ikor eg  jelet adtál eke  ott ki t… És a Bi liát ol as a és lát a, a it o dtál 
Mózesnek, mint ahogyan az az álom volt, hogy ott volt egy hegy is, ami egy jel volt neki. 
És aztán a végén tudni azt, hogy sok beteg embert hagytam itt, egy szolgálatban, ami nem 
csak prófétikus, hanem az Ige tanításában is benne van, és a betegekért való imádságban. 
Megengedted, hogy egy ember halva essen össze itt a padlón és aztán újra visszahoztad 
őt az élet e, a ak egerősítéseké t, hog  ez igaz. Te i dig egerősíted a Te Igédet. 
276 Most pedig, Ura , erősítsd azt eg, a íg a Te tró od előtt ag ok. Vedd 
mindezeket az embereket, Ura ; edd ki előlü k a ilágot. Veg él e ge , Ura , 
miközben a Te jelenlétedben vagyunk. Csak vedd el a világot, facsard meg a szívünket. 
Iste e , ost húzd ki o a  a ilágot és a ilág go djait előlü k. Hadd leg ü k 
odaszentelt keresztények, óh Isten, szeretetteljesek, kedvesek, édesek, akik megtermik a 
Lélek g ü öl sét. Megteszed, Ura ? A Te tró od előtt ag u k. A ű  eg  skarlát foltot 
hagyott mindnyájunkban, de a Te véred ki tudja azt törölni, Uram, és fehérré tudja tenni, 
mint a hó. Add meg ezt, miközben imádkozunk Hozzád. Vegyél bennünket, a Tieid 
vagyunk. Odaszenteltük az életünket Neked. Jézus Krisztus nevében. Add meg ezt, Urunk, 
mindnyájunknak. 
277 Facsard meg a szívemet, Uram. Látom minden tévedésemet, látom a hibáimat. 
Istenem, mostantól kezd e pró álok a tőle  telhető legjo a  él i, hog  segítsek Neked. 
Akarok e i: újra oda akaro  sze tel i Neked az élete et a délelőtt. Miutá  ezt a 
vádat hoztam az egyházi elöljáró barátaim ellen ott kint, és kemény dolgokat kellett 

o da o … De én ezt a Te ihletésed által tettem. Értem, hogy Te mondtad nekem, hogy 
ezeket elmondjam. Most lekerült a vállamról mindez, Uram. Örülök neki, hogy lekerült. És 
most tegyenek vele azt, Atyám, ami nekik tetszik. Imádkozom, hogy fogadják el. 
278 Imádkozom, hog  i de kit e ts eg, Ura . Hadd jöjjö  elő az igazak é redése 
és hadd jöjjö  ag  erő a g ülekezet e az el e etele előtt. Ne  ehéz ezt i ádkoz i, 
mert ezt Te ígérted meg. 
279 És Uru k, i a har adik húzásra teki tü k, a iről tudjuk, hog  ag  dolgokat fog 
cselekedni közöttünk. 
280 A Tiéd vagyok, Uram. Odafektetem magam erre az oltárra, olyan odaszentelten, 
a il e  sak lehetek. Vedd ki előle  a ilágot, Ura . Vedd ki előle  a esze dő 
dolgokat, add nekem a veszhetetlen dolgokat: Isten Igéjét. Hadd élhessem meg azt az 
Igét olyan szorosan, hogy az Ige bennem legyen és én pedig az Igében. Add meg ezt, 
Uram. 
281 Áldj meg bennünket együtt. Szolgáid vagyunk, amint odaszenteljük magunkat 
Neked a délelőtt, újra a szí ü k e . A Tiéid ag u k Jézus Krisztus e ében, a 
szolgálatra. 

 

  Jézus i de t kifizetett Iste  áldjo  eg e eteket! Ne ille test ér…  



  Mindennel Neki tartozom; 

  A ű  eg  skarlát foltot hag ott 

  Ő pedig fehérre osta, i t a hó. 
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