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1 Hajtsuk meg most a fejünket imádságra. Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked ma 
este ezért az újabb alkalomért, hogy eljöhettünk imádni Téged. Hálásak vagyunk, hogy 
élhetünk, és hogy bennünk élve miénk lehet az örök életnek ez a nagy kijelentése. 
 És ma este azért jöttünk, Atyánk, hogy együtt tanulmányozzuk a Te Igédet. Ezeket a 
nagy, elrejtett titkokat, amelyek rejtve voltak a világ teremtése óta. A Bárány pedig az 
egyetlen, aki képes kijelente i ezeket ekü k. I ádkozo , hog  Ő jöjjö  el közé k a 
este, fogja az Igéjét és jele tse ki ekü k. Hog  egtudjuk, hog a  szolgálhat á k Őt 
jo a  e e  az utolsó idő e . Óh, Iste ü k, a i t látjuk azt, hog  ost az utolsó 
idő e  vag u k, segíts ekü k tudni, hogy hol a helyünk. És Urunk, segíts meglátnunk, 
hogy milyen gyarló és gyenge lények vagyunk, és segíts, hogy bizonyosak legyünk az Úr 
hamarosan való eljövetelében. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. 
 Zsolt 22:1 

 Azt hiszem, Dávid mondta: Boldog voltam, amikor azt mondták nekem, hogy 
menjünk az Úr házába.  Mindig nagy kiváltság eljönni ide, és együtt tanulmányozva az 
Igét mindig ezt a nagy reménységet kapjuk. 
 Sokan állnak közülünk, ezért annyira igyekszem sietni, amennyire csak lehetséges. 
De bízom abban, hogy ti is annyira élveztétek a Szentlélek jelenlétét az elmúlt 
összejövetelek során, mint én. Ma pedig olyan dolog történt velem, ami már régóta nem 
történt. Ezt a kijelentést tanulmányoztam itt, a pecsét felnyitását. 
2 Évekkel ezelőtt átfutottam itt ezt a részt - talán 20 évvel vagy körülbelül ennyivel 
ezelőtt -, de valahog  soha e  tudta  teljese  egeléged i vele. Úg  tű t, hog  
va ak dolgok... Főleg a pe sétek e , ert a pe sétek alkotják az egész kö vet... Ez a 
könyv. Az egész könyv nem más, i t eg etle , lepe sételt kö v. Ott kezdődik... 
3 Például, ha itt van valami... Megmutatom, mire gondolok. Itt van egy pecsét. Az 
egy... Így feltekeri az ember. Így volt feltekerve. Így kell feltekerni, és aztán a végén egy 
picike darab így kilóg. Ez az első pe sét. Re d e . Akkor tehát ez a kö v első része. 
Aztá  a következő pe sétet is fel kell teker i il e  ódo , po tosa  ellette. Az tehát 
így van feltekerve. A végén pedig egy másik picike darab lóg ki, itt. Ez tehát két pecsétet 
jelent. És az egész Biblia ilyen módon lett megírva: tekercsekben. Ezeknek a pecséteknek 
a feltörése pedig a könyv titkainak megnyitását jelenti. 
4 Tanulmányoztátok-e Jeremiás könyvében, hogy hogyan írta ezt le? Hiszen sokan 
felírtátok ezt magatoknak tegnap este. Hogy hogyan írták meg azokat a pecséteket, és 
hog  hog a  hel ezték el őket, hog  eg aradja ak addig, a íg visszatért a  évig 
tartó fogságból? Visszatért, és követelte a tulajdonát. Természetesen szeretném azt 
állítani, hogy nem... Nem lehet ezt teljesen kifejezésre juttatni, hiszen ez az örök Ige. Ez 
egy örök könyv. Ezért megpróbáljuk csak valahogy a csúcspontokat érinteni. 
 Ma pedig a tanulmányozás közben sok igehelyet írtam fel magamnak, amiket lehet 
tanulmányozni. És szintén... A kazetták is sokat kijelente ek erről, ahog a  



ta ul á ozzátok. Ol a  sok dolog va . Csodálatos vol a az, ha eg szerűe  sak itt a 
szószéknél állva úgy tudnám kijelenteni nektek ezt, ahogyan nekem volt kijelentve a 
szobában! Amikor azonban ideérek, nyomás van rajtam. Átugrok dolgokat, és próbálom 
csak a lényeget elmondani, hogy az emberek megértsék azt. 
5 Természetesen nagyon örültem annak az éneknek, amit Ungren testvér az imént 
énekelt: Le az Ő di sőségé ől...  Ha e  jött vol a le a di sőségé ől, akkor hol le é k 
mi valamennyien a este? Ezért hálásak vag u k, a iért Ő lejött, hog  segítse  ekü k. 
 Most pedig, mivel sokan állnak, próbálunk sietni, amennyire csak tudunk. Nem azt 
akarom mondani, hogy gyorsan végigszaladunk ezen az egészen, hanem hogy olyan 
hamar hozzákezdünk, amilyen hamar csak lehet. 
6 Most pedig lapozzunk, utána... Átvettük az 1. fejezetet, a 2., 3., 4. fejezetet, és az 5. 
fejezetet tegnap este. Ma este pedig a Jelenések könyve 6. fejezetét kezdjük. Miközben 
tanulmányozzuk ezt a fejezetet, különféle igehelyekre fogunk utalni, úgy az 
Ószövetség ől, i t az Újszövetség ől, ert az egész kö v Jézus Krisztus kijele tése. Ez 
mind együttvéve az Úr Jézus kijelentése, Jézus Krisztus kijelentése. Ez Isten, amint a 
könyvben kijelenti Magát: kijelenti Magát Krisztuson keresztül a könyvben. 
 2Kor 5:19 
7 Krisztus pedig Iste  kijele tése. Azért jött, hog  kijele tse Iste t, ert Ő és Iste  
ugyanaz. Isten benne volt Krisztusban, amikor megbékéltette a világot Magával. Más 
szavakkal, az ember nem ismerheti meg Istent egészen addig, a íg Ő ki e  jele ti 
Magát Krisztuso  keresztül. Aztá  egláthatjuk. Évekkel ezelőtt azt go dolta , hog  
Isten talán haragszik rám, Krisztus azonban szeret engem. Aztán eljutottam oda, hogy 

eglátta  azt, hog  ug a arról a sze él ről va  szó, látjátok; és hogy Krisztus Maga 
Isten szíve. 
8 Most pedig, a i t ezt ta ul á ozzuk, összehaso lítjuk... Az első háro  kö vét - 
a Bibliának -, a Jelenések könyvének - amit elég alaposan áttanulmányoztunk -, ami a 
gyülekezeti korszakok, a hét gyülekezeti korszak. Hét gyülekezeti korszak van, hét pecsét, 
hét trombitaszó, hét pohár és hét tisztátalan lélek, mint a varangyok. És mindez 
összetartozik. Óh, bárcsak lenne egy hatalmas, nagy térkép, amire felrajzolhatnám ezt 
úgy, ahogyan én látom. Tudjátok, ahogyan minden egyes esemény történik. Lerajzoltam 
eg  kis papírra, de tudjátok... És eddig i de  jól va  rajta, az idővel és a korokkal, 
ahog a  elkezdődtek és efejeződtek, és i de  tökéletese  jól áll össze. 
9 Lehet, hogy nem minden egyes dolog helyes rajta, de mindenképpen az én legjobb 
tudásom szerint készült el. És tudom, hogy ha valamit a legjobb tudásom szerint csinálok 
meg, akkor ha hibát is követek el abban, amit a legjobb tudásom szerint csinálok meg, 
Isten bizonyosan megbocsát nekem... A hibáért, ha valamit rosszul tettem. 
 Jel 4: - 
10 Az első háro  kö v tehát az első háro  g ülekezeti korszak. Aztá  pedig a 
Jelenések 4. fejezetében azt látjuk, hogy János felemeltetik. Látjuk a gyülekezeteket. Nem 
sok szó esik a gyülekezeti korszakokról. Azt hiszem, ezen fognak eglepőd i az e erek. 
Ők egésze  hátra, a o orúság idejére hel ezik a g ülekezeteket ol a  dolgokat illetőe  
is, amelyek már megtörténtek. És amint vasárnap, tegnap, mondtam: - Az emberek 
először is észreveszik a o orúság kezdetét. És sodálkoz i fognak azon, hogy miért 



e  volt... Az első dolog az elragadtatás volt. És úg  lesz, i t ahog  volt: egtörté t, és 
észre sem vették... 
 Nem sok minden van megígérve annak a gyülekezetnek, a pogány gyülekezetnek, a 
menyasszonynak. 
11 Szeretném, ha észben tartanátok azt, hogy van egy gyülekezet és van egy 
menyasszony. Mindig hármasokban kell végiggondolni a dolgokat. A négyesek tévesek, a 
hármasok... Hármasok, hetesek, tízesek, huszonnégyesek, negyvenesek és ötvenesek: 
ezek a töretlen számok. A Biblia... Isten pedig a Bibliának ezek szerint a számai szerint 
építi fel az üze eteit. Ha ol a  dolgot találsz, a i eltér ezektől a szá októl, akkor izo  
vig áz od kell. Mert a következő dolog a  e  jól fog kijö i. Vissza kell hoz od ide, 
ahonnan elindultál. 
12 Vayle testvér, Lee Vayle testvér, azt hiszem, itt van ma. A minap azokról az 
e erekről eszéltü k, akik... Letér ek az útról. Éppe  ol a  ez, i t a él alövés. Ha azt 
a puskát tökéletesen egyensúlyozzák, ha tökéletesen tartják és céloznak vele, akkor el kell 
talál ia a élpo tot. Ha sak a puska ső el e  ozdul, el e  fordul, vag  a rezgések 
félre nem lökik, bárhol is... Vagy egy szélfuvallat. Bárhol is indul el, csak egy utat járhat 
be: vissza kell jönnie arra a helyre, ahol letért az útról, és újrakezdeni, ha célba akar érni. 
Ha pedig e , akkor eg szerűe  e  talál él a. 
13 És így van ez az Ige tanulmányozásával is, azt hiszem. Ha úgy találjuk, hogy 
elkezdtünk itt valamit, ami végül nem jól jön ki, akkor valahol hibát követtünk el. Vissza 
kell mennünk. Ésszel soha e  lehet rájö i. Az eg szerűe  e ... Éppe  ost láttuk 
meg a Bibliából, hogy sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem volt egyetlen 
ember sem, aki képes lett volna megtenni ezt. Csakis a Bárány képes rá. Tehát a teológiai 
magyarázatok, ár iről is leg e  szó, sak se ik. A Bárá ak kell kijele te ie azt. Ez 

i de . Íg  tehát ízu k a a , hog  Ő segít e ü ket. 
 Jel 4:- 
14 János tehát felvitetett a 4. fejezetben, hogy meglássa azokat a dolgokat, amelyek 
voltak, amelyek vannak és a el ek eljöve dők. A g ülekezet azo a  efejeződik a . 
fejezet él. Krisztus pedig felveszi a g ülekezetet, fele eli a levegőég e, hog  találkozzo  
Vele. És a g ülekezet e  jele ik eg egésze  a . fejezetig, ahol Ő a g ülekezettel 
együtt urak Uraként és királyok Királyaként tér vissza. És most... Óh, remélem, hogy egy 

apo  át tudjuk ve i i dezt, talá  ielőtt Ő visszajö . Ha eg e  tudjuk átve i, az 
sem baj, mert úgyis látni fogjuk. 
 Jel 5:- 
15 Itt az 5. fejezetben pedig, ezeknek a pecséteknek a feltörése... Tehát, a hét 
pe séttel lezárt kö v... Először az első pe sétet olvassuk el. Teg ap este - csak hogy egy 
kicsit több hátteret adjak ehhez -, láttuk azt, hogy amikor János odanézett, és a könyvet 
még mindig az eredeti tulajdonos kezében, Isten kezében látta... Emlékeztek rá, hogyan 
vesztette el az e er? Ádá  révé . Ő eltékozolta az élet kö vét a Sátá  öl sességéért, 
és elveszítette az örökségét. Mindent elveszített, és nem volt útja a megváltásra. 

 Fil 2:6-12 

 Aztán Isten, az emberhez hasonlóvá válva, lejött és a mi megváltónk lett, hogy 
megváltson bennünket. Most pedig néhány napon belül látjuk, hogy az eddig titokban 
maradt dolgok megnyittatnak számunkra az utolsó napokban. 



16 Azt is láttuk, hog  a i t Já os eghallotta a roko  egváltó előszólítását, hogy 
jöjjö  elő és követelje a tulajdo át, eg etle  e er se  állhatott elő. Eg etle  e er 
sem a mennyben, egyetlen ember sem a földön és egyetlen ember sem a föld alatt. Senki 
sem volt méltó még csak arra sem, hogy rátekintsen arra a könyvre. Csak gondoljatok 
bele ebbe! Senki sem méltó egyáltalán arra, hogy ránézzen a könyvre. János pedig 
eg szerűe  elkezdett sír i. 
 Jel 5:5 

 Tudta, hog  i de … Esél  se  volt a egváltásra akkor. Mi de  el ukott, és 
ha ar… Látjuk, hog  ha ar a ahag ta a sírást, mert a négy lelkes állat közül az egyik 
azt mondta, illetve a vének közül az egyik, az egyik vén azt mondta: Ne sírj, János, mert 
g őzött a Júda törzsé ől való Oroszlá .  Más szavakkal: hódított és diadalmaskodott. 

 Jel 5:6 
17 János odafordulva egy Bárá t látott előjö i. Biztosa  véres volt, vágások és 
sebek látszottak rajta. Megölték. Egy megölt Bárány, amely még mindig véres volt. Ha az 
e er levág eg  árá t és egöli azt, az a Bárá  ug a úg … A so tjai i d 
széthullottak a kereszten, dárdák az oldalában, szegek a kezében és a lábában, és tövisek 
a ho loká . Borzal as állapot a  volt. És ez a Bárá  előjött és oda e t Őhozzá, aki a 
trónon ült, és aki a megváltás teljes birtoklevelét tartotta a kezében. A Bárány pedig 
odamegy és elveszi a könyvet a ak a kezé ől, aki a tró o  ül. Elvette, és fel itotta a 
pecséteteket, felnyitotta a könyvet. 
18 Amikor pedig ez történt, láttuk, hogy valami hatalmas nagy dolognak kellett 
történnie a mennyben, mert a vének és... A huszonnégy vén, a lelkes állatok és minden 
más a mennyben azt kezdte kiáltani: Méltó...  Itt pedig az angyalok kitöltötték a 
kel hek ől a sze tek i ádságait. Az oltár alatt lévő sze tek kiáltottak: Méltó vagy, óh, 
Bárány, mert megváltottál bennünket, és mert királyokká és papokká tettél bennünket, 
és uralkodni fogunk a földön.  Óh, óh! És ez íg  törté t, a ikor Ő ki itotta azt a kö vet. 
 Jel 13:8; Jel 5:9 
19 Látjátok, a kö v valójá a  ár a világ tere tése előtt eg volt tervezve és eg 
volt írva. Ez a könyv – a Biblia – valóban a világ tere tése előtt lett egírva. És Krisztus, 
Bárá  lévé , a világ tere tése előtt egöletett. Az Ő e asszo a tagjai ak a evei 
pedig ár a világ tere tése előtt eírattak a Bárá  élet kö vé e. Azo a  le volt 
pecsételve, most pedig ki van jelentve: hogy kiknek a nevei voltak beírva oda, és minden 
más. Milyen nagy dolog! János pedig, amikor ezt látta, azt mondta, hogy a mennyben 
minden és a föld alatt minden, és mindenütt minden halotta, amint azt mondta: - Ámen, 
áldás és tisztesség… Való a  ag  pilla at volt az számára, mert a Bárány méltónak 
találtatott. 

 Jel 5:1 
20 Most pedig, a Bárány áll, amint hozzákezdünk a 6. fejezethez. A könyv a kezében 
va , és elkezdi kijele te i azt. És, óh, a teljese … És re éle , hog  az e erek lelkiek. 
Borzalmas nagyot tévedte  vol a ezzel kap solat a , ha e … Ma k .  órakor jött e 
a Szentlélek a szobába, és kijavított engem egy olyan dologban, amit éppen leírtam, hogy 
majd elmondjam itt. 
21 Eg  régi szöveg ől vette  elő ezt a dolgot. Ne  volt se i  ezzel kap solat a . 
Nem tudom, hogy mi a második pecsét, semminél nem tudok róla. De volt néhány 



rége i szövegrésze , a it tö  évvel ezelőtt o dta  el erről, és a it leírta  
aga ak. Ezt a szöveget pedig Dr. S ith és ás ag  ta ítók prédiká iói ól g űjtötte  

össze. És mivel mindannyian így hitték, én is leírtam ezt a dolgot. És úgy készültem, hogy 
majd azt mondom: - E ől a ézőpo t ól ta ul á ozo … De akkor,  órakor, a 
Szentlélek leszállt abba a szobába, és megnyílt számomra az egész dolog, és ott volt 
megnyitva az első pe sét. 
22 Olyan bizonyos vagyok abban, hogy ma este az Evangélium szerinti igazságot 
mutatom meg nektek, mint amennyire bizonyos vagyok abban, hogy most itt állok. 
Eg szerűe  tudo , hog  ez az igazság. Mert ha eg  kijele tés elle t o d az Igé ek, 
akkor az e  kijele tés. És tudjátok, izo os dolgok teljese  igaz ak tű het ek, és 

égse  igazak. Igaz ak tű ik vala i, de e  igaz. 
 Jel 6:1,2 
23 Tehát itt látjuk a Bárányt a könyvvel. A 6. fejezetben pedig azt olvassuk: 
 
 És látám, ikor a Bárá y a pe sétek ől egyet fel yitott, és hallá , hogy a égy 
lelkes állat közül egy o da, i tegy e ydörgés ek szavával: Jőjj és lásd. 
 És látá , és í é egy fehér ló, és a rajta ülő él íj vala; és adaték éki koro a; és 
kijöve győzve, és hogy győzzö .  
 
 Ez tehát az első pe sét, a el et Iste  keg el é ől pró álu k el ag aráz i a. A 
legjo … És tudo , hog  ha az e er úg  pró álja eg ezt el ag aráz i, hog  e  
tudja, mit csinál, akkor bizony veszélyes vizekre evez. 
24 Tehát ha kijelentés által jön hozzám, akkor úgy is mondom el nektek. Ha pedig a 
saját elgo doláso  szeri t o do  el, akkor azt is el o do  ektek, ielőtt eszél i 
kezdek róla. Azonban most olyan bizonyos vagyok abban, hogy ez frissen, a 
Mindenhatótól jött hozzám a mai napon, mint amilyen bizonyos vagyok abban, hogy itt 
állok! Ne  vag ok hajla os arra, hog  sak úg  il es it állítsak, a ikor az Igé ek erről a 
részéről va  szó. Re éle , tudjátok, hog  iről eszélek. Tudjátok, e  o dhat az 
ember csak úgy dolgokat, ha valaminek itt kell feküd ie, ielőtt az egtörté ik. Ne  
mondhatod addig, amíg valami oda nem helyezi azt. Értitek? Olvastok, hallgattok 
valamit? 
25 A hét pecséttel lezárt könyvet tehát most megnyitja a Bárány. Ma este közelítjük 
meg ezt az igehelyet. Isten segítsen bennünket. Amint a pecsétek feltöretnek és 
megnyittatnak, a könyv titka kijelentésre kerül. Tehát látjátok, hogy ez egy lepecsételt 
könyv. Hisszük ezt, ugye? Hisszük, hogy ez egy lepecsételt könyv. Korábban nem tudtuk 
ezt, de így van! Hét pecsét zárja le ezt a könyvet. Ez pedig a könyv hátulján van, a könyvet 
hét pecsét zárja le. 
26 Ha eg  il e  típusú kö vről eszél é k, akkor eg  kap sot kelle e rárak u k. Hét 
kap sot. De e  il e  típusú kö vről va  szó, ha e  eg  teker sről. A ikor 
legöngyölítik a tekercset, az az egyes számú. Aztán a második ebben a tekercsben van, és 
itt van ráírva, hogy mi az: ez azonban egy titok. Találgattunk ezzel kapcsolatban, de ne 
felejtsük, hogy a könyv le van pecsételve. A könyv pedig a kijelentés titkának a könyve. 
Jézus Krisztus kijelentése, látjátok, a kijelentés (Károli: Jelenések) könyve. És tudjátok, 



hog  az idők sorá  az e er találgatott, és egpró ált eteki tést er i e e. 
Mi d ája  pró álkoztu k! És égis… 
27 E léksze , eg  alkalo al… Ha Boha o  úr itt van most, vagy a rokonai közül 
valaki, é  ezt se iképpe  e  sértés ek szá o . Boha o  úr eg  ke el aráto , és ő 
volt a köz űvek főelle őre, a ikor ott dolgozta . A ikor egtérte , akkor esélte  
neki arról, hogy olvastam a Jelenések könyvét. Bohannon úr pedig azt mondta: - Én is 
pró álta  ár elolvas i azt… Azt o dta… És Boha o  úr eg  re ek e er volt, tagja 
a g ülekezet ek, és… Ne  tudo , hol volt tagsága. De azt o dta: - Szerintem János 
vala i ag o  fűszeres ételt va sorázhatott, és tele g o orral feküdt le az ap este… 
 Azt mondtam neki – bár ez az állásomba is kerülhetett volna -, azt mondtam: - Nem 
szégyell ilyet mondani? Akkoriban csak egy fiatalember voltam, de azt mondtam: - Nem 
szég ell il et o da i Iste  Igéjéről? Pedig ég sak fiatalember voltam, nem több, 

i t… Talá   vag   éves. Az e erek alig tudtak u kához jut i, és a gazdasági 
válság ideje volt. De égis eg  félele  volt e e , a ikor il e  elferdítést… A ikor 
hallottam, hogy bármiben is próbálnak ilyen elferdítéssel utalni Isten Igéjére. Hiszen az az 
igazság! Mind az igazság! 
28 Tehát e  eg  álo  vag  eg  ré álo  ez. Ne  arról va  szó, hog  Já os evett… 
Pátmosz szigetén volt, mert próbálta Isten Igéjét könyvalakba hozni, a római kormány 
pedig szá űzetés e ké szerítette őt. Az Úr apjá  pedig a szigete  volt, és a háta 
mögött nagy vizek zúgását hallotta. Odafordult, és meglátta a hét arany gyertyatartót. 
Ott állt közöttük az Isten Fia. 
 Most… A kö v tehát eg  kijele tés. A kijele tés ol a  dolog, a i vala it 
megismertet az emberrel, egy kijelentést nyert dolog. És most – figyeljetek, hogy nehogy 
elfelejtsétek ezt -, zárva aradt az utolsó időkig, látjátok. A kö v teljes titka zárva 

aradt az utolsó időkig. Ezt íg  olvassuk itt, az Igé e . 
28 A könyv titkai akkor nyernek kijelentést, amikor a pecsétek feltöretnek. Amikor 
pedig a pecsétek teljesen feltörettek, akkor lejár a megváltás ideje, mert a Bárány 
elhag ta a köz e járás hel szí ét, hog  előjöjjö  és hog  Magához veg e a követelését. 
Addig közbenjáró volt. Amikor viszo t a pe sétek igazi kijele tése egkezdődik, a i t 
azok elkezde ek feltöret i, akkor a Bárá  előjö  a sze tél ől. Ez va  az Ige szeri t. Ezt 
olvastuk teg ap este. Előjött o a , és kéz e vette a kö vet. Tehát Ő ár e  
közbenjáró, mert még oroszlánnak is evezték Őt: az pedig a Királ , és akkor Ő ár e  
közbenjáró. 
30 Bár ezek ek a pe sétek ek a szí észei az első g ülekezeti kor a  kezde ek el… 
Emlékezzünk erre, hogy olyan alaposan megérthessük ezt a hátteret, amennyire csak 
tudjuk, vagyis amennyire sak lehetséges. A szí észek… Azért o do  ezt íg , ert a 
színész az az ember, aki cserélgeti az álarcait. 
 A ma esti felvonásban pedig meglátjuk, hogy a Sátán az, aki az álarcait cserélgeti. És 

i de  szí ész… A ikor Krisztus azt a szerepet játszotta el, hog  eg  Lélek ől eg  
emberré lett, csak felvette a jelmezét: az emberi testet. És ember formájában jött le, 
hogy rokon megváltó legyen. 
31 Tehát látjátok, hogy ez csak egy színész megjelenése. Ezért van itt minden 
példázatokban, mint ahogy lelkes állatokként vannak itt, és állatokként, és a többi ilyen 
dolgok. Eg  felvo ásról va  szó. Ezek a szí észek pedig az első g ülekezeti korszak a  



kezdték a szereplést, mert ez volt Krisztus, aki kijelentette Magát a hét gyülekezeti 
korszaknak. Értitek ezt? Rendben. Tehát látjátok, hogy Krisztus jelenti ki Magát a hét 
gyülekezeti korszaknak. Ezeken a korszakokon végig egy nagy összekavarodás van. Aztán 
a gyülekezeti korok végén, a hetedik angyal üzenetének kell összeszednie ezeket az 
elveszett titkokat, és átad ia őket a gyülekezetnek, látjátok. Ezt tehát figyeljük. 

 Jel 6:2; Jel 19:11 
32 Azo a … Akkor ég e  az igazi állapotuk a  voltak kijele tve. A Bi lia idejé e  
is ott voltak a titkok, és az emberek úgy látták ezeket a dolgokat megtörténni, mint 
ahogyan János is látta itt. Azt mondta: - Itt va  eg  fehér lovas… E ek azo a  a titka 
az… Va  eg  titok, a i ehhez a lovashoz tartozik. Hog  i volt az a titok, e  tudták. 
Ennek azonban kijelentést kell nyernie. Ez a titok pedig csak akkor nyerhet kijelentést, 
miután a Bárá  elhag ta az At a tró ját, a i az Ő köz e járó hel e volt, i t roko  
megváltóé. 
 Itt ost el o dok eg  apró kis dolgot. Ha árki is egkapja ezeket a kazettákat… 
Minden ember azt mondhatja, amit akar. Joga van hozzá, hogy mindent a saját 

egg őződése szerint mondjon el. De tudjátok, ha egy prédikátor nem akarja ezt bevinni 
a gyülekezetébe, akkor mondjátok meg neki, hogy ne vigye oda. Mert ez azoknak az 
embereknek szól, akikhez én lettem elküldve, hogy beszéljek hozzájuk. Ezért nekem 
muszáj kijelentenem, hogy mi az igazság. 
33 A közbenjárás ideje alatt ott hátul a Bárány tudta azt, hogy azok a nevek a világ 
tere tésétől kezdve e e voltak a a  a kö v e . És i daddig, a íg azok a evek 
meg nem jelentek a földön, a Báránynak ott kellett maradnia közbenjáróként. Értitek? 
Tökéletes eleve elrendelés, látjátok. 
34 Rendben. Ott kellett maradnia, mert azokért jött el meghalni, akiket Isten elrendelt 
az örök életre, látjátok. Az Ő előre tudása által látta őket, e  pedig a saját akarata által. 
Az Ő akarata az volt, hog  se ki e vessze  el. Az előre tudása által azo a  tudta, hog  
ki fog elveszni, és ki nem.  

 Jel 22:11 
35 Ezért addig, amíg csak egyetlen olyan név is volt, amely még nem lett kijelentve a 
földön, Krisztusnak ott kellett maradnia közbenjáróként, hogy gondot viseljen arról a 

évről. Azo a  a i t az az utolsó év is ele seppe t a a a Cloro -ba vagy 
fehérítőszer e, véget ér az Ő köz e járásá ak ideje. Aki tisztátalan, maradjon tisztátalan 
ezutá  is. Aki sze t, …  aradjo  sze t ezutá  is.  Elhagyja a szentélyt, ami ezután az 
ítélőszék lesz. Jaj azok ak, akik akkor e  lesz ek Krisztus a . 
36 Most fig eljetek. Azt azo a  ki kell jele te i, hog  a Bárá  ikor hag ja el az Ő 
közbenjárásának helyszínét az Atyától. Ez a Jelenések 5. fejezete. A Bárány kezébe veszi a 
pecsétekkel lezárt könyvet – a pecsétek könyvét vagy a pecsétekkel lezárt könyvet -, 
feltöri a pe séteket, és eg utatja őket… Nézzétek, a korszak végé  ost, iutá  véget 
ér a köz e járás ideje, a g ülekezeti korszakok véget ér ek… Ő eljött az első korszak a , 
az efézusi korszakban, kijelentést adott, és elküldött egy hírnököt. Figyeljétek meg, hogy 
mi történik, ahogy tovább megyünk. 

 Jel 6:1-17 
37 Itt va  e ek a terve. Először eg  kihirdetés ha gzik el a e ek e . Mi törté ik? 
Egy pecsét felnyittatik. Mit jelent az? Kibontódik egy titok, látjátok. Amikor pedig egy 



titok kibontódik akkor megszólal egy trombita. Ez háborút hirdet. Lesújt egy csapás, és 
megnyílik egy gyülekezeti kor. Értitek? Mire van a háború? A gyülekezet angyala 
megragadja Isten titkát, amely még nem nyert teljes kijelentést. Tehát az angyal 
megragadja Isten titkát, és kimegy azzal az emberekhez. Miután a titkot megkapta, 
kimegy vele az emberek elé. Mit csinál ott akkor? Elkezdi hirdetni az üzenetét, ami mit 
fog elindítani? Egy háborút! Egy szellemi háborút. 
38 Aztán Isten fogja a hírnököt és vele együtt az akkori korszakból való 
kiválasztottakat, és elaltatja őket. Aztá  pedig sapást ér azokra, akik elutasították az 
üzenetet: egy ideiglenes csapást. 

 Jel 8:1-7 
39 Ezután pedig, amikor ez véget ér, tovább megy. Az emberek elkezdenek 
felekezetieskedni, behozzák a felekezeteket, és ezzel az ember által csinált munkával 
i dul ak el. Mi t Wesle  és a tö iek is, i d. Aztá  az egész ől sak eg  ag  
összevisszaság lesz is ét, és aztá  eg  úja  titok jö  elő. Mi törté ik ekkor? Eg  ásik 
hírnök érkezik a földre egy gyülekezeti korhoz, látjátok. Amikor pedig megérkezik, 
felharsan a trombita. Háborút üzen, látjátok. Aztán mi történik? Végül a hírnök elalszik. 
Amikor pedig elaludt, egy csapás sújt le, és elpusztítja a többieket. A szellemi halál sújt le 
a g ülekezetre, az a kis soport pedig ár i s ott. Aztá  jö  a következőhöz. 
40 Óh, ez egy hatalmas terv, amíg sor kerül arra az utolsó angyalra. Neki nem 
egyetlen, konkrét titka va . Ő i dazokat szedi össze, a el ek elvesztek a g ülekezeti 
korokban. Minden olyan igazságot, amely nem nyert teljesen kijelentést, amikor a 
kijele tés jött. Aztá  ezeket a dolgokat jele ti ki az ő idejé e . Ha olvas i akartok erről, 
akkor a Jelenések 10:1-4 versekben megtaláljátok ezt. Rendben. 

 Jel 10:1-7 
41 Látjátok, a Bárány kézbe veszi a pecsétek könyvét, feltöri a pecséteket, és 
megmutatja a hetedik angyalnak, mert ez csakis - mármint Isten titkai -, a hetedik angyal 
szolgálata! Tehát mi végigvettük a g ülekezeti korszakokat, el ekről a törté ele  is 

izo ítékot adott. Ez a hetedik g ülekezet a g alá ak az üze ete. Re d e . Ő tehát 
kijelenti mindazokat a titkokat, amelyek a múltban történtek. Mindazokat a dolgokat, 
amelyek a múltban ott voltak. Jelenések 10:1-7. Ennek kell lennie. 

 Jel 10:7 
42 Emlékezzünk rá, hogy a hetedik angyal idejében – a ikor ő egszólaltatja, 
előro a tja az eva géliu i tro itát – neki be kell fejeznie Isten minden titkát. Éppen 
úg , i t… Itt a korai g ülekezeti korszakok a  előjö  – nemsokára rátérünk erre – egy 
ta ítás, aztá … Először sak úg  eszéltek róla az e erek, aztá  eg  ta ítás lett előle, 
aztá  eg  törvé é vált, végül pedig eg  g ülekezet lett előle. Aztá  a sötét középkor 
idején és annak a vége felé jött az első refor á ió Luther-rel. És ő i de féle titokzatos 
dolgokat hozott magával, amelyek abban a korszakban történtek – ott, akkoriban -, de 
soha e  fejezte e őket. 
43 Aztá  jött Wesle  a egsze telődéssel, eki ár tö  volt eg e ől. De ő sem 
fejezte be. Mindenütt nyitva maradt végeket hagyott, mint például kereszteléskor a vízzel 
való meghintést az alámerítés helyett. Luther pedig elfogadta az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében való keresztelést az Úr Jézus Krisztus nevében való keresztelés 
hel ett. És a tö i külö öző dolgokat. 



44 Aztá  jött a pü kösdi korszak a Sze tlélek keresztségével, a i él ők le is 
horgonyoztak. Most tehát már nem lehet több korszak. Ennyi volt. Ez a laodicea-i korszak. 
Aztán az Ige tanulmányozása során azt is megláttuk, hogy a hírnök minden alkalommal az 
adott korszak végén jött el. Pál a maga korszakának a végén jött el. Látjuk, hogy Iréneus is 
a maga korának a végén jött el. Márton is a maga korszaka végén. Luther is a katolikus 
korszak végén, és micsoda? Wesley a lutheránus korszak végén, a pünkösd pedig a 

egsze telődés korszaká ak végé , a Sze tlélek keresztségért. 
45 A pünkösdi korszak végén pedig az Ige szerint - amint Isten segít nekem abban, 
hogy megmutassam ezt nektek -, egy olyan hírnököt kell kapnunk, aki összeg űjti a itva 
maradt végeket és kijelenti Isten teljes titkát, a gyülekezet elragadtatásáért. 
 

Jel 10:4; Jel 15:52 
46 Aztá  pedig jö  hét titokzatos e dörgés, a iről i s is írva! Íg  va ! És hisze  
azt, hogy ezen a hét mennydörgésen keresztül lesz kijelentve az utolsó napokban az, ami 
a e asszo t eg eg űjti az elragadtatási hithez. Mert a i k ost va , azzal e  
volnánk képesek rá. Van valami, amiben tovább kell lépnünk. Hiszen még az Isten által 
való gyógyításhoz is csak alig van hitünk. És ahhoz kell elege dő hitü k ek le i, hog  eg  
sze pilla tás alatt elváltozzu k, és hog  elragadtassu k erről a földről. Aztá  e sokára, 
ha az Úr akarja, megtaláljuk, hogy hol van ez megírva. 
47 Aztá  pedig a go oszt selekedők ek i de  ítélete... Látjátok, a korszakokon át, 
amint a pecsétek megnyittattak... Mostanáig, amikor az utolsó pecsét is fel lett törve. És 

ost, a i t ők fig elték ezeket a pe séteket és sak feltételezték azt, a it tettek, ost a 
korok végén - a gyülekezeti korok végén -, mindezek a go oszt selekedők elfoglalják a 
maguk helyét és belemennek a nagy nyomorúságba. 
48 A gyülekezetben titokzatosan munkálkodó hét pecsét minden gonoszt 
selekedője... És ha arosa  lát i fogjuk, hog  ég a g ülekezet evé e  is 

munkálkodott. Gyülekezetnek nevezik magukat! Csak nézzétek meg, hogy nem így van-e! 
Nem csoda, hogy annyira ellene szóltam a felekezeteknek, nem is tudva, hogy miért. 
 A végé  oda jut ak ajd el... Szelíd eg ilvá ulás a  kezdődik el, aztá  pedig 
egyre rosszabb és rosszabb lesz, egészen addig... Az emberek pedig belemennek, és azt 
mondják: - Óh, ige , ez po t íg  hel es... Az utolsó idők e  azo a  is eretessé vál ak 
ezek a dolgok. És végül annyira eltévednek, hogy egyenesen belemennek a nyomorúság 
idejébe. 
49 Hogyan mondhatja azt valaki, hogy Krisztus menyasszonya belemegy a nagy 

o orúság a? Eg szerűe  e  érte ! A e asszo  elvitetik a o orúság ól. Ha a 
g ülekezet egítéltetett, ha ők egítélték agukat és elfogadták a vért, akkor Iste  
hogyan ítélne meg egy olyan embert, aki tökéletese  és teljese  ű tele ? Azt o dod: - 
Ni s ol a  e er... Pedig i de  újo a  született hívő, i de  igaz hívő tökéletese  
és teljese  ű tele  Iste  előtt. Ne  a selekedetei e  ízik, ha e  Jézus véré e , 
a el e az ő egvallásai ele erültek. A Biblia így mondja ezt. Értitek? 
 1Jn 3:9 
50 Se ki se  selekedhet ű t, aki Iste től született, ... , és e  selekedhet ű t.  
Hog a  o dhatsz te eg  e ert ű ös ek, a ikor Jézus Krisztus véré ek a 
fehérítőszere ott va  közte és Iste  között? Az pedig a ira szétoszlatja a ű t, hog  



se i se  arad előle. Értitek? Hog a  is e gedhet é Krisztus tiszta vére, hog  
eg etle  ű  is át e je  rajta? Ne  e gedi. 
 Mt 5:48 
51 Jézus azt mondta: Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok 
tökéletes.  Mi pedig hogyan tudnánk csak elkezdeni még a gondolatát is annak, hogy 
tökéletesek legyünk? Jézus azonban megkövetelte ezt. Ha pedig Jézus megkövetelte, 
akkor kell, hogy erre utat nyisson számunkra. Ezt meg is tette: a saját vérével. 
52 Tehát, kijelenti az összes titkot, amik végigvonultak a múltban. Tehát az elgondolás 
az, hog  itt az idők végé  a pe sétek feltöretésekor kijele tést er ek azok a titkok, 
a el ek hosszú idővel ezelőtt kezdődtek el. Itt, az utolsó apo , iutá  a köz e járás 
ideje éppen a végénél tart. Akkor. 
 2Thesz 2:7 
53 Aztá  az ítélet vár azokra, akik hátra arad ak. Ők ele e ek a a. Ez azutá  
törté ik, hog  a e asszo  elvitetik a szí ről. Óh, olvassu k sak fel eg  igeverset. 
Mindannyian szeretitek felírni az igeverseket? Vegyük csak egy percre a 2Thesszalonikát, 
és nézzük csak meg egy pillanatra. Egy olyan csodálatos kép van itt. Nagyon tetszik 
nekem. Nézzük csak. Igen, 2Thesszalonika, 2. fejezet és 7. vers. Nézzük. 2Thessz 2:7: Azt 
hiszem, ez az. Ezt úgy írtam fel magamnak, hogy közben beleremegtem és belerázkódtam 
ebbe. 
  
 Működik ugya  ár a törvé yszegés titka: sakhogy a ak, aki azt ég ost 
engedi (Károli: visszatartja), félre kell az útból tolatnia.  
 
 2Thessz 2:3-6 
54 Kicsoda? Aki engedi. Látjátok, egy titok... A törvé szegés titka ott a a  az első 
gyülekezeti korszakban, látjátok. Pál pedig itt ír, és azt mondja, hogy a törvényszegés 
titka... Mi a törvényszegés? A törvényszegés az, amikor tudod, hogy valamit nem volna 
szabad cselekedned, és mégis megcselekszed. Pál pedig azt mondta itt, hogy ez jelen van 
ma a földön. A törvényszegés munkálói. Óh, ha te... El fogunk jutni oda... Olvassuk csak el 
ezt a részt egy kicsit tovább is. A 3. verset. 
  
 Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Nem jön az el addig, mígnem 
bekövetkezik elébb az elesés (Károli: szakadás), és egjele ik a ű  e ere (e-m-b-e-r-e), 
a veszedelemnek fia (Így van!), 
 Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre 
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten 
gyanánt mutogatván magát ű ök alól való feloldozás . 
 Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még ti nálatok 
valék?  
(Szeretném, ha én is ott ülhettem volna a tanításait hallgatva. Ti nem?) 
 És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni.  
 

 2Thessz 2:7-12 



 Nem akkor, látjátok! Nem akkor, hanem a maga idejében. Látjátok, annak a 
pecsétnek a feltörésekor pontosan tudni fogjuk majd, hogy mi az. Ki a törvényszegés 
embere? Ki a ű  e ere? Ki ez az e er, aki a törvé szegést u kálja, aki ek a aga 
idejében kell majd megjelennie? 
 
 Működik ugya  ár a törvé yszegés titkos ű e (hazugok, akik az embereket 
belecsalják valamibe): csakhogy annak, aki (Isten)... azt (a gyülekezet, Krisztus, a 
menyasszony) még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 
 És akkor (A pecsét feltörésekor, a maga idejében. Pál azt mondta: Nem az én 
idő e , ha e  az ő egjele ésé ek idejé e . Értitek?  fog megjelenni a Gonosz, akit 

ege észt az Úr az Ő szájá ak lelkével (Nemsokára rátérünk erre.), az Ő szájá ak 
lelkével (Figyeljétek meg, hogy mi ez!), és egse isíti az Ő egjele ésé ek 
feltű ésével; 
 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van (Akinek, neki, egy embernek, akinek a 
cselekedetei a Sátán cselekedetei szerint vannak.), a hazugságnak minden hatalmával, 
jeleivel és csodáival. 
 És a hamisságnak minden csalárdságával (A hamissággal csapja be az embereket.) 
azokban, akik elvesznek (Nem ebben a menyasszonyban, hanem azokban, akik keresik az 
ilyen dolgokat.), mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét (És Krisztus az 
igazság, Krisztus az Ige, de nekik inkább egy hitvallás kell.), az ő üdvösségükre. 
 És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy elhiggyenek egy hazugságot 
(Itt ezt úgy kellene fordítani, hogy: elhiggyék a hazugságot. Nem egy hazugságot, hanem 
a  hazugságot. Ugyanazt, amit Évának is mondott.), 

 Hogy... Kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem 
gyönyörködtek az igazságtalanságban.  
 
 Mi soda állítás! Óh! Miutá  a e asszo  elragadtatik, a ű ek ez az e ere 

egjele ik. Ő pedig, Krisztus igaz e asszo a, i de  g ülekezeti korszak ól ki lett 
választva. 
 Mt 24:37; Lk 17:26 
55 Valamelyik nap azt mondtam, hogy a menyasszony majd hazamegy, és az emberek 
észre sem veszik majd... Ez így igaz. Valaki azt mondta: - Branham testvér, az egy nagyon 
kicsi csoport lesz... Jézus azt mondta: Amint Noé idejében volt...  Úgyhogy ezt Vele 
beszéljétek meg. ... amikor ol  lélek e ekült eg a víztől, úg  lesz az e er Fiá ak 
eljövetelekor is.  
56 Ha a  e er elragadtat a, se it e  halla á ak az e erek erről hol ap, 
hol ap utá  vag  azutá . Eg szerűe  sak el e é ek, és az e erek észre se  ve ék. 
Mintha semmi sem történt volna. 
 Mit akarok ezzel mondani? Nem azt akarom, hogy megijedjetek és aggódjatok. 
Hanem azt akarom, hogy a lábujjhegyeteken álljatok. Legyetek készek, és figyeljetek, 
minden egyes percben. Hagyjátok abba az értelmetlen dolgaitokat. És foglalkozzatok 
Iste  dolgaival, ert késő  va  ár, i t go dol átok. 
 Jel 17:3 



57 Most ne felejtsük, hogy az igazi menyasszony... Van hamis menyasszony is. Ezt a 
Jelenések 17- ől tudjuk. Ő azt o dja: Özvegy vagyok, és nincs szükségem semmire.  És 
a vörös fenevadon ül, stb. A fenevadon. Az igazi menyasszony azonban ezerszer ezer 
e er ől áll, a i de  g ülekezeti korok ól való kiválasztottakból. Valahányszor egy 
üzenet elhangzott, azok az emberek elhitték, és elfogadták azt annak a teljes 
világosságában, amikor elpecsételtettek a megváltás napjára. 
 Mt 25:6 
58 Nem ugyanezt mondja Jézus, amikor azt mondta: Hang hallatszott a hetedik 
őrváltás idejé .  Ez az utolsó gyülekezeti korszak, látjátok. És azt mondta: Íme, jön a 
vőlegé . Me jetek elé e!  
 Mt 25:8 
59 Aztá  jött az alvó szűz, egdörzsölte a sze ét, és azt o dta: Nekem is kellene 
a ól az olaj ól. Úg hog  eke  is leg e  előle.  
 Mt 25:9 
60 Az igazi menyasszony pedig ott állt, és azt mondta: Nekünk csak annyi olajunk van, 
amennyi nekünk elég. Csak annyi van, amennyi nekünk elég. Nem tudunk adni nektek 

előle. Ha ti akartok, akkor e jetek és veg etek.  
 Mt 8:12; Mt 25:10 
61 És íg ők el e tek, egjött a vőlegé , a e asszo  pedig e e t. Aztá  pedig 
a aradék, akik teljese  szüzek voltak, a g ülekezet, ott aradt kívül! Ő pedig azt 
mondta: Ott lesz majd sírás, jajgatás és fogcsikorgatás.  Értitek? 
 Mt 25:6 
62 Ezek a kiválasztottak. A ikor az a kiáltás elha gzott, hog  jö  a vőlegé , akkor 
mindazok felébredtek, akik a korszakokon át aludtak. Mindegyikük! 
63 Tehát látjátok, nem arról van szó, hogy Isten csak ennek a korszaknak a néhány 
ezer e eré ől viszi őket Magával. Ha e  a i de  korszak a  lévő kiválasztottakról 
van szó! És ezért kell Krisztusnak ott maradnia a közbenjárás helyén közbenjáróként, 
amíg az utolsó is bejön az utolsó korszakban. Ezek a kijelentések pedig akkor, hogy mik is 
voltak ezek, fel lesznek törve az e erek előtt, és eg fogják lát i, hog  i is törté t. 
Értitek most már? Rendben. 
64 És figyeljétek meg, hogy a többi halott - gyülekezeti tagok -, nem élnek újra az ezer 
év elmúlásáig. A gyülekezeti tagok, a keresztények, a gyülekezet, nem él újra az ezer év 
el úlásáig, és aztá  jö ek ajd el, hog  egállja ak a e asszo  előtt. Íg  va . Hog  

egállja ak a Királ  és a királ é előtt. Di sőség az Úr ak! 
 Dán 7:10 
65 Néhány gyülekezet ma úgy nevezi magát: a menny Királynéja. A menny királynéja 
Krisztus kiválasztott e asszo a, és ő ajd Vele eg ütt fog eljö i. Dá iel látta ezt és 
azt mondta: Tízezerszer tízezren szolgáltak Neki.  Ha megfigyelitek az igeverseket ott 
Dániel könyvében, akkor látjátok, hogy az ítélet készen állt, és hogy a könyvek 
megnyittattak. 
66 Ne felejtsük, hog  a ikor Ő eljö , akkor az Ő e asszo ával jö  el. A feleség 
szolgál a férjének. Neki pedig tízezerszer tízezren szolgáltak. Az ítélet készen állt, a 
könyvek megnyittattak, és egy másik könyv is megnyittatott, amely az élet könyve volt. 



Eg általá  e  a e asszo ! Ő fel e t és visszajött, és ott áll, hog  egítélje 
mindazokat a nemzedékeket, akik elutasították az evangéliumi üzenetet. 
 Mt 12:42; Lk 11:31 
67 Nem azt mondta-e Jézus: Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e 

e zetséggel eg ütt, és kárhoztatja ezt: ert ő eljött a föld ek széléről, hog  hallhassa a 
Salamon bölcsességét; és ímé, nagyobb van itt Salamonnál.  
 Mt 12:42; Lk 11:31 
68 Ott volt az ítélet. Sé a királ éja pedig, délről, ott állt az ítélet e . És a saját 
bizonyságtétele... Még csak nem is volt zsidó. Felkelt azzal a nemzedékkel, akik zsidók 
voltak. Ők pedig vakok voltak és e  vették Őt észre, ert... Keresték Őt, és a ikor Ő 
ol a  eg szerűség e  jött el, akkor eg szerűe  el e tek ellette, íg . Az a hatal as 
királyné pedig megalázta magát, eljött, és elfogadta az üzenetet. És ott áll az 
ítéletkor... Azt mondta: ... és kárhoztatja azt a nemzedéket.  
69 Látjátok, hogy mindig háro  osztál  va ? A kö v, a el ől a halottak va ak 
megítélve; egy másik könyv, az élet könyve. Akiknek a nevük benne volt az élet 
könyvében. Azt mondod: - Ha a neved benne van az élet könyvében, akkor minden 
rendben. Igaz? 
 Nem, uram! 

 Mt 10:1 
70 Nézzétek, az Iskariotes Júdás neve benne volt az élet könyvében. Mondja valaki, 
hogy nem így van! Jézus a Máté 10-ben hatalmat adott nekik arra, hogy ördögöket 
űzze ek, és kiküldte őket, hog  etegeket g óg ítsa ak, leprásokat tisztítsa ak eg és 
hogy halottakat tá assza ak fel. Ők pedig ki e tek, és visszatértek. Júdás pedig ott volt 
közöttük. Ördögöket űztek és i de féle sodákat tettek, és visszatérve azt o dták: 
Még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk.  

 Lk 10:J7-20 
71 Jézus azt mondta: Ne azért örvendezzetek, mert az ördögök engedelmeskednek 
nektek, hanem azért örvendezzetek, mert a nevetek fel van írva a mennyben!  Júdás 
pedig ott volt közöttük! De mi történt? Amikor oda került a sor, hogy a kiválasztott 
csoport felmenjen oda pünkösdkor és tényleg megkapja a Szentlelket, Júdás megmutatta 
az igazi szí eit. Ő is ott lesz az ítélet e . 
72 Tehát a könyvek megnyittattak, és az élet könyve megnyittatott, és minden ember 
aszerint ítéltetett meg. A menyasszony pedig ott áll Krisztussal, hogy megítélje a világot. 
 1Kor 6:1,2 
73 Nem azt mondja-e Pál: Merészel valaki tiközületek...  A menyasszonyhoz beszél. 
... ha peres dolga va  a ásikkal, az igaztala ok előtt törvé kez i, és e  a sze tek 

előtt? Ne  tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg?  Hát erről va  szó. A sze tek 
megítélik a világot és uralkodni fognak rajta. Így van! 
 Azt mondod: - Mégis hogyan tudna egy ilyen kicsi csoport... Nem tudom, hogyan 
lesz elvégezve, de Ő azt o dta, hog  íg  lesz. És ezzel el is va  re dezve i de , 
amennyire én tudom. 
 Jel 20:5 
74 Figyeljétek meg, hogy a meghaltak közül a többiek - a gyülekezeti tagok, a meghalt 
gyülekezeti tagok - nem éltek újra az ezer év végéig. Aztán az ezer év végén össze lettek 



g űjtve. Lesz eg  ásik feltá adás, a i a ásodik feltá adás, és ők össze voltak g űjtve. 
Krisztus pedig és a gyülekezet, a menyasszony - nem a gyülekezet, hanem a menyasszony 
-, Krisztus és a királyné - nem a gyülekezet -, Krisztus és a menyasszony ott álltak. Az ott 
lévőket pedig külö választották eg ástól, i t a juhokat a ke skéktől. Íg  va ! Ott 
kerülnek színre a gyülekezeti tagok. 
75 Ha pedig hallották az igazságot és elutasították azt, akkor mi fog elhangzani, amikor 
az a nagy dolog oda lesz vetítve arra a mozivászonra, amikor még a saját gondolataid is 
ott lesznek, hogy mit gondoltál róla? Hogyan menekülsz meg, amikor az pontosan ott lesz 
az egek képer őjé  Iste  ag  tévékészüléké , és ott lesz ek a saját lázadó 
gondolataid? A saját gondolataid szólnak majd ellened abban az órában! 
76 Tehát ha mást mondasz, mit amit gondolsz, akkor jobban teszed, ha ezt 
a ahag od. Irá ítsd Iste re a go dolataidat. Tartsd őket tisztá  és aradj eg e e , 
és minden alkalommal ugyanazt mondjad. Ne mondd azt: - Hát, azt mondom, hogy 
elhiszem. De azért magam is utánajárok ennek... Higgyed! Ámen.  
77 Figyeljétek meg ezt a típust, hogy miért halnak meg. Keresztülmennek a nagy 
nyomorúság próbája általi megtisztuláson, mert valójában nincsenek a vér alatt. Azt 

o dják, hog  ott va ak, pedig i se ek ott. Hog a  ehet é ek ők keresztül egy 
pró á  a egtisztulásukért, a ikor Jézus Krisztus véré ek a fehérítőszere a ű  és az 
il e  dolgok i de  tü etét eltávolítja az e erről? És az e er ár eghalt, az élete 
pedig el va  rejtve Ő e e Iste  által, és el va  pe sételve ott e t a Sze tlélek által? 
78 Akkor iért lesz az e er egítélve? Mikor kapod eg a egtisztulásodat? Mitől 
kell egtisztul od, a ikor ár tökéletese  ű tele  vag  Krisztus a ? Mire vo atkozik 
az ítélet? 
79 Az elaludt embercsoport az, akikkel az emberek nem tudnak mit kezdeni. Éveken 
keresztül nem tudtak mit kezdeni velük, látjátok. Most azonban a kijelentés órája van, 
látjátok, amikor a dolgok kijelentést nyernek. Éppen a menyasszony eljövetelekor, az 
utolsó dolog lezajlásakor, az utolsó dolgok eljövetelekor... Barátaim, hiszem, hogy a vége 
felé járunk. 
80 Mikor lesz vége? Nem tudom. Nem tudom megmondani nektek, de bármi... Ma 
este úgy akarok élni, mintha ma este lenne, hogy kész legyek. Lehet, hogy ma este jön el, 
és az is lehet, hogy még 20 évig sem fog eljönni. Nem tudom, mikor jön el, de legyen 
bármikor is... És lehet, hogy az életem véget ér ma este. Akkor mindaz, amin itt 
munkálkodtam, véget ér a mai estével. Úgy kell Vele találkoznom ma este az ítéletben, 
ahog a  itt állok. A erre a fa hajlik, arra is fog eldől i. 
 Mt 25:10 
81 Ne felejtsük, hog  a ikor el e tek olajat ve i, ők... Azt o dod: - Óh, várjunk 
sak eg  per et, Bra ha  testvér. Erről e  tudok... A ikor el e tek olajat ve i, 

amikor visszajöttek, akkor a menyasszony már nem volt ott, az ajtó pedig becsukódott. 
Ők pedig zörgettek és azt o dták: Nyissatok ajtót nekünk.  De ki t voltak a külső 
sötétségben. 
82 Ha erről akartok eg  előképet, akkor ézzétek: Noé napjaiban pedig...  Ezt Jézus 
mondta, erre utalt. Noé idejében azok az emberek bementek a bárkába, azonban végig 
élték az ítélet idejét. Ők tehát e  voltak Krisztus e asszo á ak az előképe. A 

e asszo  előképe É ók volt. 



83 Énók... Noé keresztül e t a o orúság időszaká , és sze vedett. Részeg lett, és 
meghalt. Énók azo a  Iste  előtt járt  éve  keresztül, és ol a  izo sága volt, hog  
kedvét lelte e e Iste , elragadtatási hittel. Úg hog  a i t sak eg szerűe  e t 
valahová, fel is emeltetett az egeken keresztül, és hazament. Anélkül, hogy megízlelte 
volna a halált. Egyáltalán nem halt meg! 
 1Thessz 4:15,17 
84 Ez a i előképü k. Azoké az e ereké, akik élü k és akik eg aradu k. Ne  
előzzük eg, vag  e  aradu k el azoktól, akik ug a il e  e erek, akik elaludtak az 
ember életkora és az ember életkorából adódó állapot miatt. Meghaltak ott a múltban, 
de nem halottak. Alszanak! Ámen! 
Alsza ak, e  halottak! És sak a ira va  szükségük, hog  a vőlegé  felé ressze őket. 
Mi pedig, akik élünk és életben maradunk, nem akadályozzuk meg azokat, akik már 
elaludtak. Mert egszólal Iste  tro itája, és először feltá ad ak a Krisztus a  
meghaltak; aztán pedig mi, akik élünk, velük együtt felemeltetünk és találkozunk az Úrral 
a levegőég e . A eghaltak közül a tö iek pedig e  él ek az ezer év el úlásáig. Erről 
van hát szó! Ők keresztül e tek a o orúság időszaká . Mi volt ez? Mi t É ók. 
85 Tudjátok, Noé fig elte É ókot. Mert a ikor É ók el e t a szí ről, Noé tudta, hogy 
elérkezett az ítélet. Úgyhogy Noé ott is aradt a árka körül, de ő e  ragadtatott el. 
Csak egy kicsit emelkedett fel, és áthajózott a megpróbáltatáson. Keresztülment a 

o orúság időszaká , hog  halállal haljo  eg. Értitek? Noé tehát keresztülment a 
nyomorúságon, Énók pedig meghalás nélkül elváltozott: annak a gyülekezetnek az 
előképe, a el  elragadtatott azokkal együtt, akik elaludtak, hogy találkozzanak az Úrral a 
levegőég e . A g ülekezet tö i része pedig végig fog e i a o orúság időszaká . É  
magam nem tudom ezt máshogyan látni! Énók elragadtatott, meghalás nélkül. 
86 Most pedig. Kezdjük el a tanulmányozást egy kicsit. Nézzük csak itt... Látjátok, ha 
csak mondom és mondom, el sem fogjuk kezdeni ezt a pecsétet. Figyeljünk. Vegyük 
most... Mert hosszú lesz... Talán holnap este vagy holnapután este beszélünk egy-egy 
trombitaszóról, mert a trombitaszó a pe séttel eg  idő e  szólal eg. Ug a az a dolog - 
a g ülekezeti kor elkezdődik -, ugyanaz a dolog. 
87 A trombitaszó mindig háborút hirdet. Más megfogalmazásban politikai háborgást 
jelent - a tro ita egszólal, politikai zűrzavar -, és e ől lesz a háború. Nagyon 
vigyázzunk, amikor az ember elkezd belemenni a politikai dolgokba és teljesen 
összekeveri azt, mint ahogyan most vagyunk vele. Mert akkor elérkezett a háború ideje. 
88 Látjátok azonban, hogy a királyság még mindig a Sátánhoz tartozik. Még mindig az 
ő kezé e  va  ez a rész, ert... Miért? Meg va  váltva Krisztus a . Azo a  Krisztus a 
roko  egváltó u káját végzi, összeg űjti az alattvalóit, egésze  addig, a íg az utolsó 
név is - aki elfogadta ezt, és elpecsételtetett - bekerül abba a könyvbe. Értitek most már? 
Aztá  Krisztus előjö  a tró jától, az At a tró jától, előrelép, kiveszi a kö vet a tró o  
ülő Iste  kezé ől, és követeli a jogait. Az első dolog, a it te i fog, hog  hívja a 
menyasszonyát. Ámen! Aztán mit tesz? Veszi az ellenfelét, a Sátá t, egkötözi őt és 

eleveti ott ki t a tűz e, i dazokkal eg ütt, akik a Sátá t követték. 
89 Most pedig ne felejtsük, hogy nem Oroszországról volt szó! Nem. Az antikrisztus 
egy simulékony alak. Csak figyeljétek meg, hogy milyen mézes- ázos ő. Okos. Igen, 
uraim. Csakis a Szentlélek tud felülkerekedni rajta. 



 Mt 24:6 
90 Figyeljük meg tehát, hogy a trombitafújások a politikai zavargásokat, a háborúkat 
jele tik. Jézus eszélt erről a Máté -ben. Azt mondta: Hallani fogtok majd háborúkról 
és há orúk híréről...  Látjátok, ez e t végig. E lékezzetek rá, hog  Jézus erről eszélt: 
háborúk, háborús hírek, háborúk és hírek, és ez végig így megy. Ez a trombitafújás. 
91 Amikor majd a trombitafújásokról fogunk beszélni, akkor visszamegyünk majd 
hozzájuk és mindegyik háborút megemlítjük majd. És meglátjuk, hogy ezek követték 
azokat a gyülekezeteket. Meglátjuk majd, hogy ezeket a pecséteket követték. Háborúk és 
háborús hírek. Amíg a trombitafújás a politikai háborgást jelenti, addig a pecsétek a 
vallási háborgásokat jelentik, látjátok. 
92 Megnyílik egy pecsét, és lejön egy üzenet. Addigra a gyülekezet már nagyon 
megállapodott a saját maga politikai módszereiben és más dolgaiban, és persze a saját 
maga méltóságteljességében. Amikor pedig az a hírnök színre lép és lejön az igazi üzenet, 
az darabokra rázza szét a gyülekezetet. Így van! A pecsétek megnyílása a vallási 
háborgásokat jelenti. Ez történt.  
93 Igen. Minden olyan nyugodt volt Sionban. A gyülekezet szépen megállapodik és... - 
Mindennel olyan szépen elkészültünk... Mint a református egyház: olyan szépen 

egállapodtak. A katolikus eg ház: ol a  szépe  elre deződtek, aztá  eg jött Luther. És 
már ott is volt a vallási háborgás. Igen, uraim. Bizony, ott volt! 
94 Aztán a gyülekezet elment Zwingli-t követve, aztán Zwinglitől ég ás külö öző 
e ereket követve, aztá  eljutott Kálvi ig. És eg  idő utá  a refor átus eg ház szépe  
megállapodott, és elkényelmesedett. És akkor színre lépett Wesley! És már ott is volt a 
vallási háborgás. Így van! Látjátok, mindig vallási háborgást jelent. 
 Jel 6:1 

 Most pedig, a pe sét. Olvassu k sak erről eg  ki sit. Szeret é , ha ezt 
megértenénk. Olvassuk el... Aztán beszélek még. 
 
 És látá , ikor a Bárá y a pe sétek ől egyet fel yitott (Mi történt?), és hallám, 
hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával...  
 
 Óh, mennyire szeretnék ennél maradni egy pár percig! Remélem, hogy mindazok az 
emberek, akik tudják ezeket a dolgokat, és akik az Úr vigasztalására várnak, nagyon 
alaposan fogják most tanulmányozni ezt a dolgot, és hogy azok is erre gondolnak majd, 
akik a kazettákat hallgatják. 
95 Az első dolog, a i törté t... A ikor a Bárá  feltörte azt az első pe sétet, 

egszólalt eg  e dörgés. E ek jele tősége va . E ek jele tése va . Re d e , eg  
mennydörgés. Egy mennydörgés hangzott fel. Vajon mi lehetett az a mennydörgés? 
 Jn 12:23 
96 Olvassu k eg  ki sit. Lapozzu k a Máté... Ne , veg ük először Sze t Já ost. Sze t 
János 12. fejezete, és csak maradjunk ennél egy percig. Szent János, 12. fejezet, és most 
kezdjük a Szent János 12:23-mal. Itt most nagyon figyeljetek; és aztán tovább nem kell 
arról töprengenetek, hogy mi volt az. 
 



 Jézus pedig felele ékik, o dvá : Eljött az óra, hogy egdi sőíttessék az 
embernek Fia.  
 
 Jn 12:23-27 
97 Látjátok, itt egy korszak végén vagyunk. Itt már a szolgálata vége felé járunk. Eljött 
az óra, hog  egdi sőíttessék az e er ek Fia.  És mi van azzal, hogy eljött az óra, hogy 
az Ő e asszo a elragadtasso ? Mi va  akkor, ha eljött az óra, a ikor ár i se  
tö é idő? Az a g al készen áll arra, hogy egyik lábát a földre tegye, a másikat pedig a 
te gerre, az Ő fejé  szivárvá al, a lá aival... És azt o dja: Lejárt az idő.  Emellett 
pedig Ő fele elte a kezét és egesküdött arra, hog  idő tö é e  lesz, a ikor ez 
történt. Milyen tökéletes ez: egy eskü alatt tett nyilatkozat a Gyülekezetnek! Elérkezett 
az óra, hog  egdi sőíttessék az e er ek Fia.  
 
 Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak 
egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. 
 Aki szereti a aga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a aga életét e világo , örök 
életre tartja meg azt. 
 Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és 
aki nékem szolgál, megbecsüli azt a Atya. 
 Most az én lelkem háborog...  
 
 Jn 12:27-29 

 Azt mondod: - Nos, a i t Ő az útja vége felé jár, hog a  há oroghat a lelke? 
 Mire gondolsz akkor, amikor valami nagy-nagy szellemi dolog történik, amely miatt 
háborog a lelked? Óh, óh! 
 
 Most az én lelkem háborog; és mit o djak? Atyá , e ts eg e ge  ettől az 
órától. De emiatt az óra miatt jöttem el. 
 Atyá , di sőítsd eg a te evedet! Szózat jöve azért az ég ől: Meg is di sőítette , 
és újra egdi sőíte . 
 A sokaság azért, amely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött...  
 
98 A ikor pedig a Bárá  kéz e vette a kö vet és feltörte azt az első pe sétet, akkor 
Iste  szólt az Ő örök tró járól, és el o dta, hog  it kellett kijele te ie a ak az első 
pecsétnek. Amikor pedig az János elé került, egy jelképben volt benne. Amikor János 
látta, az még mindig egy titok volt. Miért? Mert akkor még nem került kijelentésre. Addig 

e  is lehet kijele tve, a íg Ő itt ezt el e  o dta az utolsó idők e . Tehát az eg  
jelképben volt benne. 
99 Amikor mennydörgött... Emlékezzünk rá, hogy a mennydörgésnek az a hangos, 
robajló  hangja nem más, mint Isten hangja. Ezt mondja a Biblia, látjátok. A mennydörgés 
ro aja. Az e erek azt go dolták, hog  eg  e dörgés volt az, pedig Iste  volt. Ő 
megértette, mert Neki ki volt jelentve, látjátok. Egy mennydörgés volt az. 



100 És fig eljétek eg, hog  eg ílt az első pe sét... A ikor az első pe sét eg ílt 
abban a jelképes formában, mennydörgés hangzott fel! Mi lesz hát akkor, amikor a 
valóságban nyílik majd meg? 
101 Mennydörgés hangzott fel, amint a Bárány feltörte a pecsétet. És mit jelentett ki? 
Ne  i de t jele tett ki agá ól. Először Iste él va , aztá  eg  jelkép lesz, és aztá  

er kijele tést. Háro  dolog, látjátok. A tró tól jö  elő. Először halla i se , lát i se  
lehet, egyáltalán. Be van pecsételve. A Bárány vére kifizette az árat. És egy mennydörgést 
lehetett halla i, a ikor Ő ki o dta azt. A ikor pedig egtette, eg  fehér lovas i dult el. 
És az még mindig egy jelkép volt. 
102 Most figyeljetek. Azt mondta, hogy az utolsó napokban ismerik majd meg ezt az 
e erek, azo a  ez eg  g ülekezeti jelkép e  jö  elő. Értitek ezt, g ülekezet? Eg  ol a  
g ülekezeti jelkép e  jö  elő, a el ik... Tudják, hog  va  eg  pe sét, de ég e  tudják, 
hogy mi az, mert az egy fehér lovas. És csak akkor er ez kijele tést, az utolsó idők e , 
amikor ez a pecsét valóban feltöretik. Kinek a számára töretik fel? Nem Krisztusnak, 
hanem a gyülekezetnek. 
 Most fig eljetek... Óh, eg szerűe  elere egek e e! Re éle , hog  a g ülekezet 
valóban megérti ezt. Arra gondolok, hogy benneteket... Titeket foglak a menyasszonynak 
nevezni. Értitek? 
103 A hang egy mennydörgés. Honnan jött a hang? A tróntól, ahonnan éppen most jött 
el a Bárá , i t köz e járó. Most pedig itt áll, hog  Magához veg e az Ő tulajdo át és 
az Ő követelését. A e dörgés azo a  a tró  elsejé ől volt hallható! O a  
mennydörgött ki! A Bárány pedig itt kint állt. A mennydörgés ott volt, ahonnan eljött a 
Bárá . Az At a tró jától jött el, hog  elfoglalja a saját tró ját. Di sőség! Nehog  
lemaradjatok erről, arátai . 
 Jel 3:21 
104 Keresztényekként mindnyájan tudjuk, hogy Isten megesküdött Dávidnak arról, 
hog  feltá asztja ajd Krisztust, aki az ő tró jára fog ül i, és hog  eg  örökkévaló 
királyságot ad majd Neki itt, a földön. Meg is cselekedte ezt. És Jézus azt mondta: Aki 
leg őzi az a tikrisztust és a világ i de  dolgát, vele  eg ütt ül ajd az é  tró o o , 
a i t és is g őzte , és ülte  az é  At á  tró já .  
 Jel 3:21 
105 Eg  apo  pedig Ő fel fog kel i az At a tró járól, hog  e je  és elfoglalja az Ő 
saját tró ját. Most pedig előlép, hog  hívja az Ő alattvalóit. Hog a  fogja követel i őket? 
Már ott va  a egváltás kö ve a kezé e . Di sőség! Óh, a ira szeret ék elé ekel i 
egy dicséretet: 
 
  A Bárá  ha arosa  Magához veszi az Ő e asszo át, 
  Hog  örökké az Ő oldalá  leg e , 
  A e  egész serege összeg űlik ajd Hog  ezt eg ézze. ; 
  Óh, i soda di sőséges látvá  lesz, 
  Mi de  sze t szeplőtle  fehér e ; 
  És örökké Jézussal lakomázunk. 
 



 Óh, óh! És arról beszélünk, hogy már most a mennyei helyeken ülünk! Milyen lesz 
majd akkor, ha már most így érezzük magunkat itt a földön ülve, még az elragadtatás 
előtt? Ha ár ost il e  állapot a  vag u k, és ha ár ost a ira élvezzük ezt, hog  
kint a falak körül is állnak az emberek és ott állnak az eső e , sak hog  hallják?! Mil e  
lesz hát akkor, a ikor ajd eglátjuk Őt ott ül i? Óh, óh! Óh, il e  di sőséges lesz 
majd! 
 Mt 6:10; Mt 15:22; Mk 10:46; Lk 11:2; Jn 18:36 
106 Elhag ta az At a tró ját. Előlépett, az Ő Fia, hog  Ő leg e ... Ő Dávid Fia. Erről 
gondolta Izráel, hogy majd akkor megcselekszi. Ezt mondta a kananeus asszony: Dávid 
Fia!  És emlékeztek a vak Bartimeusra: Dávid Fia!  Jézus pedig is erte a tervet, ők 
azo a  e  is erték azt. Pró álták ráve i Őt arra, hog  elfoglalja a trónt. Még Pilátus 
is egkérdezte Őt erről. Ő azo a  azt o dta: Ha az én országom e világból való 
volna, akkor az én szolgáim harcolnának értem. Az én országom azonban ott fent van.  
Ha e  Ő azt o dta: Amikor imádkoztok, így imádkozzatok: Jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod mint a mennyben, úgy a földön is.  Á e . Mil e  di sőséges ez 
a hatalmas dolog! 
 Jel 6:1 
107 Elhag ta az At a tró ját, hog  elfoglalja a sajátját. Most előjött a köz e járói 
munkából, hogy követelje a saját trónját, az Ő egváltott alattvalóit. Ezt te i jött elő a 
tró tól. És ekkor törté t az, hog  az az oroszlá  ki ézetű lé  azt o dta Já os ak: Jöjj 
és lásd.  Figyeljetek! Olvassátok ezt? 
 
 ... a pe sétek ől egyet fel yitott, és hallá , hogy a égy lelkes állat közül egy 
monda, mintegy mennydörgésnek szavával...  
 
108 Tudjátok, ik voltak ezek a lelkes állatok. Már átvettük őket: az eg ik, i t eg  
oroszlán. A másik, mint egy borjú; a harmadik, mint egy ember; a negyedik pedig mint 
eg  sas. Tehát az első lelkes állat azt mondta... Figyeljetek. Minden újabb pecsét 
fel itásával előjött a ég  lovas vala el ike. Nég  lelkes állat va , és ég  lovas. 
109 Figyeljétek meg, hogy mind a négy lelkes állat szól: Máté, Márk, Lukács és János. 
Visszatérünk majd erre, és bebizonyítjuk, hogy melyikük Máté, melyikük Márk, melyikük 
Já os, végig i deg ikről, ahog  következtek. 
110 Tehát figyeljük meg, hogy az egyik lelkes állat azt mondja: Jöjj és lásd.  Hallotta a 
mennydörgés szavát, és az egyik lelkes állat azt mondta: Jöjj és lásd.  Más szavakkal, itt 
áll a Bárá , és Já os pedig i e  ézi, hog  i törté ik. A Bárá  előjö  a tró tól, 

i tha egölték vol a. Mi de ütt véres volt. Ő volt az, aki éltó ak találtatott. A ikor 
pedig Ő oda últ és elvette a kö vet, akkor i de  elkezdett kiáltozni, ujjongani, 
örvendezni, látjátok. Mert tudták, hogy ki lett fizetve a megváltás ára. 
111 Most tehát Ő eljött, hog  követelje azt, a i az Övé. Tehát kéz e veszi a kö vet, 

egáll ott Já os előtt, felhajtja a pe sétet, feltöri azt, és letépi a pecsétet. Amikor pedig 
Ő lehúzta a pe sétet, akkor eg  e dörgés ro ajlott végig azo  a hel e . És 
kétségkívül János nagyot ugrott akkor, amikor egy-egy mennydörgés végigrobajlott ott. 
Aztán a négy lelkes állat közül az egyik azt mondta: Jöjj most, és nézd meg, hogy mi az, 
hogy mi van kijelentve abban. János, írd le, amit látsz.  Óh, óh! 



 Jel 6:1,2 

 Így tehát János odament, hogy megnézze, mi az. János odament megnézni, hogy 
mit mondott a mennydörgés. Akkor azt mondta Jánosnak az a teremtmény: Jöjj és lásd 

eg, hog  i a titok az első pe sét alatt.  A e dörgés o dta ki azt, a Tere tő 
ha gja. Ő pedig izo ára tudta, hog  i va  ott a pe sét alatt. Óh, óh! 
 Jel 10:4 

 És gondoljuk végig, hogy János leírta ezt. Azonban amikor elkezdte leírni azt a 
másik hét mennydörgést, akkor azt hallotta: Ne írd le.  Azt a parancsot kapta, hogy 
mindent írjon le, amit lát. Amikor azonban ez a hét mennydörgés megszólalt a Jelenések 
10-ben, akkor azt hallotta: Se it e írj le ezekről.  Titkok. 
112 Még nem tudjuk, mik ezek a titkok. Az én véleményem szerint azonban hamarosan 
kijelentést nyernek. Amikor pedig ez megtörténik, akkor az hitet fog adni a gyülekezetnek 
arra az elragadtatási kegyelemre. Hiszen már mindent végigvettünk, amit ismerünk. A 
korszakokon át mindent végignéztünk. Láttuk Isten titkait. Láttuk a menyasszony nagy 
összeg ülekezését azok a  az utolsó idők e . Azo a  égis va  vala i, a ivel 
kapcsolatban még nem tudunk megvilágosodást nyerni. Van még valami. 
 Azonban azt képzelem, hogy amikor azok a titkok elkezde ek előjö i... Iste  azt 
mondta: Tartsd ost azt vissza. Várj sak eg  per et. Majd a a  az idő e  fogo  
kijelenteni. Egyáltalán ne írd ez le, János, mert elbotlanának benne. Csak hagyd ennyiben. 
És én majd azon a napon kijelentem ezt, amikor szükséges lesz.  
113 A mennydörgések soha nem csak úgy a semmiért szólaltak meg. Emlékezzetek a kis 
tintacseppre, hogy mindennek van valami célja. Mindennek van valami oka. Figyeljétek 

eg, hog  a Tere tő szólt, Já os pedig hallotta a ha got, és oda e t egnézni, hogy mi 
van ott. 
 Most azonban a Bárány megmutatja Jánosnak egy gyülekezet jelképében, 
igeversként - hogy tudja a gyülekezet -, hogy mit kell írnia. Csak megmutatja neki, 
miközben azt mondja: Ne mondd el ezt, hogy mi ez. Ne menj le, János, azt mo dva: Erről 
van itt szó. Ami a hetedik pecsét alatt van... Ne menj le ezt mondva. (Mert ha elmondom 
ezt Jánosnak, akkor végig a korokon keresztül az egész terv meg volna szakítva.) Ez egy 
titok!  
 Csak azt akarja... Az eljövetele... Ő azt o dta: Senki sem tudja, hogy mikor jövök 
el. Csak jövök.  Ez minden. Nem az én dolgom tudni, hogy mikor. Csak készen leszek, 
értitek? 
114 Aztán azt mondta... Odament János. Azt mondta magában: - Most látni fogom... És 
mit tett? Amikor János odament, mit kellett tennie? Le kellett írnia ezt a gyülekezeti 
kornak. Ezt kellett tennie: leírnia azt a gyülekezeti korszakok számára. Írd le először, 
hogy mit látsz a hét gyertyatartóval. Írd meg ennek a gyülekezetnek, és mondd el nekik.  
115 Rendben, és aztán megszólalt egy mennydörgés. János tudta, hogy Isten hangja 
volt az. Aztá  pedig az oroszlá  ki ézetű tere t é  azt o dta: Jöjj, és lásd meg, hogy 
mi az.  János pedig odament, fogta a tollát, hogy leírja, amit majd látni fog. 
116 Ő e  po tosa  azt látta, a i az valójá a  volt. Nem értette meg. Azonban amit 
látott, Iste  azt a dolgot küldte a g ülekezet ek arra a izo os időre. Hisze  Ő... Ő eg 
fogja cselekedni és megcselekszi azt, hogy nyilvánvalóvá teszi azt a dolgot, amikor eljön 
az ideje annak, hogy nyilvánvalóvá legyen. Akkor azonban nem tette nyilvánvalóvá. 



Miért? Mert titoknak akarta meghagyni egészen az utolsó gyülekezeti korig. Az utolsó 
a g al üze eté ek elha gzása va  arra, hog  összeg űjtse ezeket a titkokat, és hog  

ilvá valóvá teg e őket. 
117 János azonban csak eg  fehér lovat látott előjö i a rajta ülő lovassal, ezért ő ezt is 
írta le. Azt hallotta: Jöjj és lásd.  Ezért János odament megnézni, amit látott, hogy leírja 
azt a g ülekezet ek. A ikor pedig oda e t, eg  fehér lovast látott. A rajta ülő kezé e  
pedig eg  íj volt, a i t ki e t g őzedel ese , hog  g őzzö . És koro át is kapott. Já os 
ennyit látott, és pontosan ezt is írta le. 
 Látjátok, ez egy jelképben van. Így kapta meg ezt a gyülekezet, azzal az ígérettel, 
hog  az utolsó idő e  Iste  ajd kijele ti azt. Hogy megmutatja, mi az. Isten segítsen 
bennünket megérteni ezt. 
118 A gyülekezeti korszakok... Azonban nem lesz ez teljesen nyilvánvaló az utolsó 
korszakban elhangzó hetedik üzenetig. Figyeljétek meg, hogy elkezd... A hetedik 
gyülekezeti korszak hírnöke, ha megfigyelitek, nem indít el egy felekezetet, mint ahogy 
azt a tö iek tették. E lékezzü k rá, hog  ő e  kezd el... Ne , ha eglátjátok, ő 
pontosan ellenzi ezt. 
119 Illés ellenezte-e? Bizo  elle ezte. És Keresztelő Já os - Illés lelkével -, ellenezte-e? 
Mil e  lélek volt Illése . Ő volt... Se ki se  tud sokat róla. Csak eg  e er volt, azo a  
próféta. G űlölték az e erek. Óh! És ikor lépett szí re? Izráel épszerűségé ek idejé , 
a ikor i d ája  ol a  világiakká lettek. Akkor lépett szí re. Nőg űlölő volt. Bizo  az. 
És szerette a pusztaságot. Ilyen volt a természete. 
120 Azoknak az embereknek pedig tudniuk kellett volna, hogy az a másik ember 
ug a azzal a lélekkel jött el oda. Megjele t ez a Keresztelő Já os. Eg általá  e  úg  
öltözködött, mint az ünnepelt emberek, amint azt tegnap este mondtam. Megpuszilják a 
kisbabákat, összeadnak embereket, temetnek, stb. Ez az ember azonban a puszta 
e ereké t lépett szí re. Mi volt ő? Szerette a pusztaságot. 
 Mt 3:9; Mt 11:7; Lk 3:8; Lk 7:24 
121 A másik vele kap solatos dolog pedig az, hog  g űlölte a felekezetet. Azt o dta: - 
Ne o djátok, hog  ehhez vag  ahhoz tartoztok, ert Iste  ég ezek ől a kövek ől is 
képes fiakat tá aszta i Á rahá ak... Ne  volt eg  egalkuvó. Ő azt o dta: Széltől 
ingadozó nádat látni mentetek ki?  János nem az volt! Nem, uraim.  
122 Aztán mit tett még? Éppen úgy, amint Illés megmondta Jézabelnek, amit kellett, 
Keresztelő Já os Heródiás ak o dta eg. Oda e t eg e ese  Heródes ar a elé, és azt 
mondta: Nem törvényes neked vele élned.  Heródiás pedig a fejét vétette ezért. Illéssel 
próbált meg végezni. Ugyanaz a lélek volt ebben az asszonyban, mint ami Jézabelben is 
volt. És ugyanez van ebben a mai, jézabel-i gyülekezetben is. Ugyanaz. 
123 Most pedig figyeljetek. Milyen nagy leckét találu k itt. És úg  tű ik, hog  azok ak 
az e erek ek tud iuk kellett vol a. Keresztelő Já os lehordta azokat az e ereket, és 
ott állt... Pedig tudniuk kellett volna, hogy Illés lelke volt az. Meg kellett volna érteniük, 
hogy az volt az. 
124 Meglátjuk azt, és a gyülekezeti korokon át végig meg is láttuk, hogy az Ige szerint 
ígéretü k va  e ek a lélek ek a visszatéréséről az utolsó idők e . Íg  igaz? És fig eljétek 
meg, hogy majd észre fogjátok venni annak a léleknek a természetét. Nem indít el egy 
újabb egyházat, mint ahogy azt Luther, Wesley és a többiek tették. Nem fog elindítani egy 



másik gyülekezetet, mert már nem lesz több gyülekezeti kor. Nem lesz több. Ezért neki ez 
elle  kell szól ia, ert az ő lelke po tosa  ol a  lesz, i t az ő lelkük akkor. Ugyanaz a 
lélek. 
125 Amint tegnap este mondtam: - Tetszett Iste ek, hog  háro  külö öző 
alkalo al is hasz álja azt... Ez az Ő szá a: háro . Ne  kettő, ha e  háro ! Kétszer 
már használta, és most újra használni fogja. Így mondta. Megígérte. 
 Jel 10:7 

 Most fig eljétek eg. Ő... Fig eljétek eg, a ikor ezt tette. Ne  fog eg  úja  
felekezetet elindítani, mert a laodicea-i kor az utolsó gyülekezeti korszak. A hetedik 
angyal hírnöke pedig, a hetedik korszakhoz elküldött hetedik hírnök pedig az az ember, 
aki a Szentlélek által ki fogja jelenteni mindezeket a titokzatos dolgokat, amelyek... 
Hányan voltatok itt tegnap este? Nézzük csak a kezeiteket. Akkor azt hiszem, nem kell 
újra felolvasnom ezt. Tudjátok, hol van: a 10. fejezetben, látjátok. Rendben. 
126 Rend e . A refor átorok azért jöttek, hog  egrefor álják az őket egelőző 
utolsó, elesett gyülekezeti kort. Aztán miután a reformátorok eljöttek és megreformálták 
a gyülekezeti kort abból, ami az volt és visszamentek a világba, utána egy új gyülekezeti 
korszakot indítottak el. Mindig ezt tették. Mindig. Ezt tehát átvettük már. Értitek? 
127 Más szavakkal, itt volt egy katolikus gyülekezeti korszak, a római katolikus 
g ülekezet. Aztá  pedig jött Luther, eg  refor átor. Refor átor ak evezik őt. És it 
tett? Teljes erővel ekilátott a helyrekalapálásnak , és a ikor ezt tette, az volt az ő 
tiltakozása a g ülekezet elle . És először is it tett ő? Megépítette ug a azt a dolgot, 
a i ől kijött: eg  ásik g ülekezetet. 
128 És íg  lett e ől eg  úja  g ülekezeti korszak. Aztá  pedig az első dolog, hog  ott 
jött... Aztán a gyülekezeti korszak teljes felfordulásba került, és akkor lépett színre egy 

ásik refor átor, Wesle  Já os. Látjátok, ő pedig egépített eg  ásik g ülekezeti kort. 
Értitek, mit akarok mondani? Felépült eg  ásik g ülekezeti korszak. Ők i d ája  
reformátorok. 
129 Figyeljetek. Az utolsó gyülekezeti korszak eme utolsó hírnöke azonban nem egy 
refor átor. Ő eg  próféta, e  pedig eg  refor átor! Mutassatok eke  eg etle  
példát arra, hogy egy próféta eli dított vol a eg  g ülekezeti korszakot. Ő e  eg  
reformátor, hanem egy próféta. A többiek reformátorok voltak, de nem próféták. Ha azok 
lettek vol a... Az Úr Igéje a prófétához jö . Ezért fol tatták ők tová  az At a, a Fiú és a 
Szentlélek nevében való keresztelést, és mindezeket a többi dolgokat. Mert reformátorok 
voltak, és nem próféták. 
 Mégis Iste  ag  e erei voltak, és látták a ak az idő ek a szükségeit, a el e  
éltek. Iste  pedig felke te őket, és őket kiküldve dara okra szaggatta azokat a dolgokat. 
Isten teljes Igéje azonban soha nem jött hozzájuk, mert nem voltak próféták. 
Reformátorok voltak. 
130 Az utolsó napokban azonban egy prófétának kell Isten titkait összeszednie, hogy... 
Mert a titkokat csakis a próféták ismerik. Így kell lennie ezzel az emberrel, aki eljön! 
Értitek, it akarok ost o da i? Ő e  lehet eg  refor átor, ha e  eg  prófétá ak 
kell lennie. Mert egy olyan embernek kell lennie, akinek ajándéka van, és aki azért lett 
odaállítva, hogy megragadja az Igét. 



131 Azok a reformátorok tudták, hogy valami nem volt a helyén. Luther tudta, hogy a 
kenyér nem Krisztus teste, és ezt is prédikálta. - Az igaz e er hit ől él!  
 És ez volt az üze ete. A ikor pedig Wesle  Já os szí re lépett, ő látta, hog  

egsze telődés ek is le ie kell. Ezért ő a egsze telődést prédikálta. Ez volt az 
üzenete. Aztán pedig a pünkösdiek behozták a Szentlélek üzenetét, és így tovább. Az 
utolsó idők e  azo a , e e  az utolsó kor a , a hír ök ek e  eg  refor á iót kell 
elindítania. Hanem össze kell szednie mindazokat a titkokat, amelyeket azok a 
refor átorok kihag tak. Ve ie kell őket, és eg kell őket olda ia az e erek szá ára. 
 Jel 10:1 

 Hadd olvassam el még egyszer. Annyira jól hangzik nekem. Szeretem olvasni. 
 
 És láték egy ásik, erős a gyalt az ég ől leszálla i, aki felhő e vala öltözve; és a 
fejé  szivárvá y vala... És az or ája olya  vala, i t a ap, és a lá ai i t a tűzoszlopok.  
 

 Jel 10:2-7 

 Most ugyanezt a dolgot láttuk, ami Krisztus volt. És tudjuk, hogy mindig Krisztus a 
gyülekezet hír öke. Re d e . Őt evezzük tűzoszlop ak, a szövetség A g alá ak, és íg  
tovább. 
 
 És a kezében egy nyitott könyvecske vala; (A pecsétek itt már fel vannak törve! Mi 

ost törjük fel őket, de e e  az igerész e  ár ki va  itva a kö ve ske.  és tevé a 
jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre; 
 És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a 
hét e ydörgés az ő szavát. 
 És ikor a hét e ydörgés egszólaltatta az ő szavát, le akará  ír i; és az ég ől 
szózatot hallék, amely ezt mondá nékem: Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, 
és azokat meg ne írd. Ne írd le őket, látjátok.  
 És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, 
 És megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne 
valókat, és a földet és a e e valókat, és a te gert és a e e valókat, hogy idő tö é 
nem lészen: (Figyeljetek! Ne felejtsétek ezt el most, ahogy továbbmegyünk.) 
 Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban...  
 
 Az utolsó a g al, a földi a g al. Ez az a g al itt a e ől jött le. Ne  Ő volt az, 
hisze  Ő a e ől jött le. Ha e  Ő itt a hetedik a g al ha gjáról eszél. Mivel az 
angyal egy hírnököt jelent. Ezt bárki tudja. A gyülekezeti korszak hírnöke pedig... 
 
 ... Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor 
elvégeztetik az Istennek titka (hét pecsét, az egész, minden titok), amint megmondotta az 
ő szolgái ak, a próféták ak.  
 
 Mk 8:18 
132 Az egész titok megnyílt. Ez annak az angyalnak a szolgálata, látjátok. Látjátok, 
a ira eg szerű, hog  az e erek sak úg  el e ek ellette. Itt azo a  ez 



mindenütt tökéletesen igazolva lesz. Tökéletesen ismertté lesz. Mindenki, aki látni akarja, 
láthatja. Íg  igaz. Azok viszo t... Jézus azt o dta, a ikor Ő eljött: Van szemetek, és 
nem láttok. Megmondta Ézsaiás. Van fületek, és nem hallotok.  
 Tehát látjuk, hogy... Ez megijesztett engem. Visszanéztem az órára, és azt hittem, 
hogy 10 óra van. Aztán meg... Még 9 óra sincs. Rendben. Óh, óh! Akkor hát vegyük most 
át ezt! 
 Mal 4:6; Zsid 4:12; Jel 10:- 
133 Figyeljétek meg - nagyon szeretem ezt -, hogy a többiek reformátorok voltak. És 

ivel Iste  ag  e erei voltak, látták a aguk korá ak szükségét, és előhozták a 
refor á iót. A Jele ések  azo a  azt o dja, hog  az ő üze eté ek a kijele tés a 
feladata, nem pedig a reformálás. Hanem hogy kijelentse a titkokat, hogy felfedje azokat. 
Az Ige az, az emberben. A Zsidók 4 azt mondja, hogy Isten Igéje élesebb minde  kétélű 
kardnál, és hogy elhat... Kettéválasztásáig, és hogy megjelenti a szívek titkait, látjátok. Ez 
az e er tehát e  eg  refor átor, ha e  eg  kijele tő. Mi ek a kijele tője? Iste  
titkainak. Ahol a gyülekezetnek ez teljesen összegabalyodva van meg, ott kell neki 
előáll ia Iste  Igéjével, és kijele te ie azt a dolgot. Mert az ő feladata az, hog  
visszafordítsa a fiak szívét az atyák szívéhez. A hetedik angyal feladata helyreállítani az 
eredeti, Biblia szerinti hitet. Óh, hogy mennyire szeretem ezt! A pecsétek minden titka, 
amit a reformátorok soha nem értettek meg teljesen, látjátok. 

 Mal 4:- 
134 Most pedig nézzük meg a Malakiás 4-et csak egy percre. Írjátok csak le 

agatok ak. Ő eg  próféta, és visszaállítja az at ák eredeti hitét. Most pedig azt várjuk, 
hogy ez a személy megjelenjen a színen. Olyan alázatos lesz, hogy tízmilliószor tízmillióan 
fognak... Hát, lesz egy kis csoport, akik megértik majd. 
 Mal 3:- 
135  Emlékeztek most valamelyik napról arra, hogy amikor Jánosnak kellett eljönnie, 
akkor prófé ia szólt eg  hír ökről Krisztus eljövetele előtt, aki a kiáltó szó a pusztá a ? 
Malakiás látta őt. Nézzétek eg, hog  Malakiás . fejezeté e  Illés eljöveteléről va  szó, 
aki ek el kellett jö ie, hog  az előfutára leg e  Krisztus eljövetelé ek. Azt ondod: - 
Óh, nem, nem, Branham testvér. A 4. fejezet az... Elnézésedet kérem, de Jézus azt 
mondta, hogy a 3. fejezet az. 
 Mal 3:1; Mt 11:10 
136 Veg ük sak Sze t Mátét, a . fejezet . versét. Ő azt o dja - 11. fejezet, azt 
hiszem, hogy a 6. vers, ott a 4., az 5., és a 6. versnél -, azt mondta: Ha be tudjátok 
venni...  Itt Keresztelő Já osról eszélt. ... ő az, akiről eg va  írva: Í é é  elküldö  az 
é  követe et az é  or á  előtt.  Most pedig olvassuk el a Malakiás 3-at. 
 Mal 4:1-3 
137 Vannak, akik a Malakiás 4-re próbálják vonatkoztatni ezt. Nem, uraim! Az nem az! 
Figyeljétek meg, hogy amint a Malakiás 4 hírnöke színre lép, utána a világ teljesen 

egégettetik. És az igazak előjö ek a egégettek ha vai  az ezeréves királ ság a . 
Tehát látjátok, hogyha Keresztelő Já ost ide vo atkoztat átok, akkor a Bi lia ol as it 
állíta a, a i e  igaz. Mert ár  év eltelt az ő ideje óta, a világ pedig ég e  tart 
ott, hogy megégett volna és hogy az igazak élnének benne. Tehát ezeknek a dolgoknak 

ég a jövő e  kell megtörténniük. 



138 Óh, óh! Ha idelapoztok a Jelenések könyvéhez és meglátjátok, hogy ennek a kornak 
a végén mit kell annak a hírnöknek elvégeznie, akkor meg fogjátok érteni, hogy mi ez. 
Kell, hog  ő próféta leg e . Meg kell ragad ia ezeket a végeket, a elyeket a 
refor átorok e  láttak eg, és hel ükre kell te ie őket. 
 Mt 28:19. ApCsel 2:38 
139 Hogyan is lehet összehasonlítani a Máté 28:19-et és az ApCsel 2:38-at Isten 
szellemi kijelentése nélkül? Hogyan mondhatják ezek az emberek, hogy a csodák ideje 
lejárt és a többi ilyen dolgokat, Isten kijelentése nélkül? Hiszen ez az egyetlen mód arra, 
hogy valaha is megtudjuk. Hogy tudjuk, hogy helyes-e, vag  téves. Értitek? Ők viszo t a 
teológiai iskolákból jöttek. 
 Re éle , lesz idő k erről eszél i. Siet i szeretnék, mert nem akarlak egy hétnél 
tovább itt tartani benneteket - értitek, mire gondolok - a pecsétek megnyitásával. Van 
még egy napom, és akkor a betegekért szeretnék imádkozni, ha tudok. 
 Mal 4:- 
140 Most pedig nézzük a Malakiás 4-et. Ő eg  próféta, és visszaállítja az atyák eredeti 
hitét. A végidők e  pedig, a ikor a ag  o orúság időszaka elérkezik - itt van egy kis 
dolog, amit majd mindjárt visszafordítunk -, ahol a három és fél év, vagy Dániel 70 hete... 
Dániel 70 hetének a második fele, amelyik a három és fél év... Mi most... Hányan 
emlékeztek erre a Gyülekezeti Korok . kö v ől?  hét va  eghatározva. Nézzétek 
meg, milyen tökéletes ez. Azt mondta, hogy eljön majd a Messiás, és a hét közepén pedig 
megölik a Messisát, hogy áldozat legyen, és hogy véget érnek a véres áldozatok és az étel 
áldozatok. 
141 És akkor még mindig ott van az a három és fél év, amely a messiás-i tanításra vár a 
zsidók számára. Isten pedig nem foglalkozik egyszerre a zsidósággal és a pogánysággal. 
Izráellel mint nemzettel, a pogá okkal pedig i t eg é ekkel foglalkozik. Ő e  a 
pogányságot veszi menyasszonyául, hanem a pogányságból vesz Magának embereket, 
látjátok. Izráellel azonban mint egy nemzettel foglalkozik. Most is egy nemzetként van 
jelen. 
142 Paul (Pál)-tól kaptam ma levelet, Paul Boyd-tól. És a következőket írta eke : 
Branham testvér, mennyire igaz is ez. A zsidók még most is furcsán éreznek a pogányok 

felé, függetlenül attól, ami történt.  Persze, hogy furcsán éreznek. Ennek így is kell lennie, 
hiszen Luther Márton azt hirdette, hogy minden zsidót el kell üldözni, és hogy a házaikat 
fel kell éget i, ert ők az a tikrisztusok. Értitek? Luther Márto  aga állította ezt az 
írásaiban. 
 4Móz 23:8 
143 Hitler pedig pontosan azt teljesítette be, amit Luther Márton mondott. Miért 

o dta ezt Luther Márto ? Mert ő eg  refor átor volt, e  pedig eg  próféta. Iste ek 
gondja volt arra a  prófétára, hogy áldja Izráelt. Azt mondta: Aki téged megáld, maga is 
áldott lesz, aki pedig téged átkoz, maga is átkozott lesz.  Hogyan is tagadhatná az egyik 
próféta azt, amit a másik próféta mondott? Képtelen rá. Összhangban kell lennie. 
144 Ezért csoportosítják... Látjátok, Németországot egy keresztény nemzetnek tartják. 
Azonban még mindig nyomja a teher a vállukat amiatt, amiz Izráellel tettek. És ezt nem 
lehet a szemükre vetni. Csak emlékezzünk. Ha vannak most itt közöttünk zsidók, akkor ne 



aggódjatok. Mert közeleg az a nap! Isten soha nem feledkezik meg róluk. Értünk lettek ők 
megvakítva. 
145 Tudjátok, Ő azt o dta a prófétá ak... A próféta kiáltott és azt o dta: 
Megfeledkezel-e Izráelről?  

 Ő pedig azt o dta: Vedd a érőpál át és érd eg, il e  agas az ég. Mil e  
mély a tenger? 
 Azt felelte: Nem tudtam megmérni.  
146 Ő pedig azt o dta: É  se  tudok soha egfeledkez i Izráelről.  Mert Izráel az Ő 

épe, az Ő szolgái. A pogá ság ól pedig sak eg  keveset vesz ki Magá ak 
menyasszonyul. Pontosan így van! Az lesz a menyasszony. 
147 Tehát 70 hét volt meghatározva, pontosan, amint Dániel mondta, hogy a messiás el 
fog jönni és hogy ki fog irtatni a hét közepén. Jézus három és fél évig prófétált. Dániel 
eme három és fél hetének... Ennek a közepén a Messiás ki lett irtva. Most pedig a nagy 

o orúság időszaká ak az utolsó részében, amikor a pogány gyülekezet... Óh, milyen 
ag  dolog ez! Nehog  le aradjatok róla. A e asszo  e eg  a vőlegé el, aztá  

pedig az ezeréves királyság után kilép a gonoszok hamvaira. 
 Mal 4:1 
148 Hadd mutassak most meg nektek valamit itt. Míg eszünkben van, hadd nézzük 
meg, hogy mi is áll itt, hogy mit mond a Biblia. Azt pedig nem tagadhatjuk, hogy ez az 
Isten Igéje. Mert ha tagadjuk, akkor eretnekek vagyunk. Látjátok, nekünk hinnünk kell ezt. 
Azt mondod: - Ne  érte ... É  se  érte , ha e  Őrá tekintek, hogy kijelentse. 
Nézzétek.  
 
 Mert í é, eljö  a ap, lá goló, i t a sütőke e e, és olya á lesz i de  kevély 
(Mint pl. az amerikaiak.) és i de  go osztevő, i t a pozdorja, és egégeti (Meg 
fognak égni.) őket az eljöve dő ap, azt o dja a Seregeknek Ura, amely nem hagy 
rajtuk gyökeret, sem ágat.  
 
 Mal 4:2-6 
149 Akkor honnan vesszük az örök poklot? Látjátok, az utolsó napokban lesznek 
kijelentve ezek a dolgok. A Bibliában egyetlen igehely sem mondja, hogy a pokol örök. 
Ahhoz... Ahhoz, hogy legye  eg  örök pokol, az kelle e, hog  az ott lévők ek örök életük 
legyen ahhoz, hogy ott maradjanak. Az örök életnek pedig csak egyetlen formája van, és 
ez az, amiért küzdünk. Mindennek, aminek kezdete van, van vége is. A pokol az ördögnek 
és az ő a g alai ak lett teremtve, és egy napon fel lesz emésztve. Így igaz. Értitek? 
Amikor pedig ez megtörténik, akkor nekik nem marad sem gyökerük sem águk. 
 
 És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás 
lésze   az ő szár yai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. 
 És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a 
napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.  
 
150 Hol lesznek a gonoszok a nagy nyomorúság után? Hamuvá lesznek! 
 



 E lékezztek eg Mózes ek, az é  szolgá ak törvé yéről, a elyet re delte  ő 
általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. 
 Í é, é  elküldö  éktek Illést, a prófétát, ielőtt eljö  az Úr ak a a agy és 
félelmetes napja.  
     
151 Ámen! Itt van az Ószövetség, amint ezzel ér véget, és itt van az Újszövetség, amely 
ugyanezzel ér véget. Hogyan is lehetne meggátolni ezt? Lehetetlen. Nézzétek: Elküldöm 

éktek Illést, a prófétát, ielőtt eljö  az a ap.  
 
 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne 
jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.  
 
152  Erről va  szó. Ez az Úr Igéje. Megígérte. El kell jö ie. Most pedig, ha egfig elitek, 
hogy ez történik... Csodálatos, ahogyan Isten elvégzi ezt. A menyasszony kimegy a 
vőlegé el, és ezutá  pedig a go oszok egégettet ek az olthatatla  tűzzel. Miutá  
pedig a világ megtisztult, világra hozza... 
153 Mindennek ezt kell cselekednie: át kell mennie a megtisztulás állapotán. Akkor, 
a a  az utolsó idő e  vulkáni anyagok törnek majd fel, a világ pedig égni fog, és tüzet 
okád i. A ű ek pedig i dezek az e észtőgödrei és i dezek a dolgok, a ik a földö  
vannak, semmivé fognak szétolvadni. Olyan nagy forrósággal fog égni, hogy... Mint az a 
fehérítőszer, a el ik felbontja a tinta színét az eredeti teremtésére. Ehhez hasonlóan 
lesz Isten tüze olyan forró, hogy minden tisztátalan dolgot vissza fog juttatni abba az 
állapot a, a ikor a Sátá  és i de  ű  eg lesz égetve, és velük eg ütt i de . Aztá  
pedig a világ olya  g ö örűe  lép ajd elő, i t a il e  az Éde kert e  volt. Íg  va . 
Óh, az a ag szerű óra itt va  előttü k! 
 Jel 11:3 
154 A nagy nyomorúság ideje alatt - szeretném, ha ezt észrevennétek most, ezt az 
apróságot, amit itt elmondtam -, a nagy nyomorúság ideje alatt, miután a menyasszony 
már  ki lett hívva és amikor a gyülekezet keresztülmegy a nagy nyomorúság idején, a 
Jelenések 11. fejezetének két tanúja akkor fogja szólítani a 144000-t. Nézzétek meg, hogy 
ők  apig fog ak prófétál i, zsákruhá a öltözve. 
155 Tudjuk, hogy ebben a római naptárban... Néha 28 napunk van, máskor 30 vagy 31. 
A tényleges naptárt azonban havi 30 nappal lehet értelmezni. Így van! És nézzük csak 
meg, hogy mit kapunk, ha ezt az 1260 napot elosztjuk 30-cal. Pontosan három és fél évet. 
E i az az idő. Ez a kijelölt idő a essiás-i üzenet hirdetésére a zsidók számára, mint 
ahogy akkor is volt. Amikor pedig az Úr visszatér és megismerteti Magát egy jelképben, 
akkor lesz, hog  Ő eljö ... 
 Jel 37:28 
156 A ikor Józsefet levitték arra a vidékre, és a ikor a testvérei elutasították őt, mert 
lelki ember volt... Látomásokat látott és álmokat magyarázott. Amikor pedig ezt tette, 
akkor levitték őt arra a vidékre, és eladták ajd e   ezüstpé zért.  
157 Pontosan Krisztust ábrázolta ebben, mert Krisztus Lelke volt benne. Nézzük meg, 
hogy mi történt ezután. És figyeljük meg, hogy amikor ezt tette, akkor egy fogságba 
vetették őt. Az eg ik e er pedig eg e ekült, a ásik pedig elveszett. Éppe  úg , i t 



amikor Jézus volt fogságban a kereszten. Az egyik lator megmenekült, a másik pedig 
elveszett. Po tosa ! Aztá  eg  sír a do ták őt, halott ak hitték. Aztá  viszo t 
felemeltetett onnan a fáraó jobbjára, hogy senki sem láthatta a fáraót anélkül, hogy 
először Józsefet látta vol a. Jézus pedig Iste  jo já  ül, és se ki se  jöhet az At ához, 
csakis a Fiún keresztül! Így van! 
158 És figyeljük meg, hogy valahányszor József elhagyta... Amikor József felkelt a trón 
jo  oldaláról... Nézzétek! Di sőség! Ott ült József a fáraó jo já ... A ikor pedig József 
felkelt, hogy eljöjjön a tróntól, akkor megszólalt egy trombita. - Mindenki hajtson térdet! 
József jön! 
159 Amikor az a Bárány elhagyja a trónt a közbenjárási munka idejének lejárta után, 
a ikor elhag ja ott fe t a tró t és kéz e veszi a egváltás kö vét, és előrelép, akkor 
minden térd meg fog hajolni! Ott va  Ő! 
 1Móz 48:17,18 
160 Fig eljétek eg, hog  a ikor Józsefet elvetették a testvérei, ő akkor kapott eg  
pogány feleséget. Potifár adott neki... Illetve a fáraó adott neki egy pogány feleséget, 
akitől pogá  g er ekei születtek: félig pogá  és félig zsidó gyermekek. És egy hatalmas 
jelképet adtak, a ikor Jákó  egáldotta őket. Eg ik oldalo  állt Efrái , a ásiko  pedig 
Manassé. Jákób pedig keresztbe tette a kezeit, és a fiatalabb gyermeknek adta az áldást. 
A két gyermeket pedig hozzávették Izráel törzseihez, a el ek ől akkor ég sak tíz volt. 
És aga Jákó  áldotta eg őket. Az ott álló József pedig, az ő próféta fia, azt o dta: 
Atyám, nem jól cselekedtél. Áldásodat a kisebbik gyermeknek adtad, pedig az 

időse ek kellett vol a egkap ia.  
 1Móz 48:19 
161 Azt mondta: Tudo , hog  kereszt e  va ak a kezei , de Iste  tette őket 
keresztbe.  Miért? Izráel ek joga volt ahhoz, hog  e asszo  leg e . Azo a  ő ezt a 
jogot eladta, és íg  az a születési előjog az időse ik fiútól, Izráeltől, a fiatala ik fiúhoz, a 
pogá sághoz került. Az áldások pedig a kereszte  át e tek tőle a fiatala ikhoz.  
 Azonban figyeljük meg... Ezután, ezen keresztül... Amikor minden... Magához vette 
a menyasszonyát. Amikor viszont azok a fiúk lejöttek oda élelemért... Óh, ez egy annyira 
sodálatos kép. Most e  a pe sétről eszélek, de ezt eg szerűe  el kell o da o , 

mert hiszem, hogy így jobban összeáll bennetek a kép, látjátok. 
162 Fig eljetek. Tudjátok, hog  József eg ől felis erte őket, a ikor le e tek hozzá 
élelmet venni. József pedig a ővölködés g er eke volt. Mi deg  volt, erre e t, 

i dig ővölködött. Csak várjatok, a íg Ő eljö  a földre. Várjatok sak, a íg a i 
Józsefünk eljön. A sivatag virágozni fog, mint a rózsa, és az igazság napja fog felkelni, 
gyógyulással a szárnyain. Óh, óh! Abból a sok kaktuszból szerte Arizona államban csupa 
g ö örű fa lesz. Csodálatos lesz. 
 1Móz 43:27 

 Fig eljétek eg, a i t itt jö  József, és eg  ki sit kérdezősködik tőlük. Elküldet 
értük, és azt mondja nekik: Egészségben van-é a ti vén at átok, akiről éke  szóltatok? 
Él-e még?  Látjátok? Meg akarta tudni, hogy életben van-e még annak a fiúnak az atyja. 
 Azt felelte: Igen.  
163 Tudta, hog  a testvérei voltak ők. De észrevettétek ezt? A ikor felkészült arra, 
hogy megmutassa magát a testvéreinek, és ott találta a kis Benjámint, aki azóta született, 



hog  ő ár e  volt velük... Ő pedig a zsidókat jele ti, azt a -t, akik azóta 
gyülekeznek össze, hogy Jézus elment. Amikor visszatért, azt mondta... Ránézett 
Benjáminra. Majd megszakadt a szíve. És ne felejtsétek, hogy a testvérei nem tudták, 
hog  ő eszéli a hé er elvet. Tol á sot hasz ált. Úg  viselkedett, i tha eg ipto i 
lett volna, látjátok. 
 1Móz 45:1 
164 Amikor pedig megismertette... Meg akarta magát ismertetni velük. Egyfolytában a 
kis Benjámint nézte. És emlékezzünk rá, hogy a feleségét pedig elküldte onnan. A felesége 
a palotában volt, amikor József megismertette magát a testvéreivel. A pogány 

e asszo  pedig, a feleség... Miutá  Jézust elvetette a saját épe, Ő eg  pogá  
e asszo t vett, akit a palotá a fog vi i az Ő At ja házá a, di sőség e, a e egzői 

lakomára. Aztán pedig vissza fog térni, hogy megismertesse magát a testvéreivel, a 
144000-rel. Ott áll Ő! És e feledkezzü k el a jelképekről. Tökéletesek. 
165 Amikor pedig visszajött oda, ahol ez éppen zajlott, akkor rájuk nézett és azt 

o dta... Rájuk ézett, ők pedig elkezdtek eszél i eg ás között. Azt o dták: - 
Rúben, tudod, miért vagyunk most itt. Amiatt, amit azzal a fiúval cselekedtünk. Nem lett 
vol a sza ad elad u k a testvérü ket... A testvérük pedig ott állt előttük, az a hatal as 
her eg, ők pedig ég sak e  is sejtették. 
 Ezért e  értheti eg Őt a Izráel. Még nincs itt az ideje, hogy megismerjék. 
Aztá  ő... Azt hitték, hog  e  érti a hé er elvet, ő pedig köz e  hallgatta őket. Azt 
mondták: - Ezért kerültünk ide... 
166 Amikor pedig József rájuk nézett, már nem bírta tovább. Emlékezzetek rá, hogy a 
felesége és a gyermekei a palotában voltak akkor - a szentek már elmentek, nem voltak 
jelen -, József pedig azt mondta: - Én vagyok József, a ti testvéretek... Odaszaladt közéjük, 
megragadta a kis Benjámint, a nyakába borult és elkezdett sírni. Megismertette velük 
magát. 
 Ők pedig azt o dták: - Tudjuk, hog  egkapjuk a agu két, ert eladtuk őt. Mi 
adtuk őt el. Mi pró áltu k eg végez i vele. Most pedig tudjuk, hog  ő fog velü k 
végezni... 
 Zak 3:6 
167 Azt mondta: - Ne haragudjatok magatokra. Csak azért tettétek, hogy életet 
tartsatok eg. Ezért küldött le e ge  ide Iste ... A ikor pedig Ő egis erteti Magát, a 
Biblia azt mondja - ahogy majd rátérünk erre -, amikor a 144000-rel megismerteti 
Magát... Amikor annak a kornak a kis Benjáminjával megismerteti Magát és az ott maradt 
zsidók ak a aradékával, a ikor egis erteti Magát, akkor ők azt o dják: Honnan 
vannak a sebeid? Miért vannak a kezeiden?  
 Ő pedig azt feleli ajd: Óh, a arátai  házá a  szerezte  őket.  
 1Móz 45:5 
168 Óh, aztán pedig rájönnek, hogy egölték a Messiást. És it fog Ő o da i? 
Ugyanazt, amit József mondott: - Az életet szolgálni tettétek ezt, ne legyetek... Életet 
menteni. Ne haragudjatok magatokra... Mert a pogányok soha nem jöhettek volna be, ha 
a zsidók nem lettek volna úgy megvakítva. Tehát Ő a g ülekezet életét e tette eg 
azokkal a dolgokkal, amit a zsidók tettek. Itt vagyunk hát. Ezért van az, hogy ma még nem 
képesek megérteni ezt. Még nincs itt az az óra.  



 Jel 10:7 
169 Mi sem érthetjük meg ezeket a dolgokat addig, amíg el nem jön az ideje annak, 
hog  egértsük őket. Óh, óh! A kijele tés hét e dörgése: hadd utassa eg a 
menyasszonynak, hogy hogyan kell felkészülni a nagy, elváltozási hitre. Most pedig 
siessünk, mert már csak 15 vagy 20 percünk van. 
 Jel 6:1,2 
170 Mit jelent tehát ez a fehér ló? Hadd olvassa  fel. Ol a  essze eltérte  tőle. 
Bocsássatok meg nekem, amiért eltértem a témánktól. Most viszont újra felolvasom az 
igeverset, illetve a két igeverset. 
 
 És látá , ikor a Bárá y a pe sétek ől egyet fel yitott, és hallám, hogy a négy 
lelkes állat közül egy o da, i tegy e ydörgés ek szavával: Jőjj és lásd. 
 És látám, és  ímé egy fehér ló (itt rátérünk a 2. versre), és a rajta ülő él íj vala, és 
adaték neki korona (tehát akkor még nem volt koronája); és kijöve győzve és hogy 
győzző . (Ez minden. Ez egy pecsét.)  
 
 Most pedig keressük meg a jelképeket. Már megtaláltuk, hogy mit jelent a 
mennydörgés. Ez tökéletesen megvan, tudjuk. A mennydörgés Isten hangja, amikor egy 
pecsét megnyittatik. 
171 Akkor tehát mit jelent a fehér ló? Itt van az, ahol a kijelentés jön. Olyan bizonyos 
vagyok abban, hogy ez az Ige, mint abban, hogy most itt állok. Minden könyvet 
elolvasta  erről, a it sak tudta . És eg ... Utoljára, a ikor... A ikor pró álta  átve i 
ezt, csak tanítottam ezt a részt úg   éve, kéz e vette  eg  kö vet... Valakitől azt 
hallottam, hogy az adventistáknak nagyobb világosságuk van Krisztus második 
eljöveteléről, i t árki ás ak, akiket ők is ertek. Ezért egkereste  az adve tisták 

éhá  jó kö vét, és elolvasta  őket. Megszereztem Smith könyvét is Dániel 
jele éséről. Ő azt o dta, hog  az előjövő fehér ló fehér volt, és hog  ez eg  g őztes 
hódítót jelképez, és hog  e e  a g őzedel eskedés e ... 
 Soka  is erik ezt a kö vet az itt lévő adve tista testvérek közül, és a többiek 
közül is soka  olvasták. És a tö it is, é  kettőt vag  hár at olvasta  el. Olvasta ... Ne  
emlékszem... Elolvastam még két könyvet, és mindkét író egyetértett abban, hogy helyes 
volt. Re ek ta ítók ők, a legjo ak ak tartják őket, a leg ag o  világossággal. Ezért azt 
gondoltam magamban: - Hát, ha é  e  tudo , akkor sak el o do  azt, a it ők 
mondtak, és aszerint fogom tanítani ezt a részt... Nagyon jó magyarázatot adtak arról, 
hogy mit is jelent ez valójában. 
172 Azt mondta: - Itt van tehát egy fehér ló, a fehér ló pedig a hatalmat jelenti. Egy 
harci mén... És azt mondta: - Az az ember pedig, aki rajta ült... A fehér ló a Szentlélek, 
amely kiment a korai egyház korában, és megnyerte azt a korszakot Isten országának. A 
lovasnak pedig egy íj volt a kezében, ami azt jelenti, hogy olyan volt, mint Cupidó 
(szerelem istene, római - ford.). A szeretet nyilait lövöldözte az emberek szívébe. Isten 
szereteté ek ilait, és g őzött. 
173 Ez nagyon jól hangzik; azonban nem ez az igazság. Nem, uraim. Nem ez az igazság. 
A fehér valóban az igazat jelenti. Ezt felismerjük. A fehér az igazat jelenti. A tanítók pedig 



azt ta ították róla, hog  ez volt a Sze tlélek, a i t g őzedel eskedett a korai egyház 
idején. Az én Szentlélek általi kijelentésem azonban nem ezt mondja. 
174 Az é  kijele tése  a Sze tlélektől a következő: Krisztus és a Sze tlélek ug a az a 
személy, csak más megjelenési formában. Így tehát itt áll Krisztus, a Bárány. Tudjuk, hogy 
Ő a Bárány. Itt áll, kezében tartva a könyvet. A fehér lovas pedig ott megy. Látjátok? 
Tehát a fehér lovas nem a Szentlélek volt. 
175 Ez az utolsó idők eg ik titka, hog  Krisztus hog a  lehet a háro  sze él  eg e . 
Ne  háro  külö öző e erről va  szó, i t Atya, Fiú és Szentlélek. Nem három 
iste ről va  szó, i t ahog  azt a háro ság hívők pró álják o da i ekü k. Ha e  ez 
ugyanannak a személynek a három megnyilvánulása. Vagy nevezhetjük ezt három 
hivatalnak is. Ha prédikátorokkal beszélünk, akkor ne a hivatalt használjuk, mert... Éppen 
arra gondoltam, hogy a kazettára is felveszik ezt. Tehát azt mondom... Természetesen 
Krisztus nem mondhatja: - I ádkozo  a hivatalo hoz, és aztá  Ő ajd küld ektek eg  
másik hivatalt... Ezt tudjuk. De hogyha úgy akarjuk... Ugyanannak az Istennek a három 
tulajdonságáról, megjelenési formájáról van szó. Nem három isten, hanem ugyanannak 
az Istennek a három megjelenési formája. Akkor tehát hogyan lehetne ott Krisztus a fehér 
lóval, hog  g őzedel eskedje , iköz e  Ő itt áll, kezé e  a kö vvel? Ne  Ő az, e  
Krisztus. 
 Jel 19:11,12 
176 Figyeljetek. A Szentlélek a kijelentésben... És Krisztus... A Szentlélek Krisztus egy 
másik formában. Így van. Figyeljétek meg, hogy egy Bárány nyitotta ki a könyvet, a Bárány 
pedig Krisztus. Krisztust pedig i e től kezdve e  látjuk. Azo a  is ét látjuk Őt a 
Jelenések 19-ben, amint egy fehér lovon  jön el. Ha el akarjátok ezt olvasni, lapozzunk a 
Jelenések 19:11-16-hoz. Olvassuk el g orsa , a íg... Ha va  elég idő k, re éle , hog  
e ől eg  ki sit jobban megértjük majd. 19:11. Kezdjük a 11. versnél és olvassuk el a 16. 
versig. 
 
 És látám, hogy a menny megnyílt, és ímé vala egy fehér ló (nem a földön, hanem a 
mennyben), és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és 
hadakozik. 
 És az ő sze ei olya ok, i t a tűzlá g; és az ő fejé  sok koro a (nézzétek meg a 
királyi koronákat), az ő eve fel vala írva, a it se ki e  tud, sak ő aga.  
 
177 Bárcsak megállhatnék itt egy percre. Óh, óh! Van egy jó elképzelésem, csak talán 
(nem jól hallható rész a szalagon). Senki nem ismeri. Tudtátok-e, hogy Jehovah neve nem 
pontos? Ezt mindenki tudja. Dr. Vayle, te tudod, hogy így van. A fordítók soha nem tudták 
lefordítani. Úgy kell írni, hogy J-U-H-V. Illetve J-V-H-U. Nem Jehovah. Nem tudtak 
hozzáérni. Nem tudják, mi az. Csak úgy hívták, hogy Jehovah, de nem ez a neve. 
 1Móz 17:5,15 
178 Nézzétek. Valahá szor valaki g őzel et arat, vag  vala i törté ik, eg  év 

egváltozik. Nézzük sak eg Á rahá  idejét. Az ő eve először Á rá  volt, azonban 
nem születhetett meg addig a fia, amíg a neve meg nem változott Ábrahámra. Száraiban 
pedig csak egy elhalt anyaméh volt addig, amíg a neve meg nem változott Sárára. 
 1Móz 25:26 



179 A Jákób név jelentése: mást kiszorító, csaló. És pontosan ezt is tette. Bárá őr e 
öltözött fel, és e sapta az ő próféta apját, hog  egszerezze a születési előjogot. 
N árfavesszőket tett a víz e, eghá totta őket, hog  a fehérjük látsszo . És 
megijesztette a juhokat foganás közben, hogy csíkos és pettyes bárányaik legyenek majd. 
Ne  ás volt ő, i t eg  saló. Eg  apo  azo a  vala i valódit ragadott eg, és 
tudta, hogy az a valami valódi. És addig maradt vele és addig kapaszkodott bele, amíg 
g őzött. A eve pedig Izráelre változott eg, a el ek jele tése: hatalo al író 
her eg Iste  előtt. Íg  va ? Mi de  g őztes... 
180 Simon halász volt. Amikor azonban fogása volt a hitének, és tudta, hogy Jézus volt 
az - a ikor Jézus eg o dta eki, hog  Ő a Messiás, és eg o dta eki a evét és az 
apja nevét -, akkor Si o  g őzött, és a neve megváltozott Simonról Péterre. 
181 Saul, eg  jó év. Saul volt Izráel királ a eg  idő e , viszo t Saul e  lehetett vol a 
apostol. Királynak megfelelt, de apostolnak nem. Ezért Jézus megváltoztatta a nevét. 
Mire? Saulból Pálra. És nézzük meg a mennydörgés fiait és a többieket is. 
182 Jézus földi nevének a jelentése pedig az volt: megváltó, szabadító. Jézus. Amikor a 
földö  volt, Ő volt a egváltó, ez íg  igaz. A ikor azo a  leg őzte a halált és a poklot, 
akkor g őzött felettük. Fele eltetett a agasságba, és egy új nevet kapott. Ezért van 
hogy az emberek kiáltoznak, amint teszik, és mégsem kapnak semmit. A 
mennydörgésekben lesz majd kijelentve. 
 Jel 19:13-16 

 Fig eljétek eg a titkot. Ő itt jö , lovo  ülve. Kell, hog  vala i egváltoztassa ezt a 
gyülekezetet, ezt tudjátok. Kell lennie valaminek! Figyeljetek. Egy ember sem tudta azt a 

evet, sakis Ő. Fig eljétek eg, hog  se ki se  tudta, sakis Ő. 
 
 És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten Igéjének neveztetik. (Óh, 
óh!) 
 (Figyeljetek.) És e yei seregek követik vala őt fehér lovako , fehér és tiszta 
gyolcsba öltözve. 
 És az ő szájá ól éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogá yokat; és ő fogja 
azokat legeltet i vasveszővel; és ő yo ja a i de ható Iste  haragja hevé ek 
borsajtóját. 
 És az ő ruhájá  és to porá  oda vala írva az ő eve: királyok ak Királya és urak ak 
Ura.  
 
183 Itt jö  a Messiás! Ez Ő, e  pedig ez a sze él , aki itt a lovo  ül. Nézzük sak eg 
a külö séget. Ő itt áll, kezé e  tartva a kö vet! A egváltás munkája éppen... Még 
nem foglalta el a helyét! 
 Tehát e  Krisztus jött itt elő, e  a Sze tlélek. Ne  akarok vitáz i ezekkel a ag  
tanítókkal. Nem, uraim. Nem vitázni akarok. Nem akarok vitázni, de az én kijelentésem 
erről ez, látjátok. Ha ti valahogy másként gondoljátok, rendben van. Nekem viszont nincs 
rendben, látjátok. Mert én így hiszem ezt. 
 Jn 1:1,14 
184 Fig eljetek. Krisztust e  látjuk tö é, látjátok, i e től kezdve. Ő azo a  eg  
fehér lovon ül. Ha pedig itt ez a személy is egy fehér lovo  ül, akkor ő Krisztus utá zója, 



látjátok. Megértettétek ezt? Fig eljétek eg, hog  eze  a fehér lovo  ülő sze él ek 
nincs semmilyen neve. Használhat két-három címet, de nincsen semmilyen neve. 
Krisztusnak viszont van neve! Mi az a név? Isten Igéje! Kezdetben volt az Ige, és az Ige 
Istennél volt, és Isten volt az Ige... Az Ige pedig testté lett...  Látjátok. 
185 A lovasnak nincs semmilyen neve, Krisztust azonban Isten Igéjének nevezik. És ez 
Ő. Íg  hívják. Ol a  eve va , a el et eg  e er se  is er. Iste  Igéjé ek evezik Őt. 
Ezt a sze él  viszo t sehog  se  hívják, viszo t ő eg  fehér lovo  ül. 
186 A lovas ak i se ek ílvesszői az íjához. Ezt észrevettétek-e? Van íja, de nem áll 
itt se i arról, hog  ilai is lettek vol a. Tehát ő izo osa  eg  lódító. Így van. Lehet, 
hogy nagyon dörög, de nincsen hozzá villámlás. Krisztusról azonban meglátjuk, hogy nála 
dörgés is és villá lás is va , ert az Ő szájá ól eg  éles, kétélű kard jö  ki, a e zetek 
pedig leg őzet ek az Ő kardja által. Ez a sze él  itt azo a  se it se  tud leg őz i, 
látjátok. Ha e  a kép utató szerepét játsza. Eg  fehér lovo  ülve eg  ki, hog  g őzzö . 
 2Móz 8:- 
187 Krisztus ak eg  éles kardja va , és fig eljetek! A szájá ól jö  ki az a kard: az élő Ige! 
Ez az Iste  Igéje, a el  az Ő szolgáinak van kijelentve. Mint ahogyan azt mondta 
Mózesnek: Me j és állj eg ott, e eld fel azt a otot, és szólítsd elő a ögl öket.  És 

ár ott is voltak a ögl ök. Bizo ! A it Ő eg o dott, azt eg is selekedte; és i dig 
eteljesült az Ő élő Igéje. Iste  és az Ő Igéje ug a az a sze él . Iste  az Ige! 

 Ki soda akkor hát az első g ülekezeti kor ól ez a titokzatos lovas? Ki soda ő? 
Go dolkodju k sak el róla. Ki soda ez a titokzatos lovas, aki az első g ülekezeti kor a  
indult útnak, és aki végiglovagol az örökkévalóságba, aki végig ellovagol? 
 Aztán jön a második pecsét, és elmegy egészen végig. Aztán jön a harmadik pecsét, 
és elmegy egészen a végéig. Negyedik, ötödik, hatodik, hetedik: mindegyikük itt a végén 
lesz legöngyölítve. 
 Az utolsó idők e  pedig feltöretnek ezek a könyvek, amelyek fel voltak tekercselve 
és a el ek i dvégig ezeket a titkokat tartották aguk a . Aztá  előjö  a titok, hog  

eglássuk, i az. Ezek azo a  valójá a  az első g ülekezeti kor a  kezdődtek el, ert 
az első g ülekezeti kor elfogadta az üzenetet, így. 
188 Ki e t a fehér lovas, látjátok. Ki soda ő? Hatal as sze él  ő a leg őző erejével. 
Nag  valaki ő a leg őző hatal ával. Akarjátok, hog  eg o dja  ektek, ki soda ő? Ő 
az a tikrisztus. Po tosa  ő az! 
 Mt 24:24 
189 Mert, látjátok, ha eg  a tikrisztus... Jézus azt o dta, hog  a kettő ol a  közel lesz 
egymáshoz, hogy ha lehetséges volna, még a választottakat - a menyasszonyt - is 
megtévesztené. Antikrisztus! Az antikrisztusi lélek. 
 Jel 2:6,15 
190 Emlékeztek a gyülekezeti koroknál arra, hog  a ikor eg itottuk az első 
gyülekezeti kort, akkor megláttuk azt, hogy a Szentlélek ellenzett egy bizonyos dolgot, 
a i a a  a g ülekezeti kor a  kezdődött el. Ezt a dolgot pedig úg  hívták: a ikolaiták 
cselekedetei. Emlékeztek rá? A 'nikaó' jele tése: leg őz i, uralkod i vala i felett. A 'laos' 
pedig a gyülekezetet jelenti, a laikusságot, a népet. A nikolaiták megnevezésének 
jelentése tehát nem más, mint: uralni a népet. Vegyük csak el a Szentlelket a 



g ülekezet ől, és adju k i de t oda eg  sze t e er ek. Leg e  ő i de ek felett a 
fő ök. Ti is át e tetek eze . Nikolaiták. 
191 Figyeljük meg azt is, hogy a nikolaitizmus az egyik gyülekezetben egy mondás volt, 
a következő g ülekezeti kor a  azo a  ár ta ítássá lett. A har adik g ülekezeti 
korszakban pedig egy kötelezettséggé lett, és megtartották a nicea-i zsinatot. Aztán pedig 
eg  eg házi ta  lett előle. 
192 Mi is törté t először? Eg  szervezet lett előle. Íg  va ? Mo djátok eg eke , 
hog  ho a  jö  az első szervezett g ülekezet. A ró ai katolikus egyház. Mondjátok meg 
nekem, hogy nem azt mondja-e a Jele ések kö vé ek . fejezete, hog  ő eg  ag  
parázna, és hogy a leányai is paráznák. Ugyanaz a dolog, mint akik szervezkedtek vele: 
paráznák veszik magukra tanításként az utálatosságokat és az ő paráz aságuk sze ét. 
És emberek parancsolatait tanítják tanként.  
 Jel 2.6,15 
193 Fig eljétek eg, hog  ő azért eg  ki, hog  g őzzö . Fig eljétek eg, hog  i s 
koro ája. A fehér lovasról eszélek itt. Utólag kapott eg  íjat és eg  koro át. Először e  
volt koro ája, ha e  utólag kapott eg et. Tehát késő  kapott koro át. Ige , hár at. 
Háro  az eg e . Ez  évvel késő  törté t a i ea-i zsinaton, amikor útjára indította a 
nikolaitizmus lelkét, hogy létrehozzon egy szervezetet az emberek között. Aztán pedig ez 
tová  e t, tová  e t, és eg  o dás lett előle. Aztá  pedig eg  dog a lett. 
 Jel 2:6 
194 Emlékeztek rá, amikor Krisztus a gyülekezethez beszélt, és azt mondta: G űlölöd a 

ikolaiták selekedeteit, el eket é  is g űlölök.  Próbálnak uralkodni. Veszik a szent 
Igét... Csak egy szent ember kell hozzá, aki megbocsáthat minden bű t, és a tö i dolog. 
És elolvastuk azt a részt, ahol Pál eszél erről. Ez a dolog itt fog ül i az utolsó idő e , és 
nem lesz kijelentve az utolsó napokig. Aztán aki visszatartja ezt, ki fogja venni az Isten 
Lelkét onnan, és akkor majd kijelenti magát. 
195 Ma egy fehér ló álruhájában van. Aztán csak nézzük meg, hogy hogyan változik át 
a ól a fehér ló ól éhá  per  úlva. Mert ő e  sak fehér lóvá lett, ha e  eg  
fe evaddá is, aki ek sok feje és sok szarva va . Értitek. A fehér ló: ő eg  saló ost. És 
ezért e  tudtak erről az e erek eddig eg általá . Go doltak rá, ost azo a  ílta  
itt van. Az Ige fogja kijelenteni. 
 Jel 2:6,15 
196 Figyeljétek meg, hogy amikor a nikolaiták... Az antikrisztus végül... Testet ölt egy 
emberben, és akkor lesz megkoronázva. Amikor útnak indítja a nikolaitizmus lelkét a 
g ülekezet e , akkor ő eg  lélek. Eg  lelket pedig e  lehet egkoro áz i.  évvel 
késő  azo a  ő lett a pápa! És akkor egkoro ázták őt! Kezdet e  ég nem volt 
koro ája, késő  viszo t kapott eg  koro át, a ikor az a lélek testet öltött. A 

ikolaitiz us ta a e erré lett, és akkor ár eg tudták őt koro áz i. Kezdet e  e  
tudták egkoro áz i, ert sak eg  ta ítás volt. Di sőség! 
197 És figyeljük meg, hog  a ikor ez a e ü k lévő Sze tlélek testet ölt szá u kra, 
aki ost a Sze tlélek egjele ési for ájá a  va  közöttü k... A ikor Ő testet ölt 
szá u kra Jézus Krisztus sze él é e , akkor i egkoro ázzuk Őt urak Urá ak és 
királyok Királyának. Ámen. Így van, látjátok. 



198 És ne feledjük, hogy majdnem pontosan akkor, amikor Krisztus a trónra került, az 
a tikrisztus is tró ra ült: Júdás. Majd e  eg  idő e  azzal, hog  Krisztus el e t a földről, 
Júdás is el e t a földről. Körül elül akkor, a ikor a Sze tlélek visszajött, az antikrisztus is 
visszajött.  
 1Ján 2:18 
199 Tudjátok, János itt azt mondja: Kicsiny gyermekeim, nem akarom, hogy tudatlanok 
leg etek az a tikrisztust illetőe , aki ár eljött és u kálkodik az e gedetle ség 
gyermekeiben.  Az antikrisztus pedig akkor - mert ott volt -, elkezdte megformálni azt a 
nikolaita szellemiséget, hogy létrehozzon egy szervezetet. 
 Jel 2:6, 15 
200 Ne  soda, hog  g űlölte  azt a dolgot! Tessék. Ne  é  volta  az, ha e  vala i 
itt bent. Ott van. Kijött. Látjátok? Mindig ezt kerülgettem. Nem láttam meg mostanáig. 
Most viszo t tudo . Tessék: Iste  g űlölte azt a ikolaita lelket! Most pedig az a lélek 
testet öltött, az e erek pedig egkoro ázták őt. Itt va  po tosa  az, a it a Bi lia 
mondott, hogy majd az emberek tesznek vele: tökéletes. Óh, óh! 

 Dán 11:21 
201 Testet öltött: e erré lett, aztá  pedig egkoro ázták őt. Olvassátok el, 
figyeljétek meg... Vagyis inkább olvassuk el, hogy Dániel mit mondott arról, hogy majd 
hogyan fogja az uralmába hajtani a gyülekezeti királyságokat. Szeretnétek elolvasni? Van 
rá idő k, ug e? Re d e . Me jü k sak vissza Dá iel kö véhez eg  per re. Lapozzu k 
csak vissza Dániel könyvéhez, és mindjárt elolvassuk ezt a részt. És már csak úgy 15, 20 
vagy 30 percig kell körülbelül itt lennünk. Rendben. Nézzük meg Dániel könyvének a 11. 
fejezetét, és kezdjük a 21. versnél. Itt van Dániel. Dániel arról beszél, hogy ez a személy 
hogyan hajt mindent az uralma alá.  
 
 És ennek helyébe egy utálatos áll (Rómáról van szó), akire nem teszik az ország 
ékességét (most figyeljetek); ha e  alatto a  jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.  
 
202 Po tosa  ezt tette. A iről Dá iel azt o dta, hog  ezt teszi ajd az a tikrisztus. 
Bele fog illeni az emberek helyszínébe. Bele fog illeni a mai gyülekezetek étrendjébe. 
Mert ebben a gyülekezeti korban az emberek nem kérik az Igét, és  nem kell nekik 
Krisztus. Nekik a g ülekezet kell. Az első dolog... Ne  azt kérdezik tőled, hog  kereszté  
vagy-e. - Milyen gyülekezethez tartozol? Milyen gyülekezethez? 
 Nem kell nekik Krisztus, az Ige. Ők e  akarják azt, hog  el e j hozzájuk és hog  
az Igéről eszélj ekik, és hog  hog a  kell re d e hoz iuk agukat. 
 Ők ol as it akar ak... Hog  kedvük szeri t élhesse ek, de azért tartozza ak a 
gyülekezethez és tartsák meg a bizonyságtételüket. Látjátok, ő tehát po tosa  egfelel 
e ek az étre d ek. És e lékezzü k rá, hog  a Bi lia a ő e ű sze él es év ással 
utal rá. Ő eg  paráz a ő volt, és voltak lá ai is. Po tosa  egfelel a ai 
kívá al ak ak: az e erek il et akar ak. Erről va  szó. 
 2Thessz 2:9-11 
203 Isten megígérte ezt. Amikor az Igét elutasítják, akkor a saját vágyaikhoz fordulnak. 
Olvassuk el ismét a thesszalonikaiakhoz írt levelet. Szeretném, hogy megfigyeljétek ezt 
egy perc erejéig. Egy kicsit korábban olvastuk ezt el. 2Thesszalonika 2:9-11. Azt mondja, 



hogy az emberek... Elvetik, elutasítják az igazságot, átadatnak a tévelygés lelkének, egy 
hazugságot hisznek el, és kárhoztatnak általa! Ezt mondta a Szentlélek. 
204 Talán nem erre vágyik ma a gyülekezet? Csak próbáld meg elmondani az 
e erek ek, hog  ezt, azt vag  a azt kell te iük. Rögtö  eg o dják eked, hog  ők 
metodisták, reformátusok vagy bármi mások. Hogy nem kell nekik a te hajódban 
evezniük. Értitek? Bizonyosan! Ez kell nekik. És Isten azt mondta: Ha ők ezt akarják, é  

egado  ekik. Sőt, elhitete  velük, hog  ez az igazság, és eg  tével gő el ét adok 
nekik az igazsággal kapcsolatban.  
 2Tim 3:8 
205 Nézzétek meg itt is, hogy mit mond a Biblia. Amint Jánnes és Jámbres ellene álltak 
Mózesnek...  Úg  lesz ek ajd az utolsó idők eze  e erei is tével gő el ével az 
igazságot illetőe . A i Iste ü k keg el ét pedig ujálkodásra fordítják, egtagadva az 
Úr Istent. Most látjátok, hol van ez! Nem csak a katolikus, hanem a protestáns is: az egész 
dolog. Az egész szervezett világ. Ez az az első, fehér lovas, aki fehér, igaz g ülekezeti úto  
tű ik fel, de igazá ól ő az a tikrisztus. Úg  kell tű ie... Még lovo  is ül, éppen úgy, mint 
ahogyan Krisztus is lovon ülve jön el. Teljesen anti... Olyan közel, hogy még a 
választottakat is becsapná... 
 Itt va  ő. Ő az a tikrisztus. Az első g ülekezeti kor a  kezdett el lovagol i. Most 
pedig tovább lovagol, végig minden gyülekezeti koro . Fig eljétek őt. 
 Azt mondod: - Még ott, az apostolok idejében is?  
 Először sak ikolaitá ak evezték őt. A következő g ülekezeti kor a  pedig ár 
eg  g ülekezeti ta tétel lett előle. Először sak eg  o dás volt, aztá  pedig ár eg  
tan. 
206 Előkelő, ü epelt, szépe  öltözködő, agas szi te  ki űvelt, po pázatos 
emberek, akik nem akarták ezt a sok mindent a gyülekezetben. Nem akarták ezt a sok 
Szent Lelkes dolgot. Legyen egy gyülekezet... És mindnyájan... Megülték a nicea-i zsinatot 
és a többi ilyen dolgot, Rómáig. Amikor pedig odaértek, akkor vették a gyülekezetet és 
vették a pogány istenekben való hitet. Róma, a katolicizmus, vagy a pogány istenekben 
való hit. Vették a pogá  hitű Ró át és éhá  a o át. Aztá  vették Asztarótot, a 
menny királynéját, és eg si álták előle Máriát, az a át. A halott e erek ől 
közbenjárókat csináltak, stb. Aztán vették a kóser ostyát, amit a mai napig is használnak, 
és azt nevezték Krisztus testének, mert az a menny anyját jelképezi. A katolikus pedig 
keresztet vet, a ikor el eg  ellette, ert azt a e e lévő fé t tartja a kóser ek, 
melyet Istennek adnak a pap hatalma által. Pedig ez az egész semmi más, mint puszta 
pogányisten hit! Így van. 
207 Eg szerűe  e  érte  eg! De ige , érte . Érte  Iste  keg el e által. Most 
figyeljetek. Óh, hogyan is tehetik ezt! Megkapják azt, amire vágynak. Nem, ez így igaz. 
Nem kell ezt tenned. Nem, uram. Ha nem akarod ezt tenni, nincs rád kényszerítve, hogy 
tedd. Ha nem akarsz megfelelni az Isten szerint való életnek és a többi dolgoknak, az 
imádatnak, akkor nem kell megfelelned. Isten senkit nem kényszerít erre. De hadd 

o djak vala it. Ha a eved e lett írva a Bárá  élet kö vé e a világ tere tése előtt, 
akkor olyan boldog leszel, mert megteheted azt a dolgot. Alig várod a percet, hogy 
megtehesd. 



 Nézzetek ide. Azt mondod: - Majd én megértetem veled, hogy én is pont olyan 
vallásos vagyok... Nos, meglehet, hogy ez igaz. Ki mondhatná, hogy azok a papok nem 
voltak vallásosak az Úr Jézus idejében? Ki mondhatná azt, hogy Izráel nem volt vallásos a 
pusztában, amikor ettek... 
 - Isten olyan sokszor megáldott engem... 
 Ige , őket is egáldotta. Még sak dolgoz iuk se  kellett a egélhetésükért. A 

e ől táplálta őket. Jézus pedig azt o dta: Mindnyájan elvesztek, meghaltak és 
elkárhoztak.  
 Jn 6:31 

 Azt mondták: Atyáink mannát ettek a pusztaságban negyven éven át.  
 Jn 6:49-51 
208 Jézus azt mondta: És mindnyájan meghaltak...  Örökké el lettek választva, látjátok. 
Azt mondta: Ha e  é  vag ok az élet ke ere, a el  Iste től száll alá, a e ől. Ha 
egy ember eszi ezt a kenyeret, soha nem hal meg.  Látjátok, Ő az élet fája. 
 Mt 3:7 
209 Figyeljétek meg, hogy mennyire... És amikor Jézus eljött, akkor azok a papok, akik 
odajöttek, nagyon vallásosak voltak. Bizony, senki nem mondhatta rájuk, hogy nem voltak 
rendes emberek. Bizony, betartották a törvényt. Mindent megtettek, amit a gyülekezet 

o dott. Ha e  tették vol a eg, egkövezték vol a őket. A ikor pedig kijöttek 
onnan, tudjátok-e, i ek evezte őket Jézus? Keresztelő Já os úg  hívta őket: - Fű e  
lapuló kígyófajzatok. Ne gondoljátok, hogy bármi közötök is van Istenhez, amiért 
tartoztok valamilyen szervezethez... 
 Mt 23:29 
210 És Jézus azt mondta: A ti at átoktól vag tok, az ördögtől.  Azt mondta: 
Valahányszor Isten elküldött egy prófétát, mi történt? Megköveztétek és sírba 

vetettétek. Most meg kijártok oda és szépítgetitek azt a sírt.  
 Jn 8:44 
211 Nem ugyanezt teszi-e a katolikus egyház is? Nézzétek meg Jeanne d'Arc-ot, Szent 
Patrikot, és i d a tö ieket. Ők tették oda ezeket az e ereket. Aztán néhány száz 
évvel késő  kiásatták Jea e d'Ar  holttestét, és elevetették a fol ó a. Boszorká ké t 
égették meg. A ti at átoktól valók vag tok, az ördögtől, és az ő selekedeteit teszitek ti 
is.  Pontosan így van. Így lesz szerte a világon. Igen. 
 Ezt mondta Jézus. És azt hiszitek, hogy ez teljesen rendben van. Egész jónak látszik 
az a fehér ló, de ézzétek sak eg, hog  i is az valójá a . Po tosa  ő ül rajta. 
 Jel 17:1,2 
212 Azo a  Ő azt o dta, hog  az e erek akarták ezt, ezért adott ekik eg  erős 
megtévesztést. Emlékezzünk rá, hogy a Jelenések 17 paráznája a Titokzatos Babilon, 

i de  paráz a a ja. Já os pedig sodálta őt, éppe  úg , i t ez az e er, aki azt 
írta... Várjatok csak, amíg odaérünk, ahol éppen a fehér lovat szemléli. Látjátok, de ti 
észrevettétek, hog  ő... A következő törté t: ag  sodálattal sodálta őt, a titok azo a  
az volt, hog  az a paráz a ő Krisztus ártírjai ak a vérét itta. Eg  g ö örű eg ház - 
csupa lilába és aranyba öltözötten -, kezében egy olyan pohárral, a el  telve volt az őr 
paráznaságának szennyével. 



213 Mi a paráz aság? Az iste tele , igazságtala  élet. Ez az ő ta ítása, a it kiadott. 
Fogta Isten Igéjét, és hatástalanította azt az üdvöz légy Máriával, és a többi, ehhez 
hasonló dolgaival. A föld királyai pedig paráználkodtak vele. 
214 Azt mondod: - Óh, ez a katolikus eg ház... Ő azo a  a paráz ák a ja volt, tehát a 
tö iek is ug a azok, i t ő! Erről va  hát szó! Mi törté t? A ikor a refor átor 
meghalt, és az üzenete is kihalt, akkor ti szervezkedtetek. És egy csomó kis Ricky-t 
( vagyok ám valaki -t  állítottatok oda, és kezdtétek elölről o a , hog  kedvetek szeri t 
éltetek. Nem akartatok az Igével maradni. Ahelyett, hogy tovább mentek volna az Igével, 
ők le övekeltek a ál a dolog ál: - Ez az... Ilyet ne tegyetek. Mert az ez az , az nem más, 

i t Ő, ott fe t. 
215 Fig eljetek. Itt va  eg  dolog. Már sak éhá  dolgot akaru k éri te i, ielőtt 

efejezzük. Ő az a fejedele , aki el akarta pusztíta i Dá iel épét. Hiszitek ezt? Most azt 
fogom tenni... Ha segítetek és el ézőek lesztek vele  eg  pár per ig. Pró álok siet i, 
a e ire sak tudok, de teljese  érthetőe  akaro  ezt el o da i. Mert a Sze tlélek 
adta ezt nekem olyan bizonyosan, mint hogy itt állok. 
 Dán 9:26 
216 Nézzétek, most vegyük... Menjünk vissza megint Dániel könyvéhez, csak egy 
percre. Szeretnék felolvasni valamit. Persze ha ti nem lapoztok vissza, nem baj. Én 
szeretném felolvasni a Dániel 9-et. Dániel 9, és a Dániel 9- ől szeret é  felolvas i a -
os és a 27-es verset. Figyeljétek csak eg, hog  e  ő-e az, aki el akarta pusztítani Dániel 
népét, és aki erre készült.  
 
 A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás Látjátok, ez a hatva két hét, ő a 
hetve  hét ől lesz egölve. , de nem maga miatt; hanem a nép és a fejedelem miatt (ez 
a hierarhica), aki eljön és elpusztítja a várost... A szentélyt, és vége lesz mintegy vízözön 
által, és a háború végéig a pusztulás van meghatározva.  
 
217 Szeret ék kérdez i vala it tőletek. Miutá  Krisztust egölték a földö  
szolgálatának három és fél éve után, mi pusztította el a templomot? Róma! Bizony. 
Co sta ti us, illetve el ézést, Titusz, a ró ai tá or ok. Ő pusztította el a fejedel et. 
Most fig eljetek. Nézzétek eg ezt a sze él t, a i t jö . Csak fig eljétek őt.  
218 Amikor Jézus megszületett, a vörös sárkány ott állt a mennyben az asszonynál, 
hogy elnyelje a gyermeket, amint megszületik. Így van? Ki volt az, aki próbálta elnyelni a 
gyermeket, amikor megszületett? Róma! Itt van hát a vörös sárkány! Itt van a ti 
fejedelmetek. Itt van a fenevadatok. Itt van, mind ugyanaz: elnyelni a gyermeket. Isten 
felvitte őt a e e, és odaültette a tró ra. Ott va  Krisztus az elre delt időig, látjátok. 
És figyeljétek meg, hogy mit tesz ez a személy. 
219 Azt hisze , itt eszélte  valakivel erről - talán Roberson testvérrel -, valakivel ma 

eszélte  itt erről... Ne  erről itt, ha e  ug a erről a té áról. Azt hisze , itt 
prédikáltam arról, hogy mi fog történni az Egyesült Államokkal a pénzügyi helyzetet 
illetőe , látjátok. Már ost a  év úlva efizete dő adók adósságait fizetjük. Ennyire le 
vagyunk maradva. 



220 Hallgattátok-e már a KAIR csatornát, vagy az Életvonal  adásait, Washington-ból? 
Teljesen el vagyunk adósodva. Ez minden. Mi a probléma? Hogy az arany mind egybe van 
g űjtve, és zsidók kezé e  va  a fedezet. E ől lesz ajd Ró a. 
 Dán 9:27 
221 Most figyeljetek. Tudjuk, hogy kiknek a kezében vannak a nagy áruházak, azonban 
Rómának van a legnagyobb része a világ gazdagságában. A többi rész pedig a zsidóké. 
Most figyeljétek meg ezt. Csak nézzétek meg, hogy a Szentlélek hogyan bontakoztatta ezt 
ki nekem.  
 
 És egy héte  át sokakkal egerősíti a szövetséget (Most figyeljetek!), de a hét 
felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és az utálatosságok 
szétterjesztésével pusztít az enyészetig, és ami meg lett határozva, kitöltetik a 
pusztulásra.  
 
 Fig eljetek! Me ire ravasz is ő! Itt va . Most ár összeállt ekü k a kép, és 
tudjuk, hog  ő Ró a. Tudjuk, hog  ő eg  fehér lovo  ül. Tudjuk, hog  eg  puszta 
ta ításké t i dult út ak. Akkor i volt a pogá  hitű Ró a? Az őtte ki agát a pápai 
Rómává, és koronát is kapott.  
222 Most fig eljétek eg, hog  az utolsó idők e  - e  a korai idő e , a ikor Krisztus 
prédikált -, ha e  az utolsó idő e , a hét utolsó há adá , ahol éppe  ost vettük át 
Dániel hetven hetét... És Krisztus prédikált három és fél évig, és még további három és fél 
év va  eghatározva. Íg  va ? E ek a fejedele ek pedig az idő alatt Dá iel épével 
kell szövetséget kötnie, akik a zsidók. Akkor megy el majd a menyasszony. Ezt nem látja 
meg. 
223 Figyeljetek. Dániel hetének a második felében a nép szövetséget köt. Ez a 
fejedelem szövetséget köt Rómával. Kétség kívül a gazdagságért kötnek szövetséget, 
mert a világ gazdagsága a katolikusok és a zsidók kezében van. 
224 Jártam a Vatikánban. Láttam a hármas koronát. A pápával lett volna egy 
találkozó . Baro  Vo  Blu erg eg  szerdai apra kapott eke  időpo tot, délutá   
órára. Amikor odavezettek a királyhoz, kiszedték a nadrágomból a felhajtást. Nem 

á ta . Azt o dták, hog  e forduljak a háta al felé, és e úg  e jek ki tőle. Ezt 
sem bántam. Aztán azt mondtam: - Mit kell te e  ezelőtt az e er előtt? 
 Azt mondták: - Csak menj be, ereszkedj fél térdre és csókold meg az ujját... 
225 Azt mondtam: - Ez nem fog menni... Így van. Nem, uraim. Azt mondtam: - Bárkit 
nevezek testvérnek, aki testvér akar lenni. Nevezem tiszteletesnek, ha ezt a címet akarja. 
De hogy egy embert imádjak: az imádat mind-mind Jézus Krisztusé... Nem, uraim. Én 
senki embernek a kezét nem csókolom úgy meg. Bizony, nem. 
 Jel 18:- 

 Úgyhogy ezt nem is tettem meg, de bejártam az egész Vatikánt. Milliárd és biliárd 
dollárból sem lehetne megvenni. Ti... És csak gondoljatok bele, hogy a Biblia azt mondja: 
És a világ gazdagsága volt meg benne.  Óh, csak gondoljatok azokra a nagy helyekre, a 

milliárdszor... 
226 Miért emelkedett fel a ko u iz us itt Oroszország a ? Eg szerűe  elefájdul a 
gyomrom abba, hogy olyan sok prédikátort hallok a kommunizmusról kiabálni, és még 



sak azt se  tudják, hog  iről is jajveszékel ek. Íg  igaz. A ko u iz us se i. Csak 
egy eszköz Isten kezében, hogy bosszút hozzon a földre a szentek véréért. Így van. 
227 És miután a gyülekezet elragadtatik, Róma és a zsidók szövetséget kötnek 
egymással. A Biblia mondja, hogy ezt teszik, a szent néppel. És most figyeljétek meg, hogy 
megteszik. Miért is? Ez a nemzet egyszerűe  tö kre eg , és a világ tö i része is 
elpusztul, akik az aranyban számított pénzrendszerben vannak. Ezt tudjátok. Ha már most 
azokat a tartozásainkat éljük fel, amelyeket 40 év múlva kellene kifizetnünk, akkor hol 
állunk most? Csakis egyetlen dolog történhet. Behajtani a pénzünket, hogy kifizethessük 
az aranyfedezetet. Ezt viszont nem áll módunkban megtenni. Az arany a Wall Street 
tulajdonában van, a Wall Street pedig a zsidók irányítása alatt áll. A többi arany pedig a 
Vatikánban van. Az arany fennmaradó része pedig a zsidók kezében van a Wall Street-en, 
a világ kereskedelmében. 
228 Eg szerűe  e  lehet azt a pé zt ehajta i. Ha pedig égis lehet e, szeri tetek ez 
a sok whiskey-s ember, és a sok dohánygyáros, akik évente milliárdszor milliárd dollárt...? 
És közben mindenféle ízléstelen festményt meg ehhez hasonló dolgokat írnak le az 
adójukból? Elmennek Arizona államba, millió vagy több ezer hektárnyi földeket vesznek, 
és 50000 dollárokért nagy kutakat ásnak, és az adójukból állják ennek a költségeit? 
229 Téged örtö e zár ak, ha e  fizeted az adódat. Ők eg leírják az adójukat, 
kutakat ásnak és hozzák a buldózereiket. És mit csinálnak? Lakóparkokat építenek. Aztán 
fogják a pénzüket - kell, hogy legyen befektetésük -, és ezeket a házakat és lakóparkokat 
tö  illió dollárért aztá  eladják. Szeri tetek ők hajla dóak vol á ak ár i 

egalkuvásra is a pé züket illetőe ? 
230 Mint ahogy ez az ember, itt... Hogy is hívják? Mint amit Castro csinált. Az egyetlen 
okos dolog, amit valaha is tett, amikor kiváltotta a fedezetet. Kifizette őket, és ezzel 
se issé tette őket. Látjátok azo a , hog  i ezt e  tehetjük eg. Ezek az e erek 
nem fogják engedni.  
 

Jel 18:-
 

231 A föld gazdag kereskedői tartják a kezük e , és sakis eg  dolgot lehet te i: a 
katolikus egyház tudja kifizetni. Csakis neki van hozzá elég pénze. Meg tudja tenni, és 
meg is fogja tenni. 
 Dán 9:23,25 
232 És miközben ezt teszi, ahhoz, hogy ezt véghez tudja vinni, meg fog alkudni a 
zsidókkal, és szövetséget köt velük. Amikor pedig ezt a szövetséget megköti a zsidókkal... 
E lékezzü k rá, hog  é  ezt az Igé ől o do ! A ikor pedig ezt egteszi, és egköti a 
szövetséget, akkor a Dániel 8:23-ban és 25-ben meglátjuk, hogy azzal felvirágoztatja a 
mesterségeket - a mesterség pedig a gyártást jelenti -, a saját kezében. 
233 És megköti ezt a szövetséget a zsidókkal. És a három és fél év közben megszegi a 
szövetséget, a i t egszerezte a zsidóktól a pé zt. A ikor pedig ezt egteszi… Óh, óh, 
óh, óh! A g ülekezeti kor végéig a tikrisztus ak hívják őt, ert ő… Ő és a gyermekei 
Krisztus ellen és az Ige ellen vannak. Ezt az embert hívják antikrisztusnak. Nála lesz tehát 
a pé z. És azt hisze , itt fog ejö i. Eg  pilla at. Elő  ezt a dolgot el o do , aztá  
pedig visszatérek ehhez a té ához. Őt evezik a tikrisztus ak, és Isten szemében 
a tikrisztus ak is fogják őt hív i az utolsó időkig. Ezutá  viszo t áshog  fogják őt hív i. 



234 Amikor a saját irányítása alatt tudja azt a pénzt, akkor megszegi a zsidókkal kötött 
szövetségét, mint ahogyan Dániel is elmondja ezt itt. Dániel hetven hetének második fele 
közben. És akkor, testvérem, mit fog csinálni? Nála lesz a világ teljes kereskedelme – egy 
megállapodás a világgal -, ert teljese  az ő kezé e  lesz a világ gazdagsága! 
 Jel 13:- 
235 És e e  az idő e  lép szí re az a két próféta, hogy kihívja a 144000-t. Aztán mi 
törté ik ajd? Bejö  a fe evad él ege, a el ről a Jele ések  ír, ivel teljese  az ő 
kezében lesz a világ kereskedelme, áruforgalma, és minden más dolga. És mi történik 
akkor? Bejön a fenevad bélyege, hogy senki sem fog tudni venni vagy eladni, csakis azok, 
akike  rajta va  a fe evad jele. Hála Iste ek, hog  a g ülekezet addigra ár di sőség e  
fogja élvezni azt a három és fél évet. Nem kell ezen keresztülmennünk. 

 Jel 12:7-9 
236 Figyeljétek meg, hogy a végidők e  – a gyülekezeti korok végén, most -, úgy hívják 
őt… Őt és a g er ekeit hívják az a tikrisztus ak, ert i de  a tikrisztus, a i Krisztus 
ellen van. És minden, ami az Ige ellen van, az Krisztus ellen van, mert Krisztus az Ige. 
Tehát ő az a tikrisztus. Aztán a Jelenések 12:7-9- e , ahol a Sátá  kivettetik, a vádló… Ezt 
feljeg ezhetitek, ert szeret é , hog  elolvassátok. Most i s rá idő k, ert  per  
múlva, illetve 15 perc múlva már este 10 óra van. De a Jelenések 12:7-9-ben, a Sátán, a 
lélek, az ördög, a i ost ott va  fe t, a testvérei k vádlója… Re d e ? A g ülekezet 
felvitetik, a Sátán pedig kivettetik. Amikor pedig a gyülekezet felmegy, akkor jön le a 
Sátán. Aztán a Sátán testet ölt az antikrisztusban, és fenevadnak neveztetik. 

 2Thessz 2:4; Jel 13:- 
237 Aztán a Jelenések 13- a  eállítja azt a jelet. Látjátok, ert aki visszatartja… Csak 

ost… A kereszté ség azért aradt eg a földö  a aga tisztaságá a , ert aki 
visszatartja… E lékeztek itt a thesszalo ikaiakhoz írt levél e , hog  ő az Isten 
te plo á a  ül, hog  Iste ek evezi agát, és hog  ű öket o sát eg a földö ? És 
ez íg  fol tatódik, a törvé szegés pedig sokasodik. Mert e  is erik őt eg az ő 
kijele tődésé ek idejéig. 
238 Aztán a gyülekezet felemeltetik. Amikor pedig a gyülekezet felemeltetik innen, 
akkor ő a tikrisztus ól átváltozik, óh, óh, óh! A g ülekezet, a ag  g ülekezet, a el … 
Ő előle pedig lesz a fe evad! H … H … Bár sak egláttathat á  ezt az e erekkel! 
 Jel 2:6,15 
239 Emlékezzünk rá, hogy az antikrisztus és a fenevad ugyanaz a lélek. Itt van a 
háromság. Igen, uraim. Három állapota ugyanannak a gonosz hatalomnak. Emlékezzünk a 

ikolaitiz usra, látjátok. Testet kellett ölte ie, ielőtt egkoro ázhatták vol a, látjátok. 
Fig eljétek hát ezt. Háro  állo ás: az első állo áson antikrisztusnak nevezik. A második 
állo áso  őt evezik a ha is prófétá ak. A har adik állo áso  pedig őt hívják a 
fenevadnak. 

 Jel 2:6,15 
240 Figyeljük meg a nikolaitizmust, az antikrisztusi tanítást, amely Pál napjaiban 
kezdődött el Iste  Igéje elle : a tikrisztus. Aztá  ha is prófétá ak evezték őt, a ikor a 
ta ítás ól eg  e er lett. Ő lett a katolikus eg házi hierar hia ta ításá ak a prófétája. A 
pápa lett a ha is világ prófétája, és ezért lett ő a ha is próféta. 



241 A harmadik állomás pedig a fenevad: az az e er, akit az utolsó idők e  
egkoro áz ak i dazzal a hatalo al, a ivel a pogá  hitű Ró a valaha is írt. Mert 

a hétfejű fe evad – sárkány -, kivettetett a e ől és testet öltött a ha is prófétá a . 
Itt van. Hét koronája volt, és kivettetett a földre és a tengerbe. Rendben.  
242 Mit o du k hát? Ki ez a lovas, aki a lovo  ül? Tudjátok, ki ő? Ő a Sátá  szuper-
embere.  
243 Most valamelyik este elmentünk egy helyre két testvérrel, akik itt ülnek most a 
gyülekezetben. Norman testvérrel, ott hátul, és Fred testvérrel, úgy emlékszem. 
Elmentünk, hogy meghallgassuk egy ember tanítását az antikrisztusról. Egy ismert 
e erről va  szó, az eg ik legjo  ta ítóról az Iste  G ülekezetei evű felekezet ől. Az ő 
értelmezése szerint pedig az antikrisztus nem más, mint hogy kivesznek valamilyen 
vita i t eg  e er ől, és az illető e er ől szár azó életet átviszik eg  hatal as ag  
kép ás a, a i eg szerre tö  háztö öt is át tud lép i. És ez a… El tudjátok-e képzelni, 
hogy egy Szentlélekkel telt ember – legalábbis ezt mondja magáról – ilyen tévhitben 
leg e , a ikor a Bi lia itt eg is o dja, hog  ki soda az a tikrisztus? Az e  eg … 
Hanem egy ember! 
244 Figyeljétek meg, hogy ez a lovas nem más, mint a Sátán szuper-embere, a testet 
öltött ördög. Eg  ki űvelt zseni. Most pedig remélem, hogy nyitva vannak a füleitek. 
Éppe  az eg ik g er ekéről pró álták eg éz i eg  televíziós űsor a , hog  e  
okosabb-e a következő el ökjelölt él. Bizo , ag  öl sessége volt a ak az e er ek. 
A Sátánnak is van. Próbálja el is adni azt. Eladta Évának, és eladta nekünk. Mi egy szuper-
embert akartunk. Megkaptuk. Rendben. Az egész világ egy szuper-embert akar. Meg is 
kapják. Várjatok csak, amíg a gyülekezet felmegy, a Sátán pedig levettetik onnan. Testet 
fog ölteni. Így igaz. Olyan valakit akarnak, aki tényleg képes elvégezni a munkáját. El is 
végzi. 
245 Ki űvelt. Ez a Sátá  szuper-embere. Tanultsággal, bölcsességgel, a saját igéjének 
gyülekezeti teológiájával. Fehér lovon ülve, hogy megtévessze az embereket. És meg is 
fogja hódítani a világ minden vallását, mert mind belemennek az egyházak tanácsába és 
az eg házak világta á sá a. És ár i de  épületük felépült, és i de el előkészültek. 
Egyetlen dolog sem maradt hátra. Minden felekezet pontosan beleragad: az egyházak 
világszövetsége. És mi áll mögötte? Róma! A pápa pedig most azt kiabálja: - Mindnyájan 
egyek vagyunk. Jöjjünk hát össze és járjuk együtt az utat... 
246 Ezek az emberek pedig, még néhányan közületek is, teljes evangéliumiak, 
megtagadják... Meg kell tagadnotok az evangéliumi tanításotokat ahhoz, hogy 
megtegyétek ezt a lépést. Mit tettetek? Annyira csak azt a felekezeti dolgot látjátok, hogy 
elvetettétek az igazságot. Az igazság eléjük adatott, ők azo a  el e tek ellette és 
otthag ták azt. Most pedig eg  erős egtévesztésnek lettek átadva, hogy elhiggyenek 
eg  hazugságot és hog  az kárhoztassa őket. Po tosa  erről va  szó. És az a tikrisztus 
viszi i dezt. A Bi lia o dja, hog  ő i de eket egtévesztett. Mi de kit a föld 
színén, akiknek a neve nincs beírva azok alá a pecsétek alá a világ teremtése óta! Ha a 
Biblia azt mondja, hogy megtette ezt, akkor meg is tette. 
 Azt mondják: - Nos, é  tagja vag ok... Tessék. Po tosa  erről va  szó. Ug a az a 
paráz a i téz é . Ug a az a re dszer, a i kezdettől fogva i dult út ak. Végig az 
a tikrisztus. Hallok felőle, de az... Ez az igazság. Erre szá ítok. 



247 Most fig eljük eg, hog  ő g őz i e t ki. És ár ajd e  g őzött is e e  a 
szorításá a , ialatt ő az a tikrisztus, ég ielőtt a fe evaddá le e. Beszélgetü k i a 
keg etle  ü tetésről. De sak várju k! Nézzük sak eg, hog  i  kell 
keresztülmenniük azoknak, akik itt maradtak a földön. Lesz sírás, jajveszékelés és 
fogcsikorgatás. Mert a sárkány, Róma, vizet lövellt ki a szájából, hogy háborúzzon az 
asszony magvának megmaradottaival, akik ezen a földön maradtak, miután a 
menyasszony ki lett választva és felemeltetett. A sárkány pedig háborúzott az itt 

aradottakkal. Ne  akart ő ejö i, de le lett űzve o a . 
248  Az igazi g ülekezet pedig keresztül e e azo , ha lehetséges vol a. De látjátok, ők 
a vér alatt va ak Krisztus keg el é ől, és ezért ez e  lehetséges. Szá ukra i s a 

ag  o orúság időszaka. A g ülekezet előtt álló következő dolog az elragadtatás! 
Ámen és ámen! 
249 Óh, hogy szeretem ezt! Hadd mondjam el nektek. Mi elmondjuk, hogy milyen 
g őzedel eskedést visz ajd ő véghez, és ő té leg g őzedel esked i fog. Már 
megtette! Már átvettük, ezért ez minden. Szövetkezni fognak a pénzért. Piszkos haszon. 
Pontosan. Jobban szeretik a pénzt, mint Istent. Csak arról gondolkoznak most, hogy 

e i pé zük va . Mi ez? Tudjátok, hog  ár sokszor elha gzott a következő: - Adjatok 
pé zt az eg ház ak, és ő ajd forradalo a hozza a világot. Adjátok a pé zt a 
gyülekezetnek, és ő ajd eva gélistákat küld ki i de felé... És it fog te i? - 
Megg őzi a világot Krisztus ak... 
 Jel 17:8 
250 Hadd mondjak neked valamit, szegény, vak barátom. A világot nem pénzzel lehet 
megnyerni, hanem Jézus Krisztus vérével. Adjatok Istennek bátor férfiakat, akik 

egáll ak azo  az Igé : élve vag  halva. Ez fog g őz i. Csakis eg  dolog tud 
g őzedel esked i: azok, akik ek a evük a világ tere tése előtt óta e va  írva a Bárá  
élet kö vé e. Csakis ők fogják eghalla i. A pé z ek se i köze si s ehhez. A pénz 
sak ég i ká  elehajta á őket a felekezeti hag o á ok a. 

 1Móz 3:1-4 
251 Ige , ő eg  ki űvelt zse i lesz. Okos lesz. Óh, óh, óh, és körülötte i de  
gyermeke is okos lesz: doktori cím, adjunktusi cím, tudományos fokozat, A-kinevezés, B-
kinevezés, C- kinevezés, D-kinevezés, E-kinevezés, F-kinevezés, le egész a Z-kinevezésig. 
Mind az övék lesz. Okosak. Miért? Mert a Sátán rendje szerint vannak. A ravasz 
mesterkedés a Biblia ellen pedig a Sátántól van. Pontosan ezzel szedte rá Évát. Éva azt 
mondta: - Óh, ez eg va  írva. Iste  azt o dta, hog  e teg ük ezt... Ő pedig azt 
mondta: - De várj csak. Isten bizonyára nem tenne olyat. Én viszont megnyitom a 
szemedet és adok neked egy kis bölcsességet... És Éva megkapta. Mi is ezt akartuk, és 
meg is kaptuk. Ez a nemzet. 
252 Fig eljük eg, hog  ő az egész vallásos világot egg őzi. Megg őzi... Szövetséget 
köt Dániel népével. Itt benne van mind a pogány, mind... Dániel népében, a zsidókban, az 
utolsó héten. És itt vagyunk. Még a táblára is felrajzoltam ezt, és tökéletesen látjátok, 
hog  hol va  ez. Hála Iste ek. Ott va  tehát ő. Az a szervezeti re dszer az ördögtől va . 
És ezt nem csak úgy rá akarjuk húzni. Pontosan. 
253 Ez az ördög g ökere. Ne  az e erekről va  szó, e  a e e lévő e erekről. 
Ők Iste  emberei, sokan közülük. De tudjátok mit? Amikor odaérünk majd... Amikor 



átvesszük a trombitafújásokat, legközelebbi alkalommal, amikor itt leszek, a 
trombitafújások... És emlékezzünk, hogy amikor azok az utolsó angyalok... Amikor a 
harmadik angyal jött keresztül. Jöjj ki előle, é  épe !  Amikor ez az angyal repül, vele 
eg  idő e  jö  le ide az üze et az utolsó tro itával - az utolsó angyal üzenete -, és 

eg ílik az utolsó pe sét. Mi dez eg  idő e  törté ik. Ige , urai . Mi d elpe sételődik 
és átmegy az örökkévalóságba. 
254 Fig eljétek eg, hog  azzal eg  idő e , hog  ez a sze él  éppe  hódít - aztán 
befejezem -, Isten is csinálni fog valamit akkor. Ne adjunk át itt mindent a Sátán kezébe. 
Ne csak róla beszéljünk, látjátok. Miközben ez a nagy dolog zajlik itt, hogy ez a hatalmas 
rendszer egy egységbe vonja össze ezeket a szervezeteket, hogy közösen állhassanak 
meg, együtt, a kommunizmus ellen... Miközben nem is tudják, hogy Isten támasztotta a 
ko u iz ust, hog  leg őzze őket. Bizo osa . Miért erősödött meg a kommunizmus 
Oroszországban? A római egyház és a többi egyházak tisztátalansága miatt. Magukhoz 
kaparintották Oroszország minden pénzét, és halálra éheztették az embereket. Cserébe 
semmit nem adtak nekik, és pontosan úgy éltek, mint bárki más a világon. 
255 Nemrégiben Mexikóban jártam, és láttam azokat a szegény kisgyerekeket. Nincs is 
olyan katolikus ország, amelyik magától meg tudna élni. Egyetlen egy sincs! Mutassátok 

eg eke  őket. Eg etle  katolikus kéz e  lévő ország se  tudja ellát i ég saját 
magát sem. Franciaország, Olaszország, és a többi, Mexikó: bármerre is megy az ember, 
azok az országok nem önfenntartóak. Miért? Mert az egyház mindenüket elvette. Ezért 
vetette ki magából ezt Oroszország. 
256 Figyeljétek meg, hogy mi történik. Én magam tudom ezt. Itt lent megállnék, és azt 
hinnétek, hogy az arany örömünneplése zajlik éppen, amikor halljuk a harangokat szólni. 
Itt meg jön egy szegény kis asszony az utcán, húzza maga után a lábát. Aztán jön egy 
apuka, karján egy bebugyolált kisbabával, és ketten vagy hárman is sírnak. Az asszony 
pedig eg  eghalt őért vezekelt. Hog  ő... Azt hitte, hog  ezért a e e juthat. Óh, 
micsoda szánalmas dolog! 
257 Aztán ott láttam állni... Itt jött... A gazdaságuk is alig van egyensúlyban tartva. Az 
egyház mindenüket elveszi. Mondjuk, hogy itt jön a kis Pancho. Pancho Frank, aki 
kő űves. És heti  pezót keres. Viszo t i d a  pezójára szüksége va  ahhoz, hog  
vehesse  agá ak eg  pár ipőt. Il e  az ő gazdaságuk. 
 És i va  akkor, ha ő kő űveské t és építő u kásként keres heti 20 pezót... Csak 
mondjuk ezt. Nem tudom, mennyit keres, de mondjuk, hogy ilyesmi a gazdaságuk, 
ennyire van egyensúlyban. 
258 Tehát Pancho heti 20 pezót keres. Itt jön viszont Chico - a neve azt jelenti: a kicsi -, 
ő is dolgozik, és heti  pezót keres. És van 10 gyermeke, akiket etetnie kell. Valaki viszont 
ott kopogtat az ajtaján, hogy elvegye az 5 pezóját, de 4 pezót mindenképpen, hogy egy 
hatal as ag  viaszg ert át vásárolja ak, a it a illió dollárt érő oltáro  éget ek el az ő 

ű eiért. Tessék! Ilyen a gazdaságuk egyensúlya. Így vannak azok az országok. Minden 
odakerül. Az egyház mindenüket elveszi. 
259 Eg szerűe  az eg ház kezé e  va , ez i de . Az övé. A zsidók pé zével és a 
szövetséggel. A Biblia mondja, hogy minden az övék lesz. És aztá  lesz ő a fe evad. 
Megszegi a szövetséget. Elrabolja és kitépi az asszony magvának maradékát, vizet lövell ki 
a szájából, és háborút indít. És ott lesz sírás, jajveszékelés és fogcsikorgatás. Ezzel egy 



idő e  pedig férjhez eg  a e asszo , di sőségben. Nehogy lemaradjatok róla, 
barátaim. Isten engem úgy segéljen, hogy én ott akarok lenni. Nem számít, mibe kerül. 
Ott akarok lenni. 
260 Fig eljük eg, hog  ezzel a törté éssel eg  idő e  - illetve éppe , ielőtt ez 
megtörténik, a földön -, Isten ígéretet tett. Hogy miközben a felekezetek 
összevisszaság a  az eg ás hitvallásai között lévő külö ségekről vitáz ak, Iste  
megígérte azt, hogy elküldi az igaz Ige egy igaz prófétáját. Egy olyan üzenettel, amely 
visszafordítja őket Iste  eredeti Igéjéhez, és az atyák hitéhez; amely a Szentlélek erejét 
hozza le az emberek közé. És az a hatalom felemeli a menyasszonyt mindezen dolgok 
felé, és eviszi őt oda ug a azzal az Igével. 
 Mt 28:20; Jn 14:12; Zsid 13:8 
261 Ugyanaz az Ige... Igazolja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
Íme, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És amiket én cselekszem, ti is 

azokat selekszitek. Veletek vag ok. Még eg  kis idő, és e  lát ak tö é, ert 
szervezkednek és szétoszlanak. De ti megláttok engem, mert veletek leszek. Sőt e etek 
leszek a világ végezetéig.  És azt o dta, hog  az Ő haragja o tatik ki, i dezek 
beteljesülése után. Itt vagyunk hát! 
262 Óh, Iste ! Ki soda hát az a fehér lovo  ülő lovas? Ne  vag tok vakok. Látjátok, ki ő. 
Az az antikrisztus és a egtévesztő lélek, aki sak e t és e t, és elopta agát. 
Látjátok, Iste  újra és újra egis étli ezt. Meg utatja őt, i t eg  fehér lovo  ülő 
lovast, aki a kezé e  tart eg  íjat, de ílvessző i s e e. Ő eg  átverés. Ni s 
hatalma. 
263 Azt mondod: - Az eg ház hatal a... Hol va  az? Mit si ál ak ők? Azt o dják: - Mi 
vag u k az eredeti g ülekezet... Az eredeti g ülekezet azo a  dé o okat űzött ki, 
betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott fel, látomásokat látott, és minden más 
dolgokat si ált. Hol va  ez ost? Látjátok az átverést? Íj, ílvessző élkül. Íg  igaz. 
264 De látjátok, a ikor Krisztus eljött, eg  kard jött ki az Ő szájá ól, i t eg  villá lás. 
Kiment, felemésztette az ellenségeit és kivetette az ördögöt. Minden mást elpusztított. 
Jött, és a ruhája széle véres volt, a combjára pedig az volt írva: Isten Igéje. Ámen. Itt jön 
az Ő seregével, a e ől jö . 
265 Az a fehér lovas végig itt volt a földö . Az a tikrisztus ól ássá változik át. Belőle 
lesz a hamis próféta. Látjátok, ő eg  a tikrisztuské t i dult el, eg  lélekké t. Aztá  eg  
ha is prófétává vált. Késő  pedig, a ikor az ördög kivettetik, ő lesz a testet öltött 
ördög. Háro  állo ás. Már az első e  is az ördög i dult el e e: az ördög lelke. Aztá  
egy hamis próféta lesz, eg  ha is ta  ta ítója. Utá a pedig ő lesz aga a testet öltött 
ördög, látjátok. Ez ő. És eg  idő e  azzal, hog  az ördög kivettetik a e ől és testet 
ölt egy emberben, a Szentlélek felmegy, és aztán lejön, testet öltve egy emberben. Óh, 
óh! Micsoda időszak! 
 Hol ap este, ha Iste  úg  akarja, jö  a ásodik pe sét. Szeretitek Őt? Most pedig, 
hiszitek ezt? Most kap solta  ki a ag ót. Halla i fogo  előle, tudjátok, és szá ítok is 
rá. Hadd mondjak neked valamit, testvérem. Életemben most tudom csak igazán, hogy a 
Lélek miért figyelmeztetett engem azzal a szervezettel kapcsolatban. 
 Jel 18:4 



 Hálás vagyok az Úrnak, amiért megmutatta nekem ezeket a dolgokat. Tudom, hogy 
ez az igazság. Itt va , kijele tve. Itt lovagol ő végig a koroko  át, íg előjö  itt, és 

eg utatja agát ol a  tökéletese , a e ire sak teheti, látjátok. Ez ő. Be ü ket 
pedig nem téveszt ez meg. Most már nyitva vannak a szemeitek. Maradjatok távol attól a 
dologtól. Szeressétek az Urat teljes szívetek ől, és aradjatok Vele. Ige , urai . Jöjjetek 
ki Babilonból! 
 

*** 


