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 Jó estét, barátaim. Álljunk fel egy percre imádságra, és hajtsuk meg a fejünket. 
1 Me yei Atyá k, iköz e  ezt a gyö yörű di séretet halljuk, arra go dolu k, 
Urunk, hogy közel vagy. És imádkozunk, hogy fogadj el bennünket ma este 
gyer ekeid ek, Uru k. Bo sásd eg i de  ű ü ket és törvé yszegésü ket és add 

ekü k az áldásaidat, ert szükség e  lévő e erek vagyu k. 
 És ebben a nagy órában, amelyben élünk... Évről-évre látjuk, hogy egyre sötétebb 
és sötétebb lesz a világ számára. Az Úr eljövetele pedig egyre világosabb és világosabb, 
a i t Ő kijele ti Magát az Igéjé e  és a eg utatkozásá a . Újra eljöttü k a este, 
Urunk, hogy megtartsuk ezt az összejövetelt. És hogy imádkozzunk Hozzád, hogy 
megnyisd nekünk ennek a könyvnek a harmadik pecsétjét, hogy megismerjük azt, és hogy 
tudjuk, mit kell tennünk, hogyan kell élnünk, és hogyan lehetünk jobb keresztények. 
 Imádkozom, Istenem, hogy minden nem keresztény emberrel ismertesd fel, hogy 
mennyire szükségük van Rád. Add meg ezt. És imádkozom, mennyei Atyám, hogy minden 
újjászületett keresztény felismerje azt, hogy közelebb kell élniük Hozzád, mint ahogyan 
korábban éltek, hogy mindnyájan legyünk a keresztény szeretet és hit egységében. 
 Add eg, Uru k, hogy közöttü k i de  eteg e er gyógyuljo  eg. Ők 
felismerik, hogy szükségük van Rád. És imádkozom, Atyám, hogy áldj meg mindent, amit 
a Te tiszteletedre és di sőségedre teszü k vagy o du k. Jézus evé e  kérjük ezt. 
Ámen. 
 Ma este újra összegyűltü k ezért, szerda esté , és ízu k a a , hogy az Úr 
hatal asa  kiö ti az áldásait az Ő Igéjére. Ma is úgy készülte , ahogya  szokta . Azo  
pró álta  go dolkoz i, hogy ilye  dolgokat vol a a leg egfelelő  el o da o , és 
hogy hogya  o dja  el őket. Aztá  pedig az Úrra tá aszkodta , hogy Ő adja eg 
nekem ennek a megírt Igének a magyarázatát és a jelentését. És hálás vagyok Neki azért, 
a it Ő tett velü k eze  a héte , hogy... A pe sétek eg yitása. És é ... 
 Talán jó lenne, ha vasár ap délelőtt... Tudjátok, sokszor... Ne  akarjuk, hogy 
félreértsenek bennünket, de tudjátok, ez történik. Tehát talán vasárnap reggel mindenki, 
aki ezzel kapcsolatban valamilyen kérdésen gondolkozik, írja le azt a kérdést, és tegye ide 
az asztalra szombat este. Így meg tudom nézni, hogy milyen kérdések vannak, és akkor 
talán vasárnap reggel tudok rájuk válaszolni, ha az Úr úgy akarja. Talán ez jobb volna, 
mint amit terveztünk, mert néha félreértés van, tudjátok; és így... Jobb az, ha egyenesbe 
hozom a dolgokat, tudjátok. Akkor az lesz, aminek lennie kell. 
2 Mert néha én... Valaki felhívott ma és azt mondta... Felhívott telefonon és tudni 
akarta, hogy igaz-e az, hogy amikor az elragadtatás megtörténik, akkor csak egy ember 
lesz Jeffersonville- ől és egy New York-ból, a többiek pedig a tengerentúlról. Úgyhogy 
én... Látjátok, félreértés volt. 



3 Aztán valaki azt mondta, hogy ha szombat este az Úr megadja nekünk az utolsó 
pe sétet, akkor Jézus ár itt lesz vasár ap délelőtt. Tehát ez egy... Látjátok, e ... Ez 

e  így va . Ne  tudjuk. Ha valaki azt o dja ektek, hogy Ő eljö , akkor tudjátok, hogy 
az illető ár eleve téved, ert ezt se ki e  tudja. De úgy akaru k a él i, i tha ár 
most megtörténne. 
 2Pét 3:8 
4 Egy kicsit most össze foglak zavarni benneteket, úgyhogy készüljetek fel erre. 
Hisze , hogy Jézus háro  per e  elül el fog jö i, az Ő ideje szeri t. Tudjátok, hogy az 

e yi idő úlva le e? K .  év úlva. Látjátok,  év sak egyetle  ap Neki, 
látjátok. Tehát amikor azt halljátok... Az apostol régen azt mondta: Elérkezett az idő . Itt: 
Elérkezett az idő.  Ezt mondta az apostol a Jelenések könyvében. Tudjátok, mikor volt 

az? Isten számára az csak a tegnapot jelenti: még csak két napot sem. És látjátok, ha 
három perc van még, ha három percen belül va  az Ő eljövetele - látjátok, az nekünk kb. 
30 év -, akkor ézzétek eg, hogy i az a háro  per  Neki. Ő ár felkelő e  va , hogy 
eljöjjön! Úgyhogy mi... 
5 Néha, a ikor itt olvassátok, Ő az Ige fogal ai szeri t eszél, e  a i fogal ai k 
szerint. Ha pedig é  tud á  azt, hogy Ő hol ap este fog eljö i, akkor hol ap készül ék, 
és kér é  Őt arra, hogy adja eg eke  a egyedik pe sétről szóló üze etet. Eljö ék 
ide, és prédikálnék, mint máskor. Látjátok? Minden nap pontosan azt akarom tenni, amit 
akkor te ék, ha Ő eljö e. És e  is tudok jo  helyet a találkozásra, i t a 
kötelességem helyét, miközben a kötelességemet végzem. Úgyhogy csak folytassuk 
tová , a íg Ő eljö . 
 Néha, amikor olvassuk... Legyetek nagyon alaposak. És amikor olvastok... 
Szerezzétek eg a ha gszalagokat, agyo  alaposa  hallgassátok eg őket, ert rajta 
lesz a hangszalagon. Lejátszották azokat a szalagokat, és azok tényleg nagyon jók és 
egyértel űek. Úgyhogy o a  tisztá a  eg lehet érte i. 
 Mindenki szereti Krisztust, remélem a este, hogy i de ki szereti Őt. El o do , 
hogy mi... Hogy néha mi zavarja össze az embereket: hogy valaki bejön, és nem hallotta a 
szolgálat első részét, látjátok. Bejö ek, és hallják, hogy visszautalu k vala ire, hogy 
olyan dolgot érintünk, ami korábba  ha gzott el. És ők hallják, a it itt el o du k, de 

e  hallották a ak az első részét. És akkor az egész dolog zavaros ekik. És akkor 
té yleg azt go dolják, hogy vala i eltérő dolgot o dtu k, pedig e . 
 Tehát ha van kérdésetek, amit nem értetek, csak írjátok le egy darab papírra. 
Mostantól kezdve szombat estig valamikor tegyétek az asztalra, én pedig vasárnap 
délelőtt egpró álok... Ha e  teljese  érthető vala i, és azt o djátok: - Kíváncsi 
vagyok, mit jelent ez itt. Nem értettem meg... Tudjátok, mire gondolok. Akkor próbálok 
válaszol i a kérdésekre vasár ap délelőtt, ha az Úr akarja. 
 Jel 6:5,6 
6 Ma este is ét e ől az áldott, öreg Igé ől fogu k olvas i, a . fejezet ől, és a 
este a harmadik pecsétet kezdjük el. Ez pedig az 5. vers, az 5. és a 6. vers. Holnap este 
pedig befejezzük a négy lovast: a fehér lovat, a vörös lovat, a fekete lovat és a fakó lovat. 
És ezt szeret é  el o da i, hogy i de  alkalo al, ég a délelőtt is erről... 
 Jel 6:5,6 



7 Nagyon, nagyon korán kelek fel és elkezdek imádkozni, ielőtt a dolgok kezde ek 
felkavarodni, és így imádkozom egész nap. De ma korán reggel a Szentlélek odajött, ahol 
é  volta . És teljese  egyértel űe  látta  ezt a ásik pe sétet eg yíl i, po tosa . Ő 
hall engem, tudom, és nagyon hálás vagyok. Csak emlékezzetek rá, hogy valami történik, 
és remélem, hogy ezt meg tudjátok ragadni. Látjátok? Valami történik. Csak szeretném 
egyszer próbára tenni ezt a gyülekezetet és meglátni, hogy meg tudnak-e ragadni valamit 

ég azelőtt, hogy az valójá a  egtörté e. E lékezzetek, emlékezzetek arra, amit 
mondtam nektek, és az Úr segítsen bennünket. 
 Most pedig, az 5. versben: 
  
 És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat azt 
mondta: Jöjj és lásd... Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki azon ült, egy 
mérleg volt a kezében. 
 És hallék a négy lelkes állat közül egy hangot, amely azt mondta: A búzának 
mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajat ne 
bántsd.  
 
8 Most pedig adjunk sak egy kis hátteret ehhez a ár átvett pe sétek ől, ert 
ahhoz hasonlóan, ahogyan a gyülekezeti korszakoknál tettük, próbálunk hátteret adni, 
hogy tudjunk átívelni ehhez. Így vannak a korszakok is valójában az Igében - egyik átível a 
másikba. Így, mint a létra ászás, vagy i t a lép ső  járás: a elyik le t va , az jö  fel a 

ásik elé egy lép sőfokra való fellépéskor. 
9 Most pedig, ez a lepecsételt... Ez a megváltás könyve, lepecsételve. Mindenki érti 
ezt? És ezt a könyvet hét pecsét pecsételi le. Ez egy hét pecsétes könyv, látjátok. 
E lékezzetek rá, hogy hogya  á rázoltuk ezt ektek, Jere iás kö yvé ől és a tö i 
példákkal. Most ők... A ikor voltak... Az e erek így jegyezték fel az írásukat egy papírra 
- illetve nem papírra -, és aztán eltakarták azt, mivel így feltekercselték. Most, ez... És 
aztá  a végé  így ézett ki. Ez eg evezi, hogy i va  ott e t. Aztá  a következő 
ugya ilye  szerepet tölt e. Ugya így fel va  teker selve, így gö gyölődik fel. Aztá  a 
végé  fel kell tör i a következőt, és akkor ott marad egy másik. Tehát ez volt a hét 
pecsétes könyv. 
10 Ne  sokkal ezelőttig e  voltak olya  kö yvei k, i t a. A kö yvek a régi 
idők e  teker sek voltak. Fel voltak teker selve. A ikor pedig az e erek a tartal át 
keresték, vagy bármi ilyen... Ha a Biblia fel volna tekercselve és ti Ézsaiás könyvét 
akarnátok elolvasni, akkor Ézsaiás könyvénél kigöngyölnétek a tekercset, és elolvasnátok. 
Ez pedig a megváltás hét pecsétes könyve. 
11 Látjuk, hogy a Bárá y lép elő, kiveszi a kö yvet a tró o  ülő kezé ől, és feltöri a 
pecséteket, és megnyitja a pecséteket az embereknek. A négy lelkes állat, akik ott ültek, 
akikről a gyülekezeti korok a  eszéltü k - ugyanaz a négy lelkes állat, végig meg lehet 
talál i őket az Igé e  -, és ők azok, akik ejele tik ezek ek a pecséteknek a feltörését. 
Most pedig... Látjuk, hogy ez a megváltás könyve. 
 Jel 3:21 
12 Aztán visszamentünk és megnéztük a rokon megváltót, és megnéztük, hogy mi volt 
a munkája. És mindezek az évek alatt Krisztus végezte a rokon megváltó munkáját. 



Mindazok, akik értik ezt, o dja ak á e t. Ő végzi a roko  egváltó u káját, de eljö  
ajd az idő, a ikor a egváltás u kája véget ér. A ikor pedig efejeződik a egváltás 
u kája, Ő elhagyja Iste  tró ját, ahol ost ül. Az e  az Ő tró ja. Aki győz, egado  

a ak, hogy az é  királyiszéke e üljö  vele , a i t é  is győzte  és ülte  az é  
Atyá al az ő királyiszéké e.  Az e  az Ő tró ja. Az a lélek-Istenhez tartozik. 
Krisztushoz, a Bárá yhoz, Hozzá e  tartozik. Ő a testet öltött Iste , aki ugya az az Iste , 
testben. 
 Jel 5:2 
13 Most Ő felkel a tró ról. Először ki e t a kérdés: Ki soda képes előáll i és kéz e 
venni a megváltásnak eme könyvét?  Mert a megváltás egész terve Ádámtól kezdve, 
minden, amit Ádám elveszített... Ádámig semmi sem veszett el, Ádám után pedig minden 
elveszett lett a földö . A földi tere tés ől i de  elveszetté lett, és i de  elesett 
Ádámmal. Átment azon a szakadékon, amelyen senki nem tud visszajönni. Egyáltalán 
nincs visszaút. Amikor az ember vétkezett, elhagyta az utat... Nem hagyott magának 
visszautat. 
 Jel 5:3,5 
14 A ikor pedig ez a kérdés elha gzott, Já os, a kijele tő - a próféta János -, ott volt a 
látomásban és látta azt. És senki a Mennyben, senki a földön, senki a Mennyben és 
egyáltalán senki nem volt méltó még arra sem, hogy ránézzen arra a könyvre, látjátok. 
Csak go doljatok ele! Ekkor lép elő a Bárá y, és kezé e veszi a kö yvet. Já os ak azt 
mondták, hogy ne sírjon tovább. Azt mondta: Győzött a Júda törzsé ől való Oroszlá , Ő 
kézbe veheti a könyvet és felnyithatja azt!  Ezért János odafordult, hogy megnézzen egy 
oroszlánt, és közben egy Bárányt látott. A vén azt mondta... Egy Oroszlá  győzött!  De 
a ikor Já os oda e t eg éz i, akkor egy Bárá yt látott előjö i a tró tól.  
15 Ezt e  vette észre korá a . Miért? Mert Ő ott volt... A közbenjárói munkáját 
végezte, vérzett az emberekért, közbenjárt az emberekért egészen addig, amíg az utolsó 
lélek soul  is ejött, aki e e volt a Bárá y életkö yvé e  a világ tere tése előtt óta. 
Csak annyian lesznek, és több nem. Ennyi. A többiek nem is akarnak majd bejönni. Nincs 
vágyuk arra, hogy bejöjjenek. 
16 Tehát amikor az utolsó lélek (soul) is bejön, akkor ér véget a megváltás ideje. Akkor 
a Bárá y előlép, hogy követelje a jogát arra, a it egváltott, és ez a teljes tere tés. A 
föld és i de  Őhozzá tartozik, látjátok. A saját vérével váltotta eg. És a ikor Ő előjött, 
hogy a kezé e vegye ezt a kö yvet és fel yissa azt, óh, ők... Já os e  sírt tö é. 
Odanézett, és ez a Bárány egy megölt Bárány volt. Ez... Már megölték, és újra élt. 
 Ruth 2:-; Ruth 3:-; Ruth 4:- 
17 Most látjuk azt, hogy egy megölt bárány az egy véres bárány: mindenütt vérzik. 
Megölték. Miután megölték, feltámadt, és ott ül a trónon. Mondjuk, a trón mögött, így. 
Közbenjár mindazokért a lelkekért (soul), akik bejönnek. Aztán amikor az utolsó is bejött 
és ez elvégeztetett, ég akkor is Iste  tartotta a egváltás kö yvét a kezé e , látjátok. Ő 
tehát most a rokon megváltó munkáját végzi. Mint ahogy Boáz lement oda, Ruth pedig 
ott ült és várt, amíg Boáz...Illetve Boáz végezte a rokon megváltói munkát. 
 Ruth 4:7,8 
18 E lékeztek rá, hogy e régi e  erről prédikálta ? Ruth kalászt szedegetett, aztá  
Ruth... És tette a többi dolgát, és így tovább, és a legutolsó dolga az volt Ruth-nak, hogy 



várjon - emlékeztek rá, hogy hogyan hasonlítottam ezt össze a gyülekezettel -, miközben 
Boáz el e t, hogy elvégezze a roko  egváltó feladatát. Megtette. Lerúgta a ipőjét, 
bizonyságot tett, megváltotta Naomit és ezáltal megkapta Ruth-ot. 
 Tehát Ruth sak várakozott, ert ő addigra ár u kálkodott. Megtette 
mindezeket a dolgokat, és akkor már csak várakozott. És akkor, amikor... A Gyülekezet 
várakozik, pihen - soka , a legtö e  előle a föld porá a  va ak -, iköz e  Ő végzi a 
roko  egváltó u káját. A világ egyre rossza á válik, a ű  sokasodik, és vele együtt a 
betegség, a bajok, a halál és a fájdalom. Az istentelen férfiak és az istentelen asszonyok 
sor a  eghal ak. Fele észti őket a rák és i de  ás, a ikor e  tud ak fel utat i 
elege dő hitet ahhoz, hogy ki yúlja ak oda és egragadják azt. 
 Jel 5:9 
19 Most figyeljetek. Viszo t azutá , hogy i dezek ek vége va , iutá  efejeződik 
az Ő köz e járása, Ő előjö  és kiveszi a kö yvet az Ő kezé ől. Aztá  Já os és i de  ás 
a Me y e , és az oltár alatt lévő lelkek soul  elkezde ek kiáltozni. Ezt újra látjuk a 
hatodik pecsétben. Mennyire örvendeztek, és leborultak - a vének -, és kiöntötték a 
sze tek i ádságait! Az oltár alatt lévő lelkek soul  kiáltottak: Méltó vagy, mert 
megváltottál bennünket Istennek, és visszatérünk majd a földre, hogy ott éljünk 
királyokként és papokként.  Óh, hatalmas volt... 
 És János azt mondta, hogy a Mennyben mindenki, a föld alatt mindenki, és minden 
halotta őt, a i t agasztalta Iste t ezért. Biztos, hogy Já os ott találta az ő evét, 
tudjátok... Mindaz az idő... 
 Jel 5:9 
20 Aztán azt mondta: Méltó rá, hogy kezébe vegye a megváltás könyvét.  Hiszen az 

ár e  a írához tartozik, ha e  a egváltóhoz, és Ő való a  elvégezte a egváltás 
munkáját. 
 Jel 10:7 
21 Ő ost eg utatja a gyülekezet ek, hogy it tett. Látjátok? Aztán csak veszi... De 
a könyv be van csukva. Senki sem tudta. Tudták, hogy a megváltás könyve az, de majd 
csak az utolsó napokban lesz kijelentve. A Jelenések 10 szerint a hetedik angyal kapja meg 
az erről szóló üze etet, ert ott az áll, hogy a hetedik angyal hangjának idejében... 
Amikor a hetedik angyal szól, akkorra fognak elvégeztetni Isten titkai. Aztán miután ez 
kijele tésre került, egy A gyal jö  le a e y ől: ez volt Krisztus. E lékezzü k rá, hogy 
ez az angyal a földön van: egy hírnök. 
 Jel 10:- 
22 Lejön Krisztus - látjátok Őt a Jele ések -ben -, egyik lábát a földre teszi, a másikat 
a te gerre. Szivárvá y va  a feje fölött, a sze ei és a lá ai olya ok, i t a tűz, fele eli a 
kezét és egesküszik Őrá, aki örökkö -örökké él a trónon, hogy ne  lesz tö é idő. 
 Jel 10:4 
23 Amikor pedig esküt tesz erre, hét mennydörgés bocsátja ki a hangját, és az író... 
A ikor Já os felvitetett, eki le kellett ír ia, a it látott. Elkezdte leír i. De Ő azt o dta: 
Ne írd le, mert... Ezt ne írd le. Ez egy...  Azt mondta: Pecsételd be.  Hogyan? Pecsételd 

be; ne mondd el.  Látjátok? Ki lesz jelentve, de még ebben a megírt Igében sincs benne. 
 Jel 6:2 



24 A ikor Ő elkezdte eg yit i a pe séteket, látjuk, hogy i d yája  eltű ődtek. 
A ikor fel yitotta az első pe sétet, János erre gondolt: - Most azt fogja mondani, hogy X. 
Y. ül a trónra, a másik személy ezt fogja tenni, a harmadik pedig amazt teszi majd... De a 
következőről volt szó: egy fehér ló jött elő, rajta egy lovassal. A kezé e  íj volt, és késő  
koronát kapott... Ennyit mondott. Ez minden. 
 Jel 6:4 
25 Aztán a Bárány ismét visszafordult és felnyitott egy másik pecsétet, és ott meg egy 
vörös ló e t ki a rajta ülő lovassal. Volt ála... Egy kardot kapott, és há orút hozott, és 
nagy hatalmat kapott ahhoz, hogy elvegye a ékét a földről, és hogy az e erek egy ást 
gyilkolják. Ez egy... Még ez is egy rejtélyes dolog volt, amikor felnyitotta ezt a pecsétet, 
igaz? És ez így egy tová , és az áll ott, hogy a hét e ydörgés előtti apo  i de  
titok kijelentésre kerül. 
26 Most figyeljetek. Aztán látjuk, amint tanulmányoztuk ezt, hogy a korokon át voltak 
reformátoraink. Nem próféták: reformátorok. Mindegyik hivatás a maga feladatát végzi. 
Éppen úgy, mint ahogyan egy telefonközpontosként dolgozó férfi... Ő e  igazá  egy 

űszerész. Egy ki sit lehet, hogy ért hozzá. Például, ha valaki a telefo vo alakat javítja, 
akkor természetesen... Ha van egy ember, aki a telefonpóznáknak ássa a gödreit, de még 
soha nem foglalkozott a telefonvonalakkal, akkor jobban teszi, ha nem is nyúl a 
vezetékekhez. De lehet, hogy egy egyszerű  toldási u kát, vagy vala i ehhez haso lót 
el tud végezni. 
27 Amikor viszont az igazi dolgot kell kijelenteni a gyülekezet utolsó részének utolsó 

apjai a , Iste  erre az időre o dta azt, hogy elküldi nekünk az Ige szerint azt - amint 
mi is végigkerestük ezt -, akiről előre eg o dta, hogy Illés lelke fog visszatér i a a  a 
személyben. 
28 Azt hisze , hogy ez a yira tisztá  érthető... És várjuk, hogy ez egtörté je , hogy 
valahol egy felkent személy lépjen színre. Sok fanatikusról meg mindenféle más dolgokról 
fogtok halla i, de ők sak pró álják... Az ördög pró álja eg elterel i az igazitól, a ikor... 
Látjátok? De ez a sze ély egfelelőe  azo osítva lesz. Tudjátok, ilye  volt Illés. 
Figyeljétek, és tudni fogjátok. A választottak tudni fogják, a többiek nem. Bizony nem. Sok 
millió mérfölddel melléfognak majd. 
29 Mindezt már átvettük, és beszéltünk arról, hogy mennyire nem ismerték fel 
Keresztelő Já ost, hogy e yire e  is erték fel Illést, hogy mennyire nem ismerték 
fel Jézust, hogy e yire e  is erték fel őket egész idő alatt. És ugya így lesz ek 
ezutá  is, ert a Bi lia o dja, hogy így lesz. Tehát a a  az adott idő e  ez agyo  
alázatos lesz. A yira egyszerű lesz. És éppe  ezért fog ak az e erek eles i tőle. 
Túlságosa  egyszerű lesz ekik. Meglátjuk, hogy i dig akkor, a ikor az e erek 
okosak, űveltek, agy tudásúak, akkor ők egyszerűe ... Po tosa  ez az a fajta, akik e  
ismerik fel, látjátok. 
30 Jézus soha nem ilyen embereket választott, hogy a ta ítvá yai legye ek. Ő 
tanulatlan embereket választott: halászokat, és akiknek senkijük sem kapcsolódott 
gyülekezetekhez és ás dolgokhoz. Átlagos e ereket vett: vá szedőket, 
föld űveseket, halászokat, és így tová , hogy az Ő u káját végezzék, látjátok, ert ők 
se it e  tud ak. Így ki tud hoz i előlük vala it, látjátok. A íg tudják azt, hogy ők 
semmik, addig Isten tud munkálkodni. De amikor elérnek oda, hogy azt gondolják, hogy 



tud ak ők vala it, akkor va  az, hogy se it e  tud ak abból, amit tudniuk kellene. 
Ezt mondja a Biblia. Ezt látjuk. 
31 És látjuk azt, hogy ezeknek a titkoknak kijelentést kell nyerniük. Miért van az, hogy 
ezek a többi emberek - Wesley, Luther, és a agy refor átorok, akik előhozták a 
megigazulást, a megsze telődést, a pü kösdi kort a Sze tlélek keresztséggel, és ezeket a 
dolgokat -, iért e  ragadták eg ők ezeket az üze eteket? Miért e  kapták eg ők? 
Mert reformátorok voltak, látjátok. 
 Mt 28:19; ApCsel 2:38 
32 Éppen úgy, mint ahogyan a másik oldalt nézve, voltak emberek, akik... Hatalmuk 
volt, mint a királyoknak, de nem voltak királyok. Látjátok? Mindenben észre kell vennünk 
a Biblia fogalmait, látjátok. Most figyeljetek. Ezért van az, hogy a megigazulással 
kapcsolatos titokzatos rész hiányzó végei, a megsze telődés titokzatos részé ek hiá yzó 
végei, és a Szentlélek keresztség titokzatos részének hiányzó végei... Milyen volt... Éva 
almát evett, gránátalmát, vagy valami mást, látjátok? Mi volt a kígyó magva? A keresztség 
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében helyes-e, vagy pedig az Úr Jézus nevében? És óh, több 
száz ilyen dolog maradt meg nyitva maradt végekkel. 
33 Aztán az utolsó órában jön el ez az ember, és kijelenti a dolgokat, látjátok, 
felgö gyöli az Írásokat. Megfelelőe  azo osítva lesz. Ige , ura . Ne  egy nagy valami 
lesz. Úgy tű ik itt a Bi liá a , i tha egy agy vala i le e. 
34 Me yivel agyo  volt az, a ikor Keresztelő Já os ak kellett le e ie oda, és 
keresztel i? Csak go doljatok ele, a próféták... Ézsaiásig vissza e őleg, Malakiás és a 
többiek beszéltek róla, amikor eljön. És amikor eljött - csak egy magányos, öreg, 
ta ulatla  e er volt, szőrős ar al, orzos hajjal, és egy agy dara  juh őrrel tekerte 
magát körül. Egyáltalán semmi iskolázottság: életében egyetlen napig sem járt iskolába, 
ame yire tudjuk. Előjött a pusztaság ól - még csak szószékhez sem hívták -, és oda állt ki 
a Jordán folyóhoz, és elkezdte megtérésre hívni az embereket. El tudjátok képzelni? 
 Ézs 40:4; Lk 3:5 
35 A Biblia mondja, hogy minden annyira hatalmas lesz azon a napon, hogy minden 
magas hely alacsonnyá tétetik, és minden alacsony hely magassá tétetik - igen, uram -, és 

i de  gö sörtös hely si ává tétetik. Maga  elé képzele  őket, a i t arra go dol ak, 
hogy Keresztelő Já os szí re lép ajd, vagy Krisztus ak ez a agy előfutára, és egye essé 
teszi az egész pusztaságot, és hogy az egész pusztaság ismét zöldellni fog majd, látjátok. 
 Mt 17:10; Mk 9:11 
36 Úgy képzelem, hogy akkor is minden ki volt gondolva, mint ahogyan nálunk ma. 
Pedig az egész dolog annyira alázatos volt, hogy még maguk az apostolok sem ismerték 
fel! Azt mondták: Miért mondják az Írások, hogy...? Te most mész fel, hogy áldozatot 
hozzál. Miért o dják akkor az Írások, hogy Illés ek kell elő  eljö ie?  
 

Mt 17:11,12; Mk 9:12,13 
37 Azt mondta: Ő ár eljött, és ti nem is tudtátok.  Az ember Fiával is ugyanígy lesz. 
De Ő azt o dta: Já os azt tette, a i eg volt írva róla, és ők azt tették vele, a it 
akartak.  És azt mondta: Így kell majd az ember Fiának is szenvednie.  
38 Hiszen az egész zsidó nemzetnek is talán kevesebb, mint az egyharmada tudta, 
hogy Jézus a földön volt. Hallottak talán valami fanatikusról valahol az országban, de 



egyáltalán nem figyeltek fel rá, csak ment minden tovább. Ő az övéihez jött el, és az övéi 
e  fogadták Őt e.  

39 Itt va  az, ahol hisze , hogy ég... Ne  azt o dja, hogy Ő titok a  jö  el. De az 
elragadtatás egy titok lesz! Ha pedig ilye  agy titok volt az, hogy Ő eljött, akkor 
mennyivel inkább nem tudnak majd az emberek az elragadtatásról! Nem fogják tudni. 
Egyenesen azt fogják mondani: - Azt hittem, hogy lennie kell majd egy elragadtatásnak, 

ielőtt ez a agy ítélet sújtja a földet! 
 Ő azt o dta: Már megtörtént, és nem is tudtatok róla.  
40 Olyan lesz... Mint egy tolvaj az éjszakában. Mint egy könyv, amit olvastam. 
Tudjátok... Mi is volt a címe? Rómeó és Júlia, ez volt az? Valami... Egy létrát támasztott a 
ház falához - már régen olvastam -, eljött, és... Kivitte őt o a  éjszaka. 
 1Kor 15:52 
41 Így fog ez megtörténni, és aztán már el is múlik. Nem fognak leküldeni egy csoport 
angyalt, hogy ásókkal a kezükben ássák ki a sírokat. A Biblia azt mondja, hogy egy 
szempillantás alatt elváltozunk, csak egy szempillantás alatt. Ilyen gyorsan fog 
megtörténni. 
42 Csak o djuk, hogy valaki eltű ik. Úgy képzelem, hogy ha át tudnánk ma kutatni a 
világot, akkor a földről apo ta eltű ik  e er. Se it e  tud ak róla. Egyszerűe  
sak eltű tek. Ne  túl soka  lesz ek e e a a  az elragadtatás a . 

 1Pét 3:20 
43 Nem akarlak megijeszteni benneteket, és nem gondolom, hogy így van, csak azt 
szeret é  ektek el o da i, a it Ő o dott. És ti agatok is tudjátok. Amint Noé 
napjaiban volt, amikor nyolc lélek (soul) tartatott meg víz által...  Nyolc lélek (soul) a 
világból... Tartatott meg víz által. 
44 Azt mondod: - Óh, óh, akkor nincs is szükség rá, hogy megpróbáljam... Ez mutatja, 
hogy nincs meg neked az a hit, amire szükséged van. Ha csak egy lesz, akkor az én leszek, 

ert hiszek Ő e e. Így akarjál hi i. - Én leszek az... Bizo y. A yira közel akarok él i Ő 
hozzá... Tudom, hogy elvisz engem, amikor eljön. Hiszem. Ha mindenki más is lemarad 
róla, é  ott leszek, az Ő kegyel é ől, ert egígérte eke . És tudo , hogy ott leszek, 

ert Ő e  hazudhat. És tudo , hogy a lelke  soul  és az élete  ta úskod ak erről, és 
én próbálok minden nap úgy élni, mintha ma jönne el. Ezért én leszek az az egy. Így 
akarjál érezni. Ha nyolc lesz, akkor én leszek az egyik a nyolc közül. Ha 500 lesz, akkor én 
leszek az egyik az 500 közül. Nem ismerem a többieket, de én leszek az egyik az 500 
közül. Értitek? 
45 Így akarjatok emlékezni rá. Ha nem így emlékeztek rá, akkor valami nincs rendben a 
hitetekkel, látjátok. Akkor nem vagytok biztosak benne, hogy megtartattatok-e. Akkor 
csak találgattok vele kapcsolatban. Ne tegyétek. 
 Rendben, nem is jutunk el ehhez a pecséthez, ugye? Rendben. Szeretném, ha 
minden este... Nem tudom, hogy bánjátok-e, hogy elvesze  az időtöket. Egy ki sit 
korábban is befejezhetnénk. Sok minden van... 
46 Ezeknek a pecséteknek a kijelentésében, emlékezzünk, tényleg csak egyetlen vers 
va . Az első vers kihirdeti. A ásodik vers... A legtö  ko e tár szeri t, e ek az 
olvasása... Az ő go dolataik olvasása. És é  i dig hitte , i t ahogya  ajd e  
mindnyájan hiszik, hogy az első lovas a korai gyülekezet volt. De a ikor a Sze tlélek 



kijelentette ezt, az teljesen ellentmondott neki. És így annyit tesz, hogy megmutatja, mi 
az. Aztán megpróbálom... 
47 Számomra ez nagyon szent. Ezért válaszolnám meg inkább a kérdéseket, hogy 
mindenki ek világos is erete legye  erről, és a kazettáko  is, hogy i de ki egértse, 
látjátok. Mi de  este pró álok egy időt a háttér egadásával tölte i, hogy... A esiető, 
tolakodó e erek, és... Ne  kelle e ezt te i, látjátok. De a ikor ez... E eri lé yekről 
van szó, és meleg van itt bent, és nyugtalanok vagyunk. De nagyon, nagyon 
fegyelmezettek vagytok. Ezen az összejövetelen láttam a Gyülekezeti Ház embereit a 
legjobban viselkedni - csendben ülnek, az anyukák kiviszik a kisbabákat a babaszobába, 
amikor elkezdenek sírni -, nagyon szép rend van. 
48 De próbálom a hátteret megadni, amíg meg nem érzem a Lélek kenetét magamon, 
hogy elmondjam ezeket a szavakat. Hogy elmondjam, ami ki lett jelentve nekem. És aztán 
ha valahol... Ahogy ezt teszem, ha valahol hibát követek el, itt az e erek előtt, akkor Ő 
azt kijavítja majd nekem. Mert úgy akarom, hogy helyes legyen. Nincs szükség arra, hogy 
csak azt vegyük, amit úgy elképzelünk. Van valami, ami helyes, és mi azt akarjuk. Azt 
akarjuk, hogy Isten azt adja meg nekünk, ami helyes. 
49 Tehát vettük ezeket a lovasokat, a i t feljöttek. Az első ló... Most... Felis ertük, 
hogy az volt az a tikrisztus, a ely előjött. Aztá  teg ap este láttuk, hogy ugya az a 
személy, aki a fehér lovon ment ki antikrisztusként, tegnap este egy karddal a kezében 
lovagolt, és ölte az embereket. 
50 Mi dig a ter észet szeri tiről és a lelkiről va  szó. És a gyülekezet kedvéért 
szeretném a mintáját megadni - e ek a pe sét ek a eg yitása előtt -, a it Ő adott 
nekem. Leírtam ide magamnak. Több igevers is van itt, hét vagy nyolc oldalon, és amint 
utalok rájuk... Figyeljetek. Egy i tát akarok ad i a gyülekezetről, és a yira 
egyértel űvé te i, hogy egyszerűe  uszáj legye  eglát otok, látjátok. 
51 Volt tehát egy természet szerinti menyasszony az Édenkertben. Emlékeztek rá 
teg ap estéről, a ter észet szeri ti e yasszo yra? Ő volt Ádá  kedvese. Még e  a 
felesége, ert akkor ég e  is erte őt feleségeké t. Éppe  úgy, i t ahogya  Mária 
József felesége volt, de ég e  is erte őt úgy. Ő pedig állapotos volt. Még ielőtt 
Ádá  is erte vol a őt feleségeké t, ég sak a e yasszo ya volt. Re d e . És látjuk, 
hogy Isten... Éva elesett az Édenkertben, mert nem ragaszkodott Isten Igéjéhez.  
52 Isten pedig tudta, hogy a Sátán el lesz engedve közöttük, ezért adott nekik egy 
helyet, a i ögött aradhattak, a ely az erődjük lehetett. És ki is erhet e jo  helyet 
a egerősítésre, i t Iste , a ikor Ő a saját gyer ekeire pró ált eg vigyáz i? Ha é  
akarnék vigyázni az én kis Joseph (József) fiamra, testvérem, mindent... És tudnám, hogy 
az élete függ tőle, akkor... És... Ha egtehet é ... Ha egy  éter vastag eto fal le e 
a legjobb dolog a védelmére, akkor én biztosan egy 20 méter vastag falat építenék. 
 Jn 15:7 
53 Ha pedig ilyet tudok gondolni a kisfiammal kapcsolatban - pedig hiszem, hogy egy 
gyer ek eg e tetik, ha az ő hala dó élete elvész is -, akkor mennyivel inkább gondol 
ilyet Iste  az Ő gyer ekéről, aki örökre elveszhet! Mi ögé állítsa a gyer ekét? A saját 
Igéje ögé állította őt. A íg az Igé e  vagy, izto ságban vagy. Ha bennem lakoztok és 
az én igéim bennetek lakoznak, akkor kérjetek, amit akartok...  Ez az: az Ige. 



54 Tehát Éva a kertben sétálgatott, és összetalálkozott a kígyóval - nagyon igényes 
egjele ésű illető volt -, és... A kígyó elkezdett... Ő a másik oldalon volt. Isten 

alázatosságban lakozik, él és munkálkodik. Soha nem máshogy. Az a kis alázatos hölgy 
tehát ott sétált, a Sátán pedig egy bölcs, ravasz, jólöltözött személyként jött oda hozzá. És 
el akarta adni Évának a programját. Amíg... Nem számított, hogy mennyire jött közel 
hozzá a Sátá , ert a íg sak Éva eze  Ige ögött aradt, addig ő teljese  re d e  volt. 
Úgyhogy hadd tegyen csak a Sátán, amit akar, ti csak maradjatok az Igével. Akkor nem 
számít. Ha azt mondja: - Hiszen beteg vagy... 
 Ézs 53:5 

 - Az Ő se ei e  va  gyógyuláso ... 
 - Hiszen meg fogsz halni... 
 - Ő újra feltá aszt e ge ... 
 Mt 14:1- 
55 Látjátok, csak maradjatok az Ige mögött, ez minden. Krisztus Maga is az Igéhez 
fordult vissza: Meg van írva...  Tehát maradjatok az Ige mögött. Éva azonban elkezdett 
engedni. Nem engedte el az egészet, csak egy kis kifejezést engedett el. És ezt akarta 
elérni nála a Sátán. Kihozta Évát Isten ígérete mögül az érveléssel. Soha ne próbáljatok 
meg érvelgetni Isten Igéjével kapcsolatban. Csak higgyétek! Tehát Éva kilépett onnan, és 

ielőtt Ádá  oda e t vol a hozzá, i t feleségéhez, őt ár eggyalázta a Sátá ! És 
Éva... 
56 És észrevettétek? Krisztus ugya ezt tette. Po tosa . A egváltáshoz először is 
Istennek kellett ott lennie. Észrevettétek? Mielőtt Mária hozzá e t vol a Józsefhez, a 
Szentlélek már odament Máriához. Ámen. Értitek? Ott jött el a megváltó. 
57 Figyeljétek meg tehát, hogy a természet szerinti asszony elesett, és Isten utat 
készített eki a egváltásra. Bár ő elesett, Iste  utat készített. Ez volt tehát az első 

e yasszo y a földö : elesett, ielőtt ő és a férje összeházasodtak vol a. Elesett az 
érvelés... Az érvelés által. Ahelyett, hogy az Igével maradt volna, elesett. És a halálért 
esett el, az örök elválasztottságba. És ebbe az elesésbe magával ragadta a férjét és 
minden mást is, ami a földön volt. Elesett. 
58 Most pedig... De Isten, teljes lévén irgalomban, utat készített annak az asszonynak 
a egváltására. És ost ígéretet tett eki. El o dta eki, hogy vala ikor a jövő e  újra 
eljön majd hozzá az igaz Ige, hogy majd újra megismeri az igaz Igét. Emlékezzünk erre, 

ert egígérte az asszo yo  keresztül eljövő Krisztust, és Krisztus az Ige. 
 Jn 1:1,14 
59 Szent János 1. fejezet: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennel volt, és az Ige volt 
Isten. (...) És az Ige testté lett és velünk lakozott...  Iste  velü k lakozott test e . Ő volt az 
Ige. Mielőtt egy szóvá word: Ige, szó) lesz, az egy gondolat, a gondolatot pedig meg kell 
teremteni. Rendben. Tehát Isten gondolatai akkor váltak teremtéssé, amikor kimondattak 
egy szó által. Ekkor utatja ő azt e eked, i t go dolatot, az Ő go dolatát. És a ikor 
az ki van jelentve neked, akkor az még mindig egy gondolat, egészen addig, amíg ki nem 
mondod. 
 2Móz 8:21; Mt 17:20; Mk 11:23 
60 Ezért van... Mózes kiment imádkozni - körülötte az a tűzoszlop -, Ő pedig azt 
mondta: Me j és e eld fel a otodat kelet felé és szólítsd elő a öglyöket.  Nem voltak 



öglyök, ő azo a  e t, feltartotta a otot és azt o dta: Legyenek itt a böglyök.  
Még egyáltalán nem voltak ott legyek. Mózes visszament. De a szó, Isten gondolata, 
addigra már ki lett mondva. Az egy szó; ezért annak meg kell történnie. Hát nem látjátok, 
ahol Jézus azt mondta: Ha azt mondjátok ennek a hegynek... ? Nem azt mondta: Ha azt 
mondom én...  Hanem azt mondta: Ha azt mondjátok ennek a hegynek: Menj odébb...  
61 És először azt lehetett lát i, go dolo  - Mózes idejében -, hogy egy jó nagy zöld 

ögöly elkezdett ott zü ög i, egy idő utá  pedig  kiló ögöly volt ott 
négyzetméterenként, látjátok. Ho a  jöttek? Iste  tere tette őket! Ne  látjátok? 
62 Isten elpusztíthatná ezt a világot szúnyogokkal ma este, ha akarná. Egészen a holdig 
halmozhatná fel a szúnyogokat. Csak annyit kellene tennie hozzá, hogy azt mondja: 
Legyenek szúnyogok, egészen a holdig.  Csak ennyibe telne az egész. Semmi vegyszer, 

vagy más dolog nem kellene hozzá. Csak sokasodnának, sokasodnának és sokasodnának, 
látjátok.  
63 Ő képes egte i, a it eg akar te i. Ő Iste , a tere tő. Csak a yit kell te ie, 
hogy ki o dja azt a dolgot. Így va . Ő a tere tő. Ha sak fel tud á k is er i, hogy 

e yire hatal as Ő... Egyszerűe  sak egteszi azt, a it eg akar te i. Ott fe t ül és 
nézi az embereket, ezek a kis tanárok meg okoskodnak és azt mondják: - Nincs Isten... 
Meg minden ilyen dolgokat. Hiszen ugyanolyan, mint amilyen Bábelben volt. Bábel. 
64 Tehát látjuk azt, hogy Iste  azt o dta Évá ak, hogy ilye  hosszú idő utá : - Az Ige 
visszajön hozzád... Hogyan esett el Éva? Szeretném, ha az én osztályom kimondaná ezt. 
Mitől esett el? Mitől esett el Éva? Az Igétől esett el. Így va ? Az Igétől. És Isten azt 

o dta, hogy Ő utat készít, hogy egváltsa őt, újra vissza az Igéhez. Re d e . Ilye  
hosszú idő utá  az Ige egi t is ertté lesz szá ára. Re d e . Az Ige egy élért jö . 
Ragaszkodjatok nagyon szorosan ahhoz, amit mondok. Az Ige egy célért jött hozzá: ez a 

egváltás. Re d e . Addig azo a  volt egy helyettesítője, aki addig u kálkodott, 
amíg az eredeti Ige ideje el nem érkezett. Világosan értitek ezt? 
65 Azt o dta eki, hogy az Ige is ét eljö  hozzá. De addig az időig adott eki egy 
helyettesítést, a íg az az idő el e  érkezik. Tehát adott eki egy áldozatot, a i 
helyettesíti azt a vért. Az a vér pedig bikák és juhok vére volt, kecskéké és más dolgoké; 
de az e  vette el az ő ű ét, látjátok. Csak elfedezte a ű ét. Egyáltalá  e  vette el: 
csak elfedezte. Mert az egy állat vére volt, és egy állat vérében egy állat élete van. Az egy 
helyettesítés volt, amíg az igazi - most nagyon figyeljetek - a valódi, emberi vér, amilyen 
az emberi lények lennének, testet öltött. Isten! Nemi közösülés nélkül, szűze  - a szűz 
általi születés végezte el. 
 1Móz 3:15 
66 Most pedig, Iste  egígért Igéje vér lett és testet öltött Jézus Krisztus, az Üdvözítő 
személyében. A bikák és kecskék vére, és a többi... De várjatok. Isten itt ígéretet tett, azt 
mondva, hogy ez meglesz, amikor eljön. Az asszony magva megsebesíti a kígyó fejét. Ha 
az ő agva úgy jö e, i t Ádá tól, vagy i t ahogya  a kígyótól jött, és így tová , 
akkor az ég i dig egy ű ös ag le e. 
 1Tim 3:16; Jel 5:4 
67 Ezért sírt János. Nem volt ember, mert egy ember sem... Mindenki az árok túlsó 
oldalá , a szakadék ásik oldalá  volt. De aztá  eljött az az idő, a ikor az állatok 
helyettesítő vére ár i s, a ikor az igazi, testet öltött vér jött el: Iste , testet és vért 



öltve. A Biblia mondja, hogy így volt Ő. Ti óteus : : ... és minden versengés nélkül 
nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben...  Így va . A szűztől születés 
megtette ezt. 
 Zsid 10:11-22 
68 A juhok és a ke skék vére elfedezte a ű t, de e  vette el azt, ert az állati vér 
volt. De rendben volt, mert ennek kellett a helyettesítésnek lennie. És bizony 
hozzászoktak ahhoz a helyettesítéshez. És csak mentek így tovább. És amikor az igazi, 

egígért Ige eg utatkozott Jézus Krisztus a , akiről e izo yosodott, hogy Ő a 
hatalmas, tere tő Iste ek a Fia, és hogy azáltal igazolta Magát, hogy Ő volt Iste  élő 
Igéje... Be izo yította, hogy Ő volt az. Létezésre tudta szólíta i a dolgokat. 
69 A világon egyetlen más emberi lény vagy semmi más nem teheti ezt meg. A világon 
semmi más nem képes tere te i, sakis Iste . Az ördög e  tud tere te i. Ő a ár 

egtere tett dolgot ro tja eg, de e  tud tere te i. A ű  e  ás, i t a 
megrontott igazságosság. Tudjátok, mire gondolok? Mi a hazugság? Az elferdített igazság, 
látjátok. Mi a házasságtörés? A helyes, törvé yes selekedet, egro tva. A ű e  

i de ... A ű  egyszerűe  a egro tott igazság. 
 ApCsel 2:22 

 Tehát e  tudott tere te i; de a ikor Krisztus eljött... Bizo yította, hogy Ő a 
tere tő. Ott volt a egígért vér. Ha el akarjátok ezt olvasni, csak lapozzunk ide vissza egy 
per re. Ma este i de képpe  időt szá u k erre. Idegessé tesz e ge . Azt go dolo , 
hogy mindenki haza akar menni, tudjátok. Nézzük meg tehát az ApCsel 2-t - köszönöm -, 
és csak... ApCsel 2, és megnézzük, hogy ez így van-e, hogy Ő... Bizo yította, hogy Ő Iste . 
ApCsel 2, nézzük meg itt a 22. verset - Péter beszél a pünkösd napján.  
 
 Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki 
Iste től izo yságot yert előttetek erők, sodatételek és jelek által, elyeket Ő általa 
Isten cselekedett köztetek, amint azt ti magatok is tudjátok...  
 

 Jn 3:2 
70 Egy férfi, akiről izo yságot yert, hogy Iste  volt közöttetek.  Azok által a dolgok 
által, amelyeket cselekedett, bizonyosodott e, hogy Ő volt az. Péter itt áll a Sza hedri  
előtt, és el o dja ezt ekik. Nikodé us tudta ugya ezt. Azt o dta: Rabbi, mindnyájan 
tudjuk, hogy Iste től jött ta ító vagy, ert egyetle  e er se  teheti eg ezeket a 
dolgokat, ha sak e  Iste től jö .  Tudták. De miért? 
71 Most figyeljetek. Évának megígérte ezt. De amikor a menyasszony tovább ment és 
megtagadta... Amikor az igazi Ige jött el hozzá... Tehát az asszony megtagadta, hogy 
felismerje - a zsidó e yasszo y, ert ő Iste  e yasszo ya volt. Válás a  el o sátotta 
őt. Így va ? Ő Iste  e yasszo ya volt. 
72 Azt mondod: - Még nem is voltak összeházasodva... Így van, de József már akkor el 
akarta bocsátani Máriát, amikor még nem is voltak házasok. Jegyesek voltak. 
73 A ikor pedig Ő eljött, és eljött az Ő általa egígért Ige a e yegzőre, addigra ő 
annyira körülvette már magát a helyettesítéssel, hogy nem fogadta el az igazi ígéretet: az 
Igét, Krisztust. 



74 Talán nem értitek meg. Hadd mondjam el még egyszer. Akarom, hogy megértsétek 
ezt, látjátok. Ígéretet kapott - a menyasszony, Éva -, hogy lesz egy megváltó. Egy 
megváltó lesz az Ige. És amikor az Ige eljött, testet öltve, elutasította azt. Ő kapott 
helyettesítéseket - tartsátok észben ezt a helyettesítést -, helyettesítéseket kapott, hogy 
azokkal folytassa, a íg a egváltó eljö . És a ikor a egváltó eljött, ő ég i dig a 
helyettesítéssel akarta folytatni, és elutasította az igazi Igét. Ez volt a zsidó menyasszony. 
Így volt Ő a ásodik Éva e yasszo yal, i de  szelle i lé y a yjával. Látjátok? Az Éva 

év azt jele ti, hogy a yja i de ... Té yleg, i de  élőlé y ek. Éva, i de  élő dolog 
a yja. A ikor Ő eljött a zsidó e yasszo yhoz, akkor ő volt i de  élő dolog ak az 
anyja, de elutasította azt. 
75 A természet szerinti Éva elesett az Édenben azáltal, hogy hallgatott a Sátán 
érvelésére Isten Igéje ellen. Így esett el. Rendben, uram. Elesett, mert ezt tette. A lelki 
Éva - ez pedig a gyülekezet, Krisztus menyasszonya -, ő e  Éde e  esett el, ha e  
Rómában! Látjátok, a nicea-i zsinaton, amikor elutasította... Az a pünkösdi gyülekezet, 
amely lement Niceába és hallgatott a római érvelésre, ahelyett, hogy ragaszkodott volna 
az Igéhez, ő elesett. És minden elesett vele együtt, és körülötte. 
76 Pontosan úgy, mint ahogyan a természet szerinti Éva elesett, a lelki Éva is elesett. 
Isten menyasszonya elesett a kertben; Krisztus menyasszonya elesett Rómában. 
Figyeljétek meg. Ugyanazon érvelés által Iste  Igéje elle , ő eltékozolta az ő eré yességi 
jogait a Sátánnak - amint megláttuk ezeknek a pecséteknek a felnyitásában, hogy az a 
Sátán volt, és hogy még mindig a Sátán van ott. A Biblia azt mondja, hogy az a Sátán 
székhelye. 
77 És Éva eltékozolta az ő eré yességi jogait és odaadta őket a Sátá ak az 
Édenkertben. A gyülekezet pedig, Krisztus menyasszonya, ugyanezt tette meg Rómában, 
a ikor eltékozolta a Bi liát az ő dog áikért és érvelésükért. 
 Jób 8:9; Kol 2:17; Zsid 8:5; Zsid 10:1 
78 Látjátok, mennyire megáll ak ezek az előképek, típusok? Csak végig kell vezet i 
ezeket az előképeket, és egyszerűe  uszáj, hogy helyes következtetésre jussu k. Ha a 
kezeim olyanok... Ha soha nem láttam magamat, és látnám az árnyékomat jönni, akkor 
abból megtudnám azt, hogy hogyan nézek ki. Látjátok? De így van az... Ha látni akarjátok, 
hogy mi az, ami el fog jönni, akkor nézzétek meg, hogy mi volt. Mert a régi dolgok mind 
az eljöve dő dolgok ár yékai, ezt o dja a Bi lia. Re d e . 
79 Eltékozolta az ő eré yes Igéjét - Isten Igéjét -, amikor eladta a Bibliát és egy embert 
állított be oda, aki azt mondja, hogy az egyháznak joga van arra, hogy bármit 
megváltoztasson, amit meg akar változtatni. És meg is tették ezt. Krisztus menyasszonya 
pedig, a pü kösdi e yasszo y, eladta az ő erényét Niceában, éppen úgy, mint ahogyan 
Éva eladta az erényét a Sátánnak az Édenkertben. Pontosan úgy. Rendben. 
80 Isten megígérte ennek a gyülekezetnek, ennek a pünkösdi gyülekezetnek, tudva, 
hogy ezt fogja tenni, mint ahogyan Évának... Isten megígérte a pünkösdi gyülekezetnek... 
Hiszitek azt, hogy ő eladta a születési jogát, ielőtt... Eladta az eré yét akkor? Hiszitek 
ezt? Bizony, eladta! Akkor hát mire jó egy olyan hitvallás, ami nem ezen a Biblián 
alapszik? 
 ApCsel 2:38 



81 Szeretném, hogy valaki megkeresse nekem az úgynevezett apostoli hitvallást, vagy 
akár sak egy szót is előle itt a Bi liá a . Az egy katolikus hitvallás, e  az apostolok 
hitvallása. Olvassátok el az ApCsel 2:38-at. Az az apostolok hitvallása. Most pedig. Úgyis 
mindig azt használták. 
82 Tehát eladták a születési előjogukat. Ne  sak ők: a etodisták, a aptisták, a 
pres iteriá usok, a pü kösdiek és a tö iek ugya ezt tették. Ő egy felekezetet hozott 
létre. Erre vette rá Róma. Létrehozott egy felekezetet, és embereket tett meg a fejévé. A 
metodisták, a baptisták, a pünkösdiek és mindenki más is ugyanezt csinálták: egy csoport 
embert tettek meg a felekezet fejévé. 
83 Függetle ül attól, hogy Iste  it o d, eked úgy kell te ed, ahogya  ők 
mondják neked. Mi ez? Nem más ez, mint lelki paráznaság - a rossz fajta asszony! Igen, 
uram. Hitvallások: hazug hitvallások, ember- si álta hitvallások. Aztá  pedig előle, 
amikor ezt tette - és ezt bebizonyítom -, egy Istennel szembeni prostituált lett. Hiszitek-e, 
hogy ezt mondja a Biblia? Igen, uram. A lányai ugyanezt tették. 
 Jel 17:1- 
84 A Jelenések 17-ben, ha fel akarjátok jegyezni, János lélekben elvitetett és látta a 
nagy paráznát, aki ült... Tegnap este felolvastuk ezt. És ott volt a hét hegy, és pontosan 
az, a it ő tett, és odaadta a világ ak az ő sze yes paráz álkodásait. Így va ? És a föld 
minden királya paráználkodott vele - salás, lopás, hazugság, ű o sá atért való 
fizetség, pénzért való imádkozás és minden más dolog. 
 Jel 17:5 
85 Emlékezzünk rá, hogy lányai is voltak! Ha ő egy szervezeti re dszer e  öltött 
testet, akkor az egész rendszer rossz. Ha pedig Éva, aki engedetlen volt Isten felé, 

i de t a halál a do ott, a i alatta volt... És i de  gyülekezet, a ely szerveződik, 
mindent a halálba dob maga alatt. Pontosan. Az egész dolognak vége! Pontosan ezt 
mondja itt az Ige. 
 Jel 17:16 
86 Olvassátok el a Jelenések 17-et. És a Bi lia azt o dja, hogy Ő tűzzel egégeti őt, 
és hogy vele együtt minden gyermekét is. Így van. Ez azt jelenti, hogy minden szervezeti 
rendszer ég i fog a paráz ával. Ez egyha gú ak tű ik... Tudo , hogy eghalljátok előle, 
és é  is halla i akarok előle. És é ... De így va . A Bi lia o dja, és ezért így va . 
 Jel 17:2 
87 Ő egy paráz ává lett. Elolvashatjátok ezt a Jele ések -ben. Mit csinált ő? 
Paráználkodott a saját férje ellen. Azt mondod: - Hát... Nem, ezt a Biblia mondja. Az Ige 
pedig Isten! Ha egy dolgot elveszel... Te akarnád, hogy a feleséged megcsókoljon egy 
másik férfit? Még ha ennél többet nem is tenne, nem akarnád, hogy ilyet tegyen. Azzal 
bebizonyítaná a hamisságát. Aki elvesz előle egy szót, vagy hozzátesz...  Hallelujah! 
 Mt 5:18; Mt 24:35; Mk 13:31; Lk 21:33 
88 Isten azt akarja, hogy a felesége tiszta legyen az Igével. Ilyennek kell lennie, mert 
egyetle  vessző vagy ár i ás, se i se  fog el úl i a törvé y ől, a ól a kö yv ől, 
amíg az be nem teljesül. Jézus azt mondta: Az egek és a föld elmúlnak, de az én Igém 
soha el nem múlik.  Ne adjál hozzá semmilyen magán-értel ezést. Ő a tiszta, 
szeplőtle ... Még egy flörtöt se . Én nem akarnám, hogy a feleségem flörtöljön egy 
másik emberrel. És ha belementek abba, hogy meghallgassatok bármilyen érvelést, ami 



ezen túl megy, akkor... Akkor a Sátánnal flörtöltök. Ámen! Hát nem érzitek magatokat 
vallásos ak ettől? Iste  azt akarja, hogy tiszták maradjatok. Maradjatok meg azzal az 
Igével. Maradjatok meg vele. Rendben. 
89 Isten megígérte neki, amint megígérte Évának is az Édenkertben, itt ennek az 
utolsó Évának, aki... A pünkösdi gyülekezetnek, a gyülekezet kezdetének, magának a 
gyülekezet ek, aki i de  élő e er a yja, ert a íg oda e ek... De látjátok, a ikor 
felveszik az ő ű eit, vele együtt is hal ak eg.  
 Itt jön egy kis ember. Azt mondja: - Szolgálni akarom Istent... 
 Azt mondják: - Nos, itt van, mit kell tenned. Menj be oda és térj meg... 
 - Re d e  va , egtesze . Di sőség Iste ek... Le egy oda és egtér. 
 - Most gyere és csatlakozz hozzánk... 
 Tessék, tessék, itt vagyunk. Ennyi. Így van: meghal vele. Ezt tanítja ez a könyv, 
látjátok. Nem amit én mondok, hanem mert itt ez áll. Rendben. 
90 Most pedig. Isten megígérte neki, amint megígérte Évának... Elmondta Évának, 
hogy jö i fog egy idő, a ikor az Ige is ét visszajö  hozzá. E lékeztek erre? A it 
elvesztett, az helyre lesz állítva. Mert csakis egyetlen dolog végezhet el helyreállítást, és 
az az Ige. Pontosan. 
91 Amint mondtam: - Lőj egyet. Ha e  találod el a élt, ézd eg, hogy hol e t 
félre. Vissza kell jönnöd oda, és újra kezdened... És ha visszamentek, akkor Niceába 
érkeztek meg. Ott kell újra kezdeni, látjátok. Visszamenni a szervezetektől, vissza az 
összes egyháztól. 
92 Egyszerűe  tökéletese  láttuk ezeket a pe séteket. Egész élete e  tű ődte  
azon, hogy miért voltam annyira ellene a szervezeti rendszereknek. Nem az emberek 
ellen, nem. Az emberek olyanok, mint én, vagy te, vagy bárki más. De az a rendszer, a 
felekezeti rendszer. És itt látom. Nem tudtam korábban. Így van. 
93 Isten megígérte a szellemi Évának, éppen úgy, mint ahogyan a természet szerinti 
Évának megígérte, hogy az Ige ismét helyre lesz állítva számára. Az utolsó apok a  Ő 
helyreállítja... A gyülekezetet ismét az eredeti Igéhez. 
94 Most nagyon figyeljünk. Azt akarom, hogy most nagyon bizonyosak legyetek. Isten 

egígérte Évá ak, hogy eljö  az az idő, a ikor az Ige helyre lesz állítva az ő agva által. 
Ez az Ige, ez aga, lesz a ag. A ikor pedig adtak eki egy helyettesítést, ő ragaszkodott 
ahhoz a helyettesítéshez. És amikor eljött hozzá az Ige, mit tett? - Nem kell nekem! 
 Túlságosan alázatos volt. Nem látszott jónak a szemében. Nem volt elég díszes. 
 Lk 23:64 
95 - Egy istálló? Óh, óh! Még hogy egy ilyen ember! Egyetlen napot sem volt 
iskolában?! Ilyet nem fogadhatok el. Ez nem a Messiás. Még hogy engedte, hogy 
rugdossák őt, és aztá  Messiás ak evezte Magát? E gedte, hogy egy ro ggyal eltakarják 
az arcát, hogy üssék a fejét, és aztán prófétának nevezte Magát? Egy igazi próféta bizony 
ellátná a bajukat... 
 Lk 19:42 

 Nem ismerték a prófétákat. Jézus mondta ezt. Azt mondta: Ha ismertétek volna a 
prófétákat, akkor ismertetek volna engem.  
96 Most figyeljetek. De amikor az Ige eljött hozzá, pontosan úgy, mint ahogyan Isten 

eg o dta, hogy el fog jö i, akkorra ő ár i de t áshogy go dolt ki. A 



menyasszonyról beszélek most: a zsidó menyasszonyról, a héber menyasszonyról. Ez volt 
Éva, már kiinduláské t. Aztá  a ikor eljött hozzá, e  kellett eki. Ő a helyettesítésével 
akart maradni. 
97 Iste  egígérte a lelki Évá ak pü kösdkor... Még ielőtt egtörté t - 400 évvel a 
gyülekezet elesése előtt -, hogy el fognak esni, és hogy azt fogják tenni, amit tettek. De 

egígérte, hogy az utolsó apok a  Ő is ét elküldi az Igét. 
98 Jézus ugyanezt mondta, amikor a földön volt. Újra elküldi, és mit... Mit fog találni? 
Ugya azt fogja talál i, i t a it az első eljövetelekor talált. Po tosa . Ugya úgy va ak. 
Ők a helyettesítéseiket akarják. A felekezeteiket akarják, a hitvallásaikat akarják, és úgy 
akarnak élni, ahogy nekik tetszik. És azt akarják... - Én X.Y. vagyok. És ehhez meg ehhez 
tartozom... Teljesen mindegy nekik, hogy mit tesz Isten, és hogy mennyire megmutatja 
Magát. Feltámaszthatja a halottakat, kijelentheti a szívek titkait, és megtehet mindent, 
a iről a Bi lia azt o dja, hogy egteszi. Ne  szá ít ekik se it. - Ha nincs 
kapcsolatban az én szervezetemmel, akkor semmi közöm nincs hozzá... 
 Ugyanaz, mint amit a zsidó menyasszony tett. Így van. Látjátok? A helyettesítésükre 
hallgattak, pedig az igazit ígérte meg nekik. És amikor eljött az igazi, az nem kellett nekik. 
Túlságosan alázatos volt. 
 Jóel 2:25; Mal 4:- 
99 Ugyanez van ma. Amikor színre lép... Ha Isten azt mondta a Malakiás 4-ben, hogy el 
fog küldeni az utolsó napokban egy üzenetet, amely helyreállítja... Jóel azt mondta: 
Helyreállítom mindazokat az éveket...  Mindazt, amit Róma megevett; mindazt, amit a 

metodisták megettek és mindazt, amit a baptisták megettek abból az eredeti pünkösdi 
ágból, Isten azt mondta: Helyreállítom az elveszett éveket.  Így van. 
100 És Ő képes elkülde i hozzá k egy olya  sze élyt, aki... Iste  az Ő Igéjét i dig 
csakis egy prófétához küldte el. Nem a reformátorokhoz, hanem a prófétákhoz. Akkor 
még nem jött el az órája. Most viszont már nagyon közeledik az az óra. És ezért figyeljük, 
ahogyan jön. Annyira alázatos és gyengéd lesz, olyan... 
 Óh, óh! Szeri tetek azok az előkelő etodisták, aptisták, pres iteriá usok és 
pünkösdiek valaha is el fogják fogadni? 
 Azt mondod: - Hogyan, a pünkösdiek?! 
 Jel 3:17 

 A pünkösdiek a laodiceaiak: gazdagok és nincs szükségük semmire. Azt mondja: 
Nem tudod, hogy szegény vagy.  Lehet, hogy több millió dolláros épületeket építesz, de 

akkor is szegény vagy, szellemileg szegény. 
 Azt mondod: - Óh, mindent látok... Vak vagy! 
 Azt mondod: - Óh, áldott legyen az Úr, el vagyok fedezve... Mezítelen! 
 - Óh, biztos, hogy a mi fiaink... Teológiai iskoláink vannak... És nem tudják! 
101 Éppen az ellentéte. Ha a Biblia azt mondja, hogy a laodicea-i gyülekezet ilyen 
állapotban lesz... És a földön senki nem tagadhatja meg, hogy ez az utolsó korszak; mert a 
laodicea-i korszak a hetedik gyülekezeti korszak, és itt vagyunk! A második 2000 évvel 
fejeződik e. Ni s tö  gyülekezeti korszak. 
102 Ezért van az, hogy ti, kései eső  testvérek, nem tudtatok elindítani egy újabb 
szervezetet. Nem lesz több. Így van. A végén vagyunk. Ámen! Nem lesz több gyülekezeti 
kor. Vége van. 



103 Aztán pedig, ha a pünkösdi üzenet volt az utolsó, amelyik... Megigazulás, 
egsze telődés és a Sze tlélek keresztsége: az utolsó háro  üze et, az utolsó háro  

gyülekezeti korszak, a elyek ől a teljes szülés áll. Éppe  úgy, i t a ikor egy asszo y a 
szülés előtt áll. Az első dolog, a i törté ik, a víz. A következő dolog a vér, a har adik 
dolog pedig az élet. 
104 A ikor egölték Jézust a kereszte , a testé ől kijött a yag, a ely ől egy új... 
A ely ől eglett a születés. Beledöftek az oldalá a, víz és vér jött ki o a , és: A 
kezeidbe ajánlom a Lelkemet.  Tehát víz, vér és lélek jött ki a testé ől. Az Já os : -ben 
megtaláljuk ezt. 
 1Jn 5:7,8 
105 Hárman tesznek tanúságot a Mennyben: az Atya, az Ige - Krisztus -, és a Szentlélek, 
és ez a háro  egy e  egyezik. Ők e  egy, de egy e  egyeznek. És hárman tesznek 
ta úságot... Illetve azt akarta  o da i, hogy ők egy. Hi ázta . És hár a  tesz ek 
tanúságot a földön: a víz, a vér és a lélek, és ezek egyben egyeznek. 
 Jn 17:17 
106 Megsze telődhetsz, a élkül, hogy egigazultál vol a. És egigazulhatsz, anélkül, 
hogy egsze telőd él. Megsze telődhetsz, a élkül, hogy egkap ád a Sze tlelket. 
Pontosan. A János 17:17- e  a ta ítvá yok eg voltak sze telődve és hatal at kaptak 
arra, hogy ördögöket űzze ek, égse  volt eg ekik a Sze tlélek. Ter észetesen. Fel 
kellett menniük a pünkösdre és várniuk, míg a Szentlélek eljön. Ott mutatta meg Júdás a 
színeit. Látjátok, hogy az a lélek hogyan munkálta ki az útját keresztül a megigazuláson és 
a egsze telődése ? De a ikor a végéhez ért, eg utatta a szí eit. Így van. 
 Jel 10:7 
107 Most figyeljetek. Itt vagyu k a végidők él. És úgy, ahogya  a hé er Évá ak 
megígértetett, a lelki Évának is... A héber menyasszonynak ígérete volt arról, hogy vissza 
fog térni az Ige. Amikor pedig a pünkösd napjától való lelki menyasszony elesett 
Niceában, ígéretet kapott arról, hogy az utolsó napokban ismét el fog jönni az Ige. Azt 
mondod... Ha akartok még egy igeverset, vegyük itt a Jelenések 10-et. Azt mondja: 
Abban az órában, az utolsó angyal idejében, a hetedik angyal, a hetedik hírnök idejében, 

a ikor elkezd szól i, efejeződik az Iste  titka.  Látjátok, helyreállítás vissza az Igéhez. 
 Mal 4:6 
108 A Bi lia azt o dja, hogy az utolsó idők hír öke... Visszaállítja őket is ét az eredeti 
hithez, az atyák hitéhez. De szerintetek el fogják fogadni? Nem, uram! Az utolsó 

apok a  Ő is ét helyreállítja az eredeti Igét, a it ő eltékozolt, a i t azt eg o dta a 
Malakiás 4-ben. 
109 Ő eltékozolta azt az Igét Ni eá a . Éva eltékozolta Éde e . Éva elutasította az 
övét a Golgotán, Nicea csoportja pedig elutasítja az utolsó napokban: pontosan ugyanaz. 
Óh! De a ikor az Ige eljött e eri test e , ő - Éva, a héber gyülekezet, minden lelki 
élőlé y a yja -, elutasította azt. Annyira halott volt a hagyományaiban és a dogmáiban, 
hogy nem ismerte fel. Így van a mostani is. Pontosan! 
 Lk 17:26 
110 Re d e . Ne  vették Őt észre, a egígért Ige által test e  eg utatkozott élő 
Igét. Az Igét, elyről eg lett ígérve, hogy eg selekszi ezeket a dolgokat. Ígéret szólt 
arról, hogy így lesz az utolsó napokban. Amint Sodoma napjaiban volt, úgy lesz az ember 



Fiának eljövetelekor is.  Figyeljétek meg, hogy mi történt Sodomában. Amint Noé 
napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának eljövetelekor is.  Figyeljétek meg, hogy mi 
törté t akkor, látjátok. Azt o dta, hogy ugya ez lesz, és i a a  az idő e  élü k, 
amikor lehet... Talán 600 ígéretet is tudnék erre vonatkozóan találni a Bibliában, látjátok. 
Most... De ők elutasították. 
 Mk 7:13 
111 Ő a hagyo á yaihoz és a helyettesítőjéhez ragaszkodott i ká ... A helyettesítő 
vérhez ragaszkodott az igazi vér helyett, Jézus helyett, az Ige helyett, a ikor Ő 

eg utatkozott eki... Mivel pedig ő ezekhez a hagyo á yokhoz ragaszkodott, Jézus, a 
megmutatkozott Ige, azt mondta a menyasszonynak, a héber menyasszonynak: Mivel a 
hagyományaitokhoz ragaszkodtok, Isten Igéjét hatástalanná teszitek magatoknak.  Nem 
lehet hatékony számukra. 
112 Ezért van az, hogy a mai ébredési alkalmainknak... Vannak felekezeti ébredéseink, 
de nincs meg nekünk az az igazi felkavarás. Nem, nem, nem. Nem, uram! Ne gondoljátok, 
hogy vannak ébredéseink! Nincsenek. Millió és millió és millió gyülekezeti taguk van, de 
sehol nincs ébredés. Nincs. 
113 A menyasszonynak még nem volt ébredése. Még nem volt ébredés ott, még nem 
volt Istennek olyan megmutatkozása, hogy felkavarja a menyasszonyt, látjátok? Ezt 
várjuk. Az az ottani hét ismeretlen mennydörgés kell ahhoz, hogy újra felébressze a 
menyasszonyt. El fogja külde i. Megígérte. Most figyeljetek. Tehát ő halott volt. 
 Mt 15:6; Mk 7:13 
114 Ha a gyülekezetek egyszerűe  sak elfelejte ék a aguk hitvallásait és elfelejte ék 
a dog áikat, és sak egyszerűe  ve ék a Bi liát, és hivatkoz á ak az ígéretre, akkor az 
hatékonnyá válna számukra. De látjátok, Jézus azt mondta: Ti a hagyományaitokkal 
hatástalanítjátok Isten Igéjét magatoknak.  Ugyanez van ma a lelki Évával, látjátok. A mai 
lelki menyasszony, az úgynevezett gyülekezet, veszi Isten Igéjét; és nem azt fogadja el, 
ha e  helyette i ká  a dog ákat. Ezért az Ige hatástala á válik szá ára, ert ő 
pró álja eleolta i a aga hitvallását az Igé e, és az e  űködik. 
115 Amire ma szükségünk van... Ezt olvasom itt: Az Ő eljövetelé ek hír öke . A fő í  
ezt mondja: - Egy próféta visszatérése kell nekünk! Egy próféta visszatérése kell nekünk! 
 És szerintem amikor majd visszatér, semmit nem fognak tudni róla. Így van. Mindig 
így volt. - Kell ekü k... Mi de ről eszél ek: - Egy próféta visszatérése kell nekünk, aki 
elhozza az Úr Igéjét, félelem nélkül. Hisszük, hogy a Biblia megígérte ezt... 
116 Ismerem Moore testvért és a többieket, ettem már náluk és minden más, a 
szerkesztőt. Az egyik legre eke  e er, aki őr ipő e  jár. Szeri te  az egyik 
legremekebb ember. De látjátok, ő tudja, hogy e ek eg kell le ie. És Moore 
testvér ő, az egyik legre eke  asszo y, szegé yke, és ők sok áldozatot hoztak. És 
szeri te  ez az egyik legjo  újság ki t a ező , az é  véle é ye  szeri t: Az Ő 
eljövetelének hírnöke. És látjuk, hogy egyfolytában csak ezt kiáltják: - Egy próféta kell 
nekünk! Szükségünk van egy prófétára! 
 Látjátok? Óh! Erről eszél ek. 
 Ámós 3:3 
117 És itt vagyunk ma. És tegnap meg ma hirdették a rádióban, hogy a baptista 
gyülekezeteknek és a többieknek nem kell a katolikusokkal eggyé válniuk, csak úgy egy 



kicsit közösséget vállalni velük. És pontosan itt megy ki az az üzenet, hogy maradjunk 
távol attól a éregtől! Hogyan járhatnak együtt ketten, akik nem értenek egyet?  
118 A világosság és a sötétség nem lehet közösségben egymással. Amikor a világosság 
bejön, a sötétség kimegy. Ez a leghatalmasabb. A sötétség nem olthatja ki a világosságot, 
de a világosság kiolthatja a sötétséget. Így va . És Ő a világosság, és Ő az Ige. Itt vagyu k, 
egyenesen vissza. Ezt nem bírhatjuk hazugságra, vagy bármi helytelen dolog megtételére. 
Pontosan arra a helyre tér vissza újra. Igen, uram. 
119 Mi t valaki, aki elkezd vitáz i veled. Ha tudod, hol állsz, ha tudod, hogy ő it hisz... 
Mintha vennénk egy nyulat, és beletennénk egy nagy ketrecbe, amelynek nincs több 
kijárata. Csak álljunk ott a ketrec ajtajánál: a nyúl vissza fog jönni. Vissza kell jönnie a 
ketre  ajtajához, ert sakis ott jöhet ki a ketre ől. Kidugja a fejét itt is, ott is, ajd e  
kitöri a yakát, és kör ejár. Egyszerűe  csak megállhatunk ott és figyelhetjük. Vissza fog 
jönni. Így van. Mert csakis így lehet cselekedni: azzal az Igével maradni! Durrogtathatja az 
ember a hitvallását, csak a nyakát töri ki vele mindenütt. De vissza kell térni ehhez az 
Igéhez. 
120 Látjátok, ez nem kell nekik. Nem kell nekik Isten Igéje. Mivel a hagyományaihoz 
ragaszkodott, visszatartotta Isten Igéjét... Hatástalanná tette. Ugyanez van most a lelki 
Évával. Neki e  kell... Ő a hagyo á yait akarja egtarta i, és el akar e i Iste  
Igéjétől. Ő ismét a felekezetekhez ragaszkodik és azok hitvallásaihoz, és az elöljárói 
hagyományaihoz ahelyett, hogy Isten Igéjét venné. 
121 És amikor az utolsó napokban elé kerül az Ige ígérete, nem fogadja el, mert a 
hagyományaival... Amint a héber menyasszony tette, az igazi Igével. Bár megmutatkozott, 

e izo yosodott, igazolttá lett, égse  fogadta el. Miért e ? Mert ott va  az ő 
előképe, típusa. Képtele  rá! Így va . Ne  győzheti le a típusát, látjátok. És előre 
megmondatott, hogy ezt fogja tenni. Akkor hogyan lehetne bármivel megakadályozni? 
Csakis annyit tehetünk, hogy örülünk annak, amiben vagyunk. Ennyi. Legyetek készek 
erre. 
122 Rendben. Isten megígérte, hogy az utolsó napokban megmutatkozik, és hogy 
igazol i fogja az Igéjét az ő szá ára, és hogy ő égse  fogja azt elfogadni. Mindaz, amit 
Isten megígért neki a szolgái, a próféták által... Isten megígérte Jézus Krisztuson keresztül, 
Jóelen keresztül, Isten megígérte Pálon keresztül, Isten megígérte Malakiáson keresztül, 
Iste  egígérte a kijele tő Já oso  keresztül, és valamennyi prófétán keresztül azt, hogy 
po tosa  i lesz az utolsó üze et az ő szá ára. 
 Jóel 2:28; Mal 4:-; Jn 14:12; 2Tim 3:-; Jel 10:1- 
123 Ha le akarjátok ír i ezeket, ter észetese  i d yája  is eritek őket: Jézus a Já os 
14:12-ben. Jóel: Jóel : ; Pál: Ti óteus ; Malakiás: . fejezet; és Já os, a kijele tő: 
Jelenések 10:1-17. 
 ... hogy pontosan mi történik most. És a gyülekezet számára, mi ez? A testet öltött 
Ige, testet öltött az övéi között is ét, és egyszerűe  e  hiszik el. 
 Mt 11:23; Lk 10:15 
124 Tudjátok, it o dott Jézus, a ikor látta... A ikor sodát tett előttük, és 

e izo yította, hogy Ő Iste ? Be izo yította, hogy po tosa  azt teszi, a it Ő tett? Azt 
mondta nekik, azt mondta: Óh, te Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, ha a 
cselekedetek lettek volna... Ha Sodomában történtek volna azok a hatalmas 



cselekedetek, amelyek te benned történtek, mind e mai napig megmaradt volna.  Így 
van. 
125 Kapernaumban nem tett mást, mint hogy meggyógyított néhány embert és 
megmondta nekik a szívük titkait, aztán elment onnan. Ennyi! Látjátok, nem tudják, hogy 
mik a hatalmas csodák. Azt gondolják, hogy kell egy hatalmas nagy program, ahol 
mindenki feláll, a bíró mond egy beszédet, a zenekarok játszanak és lobognak a zászlók. 
És szépen felöltözött asszonyok várakoznak ott, és mindenki csupa doktor meg adjunktus, 
nagy magas süvegben és kifordított gallérban, meg minden más: mindezeknek kell 
bejönniük. Ez aztán már valami nagy dolog! Isten azt mondja: Ez bolondság.  
126 Ő egy kis valakit hoz fel, aki nem tudja, mi... A különbség köztük, talán alig ismeri az 
ABC-t és aztá  e utat vala it, a i tűz e hozza az igazi gyülekezetet, és a tö iek azt 
mondják: - Egy tu at sze t he pergő... Iste  agy ak evezi ezt, a világ pedig olo d ak. 
A világ nagynak nevezi azt, Isten pedig bolondnak. Látjátok, éppen fordítva. És az a dolog, 
amit Isten megígért, azt Isten megcselekedte, és meg fogja cselekedni. Itt vagyunk. 
127 Ő ég i dig úgy arad, a ilye  volt: a hé er Éva. Egyszerűe  e  teszi eg. 
Láthattad a halottak feltámasztását, láthattad az Isten Lelkét. Jézus lejött, igazolta Magát, 
hogy Ő az Iste  Fia. Először elkezdett prédikál i. Azt go dolták: - Hát, elég furcsa egy 
ember. Egyáltalán ki ez? 
128 Egy ől azt lehetett lát i, hogy az e erek elkezdték o dogatni... Persze mondták 
akkor, a ikor az Ő előfutára, Keresztelő Já os jött el: - Te vagy-e a Messiás? 
129 Ő azt o dta: - Nem, de itt áll valahol közöttetek... Látjátok? Miért? Tudta, hogy 
amikor elhangzik az üzenete, mit kell majd tennie. Tudta, hogy mit fog tenni. 
130 Éppen úgy, mint ahogyan Noé figyelte Énókot. Amikor Énók elment, Noé azt 
mondta: - Jo a  tesze , ha közel aradok ahhoz a árkához. Itt az idő... Noé figyelte 
Énókot, látjátok. János pedig figyelte azt a jelet, amit Jézus megmondott neki... Illetve 
a iről Iste  o dta eki, hogy figyel ie kell. Azt o dta: Ő itt áll valahol közöttetek 

ost. Ne  is ere  Őt, de is er i fogo  Őt.  
131 Ott állt, és az emberek azt mondták: Nem te vagy-e a Messiás?  Azt mondták: - A 
székhelyről küldtek ide bennünket... Azt mondták: - Az elöljárók és a többiek küldtek ide 
bennünket. Ha te vagy a Messiás, miért nem jössz fel oda, hogy ott is megismerjenek 
téged? Nem itt lent ezek között. Gyere fel oda és ott mutatkozzál be... 
 Mt 3:3; Mk 1:3; Lk 3:4; Jn 1:23 

 Azt mondta: Nem én vagyok a Messiás.  Azt mondta: A kiáltó szó vagyok a 
pusztában.  
 Ez annyira elment a fejük mellett, amennyire csak lehetséges. Semmit nem tudtak 
erről, és égis az ő eljövetelét várták, de hát lehetetle , hogy ő egy ilye  e er legye . 
Óh, óh! Mi soda ször yűség! 
 - Melyik iskolából jöttél? 
 - Egyik ől se . 
 - Van gyülekezeti tagságod? 
 Mt 3:10; Mt 11:11; Lk 3:9; Lk 7:28 

 - Az micsoda? 
 Ő Iste től volt felke ve. De egy dolog van nekem. A balta a fák gyökerére 
vettetett.  Most pedig. Ez i de , a i volt eki. Ő az erdei e er fogal ait hasz álta, 



nem az egyházi emberét: viperák, balták, fák és így tovább. Nem egyházi fogalmakban 
eszélt, de Jézus azt o dta, hogy soha e  volt olya  próféta, i t ő. A ai apig e  

volt hozzá fogható ember, aki asszonytól született. Így van. 
132 Tö  volt, i t próféta: ő volt a szövetség hír öke. Po tosa  a két korszak között 
állt, látjátok. Több, mint próféta. És akkor, amint ott állt, nem ismerték fel. Nem értették 
meg. Furcsa ember volt, ezért nem ismerték fel, látjátok. 
133 A ikor pedig Jézus eljött, yilvá  e  fogadták el Őt, a ak az á s ak a fiát! 
Hisze  ki hallott ég olyat, hogy a törvé ytele  születés fekete eve álljo  Ő ögötte. 
Egy ilyen embert soha meg sem látnának. 
134 De nézzük meg, mit tett Isten. Vette a tanulatlan, szegény halászokat, favágókat, 
föld űveseket, prostituáltakat; a éltóságokat pedig hagyta ott ül i. Miért? Miért tette 
ezt? Miért tett ilyet? El tudjátok képzel i? Mert azok az e erek is erték fel, hogy Ő az 
Ige. 
 ApCsel 4:13 
135 Figyeljük sak eg Őt egy per re. Itt va  egy öreg, tudatla  halász. A evét se  
tudja leírni. A Biblia mondja, hogy tudatlan és tanulatlan volt. Felhozza a halait, lerakja 
őket, aztá  le egy eg éz i, hogy i az a agy lár a ott le t. De ott leg elül e t ő 
tudta, hogy a Biblia azt mondja, hogy a Messiás... Minden zsidó a Messiást kereste, mert 
az Ő eljövetelekor egy igei dolog ak kellett egtörté ie. 
136 Sok messiás lépett színre és mondták azt: - É  vagyok ő... És e erek százait 
vezették félre, elvesztek, és minden más dolog. De látjátok, ez azért volt, hogy ne vegyék 
észre az igazit, a ikor Ő eljö . Nekü k is itt volt az Illés palástja, a ka átja és az összes 
tö i dolog. De ez sak arra va , hogy elvo ja a figyel et az igazi dologról, a ikor Ő 
eljön. Így van. Mindenféle emberek viselték a ruhákat és a palástokat, és mindenféle 
hátrafordított suklyák a  te ették el őket, és i de  ás dolog. Ez e ... Ez sak azt 
igazolja - mint egy hamis dollár -, hogy valahol van egy igazi is, ha meg tudja az ember 
találni, látjátok. 
 Tehát itt jö  Ő. És jöttek ezek a éltóságok, és a yira a helyettesítéseikhez 
ragaszkodták, hogy azt mondták: - Hisze  ha eljö  a Messiás, Ő yilvá valóa  Kajafáshoz 
fog jönni. A mi felekezetünkhöz jön majd. A farizeusokhoz jön majd... 
 A szadduceusok azt mondták: - Ezt go doljátok ti. Viszo t Ő a szaddu eusokhoz jö  
majd el... 
 Így voltak ők: ugya az, i t ahogya  a va . Viszo t a ikor Ő eljött, az fur sa 
volt. Ő... Nagyo  is elle t o dott az eljövetele a ak, a it ők go doltak. De Ő az Ige 
szeri t jött el; ők pedig e  akarták is er i az Igét. 
137 Hadd mondjam azt, hogy az igazi... Tehát ti... Hogy ez mélyen beivódjon. Akarom, 
hogy megértsük ezt. Ez a baj ma veletek! Nem ismeritek az Igét! 
 Mt 16:3; Lk 12:56 

 Jézus azt mondta: Meg tudjátok ítél i az ég jeleit, de az idő jeleit e  tudjátok 
megítélni.  
 Azt mondták: Nekünk Mózes...  
138 Jézus azt mondta: Ha Mózest ismertétek volna, akkor engem ismertetek volna.  
Nem ismerték Mózest, és ezért nem tudták. Csak egy hitvallást ismertek, amit valaki 
kitalált. 



 Vegyük sak ezt az öreg halásze ert. Leteszi a kosarát, végigsi ítja ősz szakállát 
és lesétál oda: - Azt hiszem, megnézem, ki ez... 
 A testvére azt mondta: - Gyere. Menjünk le oda. Ugyanaz az ember. Az, akit a 
minap láttunk. Teg ap egész éjjel vele aradta . Is ered Já ost, akiről eszélte ? 
 - Igen, azt a vadembert ott lent? Igen, hallottam róla... Az öreg Simon, tudjátok, azt 
mondta: - Hallotta  róla ott le t. Ige , volta  ott... Két vagy háro  hó appal ezelőtt. 
Igen... 
139 - Nos, azt mondta... Az egyik nap, miközben ott állt, mondott egy furcsa dolgot. Azt 

o dta: Tudjátok, itt jö  Ő! Azt o dták: Ho a  tudod? Oda ézett, és egy átlagos 
ki ézetű e er állt ott. Azt o dta: Láto  az Iste  Lelkét gala ké t leszáll i. Ez az é  
szeretett Fia , aki e  örö el lakozo . Aztá  e e t a víz e és egkeresztelte Őt, és 
így tová . És ott azt o dta, hogy is erte Őt... 
140 - Óh, nem tudom, mondta Simon. - Sokszor hallotta  ár erről... És ott jött tehát 
ő, de ott le t a szívé e  volt egy eleve elrendelt mag. Jézus mondta ezt. Így van. 
Odament Hozzá. Odasétált - Hát, lemegyek arra az összejövetelre és meglátom... 
 Jn 1:42 
141 Felsétált oda. Jézus ott állt, egy átlagos ki ézetű kis e er. Oda e t hozzá. Azt 
mondta: A te neved Simon, az apád neve pedig Jóna.  Ez zavar a hozta őt. Miért? Mert 
eltalálta azt a kis örök élet magot ott bent. Igen, uram! 
142 - Várjunk csak. Hogy is van ez? Soha nem láttál engem és az apámat sem ismered, 

ert ő ár évekkel ezelőtt eghalt. De itt jössz te és ezt mondod nekem? Tudom, hogy a 
Biblia azt mondja (Most ne menjünk vissza ahhoz, amit az elöljárók mondanak.), hogy a 
Bi lia szeri t a Messiás egy próféta lesz. Itt va . Ő az... 
 Jn 4:4,7 
143 Egy napon éppen Samárián ment át, ott ment át egy csoport zsidóval. Otthagyta 
őket. És ott jött ez a kis rosszhírű asszo y. Talá  egy si os kis hölgy lehetett, tudjátok, 
lehet hogy ár gyer ekkorá a  ut ára került. Ő e t arra. Lehet, hogy go dolkozott 
vala iről. Oda e t, letette a vödröt és elkezdte lee ged i, tudjátok, hogy vizet húzzon 
fel. És azt hallotta, hogy egy férfi azt mondja neki: Adj innom.  Körülnézett, és egy 
középkorú zsidó férfi ült ott. 
 Jn 4:9 
144 Azt mondta: Mondd csak, nem zsidó vagy te? Nem kellene ezt tenned. Nem való a 
szokás szerint, hogy beszélj velem. Én samáriai vagyok.  
 Jn 4:10 

 Azt mondta: De ha ismernéd azt, akivel beszélsz, akkor te kérnél engem, hogy 
adjak innod.  
 Jn 4:11 

 Az asszony azt mondta: Hol van a vödröd? Hol van a köteled?  
 Ő azt o dta: Nos, az a víz, amit én adok, élet.  
 Jn 4:20 

 Hogyan?  Azt mondta: Hiszen ti mind Jeruzsálemben akartok imádkozni. A mi 
atyáink pedig...  
 Jn 4:21,23 



145 Azt mondta: Óh, így van. Mi zsidók tudjuk, hogy mit imádunk. De tudod, eljön az 
az idő, a ikor az e er e  Jeruzsále e  és e  eze  a hegyen fog imádkozni.  Azt 
mondta: Lélek e  fogják Iste t i ád i, ert Ő egy lélek. Lélek e  és igazság a .  
 Az asszony itt elkezdett tanulni, tudjátok. 
 Jn 4:16 

Azt mondta: Menj el a férjedért, és gyertek ide.  
 Jn 4:17 

 Azt mondta: A férjemért? Nekem nincs férjem!  
 Jn 4:18 

 Azt mondta: Ez az igazság. Öt férfival voltál eddig, és most a hatodikkal vagy.  Azt 
mondta: Öt férjed volt. Igazat mondtál.  
146 Figyeljetek! Mi volt ez? Az a világosság megtalálta azt a magot, amely ott feküdt 
bent, amelyet Isten mondott ki. Igen, uram! Az a mag ott volt a földön. Amikor Isten 
el ozdította a vizet, és a ap egéri tette azt, elő újt. Így va . Csak e yire volt 
szüksége: a apra. Világosságra volt szüksége. Ige , ura . Aztá  a ikor az Ő e e lévő 
Szentlélek elvette az asszo ytól az ő últ eli életét és eg utatta eki, az a világosság 
megérintette azt! 
 Jn 4:19,25 
147 Azt mondta: Látom, uram, hogy próféta vagy.  Azt mondta: Tudjuk (Tudom.), 
hogy amikor a Messiás eljön, ilyen lesz. És már több száz éve nincs prófétánk. Több száz 
éve, hogy nem volt igazi prófétánk.  És azt mondta: Hogyan... hogyan tudtál beszélni 

eke  a férje ről és eg o da i eke , hogy há y férje  volt, és így tová . Ezt e  
értem.  Azt mondta: A ikor a Messiás eljö , Ő ezt fogja seleked i. De ki vagy te?  
 Jn 4:26 
148 Én vagyok az.  Ez volt az. Egy paráz a ő! A pap pedig, a ikor körül ézett, - 
hiszen válaszolnia kellett a gyülekezetének -, azt mondta: - Kerüljétek azt az embert. Az 
ördög szállta meg... 
 Ez tehát a különbség. És ugyanez va  a. Po tosa  ugya ez. Ige . Ige , ura . Ő 
tudta, mert a világosság megérintette azt. 
149 Azok a halászok, erdészek, föld űvesek, vá szedők, prostituáltak eglátták 
Be e, a it egyszerűe  az Írások o dtak, hogy ajd Ő te i fog. A farizeusok pedig 
nem látták meg ezt a hagyományaik miatt. Nem látták a hagyományaik miatt. A 
prostituáltak, a föld űvesek és i d a tö iek azo a  látták azt. Mi dazok a , akik 
eleve el voltak rendelve, amikor a kétségek félrehúzódtak, a mag növekedésnek indult. 
Így van. 

 Jn 4:29; Jn 14:12 
150 Mit tett ő? Azt o dta: - Örülök, hogy találkoztam a Messiással... Óh, nem! Már 

e t is e a város a. Teljese  egfeledkezett a vízről. Azt o dta: Gyertek és nézzétek 
meg azt az embert, aki megmondta nekem, hogy milyen dolgokat tettem. Hát nem 
pontosan ezt mondja az Írás, hogy a Messiás ezt cselekszi majd meg? Hát nem pontosan 
ez az?  Az emberek pedig meglátták ugyanazt a dolgot, hogy amit Jézus Krisztus a Szent 
János 14:12-ben mondott, újra meg fog történni. 
 Mal 4:-; Mt 24:37; Lk 17:26; Zsid 4:- 



151 A Lukács evangéliumában is mondta ezt, amikor azt mondta: Amint Noé napjaiban 
volt...  Hogy Isten hogyan mutatta meg Magát egy emberben és megmondta, hogy ki volt 
Ő ögötte, és hogy it si ált Sára - hogy nevetett a sátorban -, és Malakiás kö yvé ől is 

i dezek az igeversek, a elyek előre szóltak az utolsó apokról. A Zsidó 4 azt mondja, 
hogy amikor az Ige visszajön... A Malakiás 4 azt mondja, hogy egy ember által fog 
visszajö i. A Zsidó  azt o dja, hogy Iste  Igéje egítéli a szív e  lévő go dolatokat, 
és hogy az emberek láthatják ezt megtörténni, aztán pedig elmennek tőle. A 
hagyományaik elrejtik ezt és hatástalanítják. Nos, éppen itt tartunk. Ennyi. 
 Zsid 13:8; Jel 3:14 
152 Tudjátok, a is ugya ezt egteheti Ő. Szí re léphet itt és eg selekedheti 
ugyanazokat a dolgokat, mint amiket akkor tett, amint meg is mondta, hogy ezt fogja 
tenni, látjátok. Megígérte, hogy megteszi. Megígérte, hogy megteszi ezt. Ha pedig 
megtenné ugyanazt... A laodicea-i hírnöknek kell megtennie ezt. Amikor pedig a 
laodicea-i gyülekezet eglátja ezt egtörté i, ők po tosa  azt fogják te i, i t amit a 
héber gyülekezet tett kezdetben. Nem számít, mennyire igazolt lesz az, akkor is azt fogják 
tenni. Óh, óh! 
 Zsid 4:6; Zsid 13:8 
153 Itt pedig az áll, hogy vissza fogunk térni az eredeti Igéhez, és hogy az meg fog 
mutatkozni úgy, mint ahogyan megígértetett, hogy visszaállítsa újra a hitet, újra az 
eredeti hitet. Ha pedig Ő egis ertette Magát a a , hogy Ő az Ő épe között lakozott 
ezeknek a dolgoknak a megtétele által... Még le is lehetett fényképezni, tudományosan 
bizonyítani, és akkor sem hiszik el. Be lett izo yítva, a fé yképezőgép gép-szeme is 

egláthatta Őt ott áll i, ugya azt a tűzoszlopot... Ugya az teg ap, a és i dörökké - 
Zsidó 13:8 -, hogy megmutassa, hogy az minden más módon is tudományos. 
Tudományosan, a lelki szférákban és minden más módon is igazolt lett, igazolttá lett: és 
tudjátok, az e erek valószí űleg égis ugya azt a dolgot teszik ajd. Valószí űleg sak 
el e ek tőle, és ugya azt teszik ajd, i t a it akkor tettek az e erek. 
 Óh, Isten, segíts nekünk. Megállunk itt. Isten, segíts nekünk most meglátnunk, ez az 
i ádságo , a i t jövü k ost, ert e  akarok túl későig eszél i. Iste  segíts ekü k, 
hogy meglássuk. Hiszem, talán, hogy a Lélek rajtunk van most, hogy segítsen nekünk 
kijelenteni, megnyitni ezt a pecsétet. 
 Jel 6:5,6 

 Olvassunk. Amint látjuk azt az állapotot, amelyben az egyház van, láttuk azt, ahol 
volt az egyház, hogy mit tettek és hogy hová kellett eljutniuk, és látjuk azt, hogy mit 
kellett tenniük. Pontosan azt is tették. Látjátok tehát, hogy hol tartunk? Ítéljétek meg 

agatok. É  e  ítélhetek. É  azért vagyok felelős, hogy elhozza  ezt az Igét. És sakis 
úgy adhatom át, ahogyan én kaptam. Amíg én meg nem kapom, addig nem adhatom 
tovább. Senki más sem. 
 
 És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat 
mondá: Jöjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki azon ült, egy mérleg 
volt a kezében. 



 És hallottam egy hangot, amint ezt mondta a négy lelkes állat közül: A búzának 
mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajat ne 
bántsd.  
 
154 Tehát a Bárány kezében van a könyv, és éppen töri fel a pecséteket. Feltörte az 
elsőt, a ásodikat, és ost töri fel a har adikat. És a i t feltöri, a i t a Bárá y feltöri a 
harmadik pecsétet, a harmadik lelkes állat... Hányan tudjátok, hogy milyen volt a 
har adik lelkes állat? Olya  volt, i t egy e er. Az első olya  volt, i t egy oroszlá ; a 
második olyan volt, mint egy borjú vagy egy ökör; a harmadik pedig olyan, mint egy 
ember. Egy ember volt. 
 Jel 6:1 

 És Já os hallotta, a i t az az élőlé y, az a lelkes állat, az a lé y, az az e erhez 
hasonló lény azt mondta neki: Jöjj, és lásd, mi ez. Jöjj, és nézd meg, mi ez.  Tehát 
felnyitja a pecsétet, felrobajlik egy mennydörgés, és a Bárány megnyitja a pecséteket. 
 Jel 6:5 
155 János pedig odament megnézni, hogy mi az. Mit látott? Egy fekete lovat látott, a 
rajta ülő lovas pedig egy érleget tartott a kezé e . Ez volt az első dolog, a it látott. 
Amikor a Bárány kihirdette ezt, amikor feltörte a pecsétet, akkor a másik lelkes állat... 
Látjátok, a lelkes állatok egymást váltják azzal a kihirdetéssel, hogy: Jöjj és lásd.  
 Jel 6:2 
156 Ahol János állt, talán így, onnan megy oda. Amikor a Bárány felnyitotta azt, János 
odament. Általában felrobajlik egy mennydörgés, mint ahogya  az első pe sét él láttuk. 
Ő pedig figyeli, hogy i törté ik, és látja azt, hogy először egy fehér lovo  ülő e er jö  
elő. Figyeli, a i t kilovagol, és végig... Já os végig látja őt. Látja előjö i őt, a fehér 
lovon. A lovasnak egy íj van a kezébe , és i s e e yílvessző. Aztá  azt látja, hogy 
koronát kap, és hogy tovább lovagol. 
157 Aztán látjuk, hogy a Bárány... Itt jön újra. Felnyit egy másikat és megnézi. Itt pedig 
jön egy vörös ló. Ennek az embernek egy kard van a kezében. És tovább lovagol, végig az 
Igé , látjátok, kardjával a kezé e , hogy gyilkoljo  és hogy elvegye a ékességet a földről. 
 Jel 6:5 

 Most pedig, a Bárány még felnyit egy másik pecsétet. Egy másik lelkes állat, 
amelyik emberhez hasonló, azt mondja: Jöjj és lásd.  Odamegy megnézni, hogy mi az. És 
a ikor oda egy, egy fekete lovo  ülő lovast lát. 
 Jel 6:6 
158 Tegnap este megláttuk azt, hogy ugyanaz a lovas lovagolt a fehér lovon, mint aki a 
vörös lovon ült. És a hang azt mondta - a négy lelkes állat közül -, azt kiáltotta, látjátok: 
Jöjj és lásd.  Ezt mondta. Ott volt ebben a lelkes állatban. És látta ezt a fekete lovat. És 

amikor a hang a négy lelkes állat közül azt mondta: Egy mérce búza egy dénár, és három 
mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd , látjátok... 
159 Ez a lovas... Beszéljü k sak róla. Ha egfigyelitek az első lovast, hogy ki volt... És 
tegnap este megláttuk, igeileg, hogy a második lovas ugyanaz az ember volt, csak egy 
másik lovon ült. Mi történt? Megváltoztatta a szolgálatát, látjátok. Így van. Megláttuk, 
hogy ő egy a tikrisztus volt, és egváltoztatta a pozí ióját. Látjuk, hogy a ikor ő sak a 
fehér lovas volt, ő egy ta ítássá lett. Most i dezeket visszavezettük az Igé e , látjátok. 



160 Figyeljük meg, hogy hol vagyunk ma este: azt a másik gyülekezeti korszakot most. 
Most jövünk a harmadik gyülekezeti korszakba. Pontosan. A harmadik gyülekezeti korszak 
pedig pontosan ugyanolyan, mint a harmadik ló. 
 Jel 2:6,15 
161 Mi volt az első gyülekezeti korszak? A ikolaiták ak volt egy ta ításuk, látjátok, 
po tosa  az első e . Re d e . És aztá  ár egy ől azt látjuk, hogy azt a ikolaita 
ta ítást sze tesítették és érvé yesítették: űködés e léptették. És egkoro ázták azt az 
embert. Aztán ez a lélek, antikrisztus, testet öltött egy emberben, látjátok. És késő  
látjuk, hogy ő testet öltött ördöggé is válik. A dé o  el egy, és ejö  az ördög. 
162 És a i t az a gyülekezet... A i t az a fajta a tikrisztus gyülekezet haladt előre, úgy 
jött végig a menyasszony is különféle dolgokkal: keresztül a megigazuláson, 

egsze telődése , a Sze tlélek keresztsége , és egy tová , látjátok. Mi t ők, sak ők 
először vették fel a aguk é redését, a gyülekezet pedig utoljára veszi azt fel. 
163 Az első háro  évük... Az első szakasz a  ők keresztül e tek a sötét koroko ; 
aztán a harmadik három szakaszban pedig kijön a gyülekezet: a megigazulásból, a 

egsze telődés ől, a Sze tlélek keresztségé ől, Hozzá: a testet öltött Iste hez, aki 
megmutatkozik közöttünk. 
164 Itt jö  ő, i t az a tikrisztus, i t a ha is próféta, aztá  a fe evad, aztán a sötét 
korszak a  va . Aztá  a gyülekezet kijö  a sötét korok ól: egigazulás, egsze telődés, 
Sze tlélek keresztség, testet öltött Ige, a osta i út; és ő le egy. Ő le egy, a gyülekezet 
pedig felmegy. Olyan tökéletes, amilyen tökéletes csak lehet. Óh, sodálatos. Egyszerűe  
szeretem. 
165 Ez a lovas ugya az, de a szolgálatá ak egy ásik szi tjé . Az első szi t: a fehér ló, 
látjátok. Ő sak egy ta ító volt, sak egy a tikrisztus ta ító. Iste  Igéje elle  volt. Hogya  
lehet valaki antikrisztus? Bárki, aki tagadja, hogy ennek minden szava igaz, hogy ugyanígy 
kell ta íta i, az a tikrisztus: ert tagadja az Igét, és Ő az Ige. 
166 Most pedig, az első szakasz: a fehér ló. Ő sak egy ta ító volt, de egy a tikrisztus 
lélek a ta ításá a  és a i őségé e . Ártatlan volt. Semminek nem tudott fájdalmat 
okoz i, úgy tű t. Csak e t tová ... Így jö  e a Sátá . Óh, ügyes kis adárka ő. 
 1Móz 3:5 
167 Azt mondta Évának: - Tudod, hogy a bölcsességet keresed. Nem tudod, hogy mi a 
jó és a rossz... Azt mondta: - Ha a szemeid megnyílnának, akkor tudnád, hogy mi... És azt 
mondta: - A gyü öl s agyo  kívá atos. Kívá atos a sze ek. Ve ed kelle e előle. 
Nem tudod, hogy tényleg olyan-e, vagy sem, ugye? 
 - Nem, nem tudom, de Isten azt mondta, hogy ne tegyem... 
 De, óh! 
 - Nos, tudo , hogy Iste  azt o dta, hogy Ő... 
 - Biztos, hogy nem tenne olyat... Olyan kedves, amilyen csak lehet. És nézzétek 

eg, i lett előle. 
 Jel 2:6,15 

 Figyeljétek meg ezt az antikrisztus lelket felemelkedni a korai egyházból: a 
nikolaiták tanítása. Nikaó: uralkodni az emberek fölött, szent embert csinálni. 
 - Miért, hiszen csak közösségben akarunk lenni. Miért, hiszen szét vagytok ott 
szóródva. Senki sem tudja, hogy hol van a másik. Szerintem az kellene, hogy legyen egy 



szervezetünk, és legyünk egyszerűe  ásak. Me jü k... Hozzuk össze agu kat. 
Csináljunk csak egy páholyt magunknak... 
168 Erről va  szó. Ni s olya  dolog, hogy a etodisták kereszté y egyháza. Ez e  
egy egyház, hanem egy páholy. Baptisták: az nem egy egyház, hanem egy páholy. Csakis 
egyetlen egyház van, az pedig a Jézus Krisztus titokzatos teste, és ti abba születtek bele - 
így van -, eleve elrendelés által. Így van. 

 Jn 6:37 
169 Minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jön. Senki sem jön, hacsak nem az 
Atya hívja, és mindaz, amit Ő eke  adott, hozzá  fog jö i.  Erről va  szó. A Bárá y ott 
ül és köz e jár, a íg a legutolsó is e e  jö . Megszólal a kis hara g, Ő pedig kilép és 
Magához veszi a tulajdonát akkor, látjátok. Ennyi. Hazahozza a gyülekezetét, az 
alattvalóit. Az ellenséget pedig a tüzes tóba veti, és annak minden alattvalója is vele tart, 
és ennyi. Aztán kilépünk mi a millenniumban. 
170 Ugya az a lovas ost. Eze  az első szi te  ártatla  volt. A ásodik a  - ha egy 
kicsit magasabbra mennénk, egy kicsit tovább ennél -, a ásodik szi tről a Bi lia azt 
mondja, hogy kapott egy koronát. És megkoronáztak egy embert: a szuperembert. 
Látjátok, egkoro ázták őt. A Bi lia akkor e  pápá ak evezte őt. A Bi lia egy ha is 
prófétának nevezi. Miért? Igen, nyilván egy hamis prófétának kell lennie az antikrisztus 
lélek által, amely Krisztus ellen tanított, az eredeti Ige ellen. Mert ha az eredeti Ige ellen 
tanítasz, az antikrisztus, és az Ige az Isten. 
171 Aztá  egkoro ázva látjuk őt. A ikor egkoro ázták... Most ő agyo  ártatla : 
tehetetlen és csak egy kis ember. De akkor, a nicea-i zsi atkor őt egtették... És 
Konstantinusz neki adott minden tulajdont. És aztán mit tett? Aztán... Látjátok, a Sátán 
adta neki a trónját és a hatalmát. A Biblia mondja ezt, és mi átvettük már ezt. 
 Mt 4:11 
172 Ezt követőe  azt látjuk, hogy az ördög irá yít i de  politikát, a i eddig volt vagy 
ami ezután lesz. Ezt látjuk a Máté 4:11-ben. És aztán látjuk, hogy a Sátánnak már akkor 

egvolt a politika, ő azo a  az egyházat is pró álja egszerez i. Ezért le egy, hogy 
egtévessze azt. Fogja a szupere erét és egy szervezetet u kál előle, és egteszi őt 

helytartónak: egy krisztusnak. Krisztus Isten helyett cselekedett. Látjátok, ez az ember 
Isten helyett egy helytartó. Ugyanaz. Isten helyett: ennek kell lennie, Krisztus alatt egy 
helytartónak. 
173 A ikor ezt tette, it si ált akkor? Ő... A Sátá  vette a politikai hatal át - ami már 
a kezében volt -, és vette a vallási hatalmát - amivel már megkoronázták -, és a kettőt 
összehozta, és aztán egy másik koronát is csinált magának: a pokol fölöttit. És... Amikor 

eghalt valaki, ha elég pé zt fizettek, akkor kihozta őket o a . Tehát ost ár ő a 
helytartó a Me y fölött és a tisztítótűz fölött, ahogya  evez i akarja azt. A Bi liá a  
nincs ilyen dolog, de kellett, hogy si áljo  vala it. A Bi lia o dja, hogy ő a fe eketle  

élység ől jö  elő, és hogy ugya úgy oda tér vissza, a földö  pedig egy uralkodó ő. 
 Jel 6:2 
174 Mit kapott ő akkor? Először volt egy íja, de e  volt yílvesszője. Most pedig va  
egy hatalmas kard a kezében. Most tehet valamit. Aztán leugrik a fehér lováról. A fehér ló 
tovább kilovagol. Most mire ül át? Egy vörös lóra: vér. Vérvörös ló. Tényleg meglovagolja 



azt. Óh, bizony. Most nagy hatalmat kapott és egy nagy kardot, hogy gyilkoljon. Aztán a 
vérvörös lován lovagol. 
173 Látjuk a ásodik pe sét ől, a elyik teg ap este lett feltörve, hogy elvette a földről 
a békességet és hogy az emberek egymást gyilkolták. És a római katolikus egyház saját 
mártírtörténete kimutatja, hogy 68 millió protestánst mészároltak le hippo-i Szent 
Ágosto  idejétől kezdve -ig. Kb. 68 milliót. Schmucker Nagy reformáció-jában van 
benne, ha el akarjátok olvasni, illetve Di sőséges refor á ió-jában. 68 millióról van 
feljegyzés a mártírtörténelemben. 
176 Amikor az egyik úgynevezett szentjük megkapta a kijelentést arról, hogy 
eretnekként kell meghalnia minden olyan embernek, aki nem ért egyet a római 
egyházzal, az hozta őt igazá  a szí re. Óh, sak úgy o totta a vért. Felugrott a vörös 
lovára, és kilovagolt rajta. 
177 Most pedig jön az ő agy hatal a. Megtették őt a Me y helytartójává, Iste ké t 
i ádták, és uralkodott a földö . Az egyház és az álla  egyesülésével lett ő az uralkodó a 
föld felett, ez adta meg neki a koronát. Ki tudta imádkozni a lelkeket (soul) a 
tisztítótűz ől. És azt is... Olyan volt, mint Isten a földön, Isten helyett. 
178 Nagy hatal a volt, hogy egöljö  árkit, aki e  egyezett az ő para sával. Ki is 

o da a eki ár it? Az egyház e  o dhat se it. Hisze  ő a feje. Az álla  se  
o dhat se it. Hisze  ő a feje. Így tehát milliók haltak meg. Testvérem, azt a sok kis 

gyülekezetet kikészítették, eggyilkolták és le észárolták, oroszlá ok elé vetették őket, 
és i de  ás dolgokat tettek velük, látjátok. A sárká y, Ró a, adta eg eki az ő 
székhelyét és tekintélyét. A Bi lia o dja ezt. Így tehát Ő addig lovagolt az ő előkép 
szerinti vörös lován az emberi vérben, amíg az valóban egy vörös ló lett. 
179 Most pedig Já os egy fekete lovo  látja őt, Vala it egváltoztatott. Úgy kell 
elmondanom, ahogyan hozzám jött; és aztán... És ha hozzám jött, és nem egyezik az 
Írások többi részével, akkor nem Isten adta azt. Látjátok, az igeverseknek... Mindegyiknek. 
Ez egyetlen hatalmas, nagy dolog, így. Igeversnek és igeversnek egyeznie kell. És bármi, 
ami ellentmond az Igének... Ha az Úr azon angyala mondana nekem bármit, ami nem igei, 
nem hinnék neki. 
180 Ott álltam Chicago-ban a minap, amikor az a többszáz szolgáló... Ott volt valaki az 
összejövetelen? Természetesen, a chicago-i összejövetelen? Azt mondtam: - Most 
mindnyájan arról beszéltek, hogy van... Azt gondoltátok, hogy belevisztek engem itt 
valamibe... Kb. annyian voltak, mint most ebben a teremben. Azt mondtam: - Mi az, amit 
ellenem mondtok?  
 Azt mondtam: - A Sze tlélek eg utatta eke  háro  éjszakával ezelőtt, hogy 
hol lesztek mindnyájan, és hogy nem abban a... Kérdezzétek meg itt Carl-t, hogy nem így 
volt-e. És Hank is ott volt, és a többiek. Így van. Mind ott voltatok, hogy halljátok. 
181 Azt mondtam: - Most a tanítások miatt vagytok ellenem. Ez a probléma. Most 
szeretném, hogy egyikőtök idejöjjö , hozza a Bi liáját és álljo  ide ellé , és áfolja eg 
azt... A legnémább csoport volt, amit valaha is hallottatok. Azt mondtam: - Mi a baj 
veletek? 
 Azt mondtam: - Ha pedig tudjátok azt, hogy nem állhattok ki az Ige ellen, akkor 
rólam is szálljatok le! 



182 - Ti, istenség és minden doktorai, és beszélitek, hogy... És úgy mutatkoztok be, 
hogy: - Doktor, doktor, doktor, én egy... Nem tudom, hogy... Wood testvér és én azt 
mondjuk: chechaco, zöldfülű. Ni s ta ultságo , e  járta  teológiára, vagy más 
iskolába. De fogjátok a Bibliátokat, gyertek ide és álljatok meg mellettem, és cáfoljátok 
meg a kígyó magvát, a Jézus nevében való keresztséget, vagy bármely más dolgot, amit 
tanítok. 
 Senki nem szólt egy szót sem. Mindnyájan tudjátok ezt. A legnémább csoport, akit 
valaha is láthattatok. Látjátok, sak károg ak, i t a e  tudo  i. Tessék, erről va  
szó. Nem hiszek az emberekkel való vitatkozásban, de amikor elérünk arra a pontra, hogy 
próbálnak belerángatni... És én nem mentem volna, de a Szentlélek azt mondta nekem: 
Menj oda, melletted állok.  

183 Háro  vagy égy appal előtte eg o dta  ekik. Mi d yája  ott voltatok, 
hallottátok Carlson urat és a többieket, Tommy Hicks-et, és a többieket, akik ott ültek. És 
én három nappal korábban mentem és azt mondtam: - Le kell mondanotok majd azt a 
helyet... 
184 Viharos éjszaka volt. Összejövetelt tartotta . Azt o dta Ő: Menj oda az 
ablakhoz, annál a harmadik ajtónál ott.  Odamentem és megálltam ott, és kinéztem így. 
Azt mondta: Csapdát állítottak neked. Fel fognak kérni, hogy beszélj a chicago-i 
prédikátorok egyesületében.  Azt mondta: Csapdát állítottak neked, amiért az Igémet 
tanítod.  Azt mondta: Vissza fogják mondani azt a helyet... Nem kapják meg. És egy 
olyan helyet fognak kapni, ami olyan...  Azt mondta: Így néz ki.  
185 Megálltam, és ott láttam magamat az egyik sarokban. Visszanéztem oda, és láttam 
őket... Látta  az összes prédikátort ott ül i, ahogya  voltak. Végig ézte  rajtuk. És Ő azt 
mondta... Azt gondoltam: - Óh, nem kellene akkor odamennem, Uram, ha ilyet tesznek. 
Ne  akaro  egsérte i őket, vagy ár i rosszat te i... 
 Azt mondta: Menjél. Melletted fogok állni.  Úgy tett. Így van. Ti pedig mind tanúk 
vagytok itt, ahogy itt ültök, és tudjátok ezt. Itt vannak a hangszalagok is. De erről va  szó, 
látjátok. 
186 Most pedig, itt van ennek a titka. És most... Amikor ez kijelentetett nekem, korán 

a reggel, ég a apkelte előtt, gyorsa  e te  az Igéhez és elkezdte  keres i, 
végigkutatni. Ott volt. Eddig három lett teljesen természetfeletti módon kijelentve. Itt van 
tehát a fekete ló titka, aszerint, ami nekem ki lett jelentve. 
 Jel 3:8 
187 A sötét korokban kezdett el lovagolni rajta. Ezt jelképezte a sötét ló - a sötét korok 
-, ert az volt az éjfél azok ak a hívők ek, akik eg aradtak. Figyeljétek most abban a 
gyülekezeti kor a , a középső gyülekezeti kor a , a sötét gyülekezeti kor a . Figyeljétek 

eg, a i t Ő azt o dja: Csak egy kevés erőd va .  Az volt az éjfél nekik, az igazi 
hívők ek. 
188 Most pedig, figyeljetek. Gyakorlatilag minden remény elvétetett az igazi 
gyülekezettől, ert ez az e er tartotta a kezé e  i d az egyházat, i d az álla ot. 
Mit tegyenek most? Látjátok? A katolicizmus vette kézbe mind az egyházat és az államot, 
és mindazokat megölték, akik nem értettek egyet a katoli iz ussal. Ezért volt ő a sötét 
lovo . És figyeljétek eg, hogy ilye  sötét dolgot tett ő, akkor eglátjátok. Ha sak... 



Ha is eritek a törté el et, akkor figyeljétek ezt. Sőt, ég sak e  is kell is er etek 
ahhoz, hogy ezt tudjátok. 
189 Most figyeljetek. Mi de  re é y szertefoszlott: ez az ő fekete lova. Most 
belovagolt a fehér lován, a ravasz. Aztán hatalmat kapott a béke elvételére és milliókat 
mészárolt le. Ezt akarta tenni, amint tovább lovagolt, és még mindig ezt teszi. Látjátok? 
Most pedig, itt va  ő a fekete lová , a i t előjö . 
190 Sötét kor: ez volt az az idő. Körül elül egyidő e  azzal, hogy az egyház felépült és 
hatalo ra jutott, ők i de  ást elfojtottak, és e tek tová  így száz és száz és száz 
éveke  keresztül. Erről tudja i de  olvasó, hogy ezek voltak a sötét korok. Hányan 
tudjátok ezt? A sötét korok. Ez tehát a mi fekete lovunk, a sötét korszakot jelképezve. 
 Tehát i de  re é y szertefoszlott, se i re é y si s. Mi de  sötét ek tű t a 
kis hívők ek. Ezért evezik azt... Ezért jelképezi a fekete ló. 
 Jel 6:6 
191 A érlegei illetve érlegserpe yői a kezé e , látjátok, azt kiáltva: Egy mérce búza 
egy dénár és három mérce árpa egy dénár , látjátok... Valójában ez... A búza és az árpa az 
élet ter észetes velejárói. E ől készítik a ke yeret és ás dolgokat. De látjátok, ő 
pé zért árulta ezt. Ez azt jele ti... Hogy ő pé zt követelt az alattvalóitól azért a fajta 
életre é ységért, a it ő küldött ki rájuk, azáltal... Po tosa  ekkor kezdett el pé zt 
szedni az imádságokért, pénzt az imádságért. Most is ezt teszik - imádságok fizetség 
fejében - ert... Mit si ált ő? Megszerezte a világ vagyo át, a i t a érleg egy ér e 
búzát egy dénárért és három mérce árpát egy dénárért mért ki. 
192 A fekete lovon utazó lovas, látjátok, azt csinálta... Megfosztotta az alattvalóit a 
pé züktől, a ikor a Bi lia előre eg o dja, hogy ő tartja a kezé e  a világ vagyo át. 
A i t teg ap este eszéltü k Oroszországról eg a tö i dolgokról, hogy ők veszik a 
pé zt és egyszerűe  i de üktől egfosztják az e ereket. Erről va  tehát szó. 
193 Most figyeljünk. Látjátok, honnan jön az egyháznak az a régi pénz- egyűjtése? 
Úgyhogy maradjatok távol attól a dologtól. Építeni egy nagy szervezetet, egy nagy 
valamit: egymillió dollár ide és... Látjátok, hogy mi ennek az anyja? 
194 Köszö ö , Atyá . Óh, óh! A yira örülök. Ige , ura . Re d e . Az Ő kegyel e ez, 
ez i de . Re d e , tehát az éjféli idő volt akkor. Értitek ezt ost? És itt ő pé zt kér 
azért a fajta életért... Az árpáért és a többi dolgokért, a természetes dolgokért. Tehát az 
nem lelki volt. Árpa volt, árpakenyér és búzakenyér. Azért a fajta életért kért pénzt, amit 
adott az alattvalóinak. Pénzt kért a pap által mondott imádságért, amikor az embereket 
kii ádkozta a tisztítótűz ől, ezért pé zt kért. Ezt egye ese  a törté ele ől o do  el. 
Pénzt kért az imádkozásért. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki tudja. Imádság pénzért: ez 
olyasmi, amit meg kellett tenniük az embereknek, valamilyen féle vezeklés. Valakinek 
ezért fizetnie kellett. 
 ... magához ragadta a világ vagyonát, magához, az egyházhoz, és még mindig 
lovagol. Óh, bizony lovagol. Igen, uram! Még mindig lovagol. 
 Jel 6:6 
195 Figyeljetek, itt van most a jó rész. Figyeljetek: De az olajat és a bort ne bántsd.  
Csak egy kevés maradt meg, testérem. Ahhoz ne nyúlj.  Most pedig, az olaj... A Lelket 
jelképezi, a Szentlelket. 
 3Móz 8:12; Zak 4:12; Mt 25:3,4 



196 Adok nektek egy pár igeverset, ha akarjátok, egy pár igehelyet: a 3Mózes 8:12-ben, 
ahol Áro t fel kellett ke i olajjal, ielőtt e e t, tudjátok. És a Zakariás 4:12, ahol az 
olaj a csöveken keresztül jött, és azt mondta: Ez az én lelkem.  Olaj. Egy másik dolog, ha 
meg akarjátok nézni, a Máté 14... 25, ahol a bolond szüzek vannak, 25:3. A bolond 
szűz ek e  volt olaja: i s Lélek. És a Máté : -ben az okos szűz ek volt olaja a 
lá pás a : Lélekkel etöltekezett. Lélek: az olaj a Lelket jelképezi. Óh, di sőség, 
di sőség! Értitek? Re d e . 
197 Tehát az olaj a Lelket jelképezi, a bor pedig a kijelentés általi felélénkülést. Óh, csak 
úgy rohangálnék örömömben! Csoda, hogy nem ébresztettem fel a szomszédokat, 
a ikor az Úr eg utatta ezt eke . A kijele tés élé kítőszere, látjátok. Az olaj és a or 
mindig össze vannak kapcsolva a Bibliában. Fogtam a konkordanciát és megnéztem, és 
végig lehet vezetni azt a fonalat, ahol az olajat és a bort mindig együtt lehet megtalálni. 
Látjátok? 
198 A ikor Iste  egígért Igéjé ek az igazsága igazá  ki lett jele tve az ő olajjal 

etöltekezett sze tjei ek, akkor ők attól teljese  felélé kül ek. A or az élé kítőszer. 
Di sőség, ost is érzem! Örömmel, kiáltásokkal élénkülnek fel. És amikor ez megtörténik, 
az ugyanolyan hatással van rájuk, mint ahogyan a bor hat a természet szerinti emberre: 

ert a ikor Iste  egy igazságáról kijele tést kap az e er, és az igazi hívő e va  
töltekezve olajjal, és a kijele tés kijele tődik, akkor ez a felélé külés a yira hatal as 
lesz, hogy e  or ális viselkedésre készteti az e ert. Így va . Di sőség! Lehet, hogy 
ez a aj ost az e erekkel. Így va . Olya  viselkedésre készteti őket, a it e  éz énk 
ki előlük. 
 ApCsel 2:- 
199 Hogyha akartok erre igehelyet, akkor csak kezdjétek el olvasni az ApCsel 2-t. Hol 
tarta ak ők? Megkapták az ígéretet. A ikor a Sze tlélek ígérete teljese  kio tatott rájuk 
és igeileg is igazolttá lett... 
 Most látjátok... Mi lett volna, ha azt mondják: - Várjunk csak. Azt mondta nekünk, 
hogy itt fent várjunk a szolgálatunkra... És nyolc nap után azt mondták volna: - Hát, én 
mondom nektek, fiúk... Márk azt mondta volna Máténak: - Szerintem már megkaptuk. 
Szerintetek nem? Látjátok, már megkaptuk. Akkor mire várunk a szolgálatunkkal? 
Egyszerűe  sak e ü k kelle e prédikál i. Azt o dta ekü k, hogy jöjjü k fel ide és 
várjunk, és már nyolc napja itt vagyunk... 
 - Hát, várjunk még egy napot... 
 Kilenc nap telt el. Aztán felállna Márk, vagy a többiek közül valaki, János, és azt 
mondaná: - Szerintem már nem kell tovább várnunk. Szerintem már megkaptuk, 
szerintetek is? 
 Ézs 28:11; Jóel 2:29 

 Szi te láto  aga  előtt Si o t, tudjátok, ert ála voltak a kul sok: - Várjatok 
egy percet, fiúk! Va  vala i erről az Igé e ! Ő e  o dta eg ekü k, hogy há y 
napot kell várnunk. Azt mondta: Maradjatok ott, amíg... Maradjatok ott, amíg 
beteljesedik Jóel próféciája, amíg Ézsaiás próféciája beigazolódik. Ezért dadogó ajkakkal 
és idegen nyelveken fogok szólni ehhez a néphez, és ez a felfrissülés, ez a kiöntött bor!  
200 Mi a or a Bi liá a ? Felfrissülés. Ez az a felfrissülés, a i az Úr jele lété ől jö . 
Ennek igeinek kell lennie most, látjátok. 



 ApCsel 2:1-8 
201 Tehát látjuk, hogy a bor jelképezi a kijele tés élé kítőszerét. És a ikor a Sze tlélek 
leszállt, és ők látták Iste  tüzét leszáll i rájuk, óh, az elkezdte felélé kíte i őket. És 
a yira felélé kítette őket ez, hogy az e erek való a  azt go dolták róluk, hogy 
részegek voltak, pedig ők a kijelentés által voltak annyira felélénkülve! 
202 Isten... Itt va ! Iste  igazolt kijele tése egyértel űvé vált ekik, és örültek e ek. 
Isten megígérte ezt. Itt volt kijelentve számukra és igazolva nekik! Ámen! Itt volt az 
ember, aki ott állt és azt mondta: - Ez az, ez az... És ugyanaz a jel igazolta. Látjátok, van 
kijelentés általi felélénkülés. És akkor aztán nekik tényleg megvolt az. 
 ApCsel 2:14 
203 Ezért tudott Péter kiállni oda és azt mondani: - Júdeai férfiak és mindnyájan, akik 
Jeruzsálemben lakoztok, figyeljetek rám. Ti is valamennyien, istenség tudósai, 
hallgassátok meg, amit mondani fogok nektek... Óh, milyen csodálatos! Kijelentve! 
Kijelentve! Annyira felélénkültek, amikor látták ezt beigazolódni. Mindig ezt teszi. Mindig. 
204 Amikor látom azt, hogy Isten megígért egy bizonyos dolgot erre a napra, amikor 
megígérte, hogy feltöri ezeket a pecséteket ezen az utolsó napon... És nem ismeritek az 
örö öt, a di sőséget, a ikor látta  Őt kijele te i ezt. Ott áll i és lát i azt egtörté i, 
és tudni, hogy bárki embert kihívhatok ebben. Soha nem mondott olyan dolgot nekünk, 
a i e úgy törté t vol a eg. Aztá  lát i azt az örö et a szíve e , a ikor láto  az Ő 
ígéretét erre az utolsó napra, amint megígérte, hogy megcselekszi ezt, és itt látom 
beigazolódni és teljesen bebizonyítódni. Ha azt halljátok, hogy azt mondom: - Olyan 
vallásos ak érze  aga ... Ez a pro lé a. A felélé külés a yira erős, hogy ajd 
szétro a t e ge , tudjátok: a kijele téstől való felélé külés. 
 ApCsel 2:13 
205 Re d e . A yira felélé kültek a kijele téstől, hogy ők igazolták - rendben van - az 
ígéretet. Óh, óh! És ott ez kirobbantotta a felélénkülés örömét, annyira, hogy az emberek 
azt mondták: Új bortól részegedtek meg , amikor Isten az ígéretét jelentette ki nekik. És 
nemcsak kijelentette azt, hanem be is bizonyította. Ezt mondtam mindig: - Az ember 
mondhat bármit - egyszerűe  hajla os ár it o da i -, de amikor Isten jön és igazolja 
azt... 
 5Móz 13:1-5; 5Móz 18:20-22 
206 A Biblia azt mondja: Ha van köztetek olyan, aki lelki embernek mondja magát vagy 
prófétának, ha mondja ezeket a dolgokat és azok nem történnek meg, akkor ne 
hallgassatok rá. Egyáltalá  e féljétek őt. Ne féljetek attól az e ertől. Ha viszo t o d 
valamit és az megtörténik, akkor én vagyok az.  Azt mondta: Én vagyok abban. Ez 
bizonyítja, hogy miért én vagyok.  
207 Akkor az a kis samáriai asszony... Amikor az Ige azt mondja, hogy ez a Messiás 
seleked i fogja ezeket a dolgokat, és Ő itt állt és eg selekedte - pontosan azt, amit az 

Ige mondott -, az asszony azt mondta: Ez Ő. Gyertek lát i egy e ert... Hát e  
pontosan ezt mondta az Írás, hogy ez fog megtörténni?  Látjátok? 
 Jn 4:25 
208 Az asszonyt felélénkítette a kijelentés. Így van? Felélénkítette a kijelentés, amikor 
az igazolttá vált. Látjátok? Így van. Tudta, hogy volt... Tudjuk, hogy el fog jönni a Messiás, 



akit Krisztus ak evez ek, és a ikor Ő eljö , ezeket a dolgokat selekszi ajd.  Akkor 
meglátta. 
 Jn 4:26,28,29 
209 Ő azt o dta: Én vagyok az.  Ezzel hat i kezdett az élé kítőszer. Az asszo y pedig 
elment, és körbekiabálta a várost. Otthagyta a régi vizesvödrét, elment és azt mondta az 
embereknek: Jöjjetek és nézzétek meg.  
210 Ha ismernétek a keleti hagyományokat, hogy neki nem volt szabad ilyet tennie. 
Ige , ura ! Egy olya  fajta asszo yra se ki e  hallgatott. Ne , ura ! Ő eg volt 
bélyegezve, és amikor végigment az utcán és így tett, az emberek egyáltalán nem 
figyeltek volna rá. De testvérem, nála az élet szava volt. Az az asszony fel volt élénkülve. 
Olya  volt, i t egy lá gok a  álló ház szeles idő e . Óh, sak úgy áradt előle vala i. 
Készen volt. Igen, és nem lehetett eloltani. Isten tüze égett ott. Igen, uram. 
 Róm 10:17 
211 Azt mondta: - Ha nem hiszitek, hogy így van, csak gyertek ide, ahol az összejövetel 
zajlik, és eg utato  ektek... Ige , ura . És az e erek oda e tek. És Ő tö ször 
nem tette azt meg, de az emberek tudták, hogy valami történt azzal az asszonnyal. 
Megváltozott, így hittek Ő e e. Ige , ura . Hittek Be e, ert a hit hallásból van , 
Isten ígéretének meghallásából, Isten Igéjének meghallásából, látva azt, amint valósággá 
válik. Mert az egy mag, és amikor el van vetve, az életet viszi magával. És pontosan azt 
fogja egtere i, a iről eszél. Ha pedig e , akkor az e  Iste  agja, vagy pedig a 

agvető e  tudta, hogy hogya  kell elvet i. Ne  Iste  küldte el agot vet i. Lehet, 
hogy a kövek tetejére vagy vala i ás helyre veti őket. Tehát látjátok, a agvető veti a 

agot, Iste  pedig ügyel arra, hogy az a egfelelő helyre esse . Óh, óh! 
 Jel 6:6 
212 És mit mond ennek a fekete lovasnak? Az olajamat és a boromat ne bántsd. Ne 
érintsd meg az olaja at és a oro at. Csak kevés aradt ár előle, de egy kevés ég 

i dig va . Mehetsz és ki érheted azt a fajta életet i d, a it adsz. Tőled függ. Majd 
fizetni fogsz érte. De amikor odaérsz ahhoz a borhoz és olajhoz, azt hagyd békén.  Óh, 
óh! 
213 Ha tudod...  Más szavakkal, így: - Ha elkapsz néhányat az én kis nyájamból, akik be 
vannak töltekezve olajjal és borral (látjátok, a tiszta Ige borával és olajával), és megölöd 
őket, ert... azt teszed... ezt teszed, és e ké yszerítsd őket arra, hogy ár ilyen 
'Üdvözlégy, Máriá'-t elmondjanak, vagy hogy bármi ilyet csináljanak, vagy hogy 
vala elyik hitvallásodat el o dják. Tartsd távol tőlük a kezedet. Ők tudják, hogy erre 
tartanak, mert az én olajommal vannak felkenve, meg van nekik az öröm bora, mert 
ismerik az é  ígérete  Igéjét. Újra feltá aszto  őket, ert... Csak aradj távol tőlük.  
Nem, nem. 
214 Ő igazolja az Igéjét és ehozza azt. Ők tudták... Tudták, hogy újra feltá ad ak. Óh, 
mennyire szeretem ezt. Újra feltámadnak. Itt jön a fekete ló, amin lovagol. Sötét korok. 
Ott ment a fehér ló. Láttuk, hogy mit tett, tökéletesen. Itt jött a vörös ló. Pontosan látjuk, 
hogy it tett. Itt pedig jö  a fekete ló. Látjátok, i dig ugya az a lovas, és a it ő tesz a 
korokon át. 
215 Látjuk tehát azt, hogy ő ki érte ezeket, és hogy pénzt kért érte. Pontosan. Búza. 
Természetes, a természetes élet - a i ől éltek -, de a Lelket, az olajat és a bor örömét 



jelképezi. Azt a lelki életet ne bántsd. Hagyd békén.  Más szavakkal: Róma, ne nyúlj 
hozzá! Az az enyém! Hozzám tartozik!  
 Jel 6:6 
216 Van itt egy másik dolog is, amit szeretnék, hogy észrevegyetek. Figyeljetek. Nem a 
négy lelkes állat egyike mondta, hogy: Az olajat és a bort ne érintsd.  Megfigyeltétek 
ezt? A négy lelkes állat beszélt. De figyeljetek. Hadd olvassak csak egy kicsit innen most: 
 
 ... A búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a 
bort és az olajat ne bántsd. 
 (Most figyeljetek.) ...És hallék a négy lelkes állat közt egy hangot, amely ezt 
mondta...  
 
 Jel 6:6 
217 Mi volt az? A Bárány! Nem a négy lelkes állat. A Bárány mondta ezt. Óh! Magához 
fogja venni az övéit. Hozzá tartoznak. Ámen. Ne nyúlj ahhoz az olajhoz.  Nem, uram. 
Nem a négy lelkes állat, hanem a Bárány volt az, aki ezt mondta. Óh, óh! A Bárány, nem... 
Ezt nem a négy lelkes állat hirdette ki. Maga a Bárány mondta. Amikor a négy lelkes állat 
azt mondta: Jöjj és lásd , és e tek és eg ézték azt így, és aztá  Ő o dta: A 
búzának mércéje egy dénár és ez ennyibe kerül, és ennyi árpa...  És aztán a Bárány 
kiáltott közöttük és azt mondta: De ne bántsd azt az olajat és a bort.  Így van. Óh, óh! 
Hallgassátok meg. Ne bántsd azt, mert különben megfizetsz érte egy napon.  
 Óh, óh! 21:30 van. 
 Tehát a legjobb értésem szerint és a legjobb tudásom szerint, és a szívemben 
mindazzal, amit hiszek, ez a jelentése annak a három pecsétnek. Hálát akarok adni 
Iste ek ezért. És ki o do  azt, hogy ez az a kijele tés, a elyet Ő adott eke . Ezt Ő 
adta nekem, ennek a kijelentését. És én hiszem, hogy az utolsó napokban élünk. 
218 Hol ap este a fakó lovo  ülő lovasról lesz szó. És ost, e  tudo . Ne  tudo . 
Isten tudja, hogy így igaz. Semmit nem tudok róla. Nem, megnéztem a régi 
magyarázataimat. Nemrég láttam Graham Snelling testvért. Lehet, hogy kiment. De 
emlékszem arra, amikor itt prédikáltam korábban. Visszakerestem, amit mondtam. 
Évekkel ezelőtt a Jele ések kö yvét vettük végig. Egyszerre eszélte  i d a égy 
lovasról. 
219 Azt mondtam: - A fehér ló kétség kívül a korai egyház volt... Ezt az adventisták 
kö yvé ől és a tö i kö yvek ől olvasta  el. Azt o dta : - Ez volt a korai egyház, 
a ely út ak i dult, hogy győzedel eskedje . 
 A következő a fekete ló volt. Azt o dta ... Elfelejtette , hogy mit mondtam a 
fekete lóról. Azt mondtam... Illetve a vörös lóról inkább. Azt mondtam: - Valószí űleg ez a 
ló azt jelenti, hogy az út során sok nehézség lesz, és sok háborút és harcot, és ilyen 
dolgokat... Azt mondtam: - Valószí űleg sok há orú lesz... Azt mondtam: - Erről va  szó. 
220 Aztán azt mondtam: - A fakó ló... Illetve a fekete ló... Azt mondtam: - Talán egy 
olya  időszakot jele t, a ikor a földö  feketeség lesz, a ikor a sillagok e  fog ak 
ragyogni, a nap lejön és a hold sem fog világítani... Azt mondtam: - Valószí űleg erről va  
itt szó. 



 Azt mondtam: - A fakó ló pedig azt jelenti, hogy sok betegség lesz... Nem tudom, 
hogy it jele t a fakó ló, de akkori a  ez volt az é  agyarázato , ert egyszerűe  a 
tőle  telhető legjo at o dta  el, a ikor itt álltam a szószéknél, de... Óh, majdnem 
mondtam ott valamit! Óh! Látjátok. Csak figyeljetek. Hát nem vagyunk boldogok ebben az 
órá a ? A ikor látjuk i dezeket a dolgokat előjö i, azt go dolo : 
 
  A nemzetek megtörnek, Izráel ébred, 
  A próféták által előre eg o dott jelek. 
  A pogányok napjai megszámolva,  
  És a orzal ak előttü k, 
  Óh, térjetek vissza, szétszóratottak,  
  a tiéitekhez. 
 
  Közel a megváltás napja, 
  Az emberek szíve fél. 
  Legyetek teljesek a Lélekkel,  
  Tisztogassátok meg a lámpásaitokat. 
  Nézzetek fel!  
  A megváltás közel. 
 
  Hamis próféták hazudnak,  
  Isten igazságát megtagadják, 
  Hogy Jézus Krisztus a mi Istenünk. (Hiszitek ezt?) 
  De mi az apostolok nyomdokait követjük. 
 
  Mert a megváltás napja közel, 
  Az emberek szíve fél. 
  Legyetek teljesek a Lélekkel, 
  Tisztogassátok meg a lámpásaitokat. 
  Nézzetek fel! A megváltás napja közel. 
 
 Ez csodálatos! Szeretem ezt: közel a megváltás. 
 
  Világosság lesz az esti idő e , 
  A di sőség e vezető utat izo yosa  egtaláljátok. 
  A vízben van ma az igazság, 
  Jézus drága nevében eltemetve. 
  Öreg és fiatal, térj eg i de  ű öd ől; 
  A Szentlélek bizonyosan bejön, 
  Eljött az esti világosság. 
  Tény az, hogy Isten és Krisztus egyek. 
 
 Ő az Ige! Óh, óh! Csodálatos! 
 



  A Bárá y ha ar elviszi az Ő e yasszo yát,  
  Hogy örökké mellette legyen, 
  A Me y i de  seregei összegyűl ek, 
  Óh, di sőséges látvá y lesz. 
  Mi de  sze t szeplőtle  fehér e , 
  És Jézussal lakomáznak örökké. 
 
  Jöjj és vacsorálj!  -, a Mester hív:  
  Jöjj és vacsorálj!  
  Mindig ott lakozmázhatsz Jézus asztalánál, 
  Aki élelmet adott a sokaságnak, 
  Aki a vizet borrá változtatta. 
  Az éhezőket hívja ost: Jöjj és vacsorálj!  
 
  Jöjj és vacsorálj!  - a Mester hív: 
  Jöjj és vacsorálj!  (Vacsorálj az Igé ől.  
  Mindig Jézus asztalánál lakomázhatsz, 
  Aki élelmet adott a sokaságnak, 
  Aki a vizet borrá változtatta. 
  Az éhezőket hívja ost: Jöjj és vacsorálj!  
 
 Óh, óh! Éhesek vagytok? Boldogok azok, akik...  Szeretitek Őt? Ha szeretitek Őt, 
mondjátok: - Szeretem... Álljunk csak fel, emeljük fel a kezünket és fejezzük ki magunkat 
Neki. Szerete , szerete , ert Ő elő  szeretett e ge .  Rendben. Valamennyien 
együtt most. 
 
  Szeretem, szeretem,  
  Mert Ő elő  szeretett e ge  
  És megváltotta üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 
 

*** 
 


