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1 Köszönöm, testvérem. Miközben állva maradunk, imádkozzunk. Mindenható Isten, az 
élet sze zője és i de  jó lelki ajá dék ado á yozója; i való a  agyo  hálásak vagyu k 
ezért a sodálatos, külö leges közösségi időé t a Te jele léted e . Ez életü k ek egy agy 
csúcspontját jelzi, Uram: egy olyan alkalmat, amit sohasem fogunk elfelejteni, bármennyivel 
is tovább maradnánk itt. 
 Jn 7:37 

 És i ádkozu k, Iste ü k, hogy eze  a efejező esté … Megfigyeljük az Igé e , hogy 
az ünnep zárónapján Jézus ott állt közöttük és kiáltott: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön 
énhozzám ; és i ádkozo , e yei Atyá , hogy ez új a is étlődjö  eg a este, hogy 
halljuk a i U u k ha gját, a ely hív e ü ket… Hív bennünket a Neki való szolgálatra és a 
Vele való szo osa  já ás a. É ezzük, hogy hallottuk az Ő ha gját ezek ek a pe sétek ek a 

eg yitásá a , a i t azt szólta, hogy ez az utolsó ap, és hogy az idő elközelített. Add eg 
ezeket az áldásokat, amiket ké ü k, Atyá k, Jézus K isztus evé e , az Ő di sőségé e. Á e . 
Helyet foglalhattok. 
2 Sze et é  ezt hozzáfűz i: az összes szolgálat közül, ely valaha is volt az élete e ; 
hisze , hogy ez a hét volt a szolgálat a  töltött teljes élete  legdi sőségese  időszaka. 
Ne  szá ít, it tette … Látta  agy sodákat tö té i, te észetese , ko á a  a 
gyógyító szolgálatok a . De ez eghaladja azt. Élete  egyik agy időszaka, sú spo tja volt 
az, hogy itt voltam, és hogy láttam ezt a kis Gyülekezeti Házat felvenni egy más kinézetet. 
Nem csak ennyi, hanem a belseje is más kinézetet vett föl. 
 És most, megkérdeztem Billy-t… Olya  sokáig ta tott eki, hogy eljöjjö  é te . Azt 
mondta, hogy egy másik csoport is megkeresztelkedett; ami azt jelenti, hogy ezen a héten 
több mint száz ember keresztelkedett meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Tehát hálásak 
vagyunk, és Isten áldjon meg benneteket. 
 És most, ha nincs gyülekezeti otthonotok, meghívunk benneteket ide, hogy 
közösségben legyetek velünk. Csak emlékezzetek rá, hogy a gyülekezet nyitva van. Nem 
felekezet vagyunk, és remélem és bízom abban, hogy soha nem is leszünk felekezet: csak 
egy olyan közösség, ahol férfiak és asszonyok, fiúk és lányok találkoznak Isten asztala körül, 
ahol közösségben vannak az Ige körül, és minden dolog a  egyfo a az é deklődésü k. 
3 Van egy csodálatos pásztorunk, Istennek egy igazi embere, és én annyira hálás vagyok 
ezé t. És ha e lékeztek a a a láto ás a egy évvel ezelőtt, a a az élele e, a i 
elraktározva volt egy helyen, az pontosan úgy van. És most ez a hely egfelelő a vasá api 
iskola osztályai ak i de  ko osztály szá á a, és egysze űe  sak agyo  hálásak vagyu k 
ezé t a lehetőségé t. Valaki azt o dta egysze , hogy á sak le é ek olya  vasá api 



iskolai órák, ahová elküldhetnék a gyerekeiket: most megvan ez. Tehát most csak gyertek és 
legyetek velünk, ha nincs gyülekezeti otthonotok. Természetesen, ha van egy jó 
gyülekezetetek, ahová jártok, és ami az Evangéliumot hirdeti és így tovább, akkor az úgyis 
csak nekünk egy másik csoportunk, látjátok, valahol áshol. De ha i s ottho otok… Úgy 
é te , hogy tö e  ideköltöztek az o szág ás észei ől, hogy ez legye  a gyülekezeti 
otthonuk, és mi természetesen szeretettel köszöntünk benneteket itt az Úr Igéje számára. 
 És e léksze … Talá  a iko  el e tem, akkor mondtam nektek, hogy a szolgálatok, 
már amennyire én tudom, itt lesznek a Gyülekezeti Házban. Nem tudom, hogy az Úr még mi 

i de t ta togat szá o a a jövő e . Az Ő kezé e ízo  ezt: e  pedig vala ilye  
babonára vagy bármire. Csak napról-napra vá ok Ő á, hogy vezesse  e ge  a a a hely e, 
ahol jo a  szolgálhat á  Őt. És a iko  efejezte vele , akko  ízo  a a , hogy 
békében fog hazafogadni engem. 
 És ost, é  agyo  hálás vagyok a Gyülekezeti Ház e e ei ek együtt űködéséé t. 
Amint Billy mondta eke  eze  a héte , hogy… Azt hisze , hogy a Gyülekezeti Ház kö ül 
minden itteni otthonnak van vendége. Megnyitották az otthonaikat és helyeket és 
befogadták azokat az embereket, akiknek nem volt hová menniük. Most pedig, ez igazi 
keresztény cselekedet. És néhány otthonban minden kis sarokba bezsúfoltak valakit, hogy itt 

a adhassa ak az e e ek, e t ez egy zsúfolt időszak volt a iatt… Vala ilye  ese é y 
miatt, ami a sportvilágban zajlott, kosárlabda vagy valami miatt, és mindent lefoglaltak, 
plusz egy nagy sopo t… Azt hisze , e e  a kis gyülekezet e  képviselteti agát… Talá  
28 vagy 30 állam is képviselteti magát ebben a kis gyülekezetben, emellett pedig még két 
külföldi e zet, tehát… Tehát e e  a kis é edés e  ez aga is elég sok helyet foglal á  
el. 
 És ké dezte … Ma éhá y e e el, és o dta , hogy úgy é tette , hogy i se  
itt túl sok jeffersonville-i ember az összejövetelen. Valaki felszólalt és azt mondta: - Nem 
tudu k ejut i… Ez volt az oka. Néhá ya  a e dő ség ől és így tová , el aka tak jönni az 
összejövetel e, de o dták… Beszélgettek és o dták… Eljöttek ide és e  tudtak ejut i. 
Má  tele volt a hely, ég ielőtt egyáltalá  e tudtak vol a jut i. Talá  késő  lett vol a az 
ő idejük, de e  jöttek el, tehát az e e ek ás helyek ől jönnek. Tehát nagyon hálásak 
vagyunk. 
4 Most pedig, e  tudo . Az ez utá  következő dolog a hét t o ita le e egy ásik 
üzenetben. De a pecsétekben gyakorlatilag minden benne van. Végigmennek a gyülekezeti 
ko szakok, és i elő  őket helyeztük el, a i a leg… A i a legfo tosa  volt, de a… Akko . A 
pecsétek megnyitása pedig megmutatja, hogy hová megy a gyülekezet, és hogy hogyan ér 
véget. És most, azt hiszem, hogy a mennyei Atya természetesen kegyelmes volt hozzánk, 
amiért engedte meglátnunk azt, amit megláttunk. 
 Ezt el o do . Átteki tve a égi jegyzeteket, a iket sok évvel ezelőtt p édikálta , és 
csak bejöttem és azt mondtam, amit én helyesnek tartottam, és azt folytattam. Az 
egyáltalán nem volt helyénvaló. És most, mind a négy pecsét megvolt nekem egy 20 perces 
prédikációban. Óh! A Jelenések négy lovasa: én mindet összedobtam. És azt mondtam: - Az 
egyik ló fehé e  jött elő… Azt o dta : - Talá  ez a ko ai egyház. És a következő ló az 



éhí ség e e t… És aztá  így tová . 
 De, óh, amikor az Ige valóban megnyílt, az tö  száz é földdel odé  volt ettől. 
Tehát ez sarkalljon minket arra, hogy figyeljünk és várjunk. Aztán lehet, hogy ebben az 
idő e  kellett ezt eg si ál i. Lehet, hogy sok dolog va , a it e  lehet összeegyeztet i 
más emberekkel. De hiszem, hogy amikor mindennek a vége eljön és találkozunk a mi 
Urunkkal, akkor meglátjátok, hogy ez így helyes. Valóban az. 
 Most pedig, azok ak, akik e  e e a vá os a valók, akik külö féle helyek ől jöttek, 
külö féle álla ok ól és e zetek ől: agyo  éltá yolo  az odaszántságotokat, hogy 
ilyen nagy távolságot megtettetek; és hogy sokan szabadságot vettetek ki és hogy néhányan 
még úgy is itt vagytok, hogy nincs hol aludnotok. Tudom, mert néhányuknak én tudtam 
szállást szerezni, úgy, hogy nem volt pénzük élelemre vagy á i ás a, és így… És ég így 
is eljöttek és számítottak arra, hogy valami történni fog, hogy el lesz rendezve ez a dolog. És 
ilyen nagy hittel abban, hogy még az sem számítana, hogy élelem nélkül vagy szállás nélkül 
kelle e itt le iük, ők el aka tak jö i és halla i azokat… Azok a dolgok i de képp 
megtörténnek. Ez nagyon bátor dolog, tudjátok. És mindenki annyira száz százalékos volt. 
5 Találkozta  a sógo o al ott hátul, a i… Ő akta fel a gyülekezeti épület téglafalát 
és így tovább, és mondtam neki, hogy mennyire értékelem a munkáját. Én nem vagyok 
kő űves és se it e  is tudok e ől, de tudo , hogy i a szögletes sa ok: hogy jól va -e 
felrakva. 
6 És azt mondta: - É  o do  eked… Azt o dta: - Soha nem volt még olyan, aligha 
volt, amikor ilyen összhangot lehetett látni az emberek között, amint mindnyájan együtt 
dolgoztak. Wood (ejtsd: vud) testvé , Ro e so  testvé  és i de ki egysze űe  sak végezte a 

aga dolgát, i de e . A testvé , aki a ha gosítást… Má i t aki a ha gszó ó 
berendezéseket felrakta, meg mindent a gyülekezetben, azt mondták: - Minden jól 

űködött… A iko  szükségük volt vala i e, i dig ott állt egy e e , késze  a a, hogy 
megcsinálja. Tehát Isten van ennek az egész menetében. És nagyon hálásak vagyunk ezért. 
7 Sok nagy adományozó van a gyülekezetben, aki segített, mint Dauch testvér és 
testvé ő, akik itt ül ek; és soka  ások, akik agyo  sokat adtak ezé t az ügyé t. És azt 
hiszem, hogy most semmiben sincs hiányuk, és minden ki van fizetve. Tehát nagyon hálásak 
vagyunk ezért. 
 Emlékezzetek, hogy ez a ti gyülekezetetek, mert Krisztus szolgái vagytok, és ezért 
épült ez ide: egy yitott ajtó, hogy szolgálók ője ek fel, és azok ak a szolgálók ak is, akik 
már Krisztus szolgái, hogy eljöjjenek és hogy jól érezzék magukat a Jézus Krisztus körül való 
közösségben. Akarjuk, hogy tudjátok, hogy mindenkit szívesen látunk itt. 
8 És most, amikor néha hallotok engem, amint a felkenetés ideje alatt úgy lerántom a 
leplet a sze vezet ől; é  azt e  a pászto otok elle  é te , vagy a gyülekezet ől árki 
testvé  vagy testvé ő elle ; hisze  végső so o  Iste ek va ak e e ei i de  létező 
sze vezet e . De Ő e  fogadja el a sze vezetet: ha e  a sze vezet e  lévő egyé t fogadja 
el. Tehát ahhoz nem kell egy szervezet. Ezért, amikor az emberek annyira belebonyolódnak a 
szervezetbe, akkor semmi mást nem látnak, csak azt, amit az a gyülekezet mond, látjátok. És 
ezzel elzárják magukat másoktól, és ez egy olyan rendszer, ami nem tetszik Istennek. És ez 



egy világi ügy, amit soha nem rendelt el Isten. 
9 Tehát én most semmilyen egyénre nem gondolok. Katolikus, zsidó, vagy bármi legyen 
is, vagy metodista, baptista, presbiteriánus, bármilyen szervezet, nem-szervezetek és nem-
felekezetek és minden: Istennek vannak gyermekei, akik ott ülnek azokban, látjátok. És 
hiszem, hogy sokszor egy céllal vannak ott - hogy világosságot adjanak -, kihúzva onnan az 
eleve elrendelteket, körös-kö ül i de ho a . És azo  a agy apo  ajd eglátjuk őket. 
Az Ú  Jézus K isztus gyülekezete felhívatik a levegő eli agy találkozás a, és i mindnyájan 
fel együ k, hogy találkozzu k Ővele; és é  agyo  vá o  azt az ó át. Olya  sokat lehet e 

o da i. És a este, az utolsó, zá ó esté , i t általá a  i de ki… Egy gyógyító 
szolgálaton azt találom, hogy az emberek nagy dolgok megtörténésére várnak, a gyógyító 
szolgálato , a i feszültté és idegessé teszi őket. És aztá  ugya ezt találo  itt a este, hogy 

i de  elvá ással va  afelé, hogy eglássa, hogya … És i de  este így volt, azok ak a 
pecséteknek a megnyílása felé. 
10 Most szeretném ezt nagyon letisztázni. Minden alkalommal, minden alkalommal, 
amikor ezek a pecsétek eljöttek erre a helyre, minden, amit valaha is hittem velük 
kapcsolatban és minden, amit másoktól olvastam róluk; ellentmondott annak, ami a 
szobában jött hozzám. És az elmém, mosta a… Azé t ta totta  a délelőtt azt a gyógyítói 
szolgálatot, mert az én emberi elmém annyira kezd eltávolodni a saját 
go dolkodás ódo tól. P ó álta  egy le edő yözött szo á a  a ad i egyetle  lá pával - 
ez a nyolcadik nap -, és még csak a kocsimba sem ültem be, hogy elmenjek bárhová is. 
 El kellett mennem néhány testvérrel a bankba aláírni néhány papírt és pénzzel 
kapcsolatos dolgokat, és azokat a dolgokat, amiket kölcsönöztek ennek a gyülekezetnek; de 
egyenesen visszajöttem és hozzáfogtam a készüléshez. És az a furcsa, hogy nem volt 
egyetle  sze ély, vagy á i, vagy… Általá a  kopogtat ak, és húz ak, és kö evesz ek. De 
egyetlen dolog sem volt. Ez nagyon különleges.  
11 Ahol ettem, Wood testvéréknél, általában azt a helyet körülveszik az autók. És úgy 
volt, hogy nyolc vagy tíz ember is náluk kap szállást mostanra, és egyikük sem jött. 
12 Aztá  a délelőtt - soha e  felejte  el ezt a délelőttöt, a i Üdvözítő k kegyel ét 
az Ő fá adt szolgája felé. A iko  válaszolta  egy szegé y e e  ké désé e, és a legjo  
tudásom szerint, és azt gondoltam, hogy helyesen mondtam; és aztán teljesen hirtelen olyan 
volt, i tha vala it elvette  vol a egy kisgye ektől: a yi a lesújtva é ezte  aga at, és 
nem tudtam, mi volt az. És azt gondoltam: talán mivel annyira próbáltam sietni, hogy 
elérjünk a gyógyító szolgálathoz; talán valaki annyira kétségbeesetten beteg, hogy azonnal 
imádkozni kell érte. És megkérdeztem a hallgatóságot. És aztán egy pár percen belül 
kijelentést nyert. Valaki azt mondta: - Olvasd el… Még egysze  azt az ige észt! Vagy vala i 
ilyesmit. És akkor kezembe vettem azt a kis papírdarabot és újra elolvastam, hogy 
megnézzem, mi áll rajta. És lenéztem a könyvre: és teljesen más volt ott, mint amit én a 
kérdésre válaszoltam, látjátok. 
 1Kir 18:39; 1Kir 19:2,3 
13 Csak hadd adjam ezt át nektek. Amikor bejön a természetfölötti, az a Krisztus elméje. 
A yi a eltávolodik az e e  a saját go dolkodásától, hogy a saját el éjé e … Ne 



engedjétek, hogy próbáljam elmagyarázni ezt, mert nem tudom. Nem volnék rá képes. Senki 
sem képes rá. Hogyan tudott az az ember, az az Illés, felállni ott a hegyre Isten jelenlétében, 
és tüzet szólíta i az ég ől, aztá  esőt a tűz utá , és aztá  ezá i az eget, és e  is esett 
három évig és hat hónapig, és aztán visszamenni és ugyanazon a napon újra szólítani az 
esőt? És az alatt a ke et alatt, hogya … És kivett égyszáz papot és egölte őket, és aztá  
elszaladt a vadonba és kiáltott az életéért, egyetlen asszonytól való félelem miatt, látjátok: 
Jézábel. Megesküdött rá, hogy az életét veszi, amikor Akháb és mind a többiek ott voltak, 
hogy meglássák Isten jelenlétét és a nagy csodát megtörténni. 
 1Kir 19:4-8 
14 Látjátok, a Lélek elhagyta őt. A te észetes go dolkodásával e  tudta, hogya  
gondolkozzon, látjátok. Nem tudott magától gondolkozni. Emlékezzünk rá, hogy az angyal 
elaltatta és eg yugtatta őt, felkeltette és adott eki süte é yt. Aztá  új a elaltatta és 

eg yugtatta és felállította őt, és új a adott eki süte é yt. És e  tudjuk, hogy i tö té t 
azzal az e e el egyve  apo  át. Aztá  visszahúzta őt egy a la ghoz, és Isten hívta. 
15 Ne próbáld megmagyarázni a természetfölöttit: nem tudod. Az egyetlen tennivaló az, 
hogy egysze űe  sak együ k tová . És p ó álo  aga  olya  világosa  kifejez i, 
a e yi e sak tudo . De éppe  e ől kifolyólag azt hisze , hogy soha tö é nem fogom 

egp ó ál i. Vagy teljes é ték e  hiszel, vagy e : és egy ki sit késő  lát i fogod, hogy 
miért. 
16 P ó álta  őszi te le i. Iste  tudja ezt. És az a ké dés a délelőtt, é  p ó álta  
választ ad i olya  őszi té , a e yi e sak tudta . És sak a ve s első észét olvasta  el, és 
úgy e  lett vol a helytálló. A Sze tlélek egé tve, hogy… Az el é … Látjátok, ézzétek 

eg az el últ két vagy há o  apot, hogy i tö té ik. Látjátok, hétszáz ak hívta … A 
hétez et hétszáz ak o dta . Ma délelőtt p ó álta … És az e e ek ész evették azt, és ez 
mutatja, hogy figyeltetek.  
17 Egy másik ilyen volt, amikor galambot akartam mondani, és helyette bárányt 
mondtam. De azt rögtön észrevettem. És aztán itt volt egy, amit nem vettem észre, azzal 
kapcsolatban pedig a Szentlélek azonnal visszafordított engem és odaszólított hozzá. Ez a 
kettős ege ősítése a ak, hogy ezek a dolgok így va ak. Iste  felügyel a a, hogy helyes 
legye . Így va . Ő azt aka ja… Azt aka ja, hogy tudjátok, hogy ez az igazság. Ő az, aki ezt 
küldi, e t ez izo yosa  e  volt… Neke  ez éppe  a yi a egy ta ulás volt, i t ektek. 
 És ezért nagyon hálás vagyok annak az ismeretéért, hogy most az Úrtól tudom, hogy 

ilye  ó á a  élü k. Éppe  az utolsó idők e  élü k, a gyülekezet el e etele előtt. Most 
sak… Beszéltü k, ezé t sak ké jük az Ő áldásait új a az Igé e. 

 Me yei Atyá k, itt va  az a agy este, az a agy ó a, a iko … A iko  egy agy dolog 
tö té t. Mi de felől kö ülvette az e e eket. És Atyá , i ádkozo , hogy a este i de  
kétséget kizárólag tudvalévő legye  az e e ek szívé e  és el éjé e , hogy tudják, hogy 
Iste  ég i dig a t ó o  va , és hogy Ő ég i dig sze eti az Övéit. És ez… Az ó a, 
melynek meglátására vágyik a világ, most közeleg: mert megváltásért kiált a világ. 
18 Láthatjuk az elemeket, hogy készen állnak visszahozni. Láthatjuk az elemeket, hogy 
készek visszahozni a gyülekezetet Krisztus jelenlétébe. Láthatjuk, hogy a menyasszony 



felöltözi azt a fo át, hogy felveszi a e yegzői uhát, hogy készülődik. Látjuk a fé yeket 
felgyulladni. Tudjuk, hogy a végnél járunk. 
 Most pedig, mennyei Atyánk, amint kimegy ez prédikálva, vagy tanítva arról a nagy, 
hatal as ese é y ől, a ely  évvel ezelőtt a di sőség e  egtö té t, és a ely adatott 
a agy és sze etett apostol ak, Já os ak… Ma este e ől kell eszél ü k. Add, hogy a 
Sze tlélek jöjjö  ost elő, az Ő hatal as, kijele tő e ejével, hogy jele tse ki ekü k azt a 
dolgot, amit tudatni akar velünk, amint az elmúlt estéken is tette. Neked ajánljuk magunkat 
az Igével, Jézus nevében. Ámen. 
19 Most pedig, talá  a Bi liátok a  oda aka tok lapoz i… És ez sak egy övid igeve s, 
egyetle  ve s az Igé ől, de ez az utolsó ve s, a elyet egtaláltok… Illetve az utolsó pe sét. 
Teg ap este a hatodik pe sét ől eszéltü k. Az első pe sét volt az a tik isztus bemutatása, 
végig e t az ő ideje, és i láttuk, hogy hogya  e t ki; és hogy az Iste  hatal ával 

e utatott élőlé y is hogya t e t ki az a tik isztusi e ő elle , hogy egküzdjö  azzal. 
Szerintem senki elméjében sem lehet kérdés ezzel kapcsolatban.  
20 Rögtön ezután látjuk, azután a gyülekezeti korszak után azokat a lelkes állatokat, akik 

e tek… Végigvettük. Látjuk, hogy az egész képet egváltoztattuk ott. Ne  jö  ki tö  
lelkes állat, látjátok? Ha e  ez e utatta… Előjött a yo o úság idejé e , iutá  a 
gyülekezet már elment. Milyen tökéletesen illeszkedik ez bele a gyülekezeti korszakokba! 
Egyetle  vessző skét se  látok, egyetle  dolgot se , a i e  illeszked e tökéletese  ég 
a ko szakokhoz is, és i de hez, és az időhöz. Csak go doljatok ele. Ez utatja, hogy 
csakis Isten csinálhatta ezt. Az emberi elme ezt nem tudná felfogni. 
 Tehát látjuk, hogy… Szi té … Az Ú  e gedje, hogy vehessük az Igét, a Sze t Igét, a it 
Jézus mondott, hogy majd történni fog. És hogyan találhattuk volna meg ezt? Itt átjön és 
kijele ti, és hozza po tosa … Az Ő p édiká iója ott egválaszolja ezt, po tosa  a lé yeget 
hozza elő: hat pe sét, de a hetediket kihagyta.  
 Jel 8:1 
21 Aztán amikor megnyíltak a pecsétek - figyeljétek meg itt -, Ő ég sak a hetedik ől 
való bármiféle említést is kihagyott. Ez egy tökéletes titok Istennél. Figyeljétek meg, most 
olvas i fogjuk a Bi liá ól a… Hetedik pe sét e . Ez a Jele ések . fejezet e  va . 
 
 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, csend volt a mennyben mintegy fél óráig.  (És 
ez minden, amink van róla.) 
 
 Most pedig meg fogjuk figyelni, és próbállak nem túl sokáig itt tartani benneteket, 
mert sokan közületek még úton lesznek ma este hazafelé. És ezért is gondoltam arra, hogy 

a délelőtt ta tsuk a gyógyító szolgálatot, hogy délelőtt ehessetek arra, hogy ne kelljen itt 
alud otok. És ost, i… Neke  is. Neke  is utaz o  kell Tu so -ba (ejtsd: tyúszon), Arizona-ba, 
ahol lako , és… Ott va  ost az ottho o . És aztá  vissza aka ok jö i ide, ha az Ú  aka ja, 
kö ül elül… A salád sze et e visszajönni ide egy pár napra júniusban. És most, talán majd 
mindnyájatokkal tudok találkozni itt egy összejövetelen akkor. 
22 A következő egyeztetett szolgálato  Al u ue ue (ejtsd: elbökörki) városban van, Új-



Mexikó államban. Azt hiszem, hogy az lesz 9-edike, 10-edike és 11-edike. Ott leszek 
csütörtökön és nagypénteken. Tehát úgy volt, hogy az egész dolgot én kapom, és voltak más 
időpo tjai  is, a ik ek addig e  tudta  eleget te i; úgyhogy sütö tök este és pé tek 
este ott leszek Albuquerque (ejtsd: elbökörki) városban, Új-Mexikóban. 
23 Aztá  a következő, a it tudok, a i ha a osa  lesz, lehetőség sze i t… Ne  tudjuk 
biztosra. Úgy van, hogy az én jó barátaimmal leszek, az Éjféli Kiáltás csoporttal fent Southern 
Pines (ejtsd: szádörn pájnz, magyarul: déli fenyves), Észak-Ka oli á a . És ők ost ott va ak a telefo  
mellett, akik táviratos üzeneteket küldtek meg mindent, ilyen közel jöttek, egy másik 
csoporttal fent Little Rock-ban (ejtsd: litöl rok, magyarul: kicsi szikla), a Jézus neve emberekkel, akikkel 
összejöveteleket tartottunk a Cow Palace-ben (ejtsd: kao pelisz, magyarul: farmer palota) tavaly yá o . Ők 
Little Rock-ban, Arkansas (ejtsd: arkansza) államban tartják az összejövetelüket. És már tavaly óta 
szeretnének legalább egy estét. Vagyis egy teljeset akarnának, de egy estére is készek 
volnának. 
24 Úgyhogy mivel nem tudtam, mit tegyek, azt mondtam nekik, hogy hirdessék ennek a 
lehetőségét, és aztá  egy ki sit késő  hi dessék ki, ivel éppe  ost hívtak. Re d e . Mit 
mondtok? Hot Springs (ejtsd: hat szpringsz, magyarul: forró források), ott van? Tévedtem. Május 24? Június 
24-től -ig. E ek tehát sak a lehetőségét hi detik ég. Má i t hogyha ez az Ú  aka ata. 
25 Látjátok, ezé t sze ete  é  si ál i azokat a dolgokat. Egy ki sit késő  ajd 
megtudjátok, látjátok. Amikor elmegyek egy helyre, szeretem úgy megvetni ott a lábam, 
hogy tudom, hogy Isten mondta: Menj oda . Akkor ha az ellenség bárhol támad, azt 
mondom: - Az Ú  Jézus evé e  vagyok itt, úgyhogy vo ulj sak vissza… És akko  iztos 
vagyok a területemben, látjátok. 
26 Ha Ő á hová elküld téged, akko  go doskod i fog ólad. De ha sak feltételezve 

ész, hát akko  e  tudo . Lehet, hogy Ő e  lesz ott. Ezé t olya  iztos aka ok le i 
e e, a ilye  sak lehetek. Sok olyat elfogadta , a i e Ő e  o dta, hogy fogadjam el, 

de sze etek a lehető leg izo yosa  le i. Az Ú  áldjo  ost eg i d yájatokat. 
27 Most tehát megfigyeljük, hogy mivel itt csak egy igevers van, szeretnénk csinálni 
vala it itt egy ki sit elő . Ha egfigyelitek, átug ottuk a . fejezetet. A 6. fejezettel zárul a 
hatodik pecsét, de valami ott történik a hatodik pecsét és a hetedik pecsét között. Látjátok? 
És ilye  gyö yö ű, hogy ez éppe  a egfelelő helye  lett elhelyezve: a . és a . fejezet 
közé. 
 Most figyeljétek eg a . fejezet e … Látjuk, hogy a . és a . fejezet között va  egy 
időszak, egy időszak a Jele ések kö yve . és . fejezete között; és ez az időszak a hatodik és 
a hetedik pecsét között van. Ezt vegyük észre. Nagyon fontos, hogy észrevegyük ezt a kis 
időt.  
28 Most emlékezzünk rá, hogy a Jelenések 4. fejezete után a gyülekezet elmegy. Miután 
kiment a négy lovas, a gyülekezet elment, látjátok? Minden, ami a gyülekezettel történt, a 
Jelenések könyvének 4. fejezetéig történt meg: mindent, ami az antikrisztus cselekvésében 
történt, a 4. fejezethez jutott el. És a Jelenések negyedik pecsétje - mind az antikrisztusnak 
és Krisztusnak - véget ért, és az antikrisztus a végzetéhez ér a hadseregével együtt, és 
K isztus  pedig jö  az Ő se egével. 



 1Móz 3:6; Ézs 14:12 
29 Egy égi küzdele  ez, a i ége  az idő előtt kezdődött. És aztá  ők voltak… A Sátá  és 
az ő a gyalai kivettettek. És lejöttek a föld e és új a eállt a küzdele , e t Éva le o olta 
azt a védőhatá t a ely elszigetelte őt Iste  Igéje ögé. És attól az órától kezdve a Sátán 
megnyerte a küzdelmet Isten Igéje felett, mert az egyik alattvalója, a gyengébbik, leengedte 
a mércét. 
30 És minden alkalommal pontosan így nyerte meg a küzdelmet: mert egyik alattvalója 
leengedte az Ige mércéjét. És ebben az utolsó gyülekezeti korszakban ezt egy szervezeti 
rendszer tette meg, amelyik - az élő Iste  igazi, tiszta, sze t gyülekezete egy hazudozó 
lovassal - e  fogadta el az Igét, és a gyülekezetet az Igétől a dog ához fo dította.  
31 Most pedig, hányan tudjátok, hogy a római katolikus egyház a dogmára épül? 
Beismerik ezt? Teljes mértékben. Bizony. Természetesen ezt el is ismerik. A katolikus 
egyház… Ez egyáltalá  e  sé te é az é zel eiket, e t tudják ezt. Éppe  ost 
nemrégiben adtak hozzá egy újabbat, miszerint Mária feltámadott. Emlékeztek, egy pár 
évvel ezelőtt, talá   éve? Há ya  e lékez ek á? Az újság és… Bizo y, i de . Az új 
dogma. Látjátok, ez mind dogma: nem Ige. 
32 Nemrégiben egy beszélgetésben egy pap azt mondta: - Branham ú … Azt o dta: - 
Iste  az Ő egyházá a  va … 
 Jn 1:1-6 

 Én azt mondtam: - Iste  az Ő Igéjé e  va … 
 Azt mondta: - Ne  kelle e ekü k vitatkoz u k… 
 Jel 22:19 

 Azt mondtam: - Ne  vitatkozo . Csak kijele téseket teszek… Iste  az Ő Igéjé e  va . 
Így igaz. Ha valaki elvesz á it előle, vagy hozzáad á it ehhez…  - ezt mondja az Ige. 
 Mt 18:18 

 Azt mondta: - Hát, Iste  adta… K isztus hatal at adott az Ő egyházá ak, és azt 
o dta ekik, hogy a it ők egköt ek a földö , az a e y e  is kötve lesz… 

 Azt mondtam: - Po tosa  ez az igazság… 
 Azt mondta: - Nekü k va … Ezeke  az alapelveke  állva ekü k hatal u k va  
feloldoz i a ű öket… 
33 Azt mondtam: - Ha úgy si áljátok, a i t az adatott az egyház ak, és a i t ők 
csinálták, elfogadom. Ha úgy csináljátok, akkor itt van a víz, hogy megkeresztelkedjetek 
Jézus K isztus evé e  a ű eitek o sá atá a. Ne  pedig úgy, hogy valaki azt o dja az 
e e ek, hogy eg o sáttattak a ű ei… Po tosa  így va . 
 ApCsel 2:37 

 Figyeljétek Pétert, kezében a kulcsokkal pünkösd napján. Emlékezzünk rá, hogy nála 
va ak a kul sok, elyek ől ők eszél ek. És az e e ek azt o dták: Atyánkfiai és 
testvérek, mit tehetünk, hogy üdvözülhessünk?  
 ApCsel 2:38 
34 Péter azt mondta: Térjetek meg mindnyájan. Keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus 
nevében.  



 ApCsel 2:39 
35 Mire? A ti ű eitek o sá atá a. És veszitek a Sze tlélek ajá dékát, e t ektek lett 
az ígé et és a ti gye ekeitek ek és a távollevők ek, valahá yat sak elhív az Ú , a i 
Istenünk.  Így van. Tehát ez örökre lezárja ezt a dolgot. Minden lezárult. Ezzel el van 
végezve. 
 De látjátok, bejött az antikrisztus, amint azt ábrázoltuk és megmutattuk. Micsoda 
kijele tés! Óh, óh! És elego dol i, hogy i dezeke  az éveke  ke esztül láttuk őt feljö i, 
és ez itt teljes mértékben, közvetlenül ÍGY SZÓL AZ ÚR! 
36 És látjuk itt ezt az időszakot a . és a . fejezet között. Most pedig, a Jele ések . 
fejezete itt egy… Kijele t egy tö té ést. Ne  sak úgy a se ié t va  itt. Ne  sak a 
semmiért tették be ide közé. Hanem egy céllal van itt, és ez egy kijelentés, amely kijelent 
valamit. 
37 Figyeljétek meg, hogy mennyire titokzatos, és hogy matematikailag mennyire beleillik 
az Igébe, pontosan. Hisztek-e Iste  ate atikájá a ? Ha e , akko  iztosa  eltévedtek… 
Akkor biztosan eltévedtek az Igében. Ha elkezdtek egy négyest vagy egy hatost tenni, vagy 

á it sak a ate atikai szavako  kívül, e d e  végigvezetve őket, akko  iztosa  
agatok előtt láttok ajd egy fa tetejé  legelésző tehé két. Biztos, hogy ellétaláltok, e t 

Iste  e … Az egész Igéje teljes mértékben pontosan a matematikában megy. Igen, uram! 
Tökéletes. A legtökéletese … Se ilye  ás így egí t i odalo  i s: a i e yi e 
tökéletes a matematikában. 
38 Most pedig, a . fejezet sak a jele etét… A hetedik pe sét jele etét jele ti ki, ahol 
semmi más nincs kijelentve. Most tehát, semmi sincs kijelentve a hetedik pecsétben. Most 
pedig, ennek semmi köze nincs a Jelenések 7. fejezetéhez. Ez... A hetedik pecsét kijelentése 
teljese  é a. És á sak le e idő  - megpróbálom egy pár helyen - megmutatni nektek 
az Mózestől, ez a . fejezet… Hogy szó va  e ől a hetedik pe sét ől. Az Mózes elejétől ez 
a hetedik… Ezek a pe sétek végigfut ak. 
 Emlékeztek-e a délelőtt ől, hogy felhoztuk ezeket a dolgokat? És figyeljétek eg a 
este is, hogy felhozódnak, és meglátjátok, hogy amint a hetedik pecséthez ér, befejezi. Jézus 
K isztus Maga eszél. Beszélt a végidők ől és a iko  odaé t… El o dta i d a hat pe sétet. 
Amikor a hetedikhez ért, megállt. Ott van, látjátok. Ez egy nagy dolog. 
39 Most pedig, beszélni fogu k itt e ől a . ész ől sak egy pe e, hogy átkössük vele a 
hatodik pecsétet és a hetediket, mert csakis ennyi anyagunk van most meg, amivel tovább 
mehetünk, a hatodik. A hatodik és a hetedik pecsét között van Izráel kihívása. 
 Jel 7:4 
40 Most pedig, eke  sok agysze ű Jehova ta úi a áto  va , akik itt ül ek. Ők i d 
olya ok, akik azok voltak. Lehet, hogy éhá ya  közülük ég i dig Jehova ta úi. De ők - 
legalábbis Russel (ejtsd: rásszel) úr ezt a 144000-t mindig a Krisztus természetfölötti 
menyasszonyára vonatkoztatta, látjátok. De nem azok. Ennek egyáltalán semmi köze nincs a 
gyülekezeti korszakhoz. Ez teljes mértékben Izráel. Most pedig, mindjárt felolvassuk egy pár 
pe e  elül. Ez az időszak a hatodik… A pe sétek között a gyülekezet elragadtatása után a 
nyomorúság idejébe behívott 144000 zsidó elhívása és elpecsételése, látjátok. Ennek 



egyáltalán semmi köze nincs a gyülekezeti korszakhoz, látjátok. Óh, teljesen összhangban 
van a Szentírással: Dániel utolsó három és fél hete még meghatároztatott Dániel népének, 
látjátok. Nem a pogányoknak, hanem Dániel népének: Dániel pedig egy zsidó volt. 
41 Most figyeljük eg, hogy Iz áel sakis az ő p ófétái ak hisz, iutá  azok igazoltakká 
válnak. És a gyülekezeti korban sehol - kezdve a korai apostoli egyházzal -nem volt a 
protestáns egyháznak prófétája. Mondjátok meg, hogy ki lett volna az, és mutassátok meg. 
Soha. A korai apostoli korszakban volt egy, akit Agabus-nak hívtak, aki egy igazolt próféta 
volt. De amikor bejöttek a pogányok Isten örökségébe és Pál a pogányokhoz fordult, miután 
- amint tegnap este olvastuk - Péte  az Ú tól kapta, hogy Ő a pogá yok közül választ egy 

épet az Ő evé ek, az Ő e yasszo yát; azóta a tö té ele  lapjai  soha e  volt egyetle  
pogány próféta sem. 
42 Csak menjetek vissza a történelemben és nézzétek meg. Miért? Pontosan, ez 
elle tétes vol a az Igével. Po tosa . A iko  az első ki e t, az egy o oszlá  volt. Egy p óféta 
volt, Ige. A következő u kálkod i e t ki, áldozat. A következő az e e  eszességeké t 
ment ki. De ígéretünk van arról, hogy az utolsó napokban ez újra visszatér a gyülekezethez, 
hogy minden összekuszálódott dolgot kiigazítson, és minden nyitott véget felgöngyölítsen. 
Me t itt elő e eg o datott, hogy a hetedik a gyal üze ete evégzi az Iste  titkait. És 
aztán mindezeket végigvettük. Látjuk, hogy ez tökéletesen összhangban van az Igével. Ez az 
oka. 
43 Most pedig, el tudjátok képzelni, mikor ez az ember színre lép? Amikor színre lép, 
emlékezzetek rá, hogy az annyira alázatos lesz és más dolgok, hogy az egyház nagyon nem 
fogja észrevenni. És el tudjátok képzelni, hogy a gyülekezetek, melyek még mindig a 
efo áto ok hagyo á yai alatt va ak, hogy valaha is elfogad á ak egy Iste től küldött 

p ófétát, aki szilá da  az ő ta ításuk és sze veződéseik elle  va ? 
44 Most pedig, csakis egyetlen személy töltheti ezt be, csakis egyetlen szellem, aki valaha 
is élt a földö , aki ől é  tudok, az vagy… A ak Illés ek kelle e le ie a aga idejé e . És 
megmondatott, hogy így is lesz, ami nem más, mint a Krisztus Lelke. Amiko  K isztus eljött, Ő 
volt a teljesség. Ő egy p óféta volt, Ő volt a p óféták Iste e, látjátok. 
  Mt 10:25 
45 K isztus: ézzétek eg, e yi e gyűlölték Őt. Pedig po tosa  úgy jött el, i t 
ahogya  az Ige el o dta, hogy el fog jö i. De ivel Ő p óféta volt, ők elká o olták 
magukat Isten országától azzal, hogy Isten Lelkét, amely megítélt és így tovább, tisztátalan 
lélek ek o dták. Azt o dták, hogy Ő jöve dő o dó vagy ö dög. Ez… Egy jöve dő o dó 
egy ördög, látjátok, egy ördög lélek. Természetesen. Ezt tudtátok? Teljes mértékben! A 
jöve dő o dás a p ófétálás utá zása, a i pedig teljes é ték e  ká o lás Iste  előtt. 
 4Móz 2:6 
46 Most figyeljétek meg, hogy teljes összhangban van ez a Dániel utolsó három és fél 
évé ől szóló ige észekkel. Figyeljétek eg, hogy Iz áel hívői ek eg o datott az 
Ószövetségben, hogy csakis a prófétáiknak higgyenek, miután a próféta igazolttá lett. Ha 
van közöttetek lelki ember vagy próféta, én, az Úr Isten, megismertetem Magam vele és 
látomásokban és álmokban beszélek hozzá  - álmok magyarázása. 



 5Móz 18:22 
47 Valakinek van egy álma, a próféta pedig képes lesz megmagyarázni azt. Ha pedig van 
egy látomása, elmondja azt. Megismertetem magam vele látomásokon és álmokon 
ke esztül… Megis e tete  aga . És ha eteljesül, a it o d, akko  hallgassátok azt a 
p ófétát, e t É  vagyok vele. Ha e  teljesül e, egyáltalá  e féljétek őt.  Így igaz. 
Me jetek el tőle, sak hagyjátok őt éké , látjátok. 
48 Most a… Iz áel ezt i dig hi i fogja. És e  látjátok…? Me t ié t? Aka o , hogy jól 
felfogjátok ezt a le két a este ost. Mié t? Me t ez egy e delés Iste től az ő szá uk a. 
Nem érdekel, hogy a pogányok hány traktátust juttatnak el hozzájuk és hányat osztogatnak 
szét nekik. Nem számít, hányszor mentek át Izráelbe a Bibliával a hónotok alatt ezt, azt, meg 
a azt izo ygatva. Ők se it e  fogad ak el, sakis egy p ófétát. Po tosa  így va . Me t 
a próféta az egyetlen, aki vehette az isteni Igét és helyrerakhatta azt, és igazolt próféta 
tudott lenni. Annak hisznek. Így van. 
49 Mint amikor egy zsidóval beszélgettem Benton Harbor-nél (ejtsd: benton harbör, magyarul: benton 

kikötő , amikor az a John Ryan (ejtsd: dzson rájen), aki szinte egész életében vak volt, látást kapott. 
Elvittek engem oda abba a Dávid-házba, és kijött onnan az a rabbi, hosszú szakállal. Azt 
mondta: - Milyen hatalommal adtál John Ryan-nek látást? 
 Azt mondtam: - Jézus K isztus, Iste  Fia evé e … 
50 Azt mondta: - Távol legye  Iste től, hogy fia legye ! És azt o dta: - Ti emberek nem 
vághatjátok Istent három darabra és nem adhatjátok oda úgy egy zsidónak, hogy közben 
há o  iste t si áltok Belőle. Csak egy tu at pogá yok vagytok… 
 Azt mondtam: - É  e  vágo  Őt há o  da a a… Azt o dta : - Rabbi, furcsa 
dolog volna neked azt hinni, hogy az egyik prófétátok valamit rosszul mondott? 
 Azt mondta: - A i p ófétái k se it se  o dtak osszul… 
 Ézs 9:6 

 Azt mondtam: - Ki ől eszél az Ézsaiás : ? 
 Azt mondta: - A Messiás ól… 
 Azt mondtam: - Akkor a Messiás egy ember-próféta lesz. Így van? 
 Azt mondta: - Ige , u a . Így va … 
 Azt mondtam: - Mutasd eg eke , hogy hol e  töltötte ezt e Jézus… Azt 
mondtam: - Milyen kapcsolatban lesz a Messiás-próféta Istennel? 
 Azt mondta: - Ő Iste  lesz… 
 Azt mondtam: - Így va . Most tehát, az Ige sze i t é ted ezt… Iste  e ge  úgy 
segéljen, hogy az a zsidó ott állt és a könnye folyt végig az arcán, és azt mondta: - Majd 
vala iko  késő  eghallgatlak téged… 
 Azt mondtam: - Rabbi, te hiszed ezt? 
 Mt 3:9; Lk 3:8 

 És azt mondta: - Nézd… Azt o dta: - Iste  ezek ől a kövek ől is képes fiakat 
támasztani Ábrahá ak… 
 Tudta , hogy az Újszövetség ől eszél. Azt o dta : - Igen, Rabbi. És mi van ezzel? 
 Azt mondtam: - Ha ezt prédikálnám, akkor ott lennék lent - ismeritek azt a helyet ott a 



hegyen -, ott le ék az ut á  és a ke yé é t is koldul o  kelle e… 
51 Azt mondtam: - É  i ká  le ék ott és koldul ék a ke ye e é t… A zsidók keze ég 
mindig rajta van a pénzen, tudjátok, látjátok. - É  i ká … És a a yal va  szedve a eve a… 
Azt mondtam: - Én inkább lennék ott lent és inkább ennék sóskekszet és innám a patak vizét, 
tudva, hogy összhangban vagyok Istennel és igazoltan, semmint hogy a nevem arannyal 
legye  felí va a a az épület e úgy, és tud á , hogy távol vagyok Iste től. Ezt tudo … 
Utána már nem hallgatott rám. Úgyhogy bement. 
 2Móz 20:3; 5Móz 13:1-6 
52 E ől van szó. Nem vághatjátok Istent két vagy három darabra, amit Atyának, Fiúnak 
és Szentléleknek neveztek. Nem csinálhattok három istent, hogy úgy adjátok oda egy 
zsidó ak. Az ő pa a solata így szól: Ne  lehet ek ás iste eid előtte . É  vagyok az Ú , a 
te Istened.  Mit mondott Jézus? Jézus azt mondta: Halld, óh, Izráel. Én vagyok az Úr, a te 
Istened.  Egy Isten: nem három. Ezt soha nem adod be nekik. Egyetlen próféta sem fog soha 
há o  iste ől eszél i. Ilyet soha e  fogtok halla i. Ne . Ez olya  pogá y és olyan 
barbár, mint ahonnan jött. Igen, uram. 
53 Figyeljétek eg, de ezek a p óféták eljö ek. Ne  sak e yi… A p óféták ost a 
Jele ések . Olvastu k előle vala e yit, és aka o , hogy elolvassátok, iköz e  
hallgatjátok a hangszalagokat és így tová . Ők teljes é ték e  igazolt p óféták lesz ek a 
próféták jele által. Akkor Izráel hallgatni fog rájuk. 
 Jel 7:4 
54 Most pedig nektek, Jehova tanúi barátaim, értsétek meg, hogy ennek a 144000-nek 
semmi köze nincs a menyasszonyhoz. Egy picike igerész sincs, ami ezt alátámasztaná. Nem 
u a , i s. Ők zsidók! A választottak, akik Dá iel hetve  heté ek az utolsó há o  és fél 
évé e  hívat ak ki. Most ez… Ezt új a és új a idéze , e  is a yi a itt ektek, de látjátok, 
az e e ek… Ezek a ha gszalagok i de hová eljutnak. Látjátok, ezt értitek. Hallotok 
engem újra ezt idézni, ezért van. 
55 Most figyeljétek eg, látjátok, hogy hogya  kellett egvakíta iuk… Látjátok, hogy 
volt ekik… Jézus… Vagyis Iste ek eg kellett vakíta ia őket, hogy e is e jék fel Jézust. 
Ha tudták vol a… Ha sak tudták vol a, hogy az volt… Látva a jelet, a it Ő e utatott, ha a 

egfelelő állapotuk a  lettek vol a - mint ahogy abban voltak a törvény alatt, ahol Isten 
adta nekik a parancsolatot a prófétáról - és látták Jézust megcselekedni azt, akkor azt 
mondták volna: - Ez a Messiás… Mié t volt ez? 
56 Abban a korban azok, akiknek be volt írva a nevük a Bárány életkönyvébe, az 
apostolok és így tová , ők látták és felis e ték ezt. A tö iek ié t e ? Látjátok? Meg 
voltak vakítva. Nem láthatták meg, most sem látjátok még. És nem is fogják addig látni, amíg 
egyszer egy nemzetként meg nem születik. Az Ige nem tévedhet. Emlékezzetek rá, hogy az 
Ige nem tévedhet. Nem érdekel, hogy hány átélésed volt és hogy mi minden történik, az Ige 
akkor sem tévedhet! Pontosan úgy lesz, ahogyan Isten megmondta, látjátok. 
57 Most pedig felismerjük, hogy ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. És ezért van, 
hogy ők e  tudják felis e i Jézust, a iko  Ő tökéletese  azo osította Magát, hogy Ő a 
próféta. Még az az öreg kis sa á iai asszo y is, aki ott állt a kút ál… Jézus soha e  já t 



Samáriában. Csak odament és azt mondta, hogy arra kell mennie. És felment oda, és ott volt 
az a kis asszo y. És ő a aga állapotá a  jo  fo á a  volt az eva géliu  elfogadásá a, 
mint az akko i vallásos papok és tö i dolgok. Ő egtette. Te észetese . Most látjátok, az 
ő i de  elutasításuk elle é e is az egyik leg e ese  e e ük elis e te, hogy tudták, 
hogy Ő Iste től küldött ta ító volt. 
58 Beszélgette  az egyik leg agysze ű  dokto ral aki a déli államokban van, 
nemrégiben az irodájában. Egy nagyon kiváló specialista Louisville-ben (ejtsd: luivill), egy igazán 
bátor ember. És azt mondtam neki, így szóltam: - Doktor, szeretnék feltenni önnek egy 
ké dést… 
 Azt mondta: - Re d e  va … 
 Azt mondtam: - Megfigyeltem az orvosi jelét, azt a botot. Egy kígyót ábrázol, amint a 
botra csavarodik. Mit jelent azt? 
 Azt mondta: - Ne  tudo … 
 2Móz 21:8,9 
59 Azt mondtam: - A következőt jele ti: ez volt az iste i gyógyítás jelképe, a iko  Mózes 
fele elte a ézkígyót a pusztá a , látja, a i sak egy jelkép volt, az igazi K isztus jelképe… 
Most pedig, ma pedig az orvosság az isteni gyógyítás jelképe. És bár sokan nem hiszik ezt, az 
igazán jó orvosok hiszik. De bár sokan nem hiszik, mégis az a címer, amit feltartanak, 
bizonyságot tesz a Mindenható Isten hatalmáról, akár hinni akarják, akár nem. Így van. Egy 
póznán lógó rézkígyó van ott az orvosi címeren. 
60 Most pedig, figyeljük meg ezeket a zsidókat. A vakság hártyái voltak ezeknek az 
embereknek a szemén. Nem tehettek róla. Ott volt, és Isten tette oda. És ott vannak addig a 
ko ig, a iko a az ígé et szól ekik e ől az eljöve dő p ófétá ól. Küldhettek 
misszionáriusokat. Csinálhattok, amit akartok. Izráel nem fog megtérni addig, amíg ezek a 
próféták színre nem lépnek, és az a pogány gyülekezet elragadtatása után lesz meg. Éppen 
úgy, mint ahogyan a borjú korszak sem veheti az oroszlán elhívását, mert Isten megmondta 
az Ő Igéjé e , hogy egy o jú lélek e t ki. A efo áto ok ko á a  pedig egy e e  e t 
ki. Látjátok? Egysze űe … Ez az egyetle  dolog, a it elfogadhat ak. És ott ost eg va ak 
vakítva. E ől egysze űe  e  lehet tö et o da i. 
 Róm 11:24 
61 Most figyeljétek meg, de jön az a kor, amikor lejár a pogányok ideje. Volt egy fa, és a 
gyökere zsidó volt. És kivágatott, és beleoltatott a pogányság, a vad olajfa, amely hozza a 
gyümölcstermését. Most pedig, amikor kivágatik a pogány menyasszony - a menyasszonyfa, 
a i ől eszélte  -, és felvitetik Isten jelenlétébe, akkor Isten kitörli ezeket a hitetlen 
pogányokat itt erre az oldalra - az alvó szűz -, és újra olt. Megígérte, hogy így tesz. És addig 
az ideig sak tud otok kell, hogy hol… Ha tudod, e e ész, hát, az e d e  va . Ha e  
tudod, hiszen akkor sötétben botorkálsz. 
62 Nos, ekkor térnek majd eg a zsidók, a a  a ko a . Most… Mi t a gyülekezeti ko , 
a felkent ígéret ereje alatt el fogják fogadni Krisztust; de nem most, míg a pogányok itt 
vannak. 
 Jel 7:4; Jel 11:3 



 Tehát láthatjuk, hogy milyen fajta üzenetet prédikál majd a Jelenések 11. fejezetének 
két prófétája. Most pontosan, tisztán láthatjátok, hogy mit fognak tenni. A maradék pedig, 
illetve a 144000 eleve elrendelt, veszi az Isten pecsétjét. 
 Olvassuk csak fel. Most nagyon figyeljetek. Akarom, hogy velem olvassátok, ha 
tudjátok, mert mindjárt újra visszautalok majd erre. A 7. fejezet: most ez a hatodik és a 
hetedik pecsét között van. 
 
 ezek utá …  
 
 Jel 7:1-17 

 Ezek után a dolgok után - ezek a pecsétek, a hatodik pecsét feltöretett, és az a 
yo o úság időszaka. Ezt ost i de ki é ti? Felnyittatott a hatodik pecsét, és beállt a 

nagy nyomorúság. Ez után pedig, figyeljetek! 
 
 Ezek után láttam négy angyalt állani a földnek négy sarkán, a földnek négy szélét 
tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi fára. (Négy angyal.) 
 És látta  egy ásik a gyalt is feljö i apkelet felől, aki él az élő Iste ek pe sétje 
volt; és hangos hanggal kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy bántsa a földet és a 
tengert, 
 Ezt mondván: Ne bántsátok se a földet, se a tengert, se a fákat, amíg el nem 
pe sételjük a szolgáit…  
 
 Nem a menyasszonyt: szolgákat. Nem fiakat: szolgákat. Izráel mindig Isten szolgái 
voltak. A gyülekezet fiak, látjátok, születés által. Iz áel az Ő szolgái voltak. Figyeljétek, 

i de  helye  i dig… Á ahá  a szolgája volt. Mi nem szolgák vagyunk, hanem 
gyermekek: fiak és leányok. 
 
 … íg eg e  pe sételjük a i Iste ü k szolgáit az ő ho lokuko . (Most 
figyeljétek: a mi Istenünké, a homlokukon.) 
 És hallottam a megpecsételtek számát (most akarom, hogy nagyon figyeljetek ennek a 
felolvasására): és száz egyve égyezer elpe sételt volt Izráel fiai ak i de  törzsé ől.  
 
 Tökéletese  eg evezi őket. Most pedig ha tö té etese  ül itt közöttü k egy brit-
Izráel  é tel ező sze ély, akko  figyeljétek a i t ez kiveszi a ól az é tel ezés ől a fé yt, 
látjátok. 
  
 A Júda törzsé ől tize kétezre  pe sételtettek el (a törzsnek nevezte), a Ruben 
törzsé ől tize kétezre  pe sételtettek el. Gád törzsé ől tiez kétezre  (Figyeljétek most a 
törzseket!) pecsételtetek el, az Áser törzsé ől tize kétezre  pe sételtettek el, a Nafthali 
törzsé ől tize kétezre  pe sételtettek el… Ma assé törzsé ől tiez kétezre … 
 Si eo  törzsé ől tize kétezre  pe sételtettek el. Lévi törzsé ől tize kétezre  



pe sételtettek el. Izsakhár törzsé ől tize kétezre … (Issakár, talán így kell kiejteni.) 
tizenkétezren. 
 Ze ulo  törzsé ől tize kétezre . József törzsé ől tize kétezre . Be já i  törzsé ől 
tizenkétezren.  
 
 Most tehát, tizenkét törzs van, és tizenkétezren egy-egy tö zs ől. Tize kétsze  
tize kettő az mennyi is? 144000. Most figyeljétek, ezek mind Izráel törzsei voltak. Most 
figyeljetek. Ez után itt jön egy másik csoport. Most már a menyasszony felvitetett. Ezt 
tudjuk, de csak figyeljük meg ezt a csoportot feljönni. 
 
 Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki még meg nem számlálhatott, 

i de  e zet ől és ágazat ól, és ép ől és yelv ől; és a királyiszék előtt és a Bárá y előtt 
álltak, fehér ruhák a öltözve, és az ő kezeik e  pál aágak; 
 És kiáltottak hangos hanggal, mondván: az üdvösség a mi Istenünké, aki a 
királyiszékben ül, és a Bárányé! 
 És minden nemzet ott állt a királyiszék körül, és a vének és a négy lelkes állat körül, és 
a királyiszék előtt ar al le orultak és i ádták az Iste t, 
 Ezt o dvá : Á e ! Áldás és di sőség és öl sesség és hálaadás és tisztesség és 
hatalo  és erő a i Iste ü k ek i dörökkö  örökké. Á e . 
 Akkor az egyik vé … Tehát itt ő a vé ek előtt va , a i t láttuk őt végig a pe sétek 
során.) Akkor felelt egy a vé ek közül eke , és azt o dta: Mik ezek…?  
 
 Most Já os, ivel zsidó volt, felis e te a saját épét. Látta őket a tö zsek sze i ti 
formában. Így van? Minden egyes törzset felismert és megnevezett. De most, amikor ezeket 
látja, egy ki sit eltű ődik. És a vé  tudja ezt, ezé t azt o dta: Kik ezek, akik fehér ruhába 
va ak öltözve? És ho a  jö ek ők?  Most pedig János válaszol: 
 
 És mondék neki: uram, te tudod. Já os e  is e te őket, látjátok. Mi de  
ágazat ól, yelv ől és ép ől.  És mondta nekem: Ezek azok, akik nagy nyomorúságból 
jöttek (más szavakkal: a nagy nyomorúságból), és eg osták az ő ruháikat, és 
megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. 
 Ezért va ak az Iste  királyiszéke előtt, és szolgál ak Neki éjjel és appal az Ő 
templomában: és aki a királyiszékben ül, közöttük fog lakozni. 
 Nem éheznek tö é, se  e  szo júhoz ak tö é; se  a ap e  tűz rájuk, se  
se i hőség. 
 Mert a Bárá y, aki a királyiszék ek közepette va , legelteti őket, és a vizek ek élő 
forrásaira viszi őket; és Iste  eltöröl… Mi de  kö yet a sze ükről.  
 
63 Most eg yitjuk… A pe séthez é tü k. Megfigyeltétek, hogy ők volt… Előszö  kezdjük 
most, Izráel; aztán pedig látjuk a megtisztított gyülekezetet. Nem a menyasszonyt: hanem a 
nyomorúság által megtisztított gyülekezet jön ott fel. Nagyon sok igazán komoly szív, akik 



feljöttek a nagy nyomorúságból. Nem a gyülekezet. Az már elment, a menyasszony. Ott van 
a gyülekezet. 
64 Most pedig, látjuk itt egy ki sit késő , hogy Jézus azt o dta, hogy a ki ályiszék ül i 
fog és hogy hogyan állnak majd meg az ítéletben, egytől-egyig. Most pedig látjuk, hogy ezek 
az e e ek az élő Iste  pe sétjével pe sételtettek el -így van -, ezek a zsidók. 
65 Mi az élő Iste  pe sétje? Most e  evezek… Ne  aka ok se ilye  é zést sé te i. 
Csak elmondom, látjátok? Tudjátok, hogy elolvasva, a it sok tudós í t e ől, ők azt állítják, 
hogy ez a sopo t, ezek a vé e  eg osottak, hogy ők valójá a  a e yasszo y? 
Tudtátok, hogy szintén sok tudós pedig azt mondja, hogy a 144000 a menyasszony? 
Mi soda... Biztos, hogy vala i itt sá tít… Hogy vala i itt jól van, mert valami itt sántít most. 
 Efé 4:30 
66 Figyeljétek meg, hogy a mi adventista testvéreink azt mondják, hogy Isten pecsétje a 
szo at ap egta tása. Ezt tudjátok. De sze et ék sak egy pi ike ige észt is e ől, a i 
megmutatná, hogy a szombatnap egta tása az Iste  pe sétje. Látjátok, ez sak… Valaki ek 
csak eszébe jutott ez az elgondolás. De ha elolvassátok az Efézus 4:30-at, abban az áll: Ne 
szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, mellyel elpecsételtettek a ti megváltásotok napjára.  
Igen, uram. 
67 A iko  véget é  a köz e já ói u ka, és te jössz… K isztus jö , hogy egváltsa az 
Övéit. El vagy pe sételve, és e  sak a következő é edésig. Ha te egysze  elpe sételtettél 
a Szentlélekkel, az egy elvégzett munka, hogy Isten elfogadott téged, és az alól nem bújhatsz 
ki. Azt mondod: - Hát, eke  egvolt az, sak eljötte  tőle… Ne , akko  e  volt eg 
neked. Isten mondja, hogy az a megváltás napjáig tart. Tessék, csak vitatkozzál Vele. A ti 
megváltásotok napjáig.  
 1Kir 19:18; Jel 7:4 
68 Figyeljétek eg, a i t voltak… A i t ők a választás sze i ti a adék voltak: ezek a 
zsidók azok ost. A választás sze i ti a adék Illés ek a zsidók felé való első szolgálatá ak 

apjai a , ahol a héteze  hívőt visszata totta Iste  keze…E e  a ost eljövő a adék-
idő e , a iko  a választás sze i t -e  lesz ek, hogy az üze et akko … Hogy higgyék 
az üzenetet, 144000-en lesznek. 
 Tehát azt mondod: - Óh, most várjunk csak egy percet, testvérem. Hát nem tudok 
e ől a kiválasztás dolog ól. Ne  is olvasta  itt e ől soha... Rendben, nézzük csak meg, 
hogy így van-e vagy sem. Lapozzunk vissza Mátéhoz, és menjünk le ide és nézzük meg, hogy 
találunk-e itt egy kis valamit ezzel kapcsolatban. Most én hiszem, hogy jól mondom. Nincs 
leírva ide nekem, csak most jutott az eszembe. Nézzük a végét… A . ve set, ahol teg ap 
este tartottunk: a hatodik pecsét vége a 30. versnél. 
 Mt 24:31 
69 Olvassuk ezt el és ézzük eg ost, hogy hová jutu k. A . ve s, látjátok, ők látják az 
e e  Fiát di sőség e  eljö i. Most pedig, a . ve s: 
 
 És elküldi az Ő a gyalait agy tro itaszóval, és egy egyűjtik az Ő választottait a 

égy szelek felől, az ég egyik végétől a ásik végéig.  



 
 Jel 7:4 
70 A választottak ki fog ak jö i. Mi ez? Akko  a yo o úság időszaka. A… Iste  hív i 
fogja az Ő választottait, és ezek a zsidók lesz ek a a  az idő e : a kiválasztottak. A Bi lia 

eszél e ől. Pál eszél e ől. A kiválasztás sze i t -en lesznek - a választás szerint -, 
akik hinni fogják az üzenetet, a szószerinti milliókból, akik akkor lesznek. 
71 Milliók voltak ott Palesztinában Illés prófétálásának idejében, és a milliók közül 
hétezren mentettek meg. Most pedig, a kiválasztás szerint, ahol zsidók milliói gyülekeznek 

ost a szülőhazájuk a… Egy e zetté lettek. Milliók lesz ek ott, de sak a  
kiválasztott vétetik el. Ők halla i fogják az üze etet.  
 Ugya ez a dolog va  a pogá y egyház a . Va  egy e yasszo y, és ő a kiválasztott, 
és a választás szerint lesz hívva. Figyeljük meg, hogy minden tökéletesen adja a gyülekezet 
előképét, a kiválasztott hívőkét. A tö iek e  hisz ek. Ezt egysze űe  eg tudjuk 
mondani. Elmondod egy embernek az igazságot és bizonyítod az Igével és aztán igazolod azt: 
- Ne  hisze  ezt… 
 Mt 7:6; Mt 15:14 

 Egysze űe  sak eg tudod… Ne játszadozzál vele tová . Jézus o dta, hogy ne 
tedd. Azt mondta: Az csak olyan, mint amikor gyöngyöket dobunk a disznók elé.  Azt 
mondta: Csak hagyjátok őket éké e . Me t egfo dul ak és a lá uk alá tapos ak titeket. 
Kigú yol ak e eteket. Csak e jetek el és hagyjátok őket. Ha vak vezet világtala t…  
72 Ne égi e  el e te  egy fé fihoz. I ká  ő jött el hozzá . Mi de felé áfolta az 
isteni gyógyulást. És odajött hozzám és azt mondta: - Nem hiszek a te isteni gyógyításodban! 
Azt mondtam: - Óh, az nem is volna jó, mivel nekem nincs is olyano … Azt o dta : - De 
Iste  tökéletes… Azt o dta: - Olyan dolog nem létezik! Azt mondtam: - Elkéstél azzal, hogy 
ilyet o djál, i o á . Túl sokat vá tál ezzel. Néhá y évvel ezelőtt talá  ég vitázhattál 
volna. De most másik korszak van, és milliók tesznek izo yságot e ől… Azt o dta : - 
Elkéstél azzal, hogy ezt o dd… Azt o dta: - Hát én nem hiszem el, és nem érdekel, hogy 

it si álsz… Azt o dta : - Pe sze, hogy e . Ne  tudod elhi i… Azt o dta: - Vakíts 
eg e ge … Azt o dta: - Ha megvan benned a Szentlélek, mint Pálban, akkor vakíts meg 

e ge … 
 Azt mondtam: - Hogyan tehetném, amikor már vak vagy? Azt mondtam: - A te atyád 

egvakított téged az igazság felé… Azt o dta : - Te á  vak vagy… 
 És azt mondta: - Nem hinném el, bármit csinálnál is. Bármennyi bizonyítékod lenne, 
vagy á i ilyes i, akko  se  hi é  el… Azt o dta : - Természetesen. Az nem a 
hitetle eké t lett, ha e  a hívőké t… 
 Lk 6:39 

 Mi volt az? Látjátok, akkor rögtön tudni lehet, hogy nem esett rá a kiválasztás. 
Egyáltalán ne bolondozzatok vele. Jézus ugyanígy tett. Azt mondta: Hagyjátok őket éké . 
Ha vak vezeti a vakot, nem esnek-e mindketten a gödörbe?  De a iko  Ő eljött egy kis 
pa áz a asszo yhoz, ott felgyúlt a tűz. Mi volt az? Egy kiválasztott ag feküdt ott, látjátok. 
Az asszony akkor rögtön megértette. 



 Jn 6:37 
73 A iko  Péte hez jött, ott is feküdt egy kiválasztott ag, látjátok, és ők eglátták azt. 
És i daz, akit az Atya eke  adott adott, últ idő , ők hozzá  jö ek. Ők hozzá  

jönnek.  Óh, óh! Annyira szeretem ezt! Igen, u a . Figyeljétek eg, hogy a hívők ige is 
hiszik azt. A hitetlenek képtelenek hinni azt. Tehát most, ha bárki vitatni akarja a kígyó 

agvát és a tö i dolgokat és ti p ó áljátok azokat eg utat i ekik, és ők e  hallgat ak 
a a, sak e jetek el tőlük. Hagyjátok őket éké . Látjátok, Iste  e  vitatkozik. És az Ő 
gyermekei sem vitatkoznak. 
74 Figyeljétek meg, hogy Isten 144000 kiválasztott zsidója nem hajlik meg a fenevad 
felekezetiségének: szobroknak, vagy bárminek. Bár a nemzetük akkoriban egy szövetségben 
lesz benne - Izráel egy szövetségben lesz -, de itt az a 144000 nem fog úgy cselekedni. Ezek a 
kiválasztottak. 
 Ugyanez a dolog itt van most a pogány gyülekezetben. Ez egy kiválasztott csoport. 
Ne  lehet őket ele á gat i az olya  dolgok a. Nem fogják hinni azt. Nem, uram. Amikor a 
világosság egysze  ájuk agyogott, azzal i de  el is va  e dezve. Ők látják… Látják azt 
megtörténni, aztán látják azt így igazolást és bizonyítást nyerni, és belenéznek ide le a 
Bibliába és látják, hogy az Ige egysze űe … Úgyhogy yugodta  a a is lehet hagy i a 
p ó álkozást velük, e t ők a a  hisz ek. Ez i de . E yi és kész. Bá  e  tudják 
megmagyarázni, de tudják, hogy náluk megvan az. Amint mondom: - Sok dolog van, amit 
nem tudok megmagyarázni, de akkor is tudo , hogy ez a valóság… 
 Jel 11:3 
75 Re d e . Ez az idő a hatodik és a hetedik pe sét között volt, a iko  Ő hívja ezeket az 
e e eket, akik ől Jézus eszél a Máté . fejezeté ek . ve sé e , a it az i é t 
olvastu k fel, látjátok. A t o iták itt… A két ta ú… A iko  a t o ita egszólal… Az a 
zsidók ak adott kegyel i időszak két ta újá ak a t o itája. Egy t o ita egszólal. 
Figyeljétek meg, egy trombita megszólal. Azt mondja: Megfújják a trombitát.  Most 
figyeljük meg itt: 31. vers. 
 Mt 24:31 

 És kiküldi az Ő a gyalait e  egyet, látjátok, ha e  kettőt , egy t o ita agy 
hangjával.  Mi ez? Amikor Isten készen áll arra, hogy szóljon, akkor ott megszólal egy 
t o ita. Ez i dig az Ő ha gja, a ely satá a hív, látjátok? Iste  szól, Ezek az a gyalok 
pedig előjö ek a t o ita ha gjával. És ész evettétek-e, hogy az utolsó angyal üzeneténél 

egszólal a t o ita, az első a gyal üze eté él egszólal egy t o ita, a ásodik 
angyalnál megszólalt egy trombita, amikor kiküldte azt? 
76 Figyeljétek meg. De amikor a pe séteket ejele tette, ők i d egy iste i dolog a  
voltak, hogy kihívjanak egy embercsoportot. Megszólalt egy trombita és hét pecsét töretett 
fel. 
 Mt 24:32 
77 Figyeljétek eg, hogy összegyűjti az Ő kiválasztott zsidóit az egek égy észé ől… Ő 
megemlítette a hat pe sétet, a i t láttuk, de a hetediket e . Ő soha egyáltalá  se it 

e  o dott a hetedik pe sét ől, sehol. Látjátok, ögtö  a . ve s egy példázat a egy át 



a kiválasztott zsidók elhívásá ak idejé ől. 
 Mt 24:32,33 

 Most figyeljük meg itt, látjátok. És Ő kiküldi az a gyalokat egy t o itával és 
összegyűjti a választottakat az ég égy sa ká ól.  Most elkezdi… Látjátok, se it e  o d 
itt a hetedik pe sét ől, látjátok. Beszélt a hatodik pe sét ől - első, ásodik, ha adik, 
negyedik, ötödik és hatodik - de figyeljük meg: 
 
 Most pedig tanuljatok példázatot a fügefáról: mikor az ága már zsendül és levelet 
hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 
 Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó 
előtt.  
 
78 Az az utolsó… A ké dés, a it feltettek Neki: És mi lesz a világ végének jele?  Amikor 
látjátok ezeket a zsidókat… A iko  látjátok ezeket a tö i dolgokat egtö té i, akko  
tudjátok, hogy i tö té ik. Most a iko  látjátok ezeket a zsidókat… A zsidókhoz eszél. 
79 Most figyeljetek. Milye  tá sasághoz eszél Ő? Pogá yokhoz? Zsidókhoz! Zsidókhoz, 
látjátok! Most Ő azt o dta: Mi de  e zet gyűlöl i fog titeket az é  eve é t , és így 
tová . Most, a iko  azt o dta… Látjátok ezeket a zsidókat ügyet hajta i ott át, a ikor 
az… Iz áel elkezd visszafo dul i, visszaté i az o szágá a. A iko  odaé , a gyülekezet késze  
áll az el agadtatás a, és sak há o  és fél év va  hát a a égi világ végéig. És aztá  ő a 
káoszba megy, és kezdetét veszi a millennium az új földön. Azt mondta: … az ajtó ál áll.  
 Mt 24:34; 2Pét 3:8 
80 Most pedig, ezer év a földön csak egyetlen nap Istennél. És mennyi volna akkor három 
és fél év? Csak néhány másodperc Isten idejében. Ezért mondta azt: Az ajtó előtt áll.  
Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzetség - nem halnak meg ezek az 

emberek -, a íg i dezek a dolgok… Mi soda? Hogy i e  úlik el addig? Egyfolytá a  
p ó álták leöl i a zsidókat a föld szí é ől. És soha e  lesz ek á képesek. 
81 De figyeljük meg, hogy a zsidóknak az a nemzedéke, amelyik meglátja a Palesztinába 
való visszatérést, ugyanaz a nemzedék fogja meglátni ezeket a dolgokat megtörténni. És 
sak az el últ két év e  ő… Teljes é ték e  egy e zetté lett a saját pé z e ével és 

mindennel. Ott van. 
 Akkor hát hol tartunk, barátaim? A pecsétek és minden megnyílnak: pontosan itt 
tartunk közöttük. Ott van. Látjátok, hol ülünk? Remélem, felfogjátok. Nekem nincs 
ta ultságo , de tudo , hogy i ől eszélek. De talá  e  tudo  úgy el agya áz i, hogy ti 
is megértsétek. De remélem, hogy Isten veszi ezeket az összekavarodott szavakat és jól 
széthasogatja őket, látjátok, és e gedi egtud otok, hogy i is ez, e t á  az ajtó előtt 
állu k. Itt vagyu k a ál az idő él. 
82 Most figyeljétek eg. Látjátok, ost ögtö  Ő ezekhez a zsidókhoz fordul, és az utolsó 
idők ől el o dja, hogy i fog tö té i. Tudjuk ezt ost is - tudjuk, nagyon is tudatában 
vagyunk -, hogy a törzsek szétszóratásban vannak. Úgy voltak 2500 évig. Az a prófécia szólt 
róluk, hogy a négy szél irányában fognak szétszóródni. Tudtátok ezt? Mi tudjuk ezt. Persze 



nem kell visszamennünk és ezt megkeresnünk, mert van itt valami nagyon fontos nálam, 
a it aka ok, hogy eglássatok ég ielőtt túl fá adtak lesztek és é  ki e ülök. 
 Figyeljétek meg, mi ismerünk is minden törzset - vagyis tö zsi idő e det vagy ahogy 
nevezni akarjátok, vagyis nemzetséget -, a törzsek többé nem egy helyen találhatók. 
Mi de felé szétszó ódtak. A Je uzsále e  összegyűlt zsidók e … Még a saját tö zseiket 
sem ismerik. Többé nincsenek törzsi zászlóik vagy bármi ilyenjük. Csak annyit tudnak, hogy 
zsidók. Az a prófécia szólt róluk, hogy így lesznek, szerte a világon. 
 Most tehát a kö yveiket elpusztították. Ne  tudják… Azt o dod: - Melyik tö zs ől 
való vagy? - Ne  tudo … - Melyik tö zs ől? 
83 - Ne  tudo … Egyik Be já i  tö zsé ől, a ásik e ől, a ha adik a ól. Ne  
tudják, elyik ől valók. A kö yveik elpusztultak a há o úk a , és  évig… Csakis azt 
tudják, hogy zsidók. Ez i de . Tehát tudják, hogy visszaté tek a szülőhazájuk a. Ők ég… 
84 Figyeljétek meg, hogy á  ők e  is e ik a tö zseiket, Iste  égis is e i. Ezt úgy 
sze ete . Tudjátok, Ő ég azt is o dta: A fejeteken minden hajszál számon tartatik.  
Figyeljétek eg, hogy Ő se it se  veszít el. Az utolsó napon feltámasztom azt.  
 Bár elvesztették a tö zsi zászlóikat és… Hogy ki elyik ől va  és hogy ez vagy az… 
Ne  tudják, hogy Be já i  tö zsé ől valók-e, vagy Ru e é ől vagy Issaká é ól, vagy hogy 
ho a  valók. De égis, Iste  szólítja itt őket. 
 Jel 7:- 
85 Most figyeljétek meg, a Jelenések 7-ben ezt olvassuk: tizenkétezer minden egyes 
tö zs ől. Az összes közül a kiválasztottak között tize kétez e  va ak i de  egyes 
tö zs ől, akik ki lettek választva, és itt e d e  so akoz ak egy ás utá . Tö zsi e d e  
vannak. Bár most még nem úgy vannak, de úgy lesznek. Törzsi rendben vannak. Mi lesz a 
törzsi rendben? Nem a mindennapi zsidók. Nem, hanem azok, akik ki lettek választva: a 
144000 lesz törzsi rendben. Óh, óh! Mennyire szeretném megmutatni nektek! Nem 
megyünk bele, de pontosan így kell lennie a gyülekezetnek: pontosan a helyén! 
 Jel 7:- 
86 Most akarom, hogy nagyon figyeljetek és olvassatok velem egy percig. Most itt van 
valami, amit talán soha nem vettetek még észre a törzsi elhívásban. Egy kicsit korábban 
mondtam nektek, hogy olvassátok el a Jelenések 7-et. Olvassátok velem, és figyeljétek 
azokat a törzseket. A Jelenések 7-ben Dán és Efráim törzse hiányzik, és nincs közéjük 
számolva. Ezt megfigyeltétek? Helyettük József és Lévi szerepelnek. Ezt észrevettétek? Dán 
és Efráim nincsenek itt. Nem, uram. Hanem József és Lévi van itt Dán és Efráim helyett. 
Mié t? Me t az ö öke lékezetű Iste  ege lékezik az Ő Igéjé ek i de  ígé eté ől. Óh, 

e yi e sze et ék p édikál i e ől! Iste  se it e  felejt el, á  áské t tű ik. 
 1Móz 15:13,14 
87 Amint mondta Mózesnek… Iz áel ott volt le t  évig. Akko i a  kellett fel e iük. 
Meg o dta Á ahá ak, hogy az ő agva idege  földet fog ejá i  éve  át, és hogy 
aztá  hatal as kézzel fogja kihoz i őket o a . Aztá  azt o dta Mózes ek: 
Mege lékezte  az é  ígé ete ől, és lejöttem, hogy megtegyem, amit mondtam.  Isten 

nem felejt. Nem felejti el az átkait, és nem felejti el az áldásait. Hanem minden ígéretet, amit 



tett, Ő eta tja azokat! 
 5Móz 29:16-19 
88 Itt van, hogy miért hiányoznak onnan, ha megfigyelitek. Most olvassuk… Aka o , 
hogy olvassátok ost vele . Lapozzu k az Mózes e  a . ve s… Illetve . fejezethez. 
Oka van annak, hogy ezek a törzsek miért nincsenek itt. Mindennek megvan a maga oka. 
5Mózes: és nézzük az 5Mózes 29-et. Most pedig az Úr segítsen bennünket, hogy tudjuk ezt 
megérteni. Most tehát az 5Mózes 29. fejezetének 16. versénél akarjuk kezdeni. Most 
figyeljetek, Mózes beszél: 
  
 Mert ti tudjátok, miképen laktunk Egyiptomnak földjén, és miképen jöttünk által a 
nemzetek között, akiken általjöttetek. 
 És láttátok az ő u dokságaikat és álvá yaikat: fát és követ, ezüstöt és ara yat, 
amelyek közöttük voltak. (Mindenki vitt magával egy kis valamit, mondjuk egy kis Szent 
Cecília szobrot. Tudjátok, valami ilyesmit, látjátok.) 
 Vajha e… (Figyeljetek!) 
 Vajha ne lenne közöttetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, akinek szíve 
elforduljo  e apo  az Úrtól, a i Iste ü ktől, hogy el e je  és szolgáljo  e e zetek 
isteneinek; vajha ne lenne köztetek méreg -és ürö ter ő gyökér! 
 És ha lesz, aki hallja ez esküvéses kötés ek igéit, és oldog ak állítja agát az ő 
szívé e , ezt o dvá : Békessége  lesz éke , ha a szíve  go dolata szeri t járok is…  
 
 5Móz 29:20,21 

 Látjátok, az emberek azt mondják: - Óh, megáldja magát. Tudjátok, ahogy keresztet 
vetnek vagy valami ilyesmit csinálnak: ugyanaz a dolog, látjátok. Látjátok, ez egy pogány 
szokás, mint az istentelen pogányoké. Megáldja magát a saját szívében, a saját 
elképzelésé e , a saját el éjé e … 
 
 … hogy részegséget adjo  a szo júsághoz. (Csak isznak, mondjuk: - Nem számít az, 
ha já sz a te plo a, i de  e d e  va . Aztá …  Nem akar majd az Úr annak 

eg o sáta i, sőt felgerjed akkor az Úr ak haragja és úsulása az ilye  e er elle , és 
rászáll arra minden átok, amely meg van írva e könyvben (Egyetlen szót se vegyetek el 

előle, vagy adjatok hozzá, látjátok… , és eltörli az Úr annak nevét az ég alól. (Ezt akkor, 
amíg itt van a földön, látjátok, az ég alól .) 
 És kiválasztja azt az Úr veszedelemre, Izráelnek minden törzse közül, a szövetségnek 
minden átka szeri t, a elyek eg va ak írva e törvé ykö yv e …  
 
89 Ezért tehát ha bárki ember egy bálványnak szolgál vagy bálványt tart, vagy megáldja 

agát az ő el éjé ek saját elképzelésé e  és álvá yokat szolgál, Iste  azt o dta: Férfi, 
asszony, család vagy törzs; a nevét teljesen kitörlöm az emberek közül.  Most tehát, így van? 
Me yi e igaz! A álvá yi ádás ugya azt tette az egyház a  évekkel ezelőtt, i t a it a. 
90 És most figyeljétek. Figyeljétek meg, hogy az antikrisztus mennyire megpróbált egy 



ellenlépést tenni. Hányan tudjátok, hogy az ördög Isten szentjeit veszi mintának és utánozza 
őket? Mi a ű ? A helyes dolog, eg o tva. Mi egy hazugság? A osszul é tel ezett igazság. 
Mi a házasságtörés? Egy helyes cselekedet, ez törvényes cselekedet, amivel helytelenül 
élnek, látjátok. 
91 Most miközben ezt próbálja csinálni - kitörölni egy nevet -, észrevettétek a gyülekezeti 
korszakban? Ugyanaz a fenevad, amelyik halott emberek képmásait szolgálja és így tovább, 
megpróbálta kitörölni az Úr Jézus Krisztus nevét, és olyan címeket adni helyette, mint Atya, 
Fiú és Szentlélek. Ugyanaz a dolog, maga után vonva azt az átkot. Dán és Efráim pontosan 
ezt tették Izráel képmutató királya, egy utánzó alatt, Jeroboám alatt. 
 1Kir 12:25-30 
92 Most figyeljük meg az 1Királyok 12- e . Tudo , hogy… Ez eke  egy hátte et ad, 
amire támaszkodhatunk, amit látunk. 1Királyok, és a 12. fejezethez akarok menni, a 25-30 
versekhez. 
 
 Jeroboám pedig megépítette Sikemet az Efráim hegyén, és abban lakott; és onnét 
kimenve építette Penuélt. 
 És mondta Jeroboám a szívében Látjátok, a szíve go dolata… : Majd visszatér ez az 
ország a Dávid házához. Elkezdett féll i, látjátok, e t az e e ek lehet, hogy ki e ek…  
 Ha felmegy a nép, hogy áldozatot tegyen Jeruzsálemben az Úrnak házában; e népnek 
szíve az ő urához, Ro oá hoz , a Júda királyához hajol, és e ge  egöl ek, és visszatér ek 
Roboámhoz, a Júda királyához. 
 Tanácsot tartván azért a király, csináltatott két aranyborjút, és mondta nekik: Sok 
nektek Jeruzsálembe felmenneket. Ímhol vannak a te isteneid, óh, Izráel, akik téged kihoztak 
Egyipto ak földjéről. 
 És az egyik helyeztette Béthelbe, a másikat pedig Dánba. 
 És e dolog ű  lett, ert a ép fel e t az egyik elé egésze  Dá ig.  
 
93 Látjátok? Efráim Béthelnél, és Dán; felállította a bálványokaét, ezek pedig mentek és 
imádták azokat. És itt pedig egyenesen ideértünk a millennium korába, majdnem, és Isten 

ég i dig e lékszik a a a ű e. Ne  is szá oltattak e ide. Á e ! Di sőség! Olya  
izo yosa , i t ahogya  i de  jó ígé et e e lékszik, Ő minden rosszra is emlékszik. Csak 

e lékezzü k… Ezé t hisze , a átai … Mi dig egp ó álta  azzal az Igével a ad i, 
á e yi e fu sá ak tű ik is az. 

94 Látjátok, ost e  go dolkoz á ak ők a ól ott. Ne  go dolkoztak óla akko . Azt 
gondolták: - Óh, megúszhatják azzal... Re d e , de itt va ak ők, a iko  kezdetét veszi a 
millennium korszaka, amikor a neveik és a törzseik kitöröltetnek onnan, mert a 
bálványimádást szolgálták, amit Isten átkozottnak mondott. 
 Jel 2:6,15 
95 Nem azt mondta-e, hogy gyűlöli a nikolaitákat és azt a Jézábelt? Maradjatok távol 
tőle. Ne  azt o dta-e, hogy Jézá el lá yait halállal öli eg, a i e  ás, i t az Ő 
jele lété ől való ö ök elválasztottság? Egyáltalá  e ízzatok a a . Ma adjatok távol tőle. 



Tehát Isten emlékezik. Figyeljétek. 
 Ezé 48:1-7, 23-29 
96 De ha megfigyelitek itt, annak ki kellett töröltetnie? Miért? Az ég alatt nem volt 
semmilyen azonnali áldozat, amely neki adhatta volna a Szentlelket, hogy megláttassa vele 
ezeket a dolgokat, de ő i de képpe  eg selekedte azt a aga ö ző elgo dolásá a . De 
Ezékiel, a láto ásá a , a ille iu a  új a látja őket tökéletes e d e : Ezékiel, ha el 
aka játok olvas i. Csak í játok le és elolvashatjátok, hogy időt taka ítsu k eg: Ezékiel : -
7, és olvassátok el a 23-29-et is. Ezékiel minden törzset látott tökéletes rendben. 
 Jel 14:- 
97 Rendben. És a Jelenések 14- e  is, Já os új a látta őket tö zsi e d e . Így va . 
Mi de  tö zs ek egvolt a aga helye. Mi tö té t? E lékeztek, Ő azt o dta: az ég 
alatt , hogy a neve kitöröltetik a törzsek közül. Amíg az ég alatt van, addig nem lesz több. És 
ez a  itt ég a tö zsi ész e  va . Úgy va ! De látjátok, ők egvakíttattak, és ekik 
csak a bikák és bakok áldozata volt meg, látjátok. 
98 Most figyeljétek eg, hogy kitö ölte őket az ég alatt. De a pogánynak a Szentlélek 
idejé e , ezzel sze e , a eved teljese  kivétetik az élet kö yvé ől, és soha e  ye sz 

o sá atot se  e e  a világ a , se  az eljöve dő e . Így va ? Itt állu k i. Iz áel a akok 
és juhok alatt: nekik volt egy helyük. A íg ők itt voltak a földö , addig hiá yoztak a tö zseik. 
Ne  lehetett őket közéjük szá ol i. 
99 A iko  hívta őket itt, a -t, ők hiá yoztak. Így va . Még sak e  is 
számoltattak közéjük ott. És József és Lévi lettek besorolva ott Dán és Efráim helyett. Most 
ezt eg ézhetitek. Ott va  előttetek, látjátok. És itt va  Iste  ígé ete ko á ól, tö  száz 
évvel ez előtt ől. 
100 Most tehát, i tö té t? Ők eg lettek tisztítva a yo o úság o zal as időszaka 
idején. Ha Isten meg fogja tisztítani azt a szüzet, aki jó asszony volt, csak éppen nem szerzett 
olajat a lá pásá a; és Ő az üldöztetéssel fogja őt egtisztíta i ott; Ő ugya ezé t a dologé t 

eteszi oda a tö zseket, és egtisztítja őket a agy yo o úság idejé , e t az egy 
megtisztítás. Az egy ítélet. De látjátok, ők, iutá … 
101 Nézzétek eg itt. Itt jö  a  az Iz áel egtisztítása utá , és itt jö  szi té … 
Feljö  az alvó szűz egtisztítva, és fehé  uhák a  va , látjátok? Milye  tökéletes, ilye  
csodálatos is ez! 
 1Móz 25:34 
102 Mint Jákób a baj idejé , látjátok. Jákó  a aj idejé … Helytele ül selekedett. De 
végigment a megtisztítás idején, mert rosszat tett a testvérével, Ézsaúval, látjátok. Csalt 
azé t, hogy egkapja a születési előjogot. De át e t egy egtisztításo , ielőtt a eve 
Jákóbról Iz áel e változhatott, a i az Iste  ai i tájá ak e djé ől való előkép volt. 
 Jel 8:1 

 Most pedig lapozzuk a . ve shez… Illetve a . fejezet . ve séhez: Jele ések : . 
Tudo , hogy fá adtak vagytok, és é  sak… P ó áljatok sak eg figyel i egy pá  pe cig 
most. Menny Istene, segíts nekünk, ez az imám. 
103 Emlékeznünk kell arra, hogy ez a hetedik pecsét minden dolog idejének a vége. Így 



van. A hét pecséttel lezárt könyvben megírt dolgok - a világ te e tése előtt óta eglévő 
megváltási terv lepecsételve -, a ak i de  ap ó észe evégződik. Ez a vég. Ez a gyöt ődő 
világ vége, ez a gyöt ődő te észet vége, ez i de ek a vége. E e  va  a t o iták vége, 
ez a poha ak vége, ez a föld vége. Sőt, ez ég az idő vége is. Lejá  az idő. A Bi lia o dja 
így. 
 Jel 10:1-7 
104 Máté . fejezet… Má i t a Jele ések . fejezet e  a… És -  ve s, az idő elfogy. Azt 
mondta az angyal: Idő pedig e  lesz , a iko  az… E ek a egtö té ő agy dolog ak az 
idejé . Mi de  véget é  e e  az idő e : a vége… E ek a hetedik pe sétnek a végén.  
 Figyeljétek meg. Ez a gyülekezeti korszak vége, ez a hetedik pecsét vége, ez a 
t o iták vége, ez a poha ak vége, sőt ezzel végződik a ille iu  ejele tése is. Ez va  a 
hetedik pecsétben. 
105 Ez po tosa  olya , i t egy tűzijátékot kilő i a levegő e. És az a tűzijáték fel o a  
itt és fel egy, és aztá  új a fel o a . Kilő öt sillagot. Egy ilye  sillag fel o a , és az is 
kilő agá ól öt sillagot. És aztá  azok közül a sillagok közül is egy fel o a  és kilő öt 
másik csillagot, látjátok. Így hal el. Ez az, a i a hetedik pe sét… Egysze űe  sak evégzi a 
világ idejét. Bevégzi ennek az idejét, és bevégzi annak az idejét, bevégzi ennek az idejét, 

evégzi az időt… Egysze űe  i de  evégződik a hetedik pe sét e . 
106 Most tehát, hogyan fogja Ő elvégez i ezt? Ez az, a it e  tudu k, ugye? Ne  tudjuk. 
Ez még mindezeknek a dolgoknak is az ideje, és a millennium bejelentése. Figyeljük meg, 
hogy e ek a pe sét ek a feltö ése a yi a hatal as volt, hogy a e y is elhallgatott tőle 
és csendben volt egy fél óra hosszáig. Akkor tehát nagy dolog ez? Mi ez? Elhallgatott: a 
menny. Egyetlen dolog sem mozdult egy fél óráig. 
107 Egy fél ó a talá  e  tű ik hosszú ak, ha köz e  jól é zed agad. De élet és halál 
között függve az egy ille iu ak tű t. Olya  hatalmas volt, hogy Jézus soha nem 
mondott semmit róla: a többi közül egy sem volt ilyen. János sem írhatott róla. Nem, 

egtiltatott szá á a, hogy í jo  óla itt. Látjátok, sak az volt… Ő sak… Ne  í t, ha e  
csak csendben volt. 
 Jel 4:8 
108 És a huszonnégy vé , akik Iste  előtt álltak és a há fájuko  há fáztak, ők a ahagyták 
a hárfázást. Az angyalok abbahagyták az éneklésüket a mennyben. Gondoljátok el, hogy a 
sze t ke u ok és sze áfok, a elyek… Ézsaiás látta őket a te plo a  hat pá … Illetve 
három pár szá yal: kettő az a uk előtt és kettő a lá uk előtt, és epültek, és éjjel és 

appal ott voltak Iste  előtt, és azt é ekelték: Szent, szent, szent a mindenható Isten . És 
ha csak beléptek, vagy csak bementek a templomba, a templom oszlopai is megmozdultak 
az ő jele létüktől. És ezek a sze t sze áfok elhallgattak! Az a gyalok a ahagyták az 
éneklést! Húú! Ott repkedtek Isten jelenlétében, és énekelték, hogy: Sze t, sze t sze t… , 
és elhallgattak! 
 Jel 8:1 
109 Nem énekeltek az angyalok, nem hangzott magasztalás, nem volt oltári szolgálat, nem 
volt semmi! Csend volt: elhallgattak, síri csend volt a mennyben egy fél óráig. Az egész 



mennyei sereg hallgatott ebben a fél órában, amikor ennek a hetedik pecsétnek a titka a 
megváltás könyvében feltöretett. Csak gondoljatok bele. De feltöretett! A Bárány feltöri azt. 
Tudjátok it? Az sodálat a ejtette őket, é  hisze  ezt. Ne  tudták, i az. És ost ott volt. 
Egysze űe  sak egálltak. Mié t? Mi az? 
110 Nos, ezt egyikünk sem tudja. De elmondom nektek az én kijelentésemet róla. És most, 
és nem hajlok arra, hogy egy fanatikus legyek. Ha mégis, akkor nem vagyok a tudatában 
ennek, látjátok. Én nem adom bele magamat ezekbe a káprázatokba és az elképzelt 
dolgokba. Mondtam néhány olyan dolgot, ami talán furcsa volt néhány embernek. De 
amikor Isten jön és igazolja azt, és azt mondja, hogy ez az igazság, akkor az Isten Igéje. Lehet, 
hogy fu sá ak tű ik úgy, látjátok. 
 Jel 10:1-4 
111 És most, olyan bizonyosan, mint hogy itt állok a szószéknél ma este, nekem olyan 
kijele tése  volt, a elyik kijele tette… Há o  ész ől álló ódo . És ezt el o do  ektek 
Iste  segítségével, az egyik észt. És aztá  ti… Me jü k hát az elsőhöz. Itt va  a kijele tés, 
a i elkezdi, hogy i… El aka o  o da i nektek, hogy mi ez. Az történik, hogy az a hét 

e ydö gés, a iko  ő hallotta a e ydö gést és e  volt sza ad leí ia… Ez az, a i a 
hét folyamatosan felrobajló mennydörgés mögött álló titok. 
112 Most pedig, miért? Bizonyítsuk ezt. Miért? Ez az a titok, a elyik ől se ki se  tud. 
Já os ak e  volt sza ad í ia e ől: ég sak a ak egy jelképé ől se  volt sza ad í ia. 
Miért? Itt van, hogy miért. Semmilyen tevékenység nem zajlott a mennyben. Lehet, hogy az 
kiadta volna a titkot. Értitek most? Ha az olyan hatalmas, hogy azt is bele kell venni, mert 

eg kell tö té ie, de a iko  a hét e ydö gés… 
113 Most figyeljük eg, hogy a iko  a hét a gyal előjö , hogy egfújják a t o itájukat, 
akko  ott volt egy e ydö gés. A iko  Iz áel összegyűlt, akko  is volt egy trombita. Amikor 
idő tö é e  lesz, az utolsó t o ita, ott is egy e ydö gés. De itt hét e ydö gés va  
ögtö  so a  egy ás utá : egy, kettő, há o , égy, öt, hat, hét: az a tökéletes szá . Hét 
e ydö gés so a  elha gzik, e  sak... Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét; sorban 

egymás után. Akkor aztán a mennyek nem tudták azt leírni. A menny nem tudhat róla, és 
se i ás se , e t se i se  tö té ik. Az egy eg yugvási idő volt. Olya  agy volt, 
hogy az a gyalok előtt is titok a  a adt. 
114 Most miért? Ha a Sátán megragadhatná azt, talán nagy kárt tenne. Egy dolog van, 
a it ő e  tud. Ő ost agya ázhat i de t, a it aka  és utá ozhatja á elyik fajta 
ajá dékot. Re éle , hogy ta ultok. De ezt e  tudhatja. E ől ég az Igé e  si s í va! Ez 
egy teljes titok! Az angyalok, és minden, elhallgatott! Ha csak egy picit is megmozdultak 
volna, az valamit kiadott volna róla: úgyhogy csak elhallgattak, abbahagyták a hárfázást. 
Minden megállt. 
 Jel 10:4 
115 Hét: Isten tökéletes száma. Hét, sorban egymás után. Hét mennydörgés egymás után 
fel o ajlik, i tha sak etűz é ek vala it. Figyeljétek eg, hogy Já os akko  elkezdett 
í i, és ő azt o dta: Ne írd le . Jézus soha nem beszélt róla. János nem írhatta le. Az 
angyalok semmit nem tudhattak róla. 



 Mk 13:32 
116 Mi ez? Ez az a dolog, a i ől Jézus azt o dta, hogy ég a Me y a gyalai se  
tud ak óla se it, látjátok. Ő aga se  tudta. Azt o dta, hogy sak Iste  tudhat óla. De 
azt o dta ekü k, hogy a iko  látjuk egle i ezeket a jeleket… Tehát elő e jutottatok 
e e ? Re d e . Figyeljétek eg, hogy elkezdjük eglát i ezeket a ekövetkező jeleket, 
látjátok. Ha a Sátá  eg agadhat á ezt… 
117 Ha aka játok, hogy tö té je  vala i… Most az é  szava at kell ve etek ehhez. Ha 
úgy tervezem, hogy csinálok valamit, akkor okosabb vagyok annál, mintsem hogy bárkinek 
bármit is mondjak róla. Nem azért, mert az ember elmondaná másnak, hanem mert a Sátán 
meghallaná, látjátok? Nem juthat be a szívembe oda, amíg csak Isten azt bezárva tartja a 
Szentlélek által. Tehát az csak közte  és Iste  között va , látjátok. Ő se it se  tud a ól, 
a íg ki e  o djátok, és akko  ő eghallja azt. 
118 És p ó álta … Mo do  az e e ek ek, hogy si álok egy izo yos dolgot, és aztá  
nézhetem az ördögöt, amint minden kereket kiold, hogy odaérhessen, lássátok, és hogy 

egelőzzö  e ge . De ha va  Iste től egy kijele tése  és se it e  o dok óla, az 
teljesen más. 
119 E lékezzü k á, hogy a Sátá  p ó ál i fog utá oz i! Ő i de  egp ó ál utá oz i, 
amit csak a gyülekezet tesz. Megpróbálta ezt tenni. Ezt megfigyeltük végig az antikrisztuson. 
De ez egy olyan dolog, amit nem tud utánozni. Ennek nem lesz utánzása, látjátok, mert ezt 

e  is e i! Ni s szá á a ód, hogy is e hesse. Ez a ha adik húzás. Ő se it e  tud 
óla, látjátok. Ő e  é ti azt…De egy titok ejlik alatta. Di sőség Iste ek a agasság a ! 

Soha tö é e  tudok ugya úgy go dolkoz i az élete  végéig! A iko  látta … 
121 Most pedig, e  tudo , i… Tudo , hogy i a következő lépés ott, de e  tudo , 
hogyan kell magyarázni azt. Nem lesz hosszú. Leírtam ide, amikor történt, ha látjátok itt: 
Állj! Ettől tová  e e j!  

122 Én nem hajlok arra, hogy fanatikus legyek. Csak az igazat mondom. De emlékeztek 
a a a kis ipő e, a it i dig p ó álta  el agya áz i? Hogy az a lélek soul  hogya  feküdt 
ott X.Y. ellett, és a első tudat ól, és i de féle ilye  dolog ól? A i végül is az egésszel 
sak azt é te el, hogy egkezdődtek az utá zások utá a. Hogy hogya  kell egfog iuk az 

ember kezét és hogyan kell tartani és vibrálást létrehozni: és már mindenkinek vibrálás volt 
a kezében. De emlékeztek arra, amikor felvitt engem oda, és azt mondta: Ez a harmadik 
húzás, és ezt senki sem fogja tudni ? Emlékeztek arra? A látomások soha nem tévednek! 
Azok tökéletesen az igazság. 
123 Most figyeljetek, emlékeztek az összeállt alakzatról való látomásra? Charlie (ejtsd: csárli), 
itt vagy. Mo dta  ektek, hogy vala i tö té ik, eze  a héte , a i t… Ott volt végig 
körülöttetek, de azt akartam, hogy vegyétek észre. Emlékeztek arra a látomásra, amikor az 
angyalok összeálltak egy alakzatba, amikor elmentem innen, hogy Arizonába menjek? 
Emlékeztek: Uraim, hány óra van ? Emlékeztek arra? 
 Jel 6:1 
124 Figyeljétek meg, hogy csak egyetlenhatalmas mennydörgés-robajlás volt ott, és hét 
angyal jelent meg. Így van? Egyetlen mennydörgés, és hét angyal jelent meg. És láttam a 



Bá á yt eg yit i az első pe sétet, és hallotta , i t egy e ydö gés ek szavát, és a 
négy lelkes állat közül az egyik azt mondta: Jöjj és lásd.  Figyeljétek meg: egy mennydörgés 
és hét üzenet, amely lepecsételtetett és amelyet nem lehet kijelenteni az utolsó napig, 
ebben a korban. Értitek, mire gondolok? 
125 Most tehát, ész evettétek e ek a hét ek a titokzatos észét? E ől va  szó. Ez volt az. 
Az volt, nem emberi lény, nem egy ember; hanem az Úr angyala. Figyeljétek meg, hogy 
há o  ta ú is itt ül, akik egy héttel ezelőtt - illetve egy ki sit tö  i t egy héttel ezelőtt -, 
amikor fent voltam a hegyekben, majdnem Mexikónál, két testvérrel, akik itt ülnek, és egy 
kis füve skét… Vagyis egy agadós füvet szedte  le a nadrágomról. És felhangzott egy 
akko a o a ás, hogy úgy tű t, hogy ajd e  le ázta a hegyeket is. Ez így volt. Ne  

eszélte  óla soha a testvé ek ek, de ők ész evették a külö séget. És Ő azt o dta 
nekem: Most légy készen. Menj keletre.  
126 Itt van annak a látomásnak a magyarázata. Látjátok? Most hogy elmondjam nektek, 
Sothmann (ejtsd: szotmen) testvér nem találta el azt a  vadat, aminek utána eredt. Próbáltuk 

e se kész i azt eki. És Ő azt o dta: Most a este, jelké t eked, ő e  fogja tud i 
meglő i azt. Ez alkalo al ezek ek az a gyalok ak a látogatásá ak kell odasze tel ed 
magad.   És én tudatomon kívül éreztem magam, emlékeztek. És én nyugaton voltam, az 
a gyalok pedig kelet ől jöttek. És a i t jöttek, é  is felvétette  velük. E lékeztek e e? 
Kelet ől jöttek. 
127 És itt van Fred testvér tanúként ma este, és Norman testvér. Amint lementünk, én 

ajd e  eggyőzte  azt az e e , hogy a adjo  ott és ejtse el a  vadját. Így va , 
Soth a  testvé ? Ige , ott áll ő. Győzködte  őt… De égis, Ő azt o dta: Nem teszi 
meg.  Egyáltalán semmit nem mondtam: mentünk tovább. Valami ült a sátor oldalában 
az ap, a i t… E lékszel, Soth a  testvé , a i t el o dta  éhá y dolgot, é  téged és 
No a  testvé t… Hol va  No a  testvé ? Ott hátul. Azo al egeskette  őket arra, hogy 
említést sem tesznek arról, ami történt. Így van? Megfordultam-e és elmentem-e így a 
sátortól? Így van? Mert ez volt az - pontosan ez volt az -, tudtam, hogy nem mondhatom el 
addig, amíg meg nem történt, hogy lássam, hogy az emberek megértik-e. 
128 És észrevettétek-e, hogy egy angyal, amint ott bent mondtam, egy furcsa angyal volt? 
Ő tö ek látszott eke , i t a tö iek közül á elyik. E lékeztek e e? Ők egy 
összeállásban voltak: három oldalt és egy legfelül. És az, amelyik közvetlenül mellettem volt 
itt, al ól jo a szá olva, ő lett vol a a hetedik a gyal. Ő fé yese  volt, és tö et 
jelentett nekem, mint a többi. Emlékeztek, mondtam, hogy így kitolta a mellkasát, és kelet 
felé repült. Emlékeztek erre? Azt mondtam: - Felvett engem, fele elt e ge … E lékeztek 
rá? 
129 Hát itt va  ost! Az, a elyik él a hetedik pe sét va : az a dolog, a i ől egész 
életemben töprengtem. Ámen! Persze, hogy a többi pecsét is sokat jelentett nekem. De, óh, 
nem tudjátok, hogy ez mennyit jelentett! Mert egyszer az élet e … I ádkozta , kiáltotta  
Istenhez. Azután a phoenix-i (ejtsd: fíniksz) összejövetel után, - akik ott voltak velem, azok közül 
bárki tudja -, ott feküdtem a hegyekben. Egyik reggel felkeltem és felmentem a Sabino-
kanyonba. Nagy, lekopott, magas hegyek. És felmentem ott, és van egy kis ösvény, miután 



letérünk az útról, amelyik felvisz a Citrom-hegyre, ami egy 30 mérföldnyi gyaloglás, és ott kb. 
30 láb magas hó volt.  
130 Tehát fe t a hegye , agyo  ko á  ég a appal előtt, fel e te  eze  a kis 
ösvényen, végig gurultak le kis kövek, és arra éreztem vezetést, hogy erre forduljak. És arra 
fordultam, és a hatalmas nagy kövek közé mentem: óh, óh, több száz lábnyi magasságban. 
És letérdeltem azok közé a sziklák közé. Letettem ezt a Bibliát és letettem ezt a könyvet, ezt 
a kis táblát. Azt mondtam: - Úr Isten, mit jelent ez a látomás? Azt mondtam: - Uram, ez az én 
halálomat jelenti? Emlékeztek, hogy mondtam nektek, hogy talán a halálomat jelenti, mert 
valami úgy felrobbant, hogy szinte teljesen darabokra rázott engem. Emlékeztek. Hányan 
tudjátok… Há ya  hallottátok? Pe sze, i d yája . És azt go dolta , hogy talá  a 
halálomat jelenti. 
 Aztán a szobában azt mondtam: - Mi volt az, Uram? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 
meg fogok halni? Ha igen, rendben van. Nem mondom meg a családomnak. Csak hadd 

e jek, látjátok, ha elvégezte  a u ká at… És azt o dta … Most tehát, i volt az? De 
ő egy ta út visszaküldött - emlékeztek, hogy ezt mondtam nektek -, de az nem az volt, 
hanem a munkám továbbvitele. 
131 Óh! Felfogjátok ezt, látjátok? Ott ültem a Sabino-kanyonban - a mennyei Atya tudja 
ezt -, olyan igaz, mint ahogyan látjátok megtörténni, azok az angyalok lejöttek és igazoltak 

i de  üze etet ugya úgy. Akko  aztá  tudja az e e , hogy Iste től jött-e vagy se . Elő e 
megmondatott neked egy látomás által. És nem mondhattam el nektek az összejövetel 
végéig, mert ez meg volt tiltva számomra. 
132 A Sabino-kanyonban, amint ott ültem aznap reggel, feltartottam a kezemet, és a szél 
lefújta azt a jó öreg fekete kalapomat. Ott álltam felemelt kezekkel imádkozva, és azt 
mondtam: - Úr Isten, mit jelent ez? Nem értem, Uram. Mit kell tennem? Ha ez a 
hazamenetelemnek az ideje, akkor hadd menjek fel oda, ahol soha nem találnak rám. Nem 
akarom, hogy bárki is gyászoljon, amikor elmegyek. Csak azt akarnám, hogy a család azt 
higgye, hogy elmentem sétálni, és aztán csak ne találjanak meg. Rejts el engem valahol! Ha 
elmegyek, akkor csak engedj elmennem. Talán Joseph (ejtsd: dzsózef) megtalálja egy napon itt a 
Bi liá at, és akko  ő hasz álhat á azt. Látjátok? Ha el egyek, akko  e gedj el e e , 
U a … 
133 És kitartottam a kezemet, és hirtelen valami hozzáért a kezemhez. Nem tudom. Nem 
mondhatom. Elaludtam? Nem tudom. Transzba estem? Nem tudom. Látomás volt? Nem 
tudo  eg o da i ektek. Csakis azt o dhato  a ól, a it é … Ugya az, i t azok az 
a gyalok voltak. És hozzáé t a keze hez, és úgy ézett ki, i t egy ka d. És gyö gy ől 
készült markolata volt: nagyon szép. És volt rajta aranyból egy hüvely, a pengéje pedig olyan 
volt, mint a króm. Mint az ezüst, csak nagyon fényes volt. És annyira borotvaéles volt, óh, 
óh! És azt gondoltam: Hát nem ez a legszebb dolog? Éppen beleillett a kezembe. Azt 
go dolta : Ez o zasztóa  szép… De azt o dta : - Nahát, é  i dig félte  ezektől a 
dolgoktól… Má i t egy ka dtól. És azt go dolta : - Mihez kezdek én vele? 
134 És aztán egy hang szólt le, amibe beleremegtek a sziklák! Azt mondta: Ez a Király 
kardja!  És aztá  kijötte  előle. A Ki ály ka dja! Most, ha azt o dta vol a, hogy egy ki ály 



ka dja… De azt o dta: a Király kardja , és csak egyetlen a Király  van, és az Isten! És Neki 
egyetle  ka dja va . Az pedig az Ő Igéje, a i által élek! Iste  e ge  úgy segélje … Itt állva 
az Ő sze t asztala fölött az Ő sze t Igéjével, a i t itt fekszik. Ez az Ige. Á e ! 
135 Óh, i soda idő e  élü k! Milye  hatal as dolog! Látjátok a ejtélyt és titkot? A 
ha adik… Ott állva, a iko  ez elhagyott e ge , vala i odajött hozzám és azt mondta: Ne 
félj ! Én nem hallottam semmilyen hangot, mintha bennem belül beszélt volna. Csak az 
igazat mondom nektek, pontosan azt, ami történt. Valami megérintett és azt mondta: Ne 
félj! Ez az a harmadik húzás.  
136 Harmadik húzás. Emlékeztek rá? Azt mondta: Annyi utánzód volt ezzel, amit próbáltál 
megmagyarázni.  Azt mondta: Ne is próbáld ezt.  Emlékeztek erre? Hányan emlékeztek 
arra a látomásra? Nos, itt nagyon sokan. Fel van véve hangszalagra és mindenhol ott van. Ez 
k . hat évvel ezelőtt volt. Hét évvel ezelőtt volt, hét éve. Azt o dta: Ne próbáld 
magyarázni ezt.  Azt mondta: Ez a harmadik húzás, de én találkozom veled abban.  Így 
van? Azt mondta: Ne p ó áld…  
137 Ott állta  egy kis gye ek ipővel, a iko  azt o dta eke : Most tedd eg az első 
húzásodat. És amikor megteszed, a halak csak úgy jönnek majd a csalira.  Azt mondta: 
Aztán figyeld meg a második húzásodat.  Azt mondta: Mert abban csak kishalak lesznek.  

Azt mondta: Aztán a harmadik húzással elkapod azt.  
138 És mindazok a prédikátorok odajöttek és azt mondták: - Branham testvér, tudjuk, 
hogy képes vagy á. Hallelujah, B a ha  testvé … Mi dig itt akadok el: egy tu at 
p édikáto al. Sze ete  az e e eket, és ők azt aka ják, hogy i de t agya ázzál el: ezt, 
azt. 
139 És azt mondtam: - Nos… Azt o dta : - Ne  tudo … Azt o dta : - Értem a 
ho gászást… Azt o dta : - Az első dolog, a it si ál az e e … Így si álják. Látod a sok 
halat körös-körül. Rángatnod kell a csalit. Nos, pontosan ez a horgászás taktikája. Tehát azt 
mondtam: - Rá tsd eg a salit… Látjátok, a iko  előszö  eg á totta  a salit, a halak 
jöttek á, de ki sikék voltak. Ezek éppe  olya ok voltak, a ilye eket ők is fogtak. Úgyhogy 
aztán azt mondtam: - Aztá  tedd… És ki á totta  a pa t a, és ajta volt egy hal. De úgy 

ézett sak ki, i tha egy ő da a  le e a sali , sak… Olya  pi i volt. És aztá  ott állta  
és valami azt mondta: Mondtam, hogy ezt ne tedd!  És elkezdtem sírni. 
140 A zsi eg teljese  kö é  sava odott, és é … Ott állta  és sí ta  lehajtott fejjel, így. 
Azt mondtam: - Istenem, óh, bocsáss meg nekem! Én egy ostoba ember vagyok, Uram. 
Bocsáss meg nekem! És volt nekem az a zsinegem és az, amelyik a kezemben volt, és azon 
egy kis gye ek ipő volt, k . ilye  hosszú. És eke … Az a zsi ó  k . olya  vastag volt, mint az 
ujja , úgy egy fél hüvelyk yi. És a fűzőlyuk e e  a ipő e  pedig olya  é ető volt… 
Kisebb, mint egy hüvelyknek az egy tizenhatod része, akkora volt a lyuk. És én ezzel a nagy, 
hüvelyk yi vastagságú ipőfűzővel aka ta  efűz i a ipőt. 
141 És jött egy hang és azt mondta: Nem taníthatsz pünkösdi kisbabákat a 
természetfölötti dolgokról.  Azt mondta: Most pedig sak hagyd őket éké !  
142 És aztá  Ő felvett e ge . Felvett és leültetett e ge  agyo  agas a, ahol egy 
összejövetel zajlott: úgy nézett ki, mint egy sátor, vagy valamilyen féle székesegyház. És 



odanéztem és ott volt egy kis dobozhoz hasonló, kicsi hely ezen az oldalon. És láttam, hogy 
az a világosság beszélt valakivel felettem: az a világosság, amit ott a képen láttok. Az 
elforgott tőle  így, és oda e t a sáto  fölé és azt o dta: Ott találkozom veled . És azt 
mondta: Ez lesz a harmadik húzás, és ne mondd el senkinek!  
143 A Sabino-kanyonban pedig azt mondta: Ez a harmadik húzás.  És három nagy dolog 
van, ami ezzel jár, és az egyik a o takozott ki… Vagyis teg ap, a ásik pedig a 
bontakozott ki, és van egy dolog, amit nem tudok megmagyarázni, mert az ismeretlen 
nyelven van. De ott állok és egyenesen arra néztem, és ez a harmadik húzás eljövetele. És 
Iste  Sze tlelke… Óh, óh! Ezért volt csendben az egész Menny! 
144 Most pedig, itt eg kell áll o , látjátok. Egysze űe  é ze  aga o  az elle ő zést, 
hogy ne mondjak róla többet. Látjátok? Tehát csak emlékezzetek rá, hogy a hetedik pecsét 
azért nem volt megnyitva, azért nem jelentette ki azt Ő, e t se ki ek se  sza ad tud ia 
óla. És aka o , hogy tudjátok, hogy ég ielőtt é  egy szót is tudta  vol a óla, az a 

láto ás évekkel ezelőtt jött. E lékeztek á? És itt va , a i t az a ásik volt: po tosa  
belecsúszik az Igébe, pontosan oda, ahol volt. És Isten ismeri a szívemet, hogy én soha nem 
go dolta  olya  dolgot, és itt volt. Késő  va , i t go dol á k. Óh, óh! Csak eg utatja, 
hogy Iste től va  ez, e t látjátok, ez po tosa  eleillik Iste  ígé etei e az üze et végé ől. 
 Jel 10:1-7 
145 Most figyeljétek eg. Figyeljétek eg, e t a végidők üze ete, ez a pe sét… Végső 
so o … Ő kijele tette i d a hat pe sétet, de se it e  o d a hetedik ől. És a végidők 
pe sétje, a iko  elkezdődik, az a Bi lia sze i t teljes é ték e  egy titok lesz. Mielőtt 
tud á k, hogy… És e lékezzü k, hogy a Jele ések : -7 - 1-től -ig, 10. fejezet 1-től -ig -, 
a hetedik a gyal üze eté ek végé  Iste  i de  titka is e etessé lesz. Az utolsó idők e  
vagyunk: a hetedik pecsét megnyílásánál. 
146 Most pedig, honnan tudtam a minap, múl vasárnap, ma egy hete, amikor arról 
prédikáltam, hogy légy alázatos, légy alázatos és emlékezzünk arra, hogy Isten a kicsi 
dolgok a  u kálkodik? Ne  is e te  fel, hogy igazá ól i ől szólt az, és ost pedig 
értem. Annyira alázatos módon van. Azt gondolnánk, hogy ez valami olyan, ami a Vatikánnak 
le e kijele tve; pedig az po tosa  úgy jö  el, i t Ke esztelő Já os. Úgy jö  el, i t a i 
U u k születése: egy istálló a ! Di sőség Iste ek! Iste  e ge  úgy segélje , hogy az az ó a 
a küszöbön áll! Itt vagyunk. Óh, óh! Most látjátok ezt? Isten látomásának az igazsága, a hét 
a gyal, akik elhoztak e ge  yugat ól. Ők yugat felől jöttek, vissza kelet felé, elhozva ide 
erre a ma esti üzenetre. Óh, óh! 
147 Most pedig, annak a nagy mennydörgésnek a hangja és az idehozott küldetés 
kijele tést ye t és izo yítást a ól, hogy Iste től volt. Csak go doljatok ele ost. És e  
ismertem ezeket a pecséteket, és ezen a héten lettek kijelentve. Belegondolt ebbe valaki is? 
A hét a gyal közül… Ez volt az üze et, a ely előjött, és azok az a gyalok ié t hoztak 
engem vissza ide? 
148 E lékezettek á, hogy a hetedik hí ök volt… A hét hí ök volt… A elyik i tha eg 
lett volna jelölve számomra - a hetedik angyal -, eke  tö ek tű t, i t a tö i. Most 
látjátok, ők ott álltak így. Most sak aka juk, hogy ezt egfigyeljétek. És é  itt állta , és 



figyelte  azokat a tö i… Látjátok, egy… Az első tu at kis adá , i t lehullatta a tollát. 
Emlékeztek rá? És mind kelet felé repültek. Aztán a második tucat fényesebb, nagyobb 

ada ak voltak: olya  gala ok ak látszottak, hegyes szá yakkal. Kelet felé epültek. Első 
húzás, ásodik húzás. Aztá  a következő az a gyalok voltak! 
149 És ott állta , és el e t ez a o a ás, és é  e e ézte , yugat felé, és ők jöttek és 
felvettek engem oda be, és én egyenesen kimentem a tudatomból. És amelyik jött - amelyik 
olya  külö ös ek tű t szá o a -, az tőle  al a állt, ahol elépte  az összeállás a; de ha 

al ól jo a szá ol á k, akko  ő lett vol a a hetedik a gyal, látjátok, ke eszt e jőve. 
150 Most pedig, emlékezzünk a hét hírnökre. Emlékeztek a fehér sziklából álló piramisra 
Junior Jackson (ejtsd: dzsúnior dzsekszon) álmából, amit megmagyaráztam nektek? Figyeljétek meg, 
hogy az ap este, a iko  el e te … És hat álo  jött, és i degyik közvetlenül ugyanarról a 
dolog ól szólt. Aztá  elkezdődött a láto ás és yugat a küldött e ge . Ju io  pedig 
figyelte… Most figyeljétek eg. Nézzétek eg, e yi e tökéletes. Re éle  és ízo  
abban, hogy ti emberek felismeritek, hogy próbálom ezt a kegyelmet Jézus Krisztustól 
szá aztat i, aki az egész ek a sze zője, és az egyetle  oka… Soha ko á a  az életetek e  
nem hallottatok engem így beszélni, de ez az óra közeleg. 
151 Figyeljétek meg. Most hogy bizonyosság tegyük számotokra, hogy le lehessen vezetni, 
én újra arra készülök, hogy elmegyek innen. Nem tudom, hová megyek. Az evangéliumot kell 
hi det e  ás helyeke  is. De ost, hogy… Talá  azt o djátok: - Hallottam már mind az 
ilye féle fa atiz ust… Ne  tudo , i… Ne  ítélhetek eg se ki ás e e t. Csakis 
Iste ek kell felel e  azé t, a it… Maga é t. De volt-e egyetlen olyan alkalom is, amikor 
az Úr nevében mondtam nektek valamit, és az ne lett volna igaz, mindezek az évek során? 
Senki más sem tud ilyet mondani, mert én mindig pontosan úgy mondtam el, ahogya  Ő 
mondta. 
 2Móz 12:6 
152 Hadd utassa  sak eg ektek, hogy ez po tosa  igaz, és hadd e ősítse  eg ezt. 
Most emlékezzünk: Ha va  köztetek lelki e e … Vagy egy p óféta, é , az Ú , fogok hozzá 
szólni látomásokban és álmok megismerésében  - álmok agya ázása. Így va …? József 
tudott álmokat magyarázni és beszélni és látomásokat látni. Így igaz?  
153 Most figyeljük eg ezt: hogy ost, a iko  ez egtö té t, Ju io  egy ező  állt, 
amint volt egy nagy piramis, mint ez. És valami rá volt írva a kövekre, és én azt jelentettem ki 
az e e ek ek. Így va , Ju io ? K . egy évvel azelőtt tö té t. 
154 És figyeljétek eg ost a következő dolgot. É  vette  vala iféle otot és levágta , 
és a elsejé e  fehé  kő volt, a i e se i se  volt í va. És akko táj a  é  elindultam 
nyugatra. És mindnyájuknak megmondtam. Azt mondtam: - Ne menjetek ki nyugatra. 
Ma adjatok itt és vigyázzatok e e, a íg vissza e  té ek… El e te  yugat a a 
o a ásé t, és visszaté te  kelet e, a Sze tlélek agya ázatával e ől az í atla  Igé ől. 

Most pedig, ha ez e  tökéletese  a i de ható Iste től va , akko  tud i aka á , hogy 
i va  Tőle. Mié t p ó álo  ezt o da i, a átai ? Azé t, hogy eg utassa  ektek, 

hogy a végidők él ta tu k. 
155 Most pedig, ha azok a többiek tökéletesen együtt voltak az Igével, akkor ez is 



tökéletesen együtt van az Igével! Itt vagyunk. A végénél tartunk, barátaim. Hamarosan nem 
lesz tö é idő. Milliók veszítik ajd el az életüket. Milliók lesz ek - akik most azt hiszik, hogy 
megmentetnek -, számíttatnak az atomkorszaknak. 
156 Az utolsó ó á a  élü k. A i de ható Iste  kegyel ével, a i t Ő segíti az 
e e eket, hogy elő e ézze ek, K isztus ha a  eljövő egjele ésé e… - Meddig még, 
Branham testvér? Talán 20 év, talán 50 év, talán 100 év: nem tudom. És lehet, hogy holnap 
délelőtt, és lehet, hogy a este. Ne  tudo . És á ki azt o dja ektek, hogy ők tudják, ők 
tévednek. Nem tudják. Csakis Isten tudja. 
157 Most figyeljétek meg. Isten engem úgy segéljen, hogy Isten által az igazat mondom, 
hogy ezek szellemileg megítéltettek nekem: megítéltettek a Szentlélek által, és hogy 
mindegyikük azonosította a maga helyét a Bibliában. Most pedig, hogy mi az a nagy titok, 
amelyik ez alatt a pecsét alatt fekszik, nem tudom. Nem tudom. Nem tudtam kivenni. Nem 
mondhatnám el, csak azt, amit mondott. De tudom, hogy az a hét mennydörgés szólalt meg 
szo osa  egy ás utá , hogy egysze űe  hét külö álló alkalo al fel o ajlottak, és ez 
kibontott valami mást, amit láttam. 
158 Aztán amikor azt láttam, akkor kerestem azt a magyarázatot, amelyik átrepült ott, és 
nem tudtam kivenni. Pontosan így van. Látjátok. Még nem teljesen van itt az ideje, de már 
mozdul afelé a ciklus felé, látjátok. Már nagyon közel van. Tehát nektek azt kell tennetek, 
hogy emlékezzetek arra, hogy az Úr nevében szólok hozzátok. Legyetek felkészülve, mert 
nem tudjátok, hogy mikor történhet valami. 
159 Most pedig, a iko  ez ha gszalag a ke ül, és azo  va , é  valószí űleg tízeze  
barátomat küldöm el magamtól; mert azt fogják majd mondani, hogy Branham testvér 
p ó álja agát úgy eállíta i, i tha ő egy Iste  előtt álló szolga, vagy p óféta vagy vala i 
ilyesmi lenne. Hadd mondjam el nektek, testvéreim, hogy az egy hiba! Én csak azt mondom 
el nektek, amit láttam és ami megmondatott nekem. És ti azt csináltok, amit akartok. Nem 
tudo , ki fog… Mi fog tö té i. Ne  tudo . Csak azt tudo , hogy az a hét e ydö gés 
tartja magában azt a titkot, és hogy a Menny csendben volt. Mindenki érti ezt? 
160 Lehet, hogy ég idő kell hozzá. Lehet, hogy ez az ó a az, hogy az a nagy személy, 
akinek a színrelépésére számítunk, színre lépjen. Lehet, hogy az a szolgálat, hogy én az 
embereket próbáltam visszavinni az Igéhez, egy alapot fektetett le. És ha így van, akkor én 
el ú súzo  tőletek. Me t kette  e  leszü k itt egysze e. Ha így va , akko  ő 
felemelkedik, én pedig alább szállok. Nem tudom. De Isten abban a kiváltságban részesített, 
hogy nézzem és lássam, mi volt az, látjátok: hogy annyit kibontsak. Most pedig, ez az 
igazság. 
161 És bizonyos vagyok benne, hogy észrevettétek azokat a dolgokat, amik történtek ezen 
a héten. Biztos vagyok benne, hogy észrevettétek azt a Collins (ejtsd: kolinsz) fiút, aki haldokolva 
feküdt ott a minap este, és azt a kis leukémiás kislányt. Isten országa már a küszöbön áll. És 
most még inkább a negatívból a pozitívba változik át, még jobban, mint eddig volt. Most 

e  kelle e, hogy ez fojtogassa az e e eket. A egigazulástól a egsze telődésig, a 
Sze tlélek ke esztségig és aztá  hogy itt hallják. Egész idő alatt sak egy e közele  ke ülü k 
Istenhez. 



162 Ne  látjátok, etodista p édikáto ok, hogy a ti egsze telődési üze etetek 
mennyivel felette volt annak, amit Luther prédikált? Ti pünkösdiek, nem látjátok, hogy a 
ke esztség ől szóló üze etetek eghaladja azt, a i ől a etodisták p édikáltak? Tudjátok, 
mire gondolok? Óh, sok dolog ment ki, és az így helyes. És ha van bárki, aki tévesnek tartja, 
és ha az e e ek vala i olyat o da ak, a i hazugság és e  az igazság, é  gyűlölö  azt. 
De igenis szeretem a szilárd igazságot. Nem számít, hogy mennyire vág bele ebbe vagy abba, 
ha az igazság az, akkor Isten végül meg fogja mutatni, hogy az az igazság. És ha nem teszi ezt 
meg egy napon hamarosan, akkor a látomásom nem volt helyes. Tehát látjátok, hogy hová 
helyezkedtem így. 
 - Mikor lesz ez, Branham testvér? Nem tudom megmondani nektek. Nem tudom. De 
egy napon, ha soha nem találkozunk még egyszer ezen a földön, akkor találkozni fogunk ott, 
a K isztus ítélőszéké él. És eg fogjátok tud i, hogy a a  a szo á a  az a kijele tés 
Iste től jött - mint az összes többi is -, hogy azok… A ak a pe sét ek az egyik titka, a ié t 
az nem volt kijelentve, hogy az hét mennydörgés volt, amelyek megszólaltak. És ez itt van 
tökéletese , e t se i se  tud á it is óla. Még sak egí va si s. Tehát az idők 
végén vagyunk. Itt vagyunk. 
163 Hálát adok Iste ek az Ő Igéjéé t. Hálát adok Neki Jézus K isztusé t. Me t ha e  
küldte vol a Őt el e gesztelésül a i ű ei ké t, akko  i da yia  a ű  sa á a  le é k, 
e é ység élkül. De az Ő kegyel e által az Ő vé e egtisztít i de  ű től. Mi t az a 

tintacsepp a Clorox-os vödörben, soha többé nem lehet megtalálni azt a tintát. Amikor 
egvalljuk a ű ei ket, azzal eletesszük őket Jézus K isztus vé é e. És soha tö é e  

tud i óluk. Iste  elfelejti őket. Soha e  is követtük el őket. És amíg az az áldozat ott 
fekszik az é tü k való e geszteléské t, addig i de … E yi az egész, látjátok. Tö é e  

ű ösök vagyu k; ha e  ke eszté yek, Iste  kegyel é ől. 
 És e lékezzü k á, hogy saját agu k a  valószí űleg éppe  olya  osszak le é k, 
mint amilyenek mindig is voltunk. De látjátok, Isten kegyelme megjelent nekünk, és ez az, 
a i azzá tett e ü ket, a ik a vagyu k: ke eszté y testvé ekké és testvé őkké. 
164 Szá o a ez egy sodálatos hét volt. Elfá adta . Az el é  elfá adt, e t é … A 
tőle  telhető legjo at adta . És vala i fu sa dolog zajlott i de  ap. Csodálat a ejtett, 
hogy bementem abba a szobába és ott voltam 20 percig és láttam valamit, ami teljesen 
megfordított engem. És itt, bemegyek oda és felveszem a jegyzeteket. Kézbe veszem Dr. 
Smith (ejtsd: szmisz), Uriah Smith (ejstd: jurájá szmisz) kö yvét, és olvasok az ő kö yveik ől. Azt 
mondom: - Most tehát itt van a hatodik pecsét, itt pedig a negyedik pecsét. Most tehát, mit 
is mond ez az ember? 
 Azt mondaná: - Nos, ez ez volt, az eg az, vagy a ásik… Át éze , aztá  kéz e 
vesze  egy ásik e e től. Ő azt o dja, hogy az ez-és-ez volt. És úgy tű ik, i tha sak… 
Egysze űe  e  űködött jól. 
165 És aztán azt gondoltam: Hát mi ez, Uram? Fel-le járkáltam a szobában egy ideig. 
Letérdeltem és imádkoztam, aztán visszamentem és kézbe vettem a Bibliát, leültem és 
olvastam: fel-le já kálta . És aztá  hi tele , a iko  el se desedte , az sak ki yílt előtte  
így. Aztán gyorsan tollat fogtam és elkezdtem leírni így, bármit is láttam vagy csináltam: így 



figyelte , a íg le e  í ta . Aztá  a ap hát alévő észé e  egke este  és 
végigvezette  azt, és látta , hogy az Igé e  végig így kap solódott egy e. Aztá  az… 
Minden dolgot bizonyít. 
 És itt van ez, és azt gondolom: - Hát sok embernek volt látomása. Sokan kaptak 
kijele téseket… De ha az elle t o d az Igé ek, akko  hagyd el azt a dolgot. Így va : hagyd 
el. 
 Most pedig, ost végigfuttato … Megkö yíte  ezt így. Levezete , i t… 
Lejegyzetelek kis dolgokat itt. Azt gondoltam: - Hát, most az osztály boldogan fogja ezt 
hallgatni, mert ez ide és ide kapcsolódik. Most pedig, nézzük meg, hogy mit is mond itt? 
Ige , ez… Ige , po tosa  itt va … Látjátok, és visszahozo  azt végig a Bi liá , és az 
végigkapcsolja azt a dolgot végig ezen a héten. Ott van a hangszalagokon. Szívesen 
fogadjátok őket. És é  ezt e legjo  tudáso  sze i t o dta  el, ke eszté y közösség e : 
kegyele  Iste től i de  e e ek Jézus K isztus által. A tőle  telhető legjo at adta , 
amit csak tudtam, ezen a héten. 
 Ti voltatok az egyik legjobb osztályom. Senki sem tudott volna szebben ülni. 
Mindnyájan eljöttetek ide már délután 1 órakor, hogy aztán itt várakozzatok 5 óráig, amikor 
is ki yitották az épületet és hozták… És ee gedték az e e eket. Ki t álltatok a hideg e , 
kint álltatok a hóban, mindent megtettetek: ott álltatok végig a falak mellett, hogy 
megfájdult a lábatok. Láttam a férfiakat leülni, aztán átadni a helyüket az asszonyoknak, és 
másoknak, és állni így, és aztán leülni. 
 Azt go dolta : U a … Óh, hát e  egy titokzatos hét volt ez? Az egész dolog annyira 
külö ös volt: hogy az e e ek hogya  jöttek. Lát i őket ki t áll i, az a lakok a , az 
ajtókban, ott hátul és mindenfelé: amint hallgatják. És a szónokságot tekintve, én messze 
nem vagyok egy szónok. Annyi értelmem azért van, hogy tudja, nem vagyok az: hogy nem 
vagyok egy szónok. De akkor miért ülnek az emberek és figyelnek? Miért teszik ezt? Nem 
azért jönnek, hogy egy olyan embert hallgassanak, mint én. Hanem azért jönnek, mert 
valami van ebben, ami vonzza az embereket. Van valami, a i vo zza őket. A i t a 
felesége  itt állt elől és é ekelt, a iko  elkezdte : 
 
  Kelet ől és yugat ól jö ek, 
  Távoli tájakról jönnek,  
  Hogy Királyukkal lakomázzanak, 
  Hogy vendégeiként vacsoráljanak, 
  Milyen áldottak ezek a zarándokok! 
  Figyelve az ő agyogó a át, 
  Mely isteni világosságtól ragyog, 
  Az Ő kegyel é ek áldott észesei, 
  Koronájában ékkövekként tündökölnek. 
 
166 Tartsátok ezt mindig észben: hogy ékkövek legyünk Jézus Krisztus koronájában. Pál azt 
mondta a gyülekezetnek: Ti vagytok az Ő ko o ájá ak ékkövei, d ágakövei.  Mi ékkövek 



akarunk lenni Jézus Krisztus koronáján. Soha nem akarunk egy embert tenni abba. Teljesen 
feledkezzetek eg óla . A testvé etek vagyok, egy ű ös, akit az Ő kegyel e e tett 
meg, aki nem volt méltó az életre. Pontosan ez az igazság, és ezt nem azért mondom, hogy 
alázatoskodjak: hanem ez egy tény. Nincs bennem semmi, egyáltalán egyetlen helyes dolog 
si s. De Iste  kegyel e ege gedte, hogy ho ályos sze ei el az idő függö ye ögé 
tekintsek és lássam azokat a dolgokat odaát, és visszajöjjek… 
167 Kisfiú koromban szerettem az embereket, és mindig akartam, hogy valaki szeressen 
engem és beszélgessen velem. De ezt senki nem tette meg a családunk neve miatt. Senki 
nem beszélt velem. De amikor odaszántam magam istennek, akkor - mivel az ír származású a 
családunk, mindnyájan katolikusok -, azt go dolta , hogy ez lesz az. El e te  oda, és Ő is 
já t egy úto . El e te  az Első Baptista Egyház a, és Ő egy ásik úto  já t. Azt o dta : - 
Uram, kell, hogy legyen egy igaz út… És vala i azt o dta: Az Ige az.  
 2Tim 4:2-4 
168 Ragaszkodtam ahhoz az Igéhez. Nézzetek meg minden látomást mindenhol. Amelyik 

apo  lefektette  az alapkövet ott, és etette  azt oda… Leí ta , a it Ő az ap eggel 
mutatott nekem egy látomásban: Legyél kész alkal as és alkal atla  idő e , feddj… 
Mi de  hosszútű éssel… Ta ítással. Me t eljö  az idő, a iko  ők e  állhatják a szilá d 
tanítást, hanem a saját kívánságaikat keresik maguknak olyan tanítóktól, akiknek viszket a 
fülük; és elfordulnak az igazságtól a mesékhez.  És láttam azt a két fát, amelyek mellett 
álltam, ugyanezt a dolgot tenni. Így van. És itt tartunk. És ez igaz. 
169 Most, ti e … E lékezzü k, hadd uzdítsalak e eteket új a. Ne o djátok, hogy 
köszö ö , se ki ek se . Ne o djátok… Ne gondoljátok, hogy bárki prédikátorban vagy 
valamiben, vagy valaki halandó emberbe, hogy van bennük bármi jó, mert nincs. Nem 
szá ít, ki ől va  szó, se i jó si s az e e e . Így va . Ha itt le e egy egész tu at 
trombita és az egyiküknek egy bizonyos zenét kellene játszania, azt az ember teszi. Maguk a 
trombiták tökéletesen némák. Az ember az, aki képes megszólaltatni a trombitát, és aki 
tudja, hogy hogyan kell azt tenni, aki a kezébe veszi a trombitát. A trombitának semmi köze 
nincs hozzá. A hang a mögötte álló intelligenciából jön. Így van. Tehát minden trombita 
ugyanaz, minden ember ugyanaz, minden keresztény ugyanaz. 
 Senki nagy ember nincs köztünk. Mi nem vagyunk nagy emberek, vagy nagy 
asszo yok. Mi d testvé ek és testvé ők vagyu k, ugya azok, ugya abban a halmazban. 
Ne  vagyu k agyok. Egyik se  agyo  a ásiktól: egyáltalá  se i köze… Ne , u a ! 
Mind csak emberi lények vagyunk. Ne próbáljátok magyarázni a dolgokat. Ne próbáljatok 
meg többet tenni attól, hogy nagyon közel éltek Hozzá, és hogy magasztalást és tisztességet 
adtok Jézus Krisztusnak. Mindenki érti most ezt? Á e ! Sze essétek Őt teljes szívetek ől! 
Megteszitek? 
 
  Szeretem, szeretem 
  Me t Ő elő  sze etett e ge . 
  És megváltotta üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 



 
 Mindenki alaposan érti ezt? Mi de ki hiszi? E lékeztek á, a iko  előszö  elkezdte ? 
Ki hitt a mi tanításunknak? Kinek jelent meg az Úr karja?  Megjele tette Ő eked az Ő 

i gal át és az Ő jóságát? Á e . 
 Csak e lékezzetek á, hogy sze essétek Őt teljes szívetek ől. É  ost hazamegyek. Ha 
az Úr akarja, újra eljövök ide június elején. Talán ha az Úr a szívemre helyezi, talán nyár 
elejé , úgy jú ius kö ül, vagy ősz elejé , ha az Ú  ég vá  addig; sze et ék visszajö i ide és 
újabb hét estét tartani a hét utolsó trombitáról. Szeretnétek ezt? Imádkozni fogtok értem, 
hogy Isten segítsen engem? Rendben. Amíg újra találkozunk, emlékezzetek erre a jó öreg 
énekre: 
 
  Szeretem, szeretem 
  Me t Ő elő  sze etett e ge . 
  És megváltotta üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 
 
 Most szeretném, hogy hajtsátok eg a fejeteket. I ádkoz i aka ok é tetek. Mielőtt a 
pásztor elbocsát bennünket, akarok imádkozni értetek. 
 Mennyei Atyánk, add, hogy az emberek megértsék; mivel biztos vagyok benne, hogy 
néhányan nem értik. De Atyám, hadd ismerjék ezt meg tárgyilagosan, és hadd értsék meg, 
Atyám, hogy a Te feléjük való kegyelmed az, hogy mindezek a dolgok kijelentést nyertek. És 
hálát akarok adni Neked, Uram, ezeknek a dolgoknak az ismeréséért, amelyeket kijelentettél 
nekünk. És imádkozom itt mindenkiért. Mindenkiért, aki eljött az összejövetelekre. 
 Ha va  köztetek á ki, aki e  hisz; add, U a , hogy hívőkké legye ek. I ádkozo  
mindazokért, akik hangszalagról fogják hallani az üzeneteket. És ha az eljut - és kétség kívül 
el fog jutni - olyan otthonokba és helyekre, ahol sok hívő áshogy… De Atyá , i ádkozo  

i degyiküké t, hogy ielőtt á iféle ká o ló szavakat ki o da á ak, ők előszö  
leüljenek és kutassák az Írásokat aszerint, ami elhangzott, és aztán mondják el Neked, hogy 
ők té yleg ko olya  és hogy té yleg tudni akarják, hogy ez az igazság-e vagy sem. És én 
imádkozom értük, Atyám. 
 És imádkozom ezekért, akik itt álltak a falak mentén, akik kint álltak, és akik az 
autóikban ültek, a kisgyermekekért és mindazokért, akik bent voltak: csak mindnyájukért, 
Uram, értük imádkozom. És imádkozom, hogy jöjjön felelet az én imáimra, hogy Te áldd meg 
őket. 
 Előszö  is, U a , adj ekik ö ök életet. I ádkozo , hogy egy se vessze  el közülük: 
egy sem. És most, Atyám, nem tudjuk, hogy mikor lesz meg ez a nagy esemény, de amikor 
látjuk ezeket a dolgokat megjelenni és az Ige szerinti történéseket, az mértéken felül 
felmelegíti a mi szívünket. És imádkozom, Atya Isten, hogy segíts bennünket. 
170 I ádkozo , hogy segítsd a i d ága pászto u kat, Neville testvé t. Add, U a , hogy ő 
telve legye  kegyele el és e ővel és é téssel, hogy vegye ezt az el aktá ozott eledelt és 
adja oda Isten bárányainak. 



 U a , i ádkozo , hogy ta tsd távol a etegséget tőlü k. Hadd legye , hogy a iko  
az e e ek etegek lesz ek, ők e lékezze ek a a, hogy a jele lévő és i de hez 
elege dő vé e Jézus K isztus ak ott va  az oltá o , e geszteléské t. És i ádkozo , hogy ők 
azo al eggyógyulja ak. És i ádkozo , hogy ta tsd távol tőlük a Sátá  hatal át, a iko  

áto tala ítja őket vagy a iko  p ó ál vala iféle szektát vagy… Csak ta tsd távol az elle ség 
minden erejét, Uram. Szentelj meg bennünket a Te Igédnek. Add meg ezt, Urunk. 
171 Aztán, Uram, imádkozom, hogy segíts nekem. Kezdek elgyengülni, Uram. Tudom, hogy 

á  e  sok idő  va  hát a, és i ádkozo , hogy segíts nekem. Hadd legyek igaz, Uram, és 
őszi te és ko oly, hogy tudja  ho doz i az üze etet, a e yi e el e delted, hogy 
hordozzam azt. És amikor lejön az ideje, hogy el kell mennem, amikor leérek a folyóhoz és 
kezdenek bejönni a hullámok, óh, Isten, add, hogy tudjam ezt a régi kardot átadni egy olyan 
valakinek, aki becsületes lesz vele, uram, és aki az igazat fogja hordani. Add meg ezt, Uram. 
Addig pedig, segíts eke , hogy e ős legyek, egészséges és áto . Segítsd a gyülekezete et. 
Áldjál meg mindnyájunkat, Uram. A Tiéid vagyunk. Érezzük, hogy a Te Lelked közöttünk van. 
Hisszük, hogy megválaszolod az imádságainkat, mert odaszánjuk magunkat Neked a Te 
Igéddel a szolgálat a e földi életü k hát alévő idejé e . Iste  Fiá ak, Jézus K isztus ak 
nevében, aki a mi sze etett Üdvözítő k, az Ő di sőségé e. Á e . 
 
  Sze ete  Iste  áldjo  eg e eteket , sze ete  teljes szíve ől , 
  Me t Ő elő  sze etett e ge . 
  És megváltozza üdvösségemet  
  A Golgota fáján. 
 
 Isten áldjon meg, Neville testvér. 
 (A gyülekezet tovább énekli a Szeretem kezdetű é eket. O a  Neville testvé  
elbocsátja a gyülekezetet imádsággal.) 
 

*** 
 
A hetedik pecsét, folytatás 
(The Seventh Seal Continues) 
 
B a ha  testvé  e edetileg e  adta ki az előző, -171 bekezdések tartalmát, hanem 

helyette hétfő , . Má ius -én folytatta tovább a 172-196 bekezdésekkel, és ez lett az 
akko  te jesztés e ke ülő Hetedik pecsét hangszalag jóváhagyott befejezése.) 
 
172 Jó dolog lesz, ha ő e  tud óla, e t ha tud a óla, akko  utá oz á azt. Ez az ő 
taktikája a dolgok a . Ezé t Iste  a yi a el ejtette azt az egész világ elől, ég a Me y elől 
is, hogy semmilyen módon nem lehet megérteni azt, csakis úgy, hogyha Isten maga jelenti 
ki. 
173 Most pedig szeretném, ha észrevennétek ma este, hogy a hatodik pecsétben ott volt a 



há o  ész ől álló élja a hatodik pe sét ek. Há o  ész ől álló élja volt a lovasok ak. 
Há o  ész ől álló élja volt i dezek ek a dolgok ak. Ez új a visszahoz e ü ket egy 
hármashoz és egy heteshez, látjátok: hét pecsét, hét pohár, és így tovább. 
174 A há asok és a hetesek pedig Iste  szá a az Ő Igéje kijele tésé ek 
matematikájában. Most észreveszitek, hogy mint a lovasokban, három lovas ment ki. 
Egyikük fehér volt, a másik vörös volt, a harmadik fekete volt. És aztán a negyedik lóban 

i d összekeve edtek. Látjátok, egy há o  ész ől álló él. 
175 Most pedig, Iste  ugya ezt a dolgot tette. Iste  ugya ezt tette, a iko  kiküldte az Ő 
oroszlánját, ami az Igéje volt, hogy megküzdjön az antikrisztussal. Aztán láttuk, hogy kiküldte 
a o jút a egp ó áltatás idejé , az áldozati állatot. És e e  a egp ó áltatási idő e  ez 
volt minden, amit az emberek csinálhattak: csak dolgoztak, szolgáltak, és áldozatnak 
ajánlották fel magukat. 
176 Aztá  a következő ko szak a  látjuk, a i a efo áto ok ko a volt, hogy Iste  kiküldte 
az e e  öl sességét: egy e e  ki ézetű feje volt a lelkes állat ak, a i az a hatalo  volt, 
ami akkor kiment a reformátorokban. 
 Most észrevettétek-e, hogy minde … Ne  soda, hogy az e e ek ezek e  a 

apok a … Még i dig úgy él ek, i tha a efo áto ok ko a ost is ta ta a, e t 
egysze űe  sak ezt látják a a , ahogy az egyház sze léli a dolgokat; és ezt látják a a , 
ahogyan a papneveldéik tanították ezt. Ez volt Iste  útja egy idő e , de á  túlhaladtu k 
azon. 
 Jel 10:7 
177 Most e e vagyu k a sas ko szaká a : a kijele tést ye e dő kijele tés, az egész 
dolog. Most hasonlítsuk ezt össze a Jelenések 10. fejezetével, az 1-7 versekig. És látni fogjuk 
itt, ebben a Jele ések… A kijele tés itt, a : -7-ben az, hogy a hetedik angyal üzenetének 

apjai a … Bevégződik Iste  i de  titka. 
 Jel 7:9 
178 Most látjuk azt is ebben, hogy a most megnyílt hatodik pecsétnek is volt a három 
ész ől álló élja. Most pedig, itt va ak a éljai: az első dolog az volt, hogy az alvó szűz ek 

végig kellett e ie a agy yo o úság időszaká  a egtisztulásé t. Meg kellett tisztul ia a 
hitetle ség ű étől és attól, hogy elutasította az üze etet. Ez volt ő… Ez eglett a agy 

yo o úság időszakában. Látjuk, hogy idejutnak a Jelenések 7-ben, itt a 6. És a 7. fejezet 
között, hogy ő egtisztult, és egkapta a uháit. 
179 Most ő e  a e yasszo y, ha e  az egyház: a tiszta e e ek, akik ek talá  e  
volt eg a lehetőségük, hogy elfogadják az üzenetet, vagy valamilyen módon megvakították 
őket ezek a ha is p óféták, és e  volt lehetőségük, és ők égis agyo  odaszá tak a 
szívük e . És Iste  is e i a szívüket, és ők itt egtisztultak e e  az idő e . 
180 Ész evesztek egy ásik tisztítási időt: az Iz áel ek va , a iko  összegyűlik. Ez a 
második rész. Isten megtisztítja Izráelt a nagy nyomorúság idején. A milliók közül, akik 
összegyűl ek ott, lesz a kiválasztott , és ők is egtisztul ak. Iste  egtisztítja Iz áelt.  
181 Figyeljétek meg, hogy van… Az egész föld ek eg kell tisztul ia. Lesz egy olya  dolog, 
hogy a hold, a csillagok és az egész természet megtisztul. Látjátok, mi az? A föld megújítja 



magát, megtisztul, és készül a millenniumra. A millennium következik. És látjátok, 
mindennek, amiben egy kicsi szenny is van, meg kell tisztulnia a hatodik pecsét alatt. 
182 Észreveszitek-e ennek a hetedik pecsétnek a megnyitásában, hogy az is egy három 
ész ől álló titok? Ezt é … E ől eszél i fogok és eszélte , hogy ez a hét e ydö gés 

titka. A hét mennydörgés a Mennyben ki fogja bontani ezt a titkot. Az pontosan Krisztus 
visszajöveteleko  lesz, e t K isztus azt o dta, hogy se ki se  tudja, iko  jö  Ő vissza. 
 Mt 24:- 
183 Észrevettétek-e, a iko  ezek a zsidók egké dezték Őt e ől? Tudjátok, a iko  
összehasonlítottuk az Igét itt a Máté 24-gyel és a hat pecséttel, és a hetedik pecsét 
kimaradt, mert látjátok, Krisztus azt mondta, hogy csakis maga Isten tudja, még az angyalok 
se . Ne  soda, hisze  eg se  volt í va. Látjátok, ők se d e  voltak. Se i sem történt 
akko . Az a gyalok e  tudják. Se ki se  tudja, hogy iko  jö  Ő el. De lesz egy… Ott lesz 
ezeknek a mennydörgéseknek a hét hangja, amely ki fogja jelenteni a nagy kijelentést akkor. 
 Tehát é  hisze , hogy ekü k, akik… Ha e  tudjuk ezt, az nem lesz ismeretes addig 
az időig… De kijele tést fog ye i azo  a apo , a a  az ó á a , a iko  a ak kijele tést 
kell ye ie. Tehát ekü k az a dolgu k, hogy legyü k tisztelettudóak Iste  előtt és hogy 
szolgáljuk Őt, és hogy egtegyü k i de t, a i ől tudjuk, hogy hogyan kell tennünk, és 
hogy jó keresztény életet éljünk. 
 Itt most látjuk, hogy a hatodik pecsét megnyílt nekünk. Látjuk azt. És tudjuk, hogy ez a 
hetedik pecsét nem nyílhat meg a nyilvánosság számára, amíg el nem jön az az óra. 
184 Volt egy oka annak, hogy Isten engedte ezt a hét hangot mennydörögni, mert annak el 
kell jö ie, látjátok, e t a… Látjuk, hogy K isztus, a Bá á y, a kezé e vette a kö yvet, és 
hogy felnyitotta azt a hetedik pecsétet. De látjátok, az egy elrejtett titok. Senki sem tudja 
azt. De ez… Po tosa  végig együtt azzal, a it Ő o dott: se ki se  fogja tud i az Ő 
eljövetelét. Ugya így e  fog ak tud i e ől a hét e ydö gés titok ól se . Tehát 
látjátok, ezek összekapcsolódnak. 
185 E yi é tésü k va  e ől a, e t a tö i észe mind ki van bontva, de ez még nincs 
ki o tva. De a szo á a  ülte , és hallotta  ezt… I ká  e  is hallotta , ha e  látta  
kibontakozni erre a hét mennydörgésre. És most ilyen messzire mehetünk el, pontosan 
eddig. 
 És most bízom abban, hogy mindnyájan Istent fogjátok szolgálni, és hogy azt fogjátok 
te i, a i helyes és hogy sze et i fogjátok Őt a teljes életetekkel, és hogy szolgál i fogjátok 
Őt, és Iste  ajd go dot visel a tö i ől. 
186 Most pedig itt az összegzés e , Iste  kegyel é ől, itt va  i d a hat pecsét titka, ami 
le volt pecsételve, és értjük és tudjuk, hogy a hetedik pecsét pedig nem lett ismeretessé a 
nyilvánosság számára. 
 Mt 24:32,33 
187 Most pedig, az Ő eljövetele, az Ő eljövetelé ek ó ájá a , a iko  a föld elpusztítása… 
Tudjátok, azt mondta ott: Mi lesz a világ vége eljövetelének jele?  A Máté 24-ben tették fel 
Neki ezt a ké dést. Ő áté t e e. Beszélt Iz áel e zetké t való összegyűlésé ől a . 
versben, a Máté 24:31-ben. De aztán rátért a példázatokra, látjátok? Aztán látjuk ott: 



Tanuljatok példázatot a fügefáról. Amikor látjátok az ágait rügyet hajtani, akkor tudjátok, 
hogy közel a tavasz.  És aztán: Amikor látjátok ezeket megtörténni, akkor tudjátok, hogy 
közel az idő.  
188 Látjátok Iz áelt összegyűl i a szülőhazájá a . De ész eveszitek, hogy Ő kihagyta a 
kijele tést e ől a hetedik pe sét ől. És itt, a iko  a hetedik pe sét… A iko  ezt fel yitotta, 
újra kihagyta azt, látjátok. Tehát látjuk, hogy ez egy teljes titok. Ezért még nincs itt az az óra, 
hogy ez a titok ismertté legyen. Ezért eddig jutottunk el, és a többi része pedig pontosan kb. 
akko  lesz is e tté, a iko  Jézus K isztus új a egjele ik a földö  az Ő e yasszo yáé t, 
vagy bármi legyen is, ami akkor történni fog. 
 Most pedig, addig az időig, i ádkozzu k i d yája  és éljünk jó, egyenes, keresztény 
életet, vá va az Ő eljövetelét. 
189 És most, ha ez a hangszalag olyan emberek kezébe esne valahol, ne próbáljatok meg 
se ilye  iz usokat si ál i előle. Csakis a yit tegyetek, hogy folytassátok Iste  
szolgálatát, mert ez a nagy titok annyira nagy, hogy Isten még Jánosnak sem engedte meg, 
hogy leí ja azt. A e ydö gés egszólalt, de Ő… Tudva, hogy… Megígé te ekü k, hogy 
majd megnyílik. De eddig az ideig az nem nyílt meg. 
190 És most hálásak vagyunk Istennek azért, amit mutatott nekünk. Nyolc napig ültem ott 
abban a szobában, és azt az üzenetet, amit éppen most magyaráztam nektek végig, sokan 
közületek é te i fogják. És ígé e , hogy az egész idő alatt zajlott vala i szelle i dolog, 
a i ől izo yosa  tudta , hogy e  vettétek észre. És itt van, hogy mi volt az. Az az Ige 
Iste  által küldött agya ázatá ak a teljes é tékű igazolása, e t ég ielőtt 
belementünk volna, én elmentem nyugatra, és az Úr mutatott nekem egy látomást az egyik 

ap úgy délelőtt  ó a kö ül. És eljötte  és elmagyaráztam itt azt, hogy láttam azt, és nem 
tudtam, mi volt az. Az hét angyalnak az összeállása volt. Emlékszünk erre. 
Meghallgathatjátok a hangszalagon, aminek az a címe, hogy Uraim, hány óra van? Most 
pedig, pontosan ez az, amit láttok. 
191 A hét a gyal… Nyugato  volta . E lékeztek a kis hí ökök e: ők kelet e e tek. A 
második hírnökök, a galambok - egy kicsit nagyobb madarak -, ők kelet e e tek. És aztá  
oda ézte … Ők végig vele  voltak. Ez volt az első és a ásodik húzás. Most pedig, a 
harmadik nyugatról jött, óriási sebességgel végigsöpörve, és felvettek engem. Ez visszajött 
keletre ennek a hét pecsétnek a titkával, pontosan úgy, mint ahogyan Junior Jackson álma 
mondta, amit az Úr engedett, hogy megmagyarázzak neki ott. 
192 A piramis belsejében volt egy kis fehé  kő, a i e e  volt í va. Ezé t kellett eke  
nyugatra mennem, hogy összekapcsolódjak ezeknek az angyaloknak az üzenetével, hogy 
visszajöjjek ide és kijelentsem azt a gyülekezetnek. Emlékeztek, azt mondtam: - A következő 
dolog, ami törté i fog, itt lesz a gyülekezet e … Po tosa  így va . 
193 Egy másik dolog, hogy akarom, hogy észrevegyétek, mi történt. És ha meghallgatjátok 
az Uraim, hány óra van? hangszalagot akkor észre fogjátok venni, hogy az egyik angyal 
nagyon különleges volt nekem. A többiek olyan szokásosnak látszottak, de ez az angyal egy 

egjelölt a gyal volt. Ő a aloldala o  állt a pi a is fo ájú összeállás a . És e lékeztek, 
hogy a pi a is a  volt az a titokzatos fehé  kő, a i e e  volt í va. És az a gyalok evittek 



engem az ö aguk képezte pi a is a: Iste ek azok a a titkai a, a iket sakis ők 
ismertek. És most, ezek voltak azok a hírnökök, akik eljöttek, hogy magyarázzák azt a 
pi a ist, vagy e ek a hét pe sét titká ak az üze etét, a it ott fekszik… A pi a is 
belsejében.  
194 Most pedig, az a gyal… Tőle  al a állt, és valójá ól ő vol a az utolsó, illetve a 
hetedik a gyal, ha eg tud á k őket szá ol i al ól jo a: e t ő volt tőle  al a, és é  
ő á yugat felé ézte , tehát a i t ő kelet felé jőve a aloldalo  le e. Tehát ez volna az 
utolsó a gyal üze ete: agyo  figyele felhívó. E lékeztek á, hogy o dta, hogy az ő… A 
fejét valahogy visszahúzta, és a nagy, éles szárnyaival hogyan repült oda hozzám. Most 
tehát, ez a hetedik pecsét. Ez még mindig egy nagyon figyelemfelhívó dolog. És i… Ne  
tudjuk még, hogy mi ez, mert nincs megengedve, hogy feltöressék. 
195 De ost, az összejövetele  i d yája  ész evettétek, hogy… Mi soda összejövetel 
volt! Úgy tű t, hogy i de ki ajd leesett a széké ől, i de ki, aki itt állt délutá   vagy 2 
ó ától a a vá akozva, hogy ki yissák az ajtókat, hogy ide ülje ek elő e; és akik a falak 
mellett álltak, zsibbadó végtagokkal, és mindennel. Mi ez? Ez a Szentlélek volt, aki leküldte 
az Ő hí ökeit, és ők kijele tették ezt ekü k. És aztá  figyeljük meg, hogy mennyire úgy 
illeszkedett az Igéhez, mint a galambtollak egymáshoz, pontosan. 
196 És aztá  hogy i d yája  tudjátok, hogy ez az igazság, Ő két hó appal ezelőtt, vagy 

ég ége e , elő e eg o dta, ielőtt egtö té t vol a: a iko  yugat a e tem, nem 
tudva ezt, és aztá  visszajötte  ide a agya ázatával, a i t Ő adta azt. Most e lékezzü k 
á, hogy a láto ás a  Ő egyetle  dolgot se  o dott eke  a láto ás a , a iko  felvett 

engem. Én félem, attól féltem, hogy meghalok, hogy meghalok egy robbanásban. Látjátok, 
nem tudták megtenni. A magyarázat pontosan úgy jött, ahogyan szükségem volt rá: ez a 
szo á a  volt. És é  po tosa  úgy adta  ki, ahogya  Ő adta azt. 

Most látjátok, barátaim, a látomások nem tévednek. Azok mindig tökéletesek. 
Pontosan igazak. 

 Most tehát, a látomás plussz az Ige, plussz a történelem, plussz a gyülekezeti korok: és 
mindezek egybefonódnak. Tehát igazán mondhatnám, hogy a legjobb értésem szerint és 
Isten Igéje szerint és a látomás szerint és a kijelentés szerint a magyarázat ÍGY SZÓL AZ ÚR! 
 Most pedig, az Úr áldjon meg mindnyájatokat, minden egyes személyt, nagyon 
gazdagon amint most felállunk és elénekeljük a gyülekezet ezen jó öreg énekét. Isten áldjon 
meg minden egyes személyt. Ámen. 
 
  Szeretem (Isten áldjon benneteket!), sze ete  Teljes szíve ől! , 
  Me t Ő elő  sze etett e ge . 
  És megváltotta üdvösségemet  
  A Golgota fáján. 
 

*** 
 


