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1 Jó reggelt, barátaim. Természetesen életem egyik fénypontja számomra az, hogy 

a délelőtt újra itt lehetek a G ülekezeti Ház a . Hog  láthato  a g ö örű szerkezetét 
és az Iste  g er ekei közötti re det, akik itt ül ek a az Ő házá a . 
2 A ira le űgözött teg ap az épület lát á a, a ikor egérkezte  ide. Soha 
nem is álmodtam volna, hogy ilyen lesz. Amikor láttam a tervrajzokat, amikor a tervek 
elkészültek, én csak egy másik kis termet láttam rajta az épület oldalán. És most pedig azt 
láto , hog  eg  g ö örű szép épület lett. És hálásak ag u k a Mi de ható ak ezért a 
g ö örű hel ért. És i... 
 A feleségem és a gyermekei  üd özletét hozo  a délelőtt ektek, akik ág ak 
itt lenni most ezen az épületátadási alkalmon és ezen az egész héten, melyet Krisztusnak 
szentelünk oda. A gyerekek azonban iskolában vannak, és nehéz eljönni onnan. A régi 
házunk felé érzett honvágyukat ár ki őtték, de a felétek érzett ho ág at soha e  

őjük ki. Az e  úlik el. 
3 Van olyan dolog, hogy barátság. Én nagyon méltányolom a barátokat mindenfelé, 
de van valami különleges a régi barátokkal kapcsolatban. Nem számít, hogy mennyi új 
barátot találunk, az akkor sem a régi barátság. Nem számít, merre kerülök el, ez a hely 
szá o ra i dig sze t lesz. Mert... Úg   é el ezelőtt eg  sáros po sol a eder e  
ezt a földet Jézus Krisztusnak ajánlottam, amikor ez még tényleg csak egy sártenger volt. 
Ez az egész terület egy tómeder volt. Ezért van, hogy az út ilyen ferdén megy. Ki kellett 
kerülnie a tavat, ami itt volt.  
4 Itt pedig lilio ok oltak rége . Ta i lilio ok őttek. A lilio  pedig eg  ag o  
különleges virág. A sárban születik, aztán a sárból kell kibújnia, át a vízen és az iszapon, 
hog  a égé  a felszí re jusso  és eg utassa a szépségét. És a délelőtt azt go dolo , 
hog  ez ag a  leírja azt, a i itt törté t azóta. Elő újt eg  kis ta i lilio . A ikor pedig a 
víz felszínére ért, kiterjesztette a szárnyait. Kinyitotta a szirmait, és a Völgyek Liliomának 
képét tükrözte vissza. 
5 Állhasson így sokáig. Legyen ez egy olyan épület, ami teljesen Istennek van 
odaszentelve. Maga a Gyülekezeti Ház 1933-ban lett az Úrnak bemutatva. De úgy 
gondolom, hogy ma délelőtt jó le e is ét eg  e utatási alkal at tarta i, főleg azokért 
az e erekért, akik az ő szeretetük ől és Krisztus ak aló odaszá tságuk ól lehető é 
tették mindezt. 
6 És szeretném mindnyájatoknak megköszönni a felajánlásaitokat és mindent, amit 
adtatok ahhoz, hogy ezt a gyülekezetet Krisztusnak ajánljuk fel. És nagyon méltányolom 
ezt, és azt go dolo , hog  a g ülekezet... Ezeket a sza akat az itte i g ülekezet ől aló 
drága testvéreink érdemeiért mondom, akik a szolgálataikat ezért ajánlották oda. Banks 



Wood test ér, a i e es lelkű test érü k. Ro  Ro erso  test ér, a i e es lelkű 
test érü k, és ég soka  ások, akik ö zetle ségük ől és tisztaszí űségük ől hó apokat 
töltöttek ennek az épületnek a megépítésével. Itt maradtak vigyázni rá, hogy jól legyen 
megépítve. 
7 Amikor bejöttem ide, hogy megnézzem a szószéket, ami olyan, mint amilyenre 
egész életemben vágytam... Wood testvér tudta, hogy milyen fajtát szeretek. Soha nem 
mondta, hogy egyszer majd megépíti, de megépítette. És megfigyeltem az épületen, hogy 
az építkezés... Eg szerűe  az egész... Le űgöző. 
 Ne  tudo  sza ak a  kifejez i az érzel ei et. Eg szerűe  e  áll ódo a , 
látjátok. De Isten érti. Legyetek mindnyájan megjutalmazva a hozzájárulásotokért és 
mindazért, amit tettetek ennek a helynek a felépítéséért, hogy ez valóban az Úr háza. 
8 Most pedig szeret ék eg  pár szót szól i.  Az épület, a il e  g ö örű elülről és 
kí ül... A sógoro , Ju ior We er égezte a kő ű es u kát. Ne  is tudo , hog  hog a  
lehetett volna ennél jobb: tökéletes munkát végzett. 
9 Egy másik testvér, aki itt van - még soha nem találkoztam vele -, szerelte be a 
ha gerősítő ere dezést. És fig eljétek eg, hog  ég eg  il e  lapos szerkezetű 
épület e  is, i t ez, eg szerűe  sak... Ne  ész el a ha g. Valahog  a e ezeten 
oldotta ezt meg, különféle módokon. Nem számít hol állok, mindenütt ugyanúgy szól. És 

i de  tere e  a ak eépített ha gszórók. Bárhog a  lehet sza ál oz i őket, 
ahogyan hallani akartok. Hiszem, hogy a Mindenható Isten keze végezte el ezeket a 
dolgokat. 
10 Ha pedig az Úr íg  adott ekü k eg  épületet, a el e  i ádhatjuk Őt... Jo , 

i t...  é e... Földpadló al, fűrészporral kezdtük, és a régi sze eskál hák ellett ültü k 
itt. A ter ezők pedig, Wood test ér és  Ro erso  test ér el o dták eke , hogy ahol 
azok a pillérek - és azok a régi kál hák ott oltak a tetőoszlopok között -, kigyulladtak, és 
kb. két-három láb hosszúságon le is égtek. Hogy miért nem égett le minden? Csakis Isten 
tartotta meg. Azok a gerendák részben elégtek, és az egész Gyülekezeti Ház súlyát azok 
tartották. Hogy miért nem omlott le az épület? Egyedül Isten keze miatt. Most 
a élgere dákkal a  egalapoz a a föld e , és erős ek a  egépít e. 
11 Azt hisze , a i kötelességü k az, hog  az épület elsejét Iste  keg el é ől 
helyesen alakítsuk ki, hogy olyan hálásak legyünk Istennek, hogy a mi... Ez ne csak egy 
g ö örű épület leg e , aho á eljö ü k, ha e  i de  idejö ő e er láthassa eg 
Jézus Krisztus g ö örű tulajdo ságait i de  sze él e , aki ide jár. 
12 Legyen ez egy odaszentelt hel  az Úr ak, odasze telt e erektől. Mert e  
szá ít, hog  il e  g ö örű aga az épület - amelyet természetesen nagyon 
méltányolunk -, hiszen a gyülekezet szépségét az emberek jelleme adja. Bízom benne, 
hogy ez mindig Isten szép háza lesz. 
13 Az eredeti alapkő a atásakor olt eg  ag  láto áso , a el et eleírta  a a az 
alapkő e azo  a délelőttö , a ikor az átadása olt. 
14 Eg  pár per el ezelőtt talá  sodálkoztatok azo , hog  i tart eke  ol a  sokáig, 

íg kiérek ide. Az első feladato  az olt, amint eljöttem ebbe az új épületbe, hogy bent 
az irodá a  összeadta  eg  fiatale ert és eg  fiatalasszo t. Leg e  ez előképe a ak, 
hog  Krisztus hű szolgája leg ek a a , hog  elkészítsek eg  Me asszo t a ak a 

ap ak a e egzőjére. 



15 Most pedig tegyük azt, amit kezdetben tettünk. Amikor elkezdtük a gyülekezeti 
épület első átadását, ég fiatale er olta ...  ag   é es lehette , a ikor 
lefektettük az alapkö et. Még azelőtt olt, hog  eg ősülte  ol a. És i dig szerette  

ol a eg  egfelelő hel et lát i, a i Iste é, ahol az e erek Őt i ádják. És e ek sakis 
egyetlen módja van, ami nem a szép épület. Hanem az egyetlen útja ennek, amellyel ezt 
megtehetjük, az az odaszentelt élet. 
 Most pedig ielőtt átadjuk... Az átadási i a... Ol asu k éhá  igeverset és 
visszaadjuk ezt a gyülekezeti épületet Istennek. Aztán pedig az evangélizálásról van egy 
üze ete  a délelőtt, a it a kö etkező üze ete e építek ele. 
16 Ma este pedig a Jele ések kö é ek . fejezetéről szeret ék eszél i, a el  
összeköti a hét g ülekezeti korszakot és a hét pe sétet, a el ről... Aztá  lesz... Hétfő este 
lesz a fehér lovas, kedd este a fekete lovas, és így tovább, végig a négy lovassal. Aztán lesz 
a hatodik pe sét eg itása. Aztá  asár ap délelőtt, kö etkező asár ap délelőtt, ha az 
Úr úgy akarja - ezt ég késő  eglátjuk és késő  fogjuk kihirdet i -, talá  jö ő 

asár ap délelőtt i ádkozu k a etegekért e e  az épület e . Vasár ap este pedig 
végére érünk... Az Úr segítsen nekünk megnyitni a hetedik pecsétet, ahol csak egy rövid 
ige ers a , a i a kö etkezőt o dja: A mennyben pedig csend volt egy fél órán 
keresztül.  Az volt ám az igazi csend. 
17 Nem tudom, hogy mit jelentenek ezek a pecsétek. Ugyanúgy kifogytam a 

öl sesség ől, i t ahog  talá  közületek is éhá a  a délelőtt. Va ak hi atalos 
eg házi elgo dolások erről, a iket e erek adtak elő, a el ek azo a  eg se  
közelíthetik ezt. És látjátok, hogy ennek ihletés által kell jönnie. Kell, hogy... Isten Maga az 
egyetlen, aki képes erre, a Bárány. És ma este van a megváltás könyve. 
18 Ebben én... Azért nem hirdetem, hogy lesznek alkalmak, amelyeken a betegekért 
i ádkozu k, ert éhá  aráto ál lako  ost, és az idő  i de  per ét az Ige 
ta ul á ozására és az i ádkozásra szá o . Is eritek a láto áso at, ielőtt 
elmentem innen és nyugatra mentem. Tudjátok, a hét angyalról, akik repülve jöttek. 
Úg hog  késő  ajd egértitek ezt. 
 Tehát úg  go dolo , hog  e e  az épület e  a kö etkező re det kell 
megtartanunk, miután néhány perc múlva átadjuk Isten imádatára. Ezt a rendet kellene 
megtartanunk. 
19 Soha ne árusítsunk és ne vásároljunk semmit az épületen belül. Ebben a 
gyülekezeti teremben semmilyen üzleti tevékenység ne folyjon, soha ne legyen ilyen 
tevékenység itt bent. Ezalatt gondolok olyanra is, hogy prédikátoroknak engedélyt 
adnánk arra, hogy eljöjjenek és könyveket vagy más dolgokat áruljanak. Nem számít, 

iről a  szó, erre a élra ás hel ek is a ak. A i Uru k házá a  e ásárolju k és e 
is adjunk el semmit. Ennek az imádat helyének kell lennie, szentül, erre a célra 
odaszentelve. Az Úr egy szép helyet adott nekünk erre. Adjuk át ezt a helyet Neki, és az 
épülettel együtt magunkat is. 
20 És lehet, hogy nyersnek hangzik, de ez nem a társalgára való hely. Ez az imádat 
hel e. Itt elül ég sak suttog u k se  kelle e, ag  a di sőítése  kí ül ármit 
mondanunk. Semmit ne mondjuk egymásnak, hacsak nem rendkívül szükséges az. Soha 
ne csoportosuljunk össze a teremben. Soha ne szaladjunk végig az épületen, és a 
gyerekeknek se engedjük meg, hogy szaladgáljanak az épületben. 



 És ezt téve, nemrég éreztem, hogy... És úgy van megépítve ez az épület, hogy be 
lehet tartani ezeket a dolgokat. Úgy van... Természetesen sok idegen ember van. A 
Gyülekezeti Ház tagjai tudják ezeket, hogy az épület a Mindenható szolgálatára lesz 
átadva. 
21 Ezért, magunkat átadva, emlékezzünk erre, amikor belépünk a gyülekezeti 
terembe. Maradjunk csendben és imádjuk Istent. Ha beszélgetni akartok egymással, arra 
is van hely, de akkor se legyen olyan hangzavar, hogy még gondolkozni se lehessen. Mert 
ha bejön ide valaki, nem fogja tudni, hogy mit csináljon. Annyi sok zajjal jár és más 
dolgokkal, eg szerűe  sak e erek... 
22 Láttam már ezt gyülekezetekben, és nagyon rossz érzéssel töltött el. Mert nem 
azért jövünk az Úr szentélyébe, hogy találkozzunk egymással. Hanem azért jövünk, hogy 
Istent imádjuk és utána pedig hazatérjünk. Ez a gyülekezeti terem az imádatra van 
átad a. Kí ül egáll a lehet eszélget i ár iről, a i hel es és sze t, ellátogathattok 
egymás otthonába, találkozhattok egymással más helyeken. Amikor azonban ezen az 
ajtón beléptek, legyetek csendben. 
23 Azért jöttök ide, hogy az Úrral beszéljetek és hogy Neki engedjétek, hogy beszéljen 
hozzátok. A probléma az ebben, hogy mi túl sokat beszélünk, viszont nem figyelünk 
eleget. A ikor ejö ü k ide, akkor árju k Őrá. 
24 A régi G ülekezeti Ház a ... Lehet, hog  eg  sze él  si s itt a délelőtt, aki ott 
lett ol a azo  a apo , a ikor azt átadtuk. Ulri h őr ag  ze élt, é  pedig háro  kereszt 
mögött álltam, hogy átadjam ezt a helyet a szolgálatra. Senkinek nem engedném... A 
rendre üg elő test érek ott álltak az ajtó ál és fig elték, hog  se ki e eszélje . Akkor 
jöhettek be az emberek, ha kint már minden megbeszélnivalót elintéztek. Ha akartak, 
csendben kimehettek az oltárhoz és imádkozhattak, csendben. Aztán visszamentek az 
ülőhel ükhöz és ki itották a Bi liájukat. Hog  it tett a ellettük ülő, az az ő dolga olt. 
Ne  akartak se it o da i a ásik ak. Ha ti eszél i akartok a ellettetek ülő el, 
akkor ti is mondjátok azt magatoknak: - Majd kint beszélek vele. Azért vagyok itt, hogy az 
Urat i ádja ... És ol assátok az Ő Igéjét ag  sak se d e  üljetek. 
25 Aztá  a ze e, Gertie test ér ő... Ne  tudo , hog  itt a -e a délelőtt Gi s 
test ér ő. Azt hisze , hog  a régi zo gora ott olt hátul a sarok a , a legjo  
emlékezetem szeri t. Ő pedig lág a  játszotta, hog  Jézus keresztjénél nékem jó...  Vagy 
valami nagyon édes, lágy zenét, és aztán... Amíg kezdetét vette az összejövetel, amikor a 
di sőítés ezetője felállt és éhá  g ülekezeti é ek e  ezette a g ülekezetet. Aztá  ha 
valakinek volt valamilyen különleges szólóéneke, azt elénekelték. De soha nem csak úgy 
akármit, vég nélkül. 
26 Aztán a zene tovább szólt és amikor ezt hallottam, tudtam, hogy itt van az ideje 
a ak, hog  é  előjöjjek. A ikor eg  prédikátor eg  ol a  g ülekezetbe lép be, ahol az 
emberek imádkoznak és ahol a Lélek kenete van, akkor biztos, hogy üzenetet kap a 

e ől. Ezt eg se  lehet akadál oz i. Ha iszo t zűrza ar a lép e, akkor ő is 
összezavarodik, a Lélek pedig megszomorodik. 
 Ezt nem akarjuk. Nem, mi az Urat imádni akarunk idejönni. Nagyon szép házaink 
vannak - a iről pár per  úl a eszél i is fogok -, és otthon lehet összejönni a 

arátai kkal, oda eghí i őket. Ez azo a  az Úr háza. 



27 Aztá  a ak kisg erekek, kis a ák. Ők sak eg  ódo  tud ak jelezni. Csak úgy 
kaphatják meg, amit akarnak, ha sírnak érte. Néha inni akarnak, néha csak egy kis 
fig el et. Íg  tehát, Iste  keg el é ől, erre a élra is átadtu k eg  ter et. Úg  hí ták, 
hogy a sírós szóba , pontosan velem szemben volt. Más szavakkal, ez az a hely, ahová az 
anyukák vihették a kisbabákat. 
 Engem itt a szószéknél egyáltalán nem zavar. Talán észre sem veszem, ha a kenet 
alatt vagyok. Azonban vannak mások, akik egy kisbaba közelében ülnek, és akiket zavar 
ez. Hisze  ők az igehirdetést eghallgatni jöttek. 
28 Tehát, anyukák, ha a kisbabátok elkezd nyöszörögni, akkor nincs mit tenni. 
Ter észetese  az jó, hog  agatokkal hozzátok őket. Eg  igazi édesa a el akarja hoz i a 
kisbabáját a gyülekezetbe, és pontosan ezt is kell tennetek. És van egy termünk ott hátul, 
ahonnan az egész épületet látni lehet, az egész gyülekezeti termet. És van bent egy 
ha gszóró is, a el e  sza ál oz i lehet a ha gerősséget, ahog a  ektek jó. Va  eg  kis 
mosdóhelység és kézmosó is ott hátul, pontosan az anyukák kényelmének betöltésére. 
Vannak székek, amikre leülhetnek, van pelenkázó asztal, ha a babát tisztába kell tenni, és 

i de  ás is ott a  elkészít e. Mi de  elő a  készít e. 
29 Aztá  sokszor a tize é esek, és éha a fel őttek is... Tudjátok, a fiatalok 
levelezgetnek egymással a gyülekezetben, vagy ehhez hasonló dolgokat tesznek. Elég 
érettek vagytok már ahhoz, hogy ennél jobban viselkedjetek. Jobban is tudtok viselkedni, 
látjátok. Ne gyertek ide úgy... Ha egy napon igazi férfiak akartok lenni és egy családot 
akartok felnevelni Isten országába, akkor már a kezdetben induljatok el ezen az úton. 
Viselkedjetek és cselekedjetek helyesen. 
30 Ter észetese ... A re dre üg elő test érek ott áll ak az épület sarkai a , és ha 
rossz iselkedést lát ak, akkor az ő kötelességük az - és az elöljárók, akik itt elől ül ek - , 
hog  ha alaki hel tele ül iselkedik, akkor eg kell kér iük azt az illetőt, hog  leg e  
csendben. 
31 Ha pedig i s a hel tele ül iselkedők e  e i tisztelet, akkor jo  le e, hog  
valaki más üljön a helyükre, mert lehet ott valaki, aki hallani szeretné a szolgálatot. Van 
valaki, aki ezért jön el, hogy hallja. És ezért vagyunk itt, hogy halljuk az Úr Igéjét. Tehát 
mindenki hallani akarja, és ezért mindenki úgy akarja, hogy olyan csendben legyen, 
amennyire csak tud. Olyan csendben, amennyire csak tud. Ez azt jelenti, hogy nincs 
társalgás és hangos beszéd. 
32 Ter észetese  ol a  a , hog  alaki az Urat di sőíti. Erről kell, hog  szó leg e . 
Ezért vagyunk itt, hogy imádjuk az Urat. Ha úgy érzitek, hogy magasztalni akarjátok az 
Urat, vagy kiáltani Hozzá, akkor tegyétek azt. Mert ezért vagytok itt, látjátok. Azonban... 
Mi de ki a aga ódjá  di sőítse az Urat. Azo a  se ki e  di sőíti az Urat, iköz e  
az emberek beszélgetnek vagy cédulákat küldözgetnek egymásnak, hiszen ezzel csak azt 
segíte é k elő, hog  a tö ieket is eltérítsük az Úr di sőítésétől.  
 Tehát úgy gondoljuk, hogy ez helytelen volna. És ezért akarjuk, hogy a rend legyen 
megtartva ebben a gyülekezetben, ebben az épületben, ebben a közösségben, ebben a 
gyülekezeti házban, hiszen ezt a gyülekezetet Isten országáért adjuk át az Úrnak, és az Ige 
hirdetésé ek. I ádkoz i! Di sőíte i! Ez leg e  az oka a ak, hog  eljöttök ide. Hog  
imádjátok az Urat. 



33 És van egy másik dolog is, hogy amikor az összejövetel véget ért, az emberek 
általában a gyülekezetekben... Nem hiszem, hogy itt is így van, mert én olyankor már nem 
vagyok itt, kimegyek. Általában még akkor is, amikor máshol prédikálok, jön a felkenetés, 
jönnek a látomások és a végére kimerülök. Ilyenkor a dolgozószobába megyek be. És Billy 
vagy valamelyik másik testvér hazavisznek engem és engedik, hogy pihenjek, amíg 
szükséges, mert nagyon kimerülök ilyenkor.  
34 És aztán... Láttam viszont gyülekezeteket, ahol a gyerekek szabadon 
rohangálhatnak a gyülekezeti tere e , és a fel őttek is kia álhat ak eg ás ak a 
tere  eg ik égé ől a ásik a. Ez ag o  jó ódja a ak, hog  tö kreteg ük az az ap 
esti összejö etelt, ag  leg e  ár ikor is, a kö etkező alkal at.  
35 Amint a szolgálat véget ért, menjetek ki a gyülekezeti tere ől. Akkor ége az 
áhítatnak. Olyankor menjetek ki, beszélgessetek egymással, vagy tegyetek, amit akartok. 
Ha van valaki, akivel beszélgetni akartok, akivel találkozni akartok, akkor menjetek el 
velük, akár az otthonukba is. De a beszélgetés ne a gyülekezeti teremben folyjon. Ezt 
Iste ek adjuk át, látjátok. Ez az Ő találkozási hel e, ahol találkozu k Vele. És a tör é  
ter észetese  a sze tél ől jö  elő. És hisze , hog  ez ked es a i e ei At á k 
előtt.  
36 Aztán amikor jöttök, és látjátok, hogy kezdenek leszállni közétek az ajándékok... 
Általában - én bízom benne, hogy itt soha nem lesz így -, amikor az embereknek egy új 
gyülekezeti házuk van, a gyülekezet valahogy elkezd merevvé válni. Ezt soha ne akarjuk, 
hogy így legyen. Hiszen ez az imádat helye. Ez az Úr háza. Ha pedig a lelki ajándékok 
leszállnak közétek... 
37 Érte , hog  ióta e  olta  itt, az ország külö öző részeiről költöztek soka  
ide, hogy ez a hely legyen az otthonuk. Hálás vagyok, nagyon hálás az Úrnak... Hiszem, 
hogy... Akkor délelőtt, a ikor elhel ezte  az első alapkö et és felajá lotta  azt az Úr ak 

ég fiatale erké t, azért i ádkozta , hog  az a kő itt álljo  addig, a íg egláthatja 
Jézus Krisztus eljö etelét. A ikor ezt tette , tö  ezer dollár tartozással... Lehet g űjtést 
re dez i eg  ekkora g ülekezet e , és  ag   e tet összeg űjte i. A i tartozásu k 
pedig 150 dollár vagy 200 dollár volt havonta. 
38 Hogyan fizethetném ki? És tudtam, hogy dolgoztam, és hogy ki fogom fizetni. 17 
évig pásztoroltam a gyülekezetet anélkül, hogy egy centet is elvettem volna érte. Ehelyett 
mindenemet odaadtam, csak annyit tartottam meg, hogy megélhessek. És minden 
belekerült abba a kis dobozba ott hátul, Isten országának adva. Néhány ember pedig 
prófétált és jövendölt arról, hogy egy é e  elül eg  garázs lesz ajd előle. 
39 A Sátá  pró álta eg szer elég tisztességtele ül elperel i ezt tőlü k. Valaki ek 

egsérült a lá a, iköz e  dolgozott rajta. Aztá  e  foglalkozott ele, késő  pedig 
beperelt bennünket és meg akarta szerezni a Gyülekezeti Házat. Én heteken keresztül ott 
álltam a bejáratnál. És minden félreértés, minden jövendölés és minden elhangzott dolog 
ellenére az épület az egyik legszebb gyülekezeti házként áll, és az ország egyik legszebb 
gyülekezeti épülete. Így van. 
40 Isten Igéje innen jutott el szerte a világra. Körbe mindenfelé a világon, körbe 
minden nemzet között az ég alatt, ahányról csak tudunk, körbe és körbe szerte a világon. 
Legyünk hálásak ezért. Adjunk hálát ezért. És most, hogy van egy helyünk, amelyben 



tartózkodhatu k, hog  tető a  a fejü k felett, hog  eg  szép, tiszta épület e  ülhetü k; 
újra szánjuk oda magunkat a feladatnak és szenteljük oda magunkat Krisztusnak. 
41 Ne ille test ér, a i e es lelkű test érü k és igazi pásztoru k, az élő Iste  
szolgája, aki i de  erejé el kitart az üze et ellett i da a , a it az üze et ől 
is er. Íg  a . Ő eg  ked es sze él . Eg  ki sit fél... Ne  fél, e  erre go dolok. De 
eg szerűe  a ira ag o  ked es, hog  e  szóki o dó. Tudjátok, például ol a kor, 
amikor éles és talá  sértő ek ha gzó dolgot kell ki o da i - például: - Üljön le! - 
Maradjon csendben! -, ahogy észrevettem és meghallgattam a kazettákat is. 
42 Azonban én kimondom ezeket a dolgokat. Azt akarom, hogy minden szavamra 
emlékezzetek, látjátok. Mindent felveszünk a kazettákra. Mindent felveszünk. És minden 
diakó ust egkérek arra, hog  lássák el a kötelességüket, a el re Iste  küldte el őket. És 
tartsák szentnek azt a kötelességet. Ugyanez vonatkozik az elöljárókra is. 
43 A pásztor ak kell előhoz i... Nem a pásztor dolga, hogy kimondja ezeket a 
dolgokat, ha e  az elöljáróké... Már i t a diakó usoké, ert ők a g ülekezeti re d őrei. 
Például hogyha fiatal párok jönnek ide autóval és kint dudálnak - tudjátok, hogy általában 
ezt szokták csinálni -, vagy ha valami ilyen dolog történik az összejöveteleken, vagy ott 
kívül. Például egy édesanya elküldi a lányát ide a gyülekezetbe, aki inkább más fiatalokkal 
megy el valahová autóval. Az anyukája pedig úgy tudja, hogy a gyülekezetben van. Ilyen 
esetekben a diakónusoknak kell rendet teremteniük. - Vagy idejössz és leülsz, vagy 
hazaviszlek az én kocsimmal az anyukádhoz... Ezt így meg kell mondaniuk. 
44 Emlékezzetek erre. A szeretet mindig jobbítást végez. A tiszta szeretet megjobbít. 
Ezért kell, hogy képesek legyetek a helyreigazításra. Az anyukák pedig most már tudják, 
hogy egy külön terem van számukra és a kisbabáknak. Ti fiatalabbak pedig okosabban 

ag tok a ál, i t hog  az épülete  elül roha gáljatok. Ti fel őttek pedig okosa ak 
vagytok annál, mint hogy a gyülekezeti teremben beszélgessetek, társalogjatok. Ne 
teg étek ezt. Ez hel tele . Ne  ked es Iste  előtt. 
 Mt 21:13; Lk 19:46 
45 Jézus azt mondta: Meg van írva, hogy az én házam imádság háza lesz, hogy 
imádság házának mondja majd minden nemzet.  Azok az emberek pedig vásároltak és 
eladtak. Jézus pedig kötél ől ostort sa art és kiüldözte az e ereket a te plo ól. És 
mi természetesen nem akarjuk, hogy ilyen történjen meg nálunk a gyülekezeti teremben. 
Ezért ajánljuk fel az életünket, a gyülekezetünket, a feladatunkat és minden másunkat az 
Isten országért. 
 A felajá ló i ádság előtt szeret ék éhá  ige erset felol as i. Aztá  pedig eg  
új óli e utatásra kerül sor, ert az eredeti átadás  é el ezelőtt törté t eg. Most 
pedig ahogy felolvassuk ezt az igeverset és pár percig beszélünk róla, bízom benne, hogy 
Iste  az Ő áldásait hozza el rá k. 
 És van még egy dolog, amit szeretnék elmondani. Igen! Ahol régen a felvételt 
készítő ere dezés olt, ott ost eg  külö  szo a a . Akik fel ételeket akar ak 
készíteni, számukra ott több csatlakozódugó is rendelkezésre áll, amelyek közvetlenül a 
fő ikrofo ra a ak ráköt e. 
46 A keresztelési alkal akhoz is a ak külö  öltözőszo ák és külö  ruhák. És ég 
egy dolog. Sok embernek van rossz érzése velem kapcsolatban - sok embernek, akik nem 
igazán ismerik az Igét -, mert egy feszület is van a gyülekezeti teremben. Emlékszem, 



hogy történt is egyszer valami ezzel kapcsolatban. Három keresztem volt, és az egyik 
testvért ez nagyon felkavarta. Azt hallotta egy másik felekezetben, hogy feszületet tartani 
annyit jelent, mint katolikusnak lenni. 
 1Tim 2:5 
47 Szeretném, ha egy tanuló, vagy valaki, vagy egy újjászületett keresztény elmondaná 
azt, hogy miért csak a katolikusoknak van joguk a feszülethez. Krisztus feszülete nem a 
katolikusságot képviseli, hanem Isten országát. A szentek valóban a katolicizmust 
képviselik. Mi hisszük, hogy egy közbenjáró van Isten és ember között, Krisztus. A 
katolikusok azonban mindenféle közbenjárókban hisznek, több ezer asszonyban és 
férfiban, és mindenféle ilyen dolgokban. Szinte minden jó katolikus ember közbenjáróvá 
válik a halála után. A Krisztus feszülete azonban Jézus Krisztust képviseli.  
48 Tudjátok-e azt, hog  az első kereszté ek a korai eg háztörté et szeri t 
mindenhová kereszttel a hátukon jártak, hogy jelezzék azt, hogy keresztényekként 
azo osítják agukat? A katolikusok azt o dják, hog  ezek oltak ők. Ter észetese  ők 
azt állítják, hog  ők oltak az első eg ház. Pedig a katolikus eg ház ég e  olt 
megszervezve akkor. A keresztények pedig felrakták a kereszteket... 
49 Már hallottátok azt a kifejezést, hogy keresztes hátú . A katolikusokra 
vonatkoztatjátok ezt? Az igazi katolikust jelenti ez a szó, a világ egyetemes Szent Lélek 
általi gyülekezetét. Így van. Katolikusok vagyunk. Mi vagyunk az eredeti katolikusok, a 
Bi liahí ő katolikusok. Ők pedig a katolikus eg ház, a szer ezet. Mi sza adok ag u k 
ettől. Mi az apostolok ta ításá ak a fol tatása ag u k. Mi a Sze tlélek keresztségé ek a 
folytatása vagyunk, és mindazoknak a dolgoknak a folytatása, amelyekért a korai 
g ülekezet kiállt. A katolikus eg ház a  pedig e ől se i si s eg. 
50 Tehát, idehelyezték a feszületet, amelyet... Azokból az olajfákból vágták ki, amelyek 
alatt Jézus imádkozott. Évekig telt, míg megkaptuk ezt a feszületet. Arganbright testvér 
adta nekem. És szeretném ezt felajánlani ezzel a gyülekezettel... És mennyire helyesen 
tette, aki felrögzítette a feszületet oda - nem tudom, ki volt -, de tőle  alra hel ezte azt 
el. Hisze  az Úr az Ő jo oldalá  lé ő lator ak o sátott meg. Ez vagyok én. 
51 Még ala it jelképez ez. A i t a fejét lehajt a tartja és látják az e erek az Ő 
sze edését, árki, aki... Az oltár fölé éz, és itt ár rád, ű ös e er. Le fog teki te i 
rád. Késő  lesz ajd itt eg  kis lá pa, hog  a ikor az embereket az oltárhoz hívjuk, 
akkor ki fog majd gyúlni ez a kis lámpa. És amikor az emberek itt... 
 2Móz 20:4; 2Móz 25:18; 3Móz 21:6; 5Móz 5:8 
52  Azt mondjátok: - Miért van erre szükség? Nem kellene faragott képnek lennie ott... 
Akkor pedig ugyanaz az Isten, aki azt mondta: Ne készíts magadnak semmiféle faragott 
képet! , ugyanaz az Isten azt is mondta: Építsetek két kerubot, hogy a szárnyuk 
összeérje , és teg étek őket a keg ele  tá lájára, ahol az e erek i ádkoz ak.  
Látjátok, ezt mintha nem lehetne érteni. Tehát, ez a feszület ihletés által került a 

egfelelő hel re. És é  a ira hálás ag ok, hog  é  lehetek az, aki az Ő jo  oldalá  
áll. 
53 Bízom abban, hogy megbocsátott nekem. Ahogy tudom, szó szerint soha 
életemben semmit nem loptam el. Azonban an ira e  jól hasz álta  fel a Tőle kapott 
időt, hog  il e  értele e  izo  lopta . És sok ol a  dolgot tette , a it e  kellett 

ol a. És hálás ag ok Iste ek a délelőtt azért, ert Ő eg o sátotta a ű ei et. 



 1Kró 17:1-8 
54 Most pedig az 1Krónika 17- ől szeret ék ol as i, és az átadási alkalo  kap sá  
csak néhány percig beszélni, aztán imádkozni. Utána pedig elkezdjük az üzenetet. Tehát 
az Kró ika . fejezeté ől: 
  
 Lő  pedig, ikor Dávid az ő házá a  ül e, o da Nátá  prófétá ak: Í é é  
czédrusfából csinált házban lakom, az Úr szövetségének ládája pedig kárpitok alatt. 
 Akkor monda Nátán Dávidnak: Valami a te szívedben van, cselekedd meg, mert az 
Isten veled leend. 
 Azo  éjjel pedig lő  az Iste ek szava Nátá hoz, o dvá : 
 Menj el, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Ne te építs 
nékem házat lakásul; 
 Mert nem laktam én attól fogva házban, mióta az Izráel fiait kihoztam, mind e mai 
napig, hanem egy hajlékból más hajlékba mentem és sátorból sátorba. 
 Mely helyeken jártam az Izráel egész népével, szólottam-é vagy egyszer valakinek 
az Izráel bírái közül (akiknek parancsoltam vala, hogy az én népemet legeltessék), 
mondván: Miért nem csináltatok nékem czédrusfából házat? 
 Most azért ezt mondjad az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek Ura: Én 
választottalak téged a juhok ellől a pásztorku yhó ól, hogy légy vezére az é  
népemnek, az Izráelnek, 
 És veled voltam mindenütt, valahová mentél, minden ellenségeidet is a te orczád 
elől elvesztette , e ekfelette oly hírt szerzette  éked, a i e ű hírük va  a 
hatalmasoknak, akik a földön vannak...  
 
 2Sám 7:2; 1Kró 17:1 
55 Szeretném ezen a ponton elmondani azt, hogy Dávid ugyanazt látta, amit mi 
látunk. Dávid azt mondta: Nem helyes az, hogy nekem cédrusfából építenek házat, míg 
az én Istenem frigyládája még mindig a kárpitok alatt van.  Ezek a kárpitok juhok és más 
állatok őrei oltak, a el eket úg  arrtak össze. Azt o dta: Nem helyes az, hogy 
nekem szép otthonom van, az én Istenem frigyládája pedig egy sátorban van.  
 2Sám 7:3; 1Kró 17:2 
56 Tehát Isten a szívére helyezte, hogy építsen egy templomot. Dávid pedig, bár a 
szeretet és az Iste ek aló odasze teltség e ere olt, ő égis túl sok ért o tott. 
Tehát azt mondta... Dávid az akkori kor prófétájának jelenlétében beszél, aki Nátán volt. 
Nátán pedig, tudva, hogy az Úr szereti Dávidot, azt mondta: Dávid, tegyél meg mindent, 
ami a szívedben van, mert veled van Isten.  Micsoda állítás! Tegyél meg mindent, ami a 
szívedben van, mert veled van Isten.  
 2Sám 7:8; 1Kró 17:7 
57 És ugyanaznap este - miután megmutatkozott Dávid odaszenteltsége Isten 
szeretésére, tudván, hogy Dávid hibázott, hogy nem kaphatott engedélyt arra, hogy 
megtegye -, Isten annyira kegyelmes volt, hogy lejött és beszélt Nátánnal. Mindig 
szerettem ezeket a szavakat: Menj, és mondd meg Nátánnak, az én szolgámnak... Menj 
és o dd eg Dá id ak, az é  szolgá ak, hog  eg  pásztorku hó ól ette  ki őt.  
Eg szerűe  se i e  olt. 



 2Sám 7:9; 1Kró 17:8 
58 Szeretném ezt idevonatkoztatni egy perc erejéig. A se i ől hoztalak ki és egy 

e et adta  eked. Ol a  e et kaptál, i t a földö  élő hatal asok.  Szeretném ezt 
idevonatkoztatni egy személyes... De mégis lényeges legyen. 
59 Arra go dolta , hog  éhá  é el ezelőtt ott állta  le t a áros a . Se ki e  
törődött ele . Senki nem szeretett engem. Én szerettem az embereket, de engem senki 
nem szeretett a családi hátterem miatt. Ezt egyáltalán nem az én drága édesapám és 
édesa á  irá ti tiszteletle ség ől o do . Me ire szeret é , ha Ma a 
megérhette volna, hogy bejöjjö  e e a g ülekezeti tere e a délelőtt. 
 Talá  Iste  ege gedi, hog  át ézze  a délelőtt a karzato  az a sok-sok régi 
időket egélt e er, akik a pé zükkel segítették, hog  felépüljö  itt ez. 
60 A Branham családnak viszont nem volt jó hírneve errefelé az iszákosság miatt. 
Senkinek semmi dolga nem volt velem. Emlékszem, hogy éppen mostanában beszéltem a 
feleségemnek arról, hogy senkit nem tudtam rávenni arra, hogy beszélgessen velem. 
Akkori a  se ki e  törődött ele , ost eg úg  kell el új o , hog  eg  kicsit 
megpihenhessek. 
61 Most pedig az Úr ezt a ag szerű hel et adta ekü k, és i dezeket a ag  
dolgokat, a iket Ő el égzett. A rossz hír e ű é  ellett Ő eg  ol a  e et adott eke , 
mint amilyen a hatalmasoké a földön. És levágta az ellenségeimet, bárhová mentem... 
Soha semmi nem állt az útjába, bármerre is ment. Azonban... Mennyire hálás vagyok én 
ezért. 
62 És hogyan is tudhattam volna akkor, rongyos kisgyerekként ott, innen két-három 
háztömbnyire az Ingramville Iskolában, amikor rajtam nevetett az egész iskola, mert 
annyira szegény voltam... Ott korcsolyáztam egy öreg tavon. Honnan tudtam volna én 
akkor, hog  ott a tó fe eké  a  eg  lilio ag, a el  il e  g ö örűe  tud irágoz i? És 
hogyan tudhattam volna akkor, amikor senki nem beszélgetett vele , hog  Ő égis eg  
olyan nevet ad majd nekem, amit tisztelnek az emberek? 
 2Sám 17:12,13 
63 Dávid nem kapott engedélyt a templom megépítésére. Nem tehette meg. Az Úr 
azonban azt mondta: ... feltámasztom utá ad a te agodat, és ő fogja felépíte i a 
templomot. Az pedig örökkévaló templom lesz. És a te fiadon, Dávid Fián nyugszik majd 
az örökké aló ország, el e  Ő uralkodik.  
 Mt 24:2; Mk 13:2; Lk 21:6 
64 Salamon, Dávid természet szerinti fia - az ő ter észet szeri ti erejé ől - épített egy 
házat az Úr ak. Eg  te plo ot. A ikor azo a  Dá id igazi Mag a eljött, a Dá id Fia, Ő 
azt o dta, hog  eljö  ajd az az idő, a ikor kő kö ö  e  arad eg a ól a 
te plo ól. Ő azo a  eg  ásik te plo ra pró ált rá utatni nekik. 
 Jel 21:1-4 
65 Já os, a kijele tő, a Jele ések kö é e  látta ezt a sze t sátort. Jele ések . 
Látta eljö i az új te plo ot, a i t alászállt a Me ől, i t eg  férje szá ára 
felékesített e asszo . És eg  te plo ól jö ő ha g pedig azt ondta: Íme az Isten 
sátora az e erekkel a , és Iste  elük lesz, és ők i de  kö et kitöröl ek a 
sze ük ől. És e  lesz tö é éhség és e  lesz tö é keserűség, és e  lesz tö  
fájdalom vagy halál, mert a régi dolgok elmúltak.  



 Jn 14:2,3 
66 Aztán Dávid igazi Fia - a i t azt lát i fogjuk az eze  a héte  kö etkező le kék ől - 
eljö  a te plo ához, Iste  te plo ához, az igazi sze t sátorhoz, a el et Ő el e t 
elkészíteni most. Mert azt mondta a János 14-ben: Az én Atyám házában sok lakóhely 
van, és én elmegyek...  Mit értett ezalatt? Az már eleve el lett rendelve. ... és én 
elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszatérek majd, hogy magamhoz vegyelek 
benneteket.  És ter észetese  tudjuk, hog  ez ajd az eljö e dő ag szerű kor a  lesz. 
Dávid igazi magva, aki Jézus Krisztus, ül majd a trónra. És ott fog uralkodni a gyülekezet 
felett, i t az Ő e asszo a a ház a  Vele, és Izráel  törzse felett, az egész 
örökkévalóságban. 
67 Ezek a kis helyek pedig... amint Dávid nem építhette meg Isten igazi szent sátrát, 
mert nem volt felkészülve arra... Semmit nem tehetett. Halandó volt és vért ontott. 
Ahogyan mi is ma. Nem vagyunk felkészülve arra, hogy megépítsük Isten igazi szent 
sátrát. Csakis egy valaki van, aki megteheti ezt, és az a szent sátor éppen most van építés 
alatt. 
68 Ez a kis gyülekezeti ház, együtt a Salamon által épített templommal és a többiekkel, 
sak eg  időleges hel e az i ádat ak addig az időig, a ikor az igazi sze t sátor fog ajd 

áll i a földö . És a ikor az igazak uralkod ak égről égre, és amikor nem lesz több 
keserűség. Ne  lesz ek te etési szertartások a a  a te plo a . Ne  lesz ek 
eskü ői szertartások se , ert az eskü ő eg etle  ag  e egző lesz az egész 
örökké alóságra. Mi soda idő lesz az! 
 Legyen ma az a szívünk szándéka, hogy ege lékez é  és ár á  az eljö e dő 
te plo ra úg  e gedjük for ál i agu kat az Ő Lelke által és úg  i ádjuk Őt eze  a 
helyen, mintha abban a másikban lennénk, amelynek az eljövetelét várjuk. 
 Jel 21:1-3 

 Most állju k fel, iköz e  az Igé ől ol asok... 
 
 Ezutá  láték új eget és új földet; ert az első ég és az első föld el últ vala; és a 
tenger többé nem vala. 
 És é , Já os, látá  a sze t várost, az új Jeruzsále et, a ely az Iste től szálla alá a 

e y ől, elkészítve, i t egy férje szá ára felékesített enyasszony. 
 És hallék agy szózatot, a ely ezt o dja vala az ég ől: Í é az Iste  sátora az 
e erekkel va , és velük lakozik, és azok az ő épei lesz ek, és aga az Iste  lesz velük, 
az Ő Iste ük.  
 
 Hajtsuk eg a fejü ket. Me ei At á k, le űgöz e állunk itt. Tisztelve Téged 
állunk itt, szent tiszteletadásban. És kérünk Téged, Urunk, hogy fogadd el az 
ajá déku kat, a el et Te adtál keg ele ől - a pénzt, hogy elkészítsünk egy helyet a Te 
imádásodra. Nincs semmi és nincs egyetlen olyan hely sem, amit mi itt a földön 
elkészíthetnénk úgy, hogy az méltó legyen arra, hogy Isten Lelke lakozzon benne. Ezt 
azonban a szeretetünk és a Feléd való érzéseink jeleként ajánljuk fel Neked, Urunk. És 
hálát adunk Neked mindazokért a dolgokért, amelyeket megtettél értünk. 
 Az épület és ez a föld ár jó al ezelőtt az alkalo  előtt e lett utat a. És hálát 
adu k Neked az e lékekért arról, hog  i lett előle. És ost, Úr Iste ü k, a i t a 



láto ás áttört é ekkel ezelőtt ezt kifejez e, a it látta ... Régi épületek e , a elyekben 
eg szer az e erek oltak. Megja ították őket és felújították őket, és issza lette  
küldve hozzájuk át a folyón.  
69 Most, Úr Iste , Me  és föld tere tője, a áj tagjaiké t állu k előtted. Az ország 

épeké t állu k előtted, és é  pásztorké t a gyülekezettel együtt, ezekkel az emberekkel; 
hogy átadjuk ezt az épületet a mindenható Isten szolgálatára Jézus Krisztus neve által, az 
Ő Fia által, Iste  szolgálatára, Iste  tiszteletére és az Előtte aló tisztesség te ésre. És 
hadd menjen ki az Evangéliu  úg  erről a hel ről, hog  az egész ilágot arra i dítsa, hog  
eljöjje ek az e erek a ilág ég  sarkáról eglát i Iste  di sőségét, a el  ki eg  erről 
a hel ről. A i t Te selekedtél a últ a , hadd leg e  a jö ő a ál sokkal ag o . 
70 Atyám, most átadjuk magunkat a szolgálatnak, az Igének, mindazzal, ami bennünk 
van. Uram, a gyülekezet és az e erek odaadják agukat a délelőtt az Ige hallására. Mi 
pedig, szolgálók, az Ige hirdetésére adjuk oda agu kat. Mi de  idő e  egragad á  az 
alkalmat, hogy job ítsu k és  feddjü k i de  hosszútűréssel, a i t azt eleírtuk  az 
alapkő e  é el ezelőtt. Azt o dtad, hog  eljö  az idő, a ikor az e erek e  
fogadják majd a szilárd tanítást, hanem más tanítókat keresnek maguknak, mert viszket a 
fülük az igazságtól, és hogy elfordulnak az igazságtól a mesék felé. 

Kir 8:10,11 
71 Ura , ahog a  i az e erek elé pró áltuk tarta i az Igét… Hadd leg ü k 
kétszeres erő által ihletettek és egerősödöttek, Ura , a i t a Lélek kétszeres ereje 
száll le erre a helyre. A Szentlélek hadd… A i t a te plo  felsze telésé ek apjá  olt, 
a ikor Sala o  i ádkozott, és a Sze tlélek a Tűzoszlop és a felhő alakjá a  odajött az 
első ajtóhoz, fele elkedett a keru ok ellé, át e t a Sze tek Sze tjé e és ott elfoglalta 
a megnyugvása helyét. 

1Kir 8:11,30 
72 Salamon azt mondta: Óh, Isten, ha a te néped bárhol bajban van és onnan erre a 
sze t hel re teki t és i ádkozik, hallgasd eg őket a e ől.  Uram, hadd jöjjön el a 
Sze tlélek a délelőtt i de  szí e, i de  ittlé ő odasze telt lélek e (soul). És a 
Bi lia azt o dja, hog  Iste  di sősége ol a  ag  olt, hog  a szolgálók e  is tudtak 
szolgál i az Iste  di sőségére. 
 Mt 7:7; 1Jn 3:22 
73 Óh, Úr Iste , hadd is étlődjö  eg ez, a i t odaadjuk agu kat Neked a 
gyülekezettel együtt, a szolgálatra való bemutatásban. Meg van írva: Kérjetek és 
kaptok.  És odaszá juk agu kat a g ülekezeti épület felajá lásá al a délelőtt Neked a 
szolgálatra, az utolsó idők ilágosságára. Az esti ilágosságra, hog  igasztalást és hitet 
hozzunk a várakozásban lé ő e erek ek, akik a Vőlegé  eljö etelét árják. Hog  
felöltözzön a Menyasszony Krisztus Evangéliumába, hogy az Úr Krisztus Magához 
fogadhassa. Így átadjuk ezt a helyet – én magam, Neville testvér és a gyülekezet -, Isten 
szolgálatára, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Leülhettek. 

 Zsolt 122:1 
74 Dávid azt mondta: Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!  
És velünk is úgy legyen, hogy amikor ezt mondják, legyünk boldogok, hogy az Úr házában 
összejöhetünk. Ámen. 



75 Most pedig, a rövid átadási szolgálat után, van még egy órám. És emlékezzünk arra, 
hog  ire adtuk át agu kat: tiszteletre, sze tségre és el se desedésre az Úr előtt. 
I ádatra az Úr előtt. És a lehető legtisztességese e  iselkedjü k az Úr házá a . És 

ost… A i t éget ér a szolgálat, rögtö  a szolgálat égezté el, e jetek el az épület ől. 
Íg  lesz ideje a takarító ak arra, hog  ejöjjö  ide és hog  re det teg e  a kö etkező 
alkalomra, hogy elkészüljön a terem. És akkor nem lesz összevisszaság az Úr házában. 
 Úgy gondolom, hogy ezt a helyet ki lehet takarítani úgy 15 perccel a szolgálat 
befejezése után. Mindenképpen legyetek barátságosak. Fogjatok mindenkivel kezet, és 
hí jatok i de kit issza ide. Erre szá ítu k az elkö etkező héte , a ikor az eg ik 
legkomolyabb szolgálatra kerül sor, ami valaha is volt ebben a Gyülekezeti Házban. Már 
nagyon várjuk ezt. 
 Addig e  haj alodott rá , a íg ala i… Teg ap éjjel sokáig i ádkozta , és 
elkezdte  lát i ala it. Íg  tehát ízo  e e, hog  ez eg  ag szerű alkalo  lesz, 

el ről hisze , hog  az Úr segíteni fog bennünket ebben. Amikor azt mondtam, hogy 
ag szerű alkalo , o da i fogok ala it erről a délelőtt. 

76 Tudjátok, hog  éha az e er által ag szerű ek o dott dolgok e  
ag szerűek. A it pedig Iste  ag szerű ek o d, az az e erek számára bolondság. 

A it pedig Iste  olo dság ak o d, azt e ezi az e er ag szerű ek. Tehát ezt 
tartsuk észben. Minden szó mérettessék meg. 
77 A szolgálatok hosszúak. Az emberek fáradtak lesznek, mert kemény szolgálat lesz: 
sok tanítás, odaszánás, és én eg szerűe … Akik él ost lako , pró ál ak… Mi de féle 
e i aló al kí ál ak e ge , de… Azt o dják: - Bra ha  test ér, ol a  sokat fog tál… 
És i dezeket a dolgokat. Azo a  é  eg fol tá a  szolgálta . Jö ő asár ap este el kell 
utaznom innen, hogy rögtön Me ikó a  szolgálhassak. Tehát ez ehéz. Íg … Úg hog  
pró álok le o da i a sok e ésről, és i ká  felkészül i a szolgálatra. 
 És ag o  oldog ag ok a délelőtt, hog  itt láthato  Ju ior Ja kso  test ért, 
Ruddel test ért és ég sok ás igehirdetőt is. Isten áldjon meg mindnyájatokat. 
 Eg  ol a  té áról szeret ék eszél i ektek a reggel, a el ről éhá  jeg zetet 
is írta  aga ak. Először Ézsaiás . fejezeté ől szeret ék ol as i. Miköz e  
odalapoztok, szeretnék egy-két hirdetést is elmondani. Azt, hogy ma este erről a kö ről 
szeretnék beszélni, hogy összekössem az utolsó gyülekezeti korszakot a pecsétek 
megnyitásával. Egy nagy szakadék van közöttük. 
78 Ezelőtt, a ikor égére értü k a hét g ülekezeti korszak ak, Dá iel  hetéről is 
beszéltem közvetlenül a korszakokat kö etőe , ert ez is kötődött oda. És azt o dta : 
- Ha alaha is eszélek ajd a hét pe sétről, akkor el kell o da o  Dá iel  hetét is 
ahhoz, hog  hozzá köthesse  a hét pe sétet. És ezzel eg  dolog it a arad… Ez pedig a 
hét pecséttel lezárt kö  . fejezete, a el ről a este eszélü k ajd. 
 Ma este korán szeretnénk elkezdeni. Jó lenne, ha én...? Már mondtátok, ugye? 
Korán kezdünk. Jó lenne...? Itt tudna lenni mindenki 19:00 óra körül? Rendben. Akkor a 
szokásos módon kezdjük el az összejövetelt 18:30-kor, az énekekkel. Én pedig 19:00-kor 
leszek itt. És aztán ezen a héten korán kezdjük az alkalmakat. És... Jövünk... Senki más 
nem szeret úgy énekelni, mint a keresztények. Szeretünk énekelni. Szeretjük ezeket a 
dolgokat, most azonban másban vagyunk benne. Az Igében vagyunk, ezért legyen csak... 
Maradjunk is csak ennél. 



79 Most a ta ítás a  ag u k e e, és értitek, hog  ez il e  ag  erőfeszítés 
számomra. Látjátok, mert ha bármi helytelent tanítok, azért nekem kell felelnem majd. 
Ezért nem szabad csak elmondanom azt, amit valaki más mond, hanem ihletettnek kell 
lennie annak, amit mondok. És hiszem, hogy a hét mennydörgést tartó hét angyal 
megadja ezt. 
 Most pedig Ézsaiás . fejezeté ől az első eg  ag  két erset. Szeret é  
megkérni... Ez egyáltalán nem tartozik a hét pecséthez. Ez csak egy üzenet, mert tudtam, 
hog  az átadási alkalo  is ost lesz, és hog  e  lesz ost idő  rögtö  a pe sétekkel 
kezdeni. Azt gondoltam, hogy a kis átadási alkalom, a kis megemlékezési alkalom - inkább 
kis átadási alkalom - utá  e  lesz idő  el o da i azt, a it e ek a kö ek a 
megnyitásáról szeretnék elmondani. Ezért erre ma este kerül sor. 
80 Ez csak egy kis szolgálat ost... Hozzáköthető azo a  a té ához, ezért i de  
szavára figyeljetek. Ragadjátok meg. Ha pedig ezt kazettákra felveszitek, vagy bármi más 
módon rögzítitek, akkor csak maradjatok meg azzal a tanítással a kazettán! Ne mondjatok 
semmi mást, csak azt, ami azon a kazettán van! Csak pontosan azt mondjátok, ami azon a 
kazettán van, mert néhány dolog. Sok mindent meg fogunk érteni ezzel kapcsolatban 

ost, hog  iért a  a sok félreértés. Úg hog  g őződjetek eg afelől, hog  sakis azt 
mondjátok, ami a kazettán van! Semmi mást ne mondjatok, mert... Én nem magamtól 

o dok ár it is! Ő o dja ezeket a dolgokat, látjátok. Ol a  sokszor a zűrza ar... Az 
emberek felállnak és azt mondják: - Ez-meg-ez a prédikátor így-és-így értette ezt... Csak 
maradjunk annál, ahogyan elhangzott! 
 Ézs 53:1 

 Így akarjuk mi a Bibliát. Ahogyan a Biblia mondja, mi úgy akarjuk azt. Pontosan úgy! 
Ne adjuk hozzá a magunk magyarázatát, mert már meg van magyarázva. Most... 
 
 Ki hitt a mi elmondásunknak (Károli: tanításunknak), és az Úr karja kinek 
jelentetett meg?  
 
 Hadd olvassam el még egyszer, figyelmesen. 
 
 Ki hitt a mi tanításunknak? (Kérdés.) És kinek jelentetett meg az Úr karja? 
 
 Másként fogalmazva, ha valaki elhitte a tanításunkat, akkor megjelentetett az Úr 
karja. 
 

Mt 11:25,26 

 Most pedig Máté e a géliu á ól szeret ék ol as i, a . fejezet ől. Hozzátok 
agatokkal a jeg zetfüzeteiteket és a tö i dolgaitokat is, ert álla dóa … Ha i s 

fel e őtők, akkor hozzatok agatokkal papírt, hog  leírhassátok. Tehát Máté 
evangéliuma, 11. fejezet, . és . ersek… :  és . Re d e . Jézus, a i t 
i ádkozás köz e  eszél. Eg  ki sit ég ez előtt szeret é  kezde i. Leg e  akkor a . 
és a . ers. Azt hisze , ezt is o dta  az elő , ert ezt jelölte  eg a Bi liá a  is. 
 



 Abban az idő e  szólvá  Jézus, o da: Hálákat adok éked, Atyá , e y ek és 
föld ek Ura, hogy elrejtetted ezeket a öl sek és az értel esek elől, és a kisdedek ek 
megjelentetted. 
 Ige , Atyá , ert így volt kedves te előtted.  
 
 Ézs 53:1; Mt 11:25,26 

 Figyeljétek meg ezt a két igeverset. Ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja 
kinek jelentetett meg?  Aztá  Jézus hálát adott Iste ek, a iért Ő elrejtette a titkokat a 

öl sek és okosak elől, hog  a g er ekek ek jele tse ki azokat, akik készek oltak 
tanulni. Mert ked es olt Iste  előtt, hog  íg  selekedje . 
81 E ől az igerész ől, illet e ezek ől az ige ersek ől hozo  ezt a prédiká iót: Isten 
egyszerűség e  rejtőzik el, és aztá  ugya így jele ti ki Magát. Most pedig a kazetták 
miatt ismétlem, tehát a kazettáknak, i el erről fel étel készül: Iste  eg szerűség e  
rejtőzik el, és aztá  ug a íg  jele ti ki Magát. 
82 Különös belegondolni abba, hogy Isten hogyan is cselekszik ilyet. Isten valami olyan 
eg szerű dolog a  rejtőzik el, a it a öl sek ezerszer is e  esz ek észre. Aztán pedig 

isszafordul a a  az eg szerű dolog a  – a a  az eg szerűség e , a el e  Ő 
munkálkodik -, és ismét kijelenti Önmagát. 
83 Úg  go dolta , hog  ez eg  ol a  té a, a it ta ul á ozhatu k azelőtt, hog  
hozzákezde é k a hét pe sétről szóló ag  ta ításokhoz. Soka  e  eszik Őt észre 
a a , a i e  Ő kijele ti Magát. Az e er ek eg a  a aga elgo dolása arról, hog  
Istennek milyennek kellene lennie, és hogy Isten mit fog cselekedni. És úgy van, amint azt 
már sokszor mondtam is, hogy az ember mindig is ember marad. Az ember mindig 
magasztalja Istent azért, amit megtett és mindig várja azt, amit Isten meg fog tenni. És 
mindig figyelmen kívül hagyja azt, amit Isten éppen most végez. 
84 Il e  ódo  e  eszik Őt észre. Visszateki te ek, és látják, hogy milyen nagy 
dolgot selekedett Iste . Azo a  e  látják eg azt, hog  il e  eg szerű dologgal 
selekedte eg azt. Aztá  pedig ár ak eg  eljö e dő ag  dolgot, a i eg fog törté i. 

Tíz ől kile  alkalo al pedig az a dolog éppe  a sze ük előtt zajlik, és annyira 
eg szerű, hog  e  is erik fel azt. 
85 Egyik nap egy ember, itt Utica-ban… És ha itt a ak az ő is erősei közül ost, ezt 
eg általá  e  az ő kigú olására o do  el. Ez a férfi eg  eterá  olt a 
polgárhá orú ól, és azt hisze … Ne  tudo , hog  el ik oldalo  állt, de azt hisze , 
hogy egy lázadó volt. Hitetlen ember volt, és azt hirdette, hogy nincs Isten. Utica-ban élt, 
Jim Dorsey volt a neve. 
86 Közületek talá  soka  is erték őt. Sokszor adott eke  di ét, a ikor ég 
kisgyerek voltam. Lent a folyónál termesztett görögdinnyét. És apukám egyik jó barátja 
volt. És azt mondta, hogy egy napon valami olyan nagy dolgot mondtak neki – én akkor 
még csak kisfiú voltam -, a i elle tét e  állt az ő hité el, hog  el e t o a , lehajtotta 
a fejét és sírt… És úg  tudo , hog  a it ez az e er akkor hallott, ezetett oda, hog  
di sőségese  egtért Krisztushoz, 85 éves korában. 
87 Megkérdezte egy kislánytól, aki éppen a vasárnapi hittanóráról jött haza, hogy 
miért pazarolta az idejét ilyesmire.  
 A kislány megmondta neki, hogy azért volt ott, mert hiszi, hogy van Isten. 



 Dorsey úr pedig azt mo dta… Azt o dta: - Gyermekem, nagyon is tévedsz, ha 
hiszel il e  dolog a … 
 Aztán Dorsey úr elmondta, hogy a kislány ekkor lehajolt és leszakított egy virágot. 
Fele elte a földről és azt o dta: - Dorsey úr, meg tetszik tudni nekem mondani, hogy 
ez a virág hogyan élhet? 
88 És ez olt az. A ikor elkezdett isszakeres i… Mo dhatta ol a a kislá ak: - Hát 
a föld ől ő ki… De aztá  újra jö  a kérdés: - És honnan van a föld? Hogyan került bele a 
mag? Hogy történt mindez? És így tovább, és így tovább, vissza egészen addig, hogy 

egértette. Ne  a ag  di sőséges dolgok ól, a ikről el élkedü k. Ha e  Iste  az 
eg szerű dolgok a  a ira alóságos. Az eg szerűség e . 
89 Tehát tetszik Iste ek, hog  kijele ti Magát, aztá  újra elrejtőzik. Elrejtőzik, aztá  
kijelenti Magát az eg szerű, apró dolgok a . Az e er pedig eg szerűe  elsiklik felette, 
mert... Azt mondják: - Miért tesz ilyet az igazságos Isten? 
 Azért, mert kezdetben az ember nem úgy lett megteremtve, hogy magától 
próbáljon meg elboldogulni. 
90 Az ember úgy lett megteremtve, hogy teljesen Istenre támaszkodjon. Ezért van az, 
hogy bárányokhoz és juhokhoz vagyunk hasonlítva. A bárány nem tudja önmagát vezetni. 
Kell, hogy legyen valaki, aki vezeti. És a Szentléleknek kell bennünket vezetnie. Tehát 
ilyenné lett tere t e az e er, és Iste  ol a  eg szerű é tette az Ő összes u káját, 
hog  az eg szerűek érthessék eg azokat. És Iste  Ö agát az eg szerűekkel teszi 
eg szerű é, hog  egértsék Őt az eg szerűek. 
 Ézs 35:8 
91 Másként fogalmazva úgy mondja ezt az Ézsaiás 35, azt hiszem: ... még a bolond 
sem téved el.  Il e  eg szerű. És tudjuk, hog  Iste  a ira ag szerű, hog  i is eg  

ag  ala ire szá ítu k, iköz e  az eg szerű dolgot e  esszük észre. 
92 Meg otrá kozu k az eg szerűség e . Íg  a  az, hog  e  esszük észre Istent, 
hog  eg otlu k az eg szerűség e . Iste  a ira eg szerű, hog  a osta i tudósok és 

i de  idők tudósai is illió érföldekkel Iste  ellett e ek el, ert az értel ükkel 
tudják, hog  se i si s, a i Iste hez foghatóa  ag szerű lehet e. Ő pedig a 
kijele tésé e  a ira eg szerű é teszi ezt, hog  el e ek felette és e  eszik észre. 
 Tanulmányozzátok ezt. Tanulmányozzátok ezt az egészet. És ti is, akik látogatók 

ag tok itt, eg étek elő ezeket a dolgokat és go dolkozzatok róluk, a ikor a 
fogadótok a e tek. Ni s idő k a ira ki o ta i ezt a té át, a e ire kelle e. De 
szeretném, hogy megtegyétek ezt, amikor megérkeztek a fogadótokba, vagy a 
szállodátok a, ag  árhol is a  a szállásotok ost, ag  az ottho otok a. G űljetek 
össze és tanulmányozzátok ezt. 
93 ... e  eszik Őt észre a a , ahog a  kijele ti Magát. Hisze  Ő a ira ag szerű, 
és égis eg szerűség e  rejtőzik el, hog  a legkise ekkel is ertesse eg Magát. Ne a 
nagy dolgokat próbáljátok megszerezni, mert Isten elmegy azok felett. Hanem figyeljetek 
Iste  eg szerűségére, és akkor egtaláljátok Iste t: itt és ost, az eg szerű ódo . 
94 A ki siszolódott ilági öl sesség, a ű eltség, i dig el eg  Iste  ellett. Ne  
azért vagyok itt... És tudom, hogy vannak itt tanárok - kettő ag  háro , akikről é  tudok 
-, akik itt ülnek közöttünk. Nem azért vagyok itt, hogy az iskola és az oktatás ellen 
beszéljek, és hogy a tanulatlanságot támogassam. Nem ezért vagyok itt. Hanem arról van 



szó, hogy az emberek olyan nagy hangsúlyt fektettek ezekre, hogy eljutottak... Még a 
teológiai iskolák a  és a tö i il e  hel e  is eg szerűe  el e ek az Iste  által eléjük 
rakott dolog mellett. 
95 Ezért a , hog  é  e  a felekezetek e  lé ő test érek elle  ag ok, ha e  a 
felekezetek rendszere ellen. Mert ez a rendszer próbálja magát felmagasztalni és úgy 
ta íttat i az igehirdetőit, hog  ha sak ekik i s eg a egfelelő iskolázottságuk és 

ű eltségük, akkor eg szerűe  kitúrják őket a szí ről. Ezek ellett ég a pszi hológiai 
vizsgálatokon is meg kell felelniük, és még sok más követelménynek eleget tenniük. Soha 

e  fogo  azt go dol i, hog  Iste  akarata olt az, hog  eg  igehirdetőt a pszi hiátria 
szeri t pró álja ak eg. Ha e  az igehirdetőket az Ige szeri t kelle e egpró ál i, ez 
lenne Isten módszere. Hog  akiket Ő kiküld, áluk egleg e  az Ige, és aló a  az Igét 
hirdessék. 
 Ma azonban mi filozófiát hirdetünk. Hitvallásokat és felekezetiséget hirdetünk, és 
annyi sok dolgot. Közben pedig kihagyjuk az Igét, mert azt mondják, hogy az Igét nem 
lehet megérteni. Pedig igenis meg lehet érteni. Isten megígérte, hogy ezt elvégzi. És most 
arra kérjük Őt, hog  aló a  egteg e ezt. 
96 Most pedig eg  pár per  erejéig éhá  sze él ről eszélü k ajd. Nézzük sak 
meg Nóé idejét. Nóé idejében Isten azt látta, hogy a világi bölcsességet olyan mértékben 
ha gsúl ozzák és tisztelik az e erek, hog  Ő eg  eg szerű sze él  által eg  eg szerű 
üze etet küldött el, hog  eg utassa az Ő ag szerűségét. Tudjuk, hog  Nóé idejé e  
olyan fejlett volt a civilizáció, hogy a mi modern civilizációnk még egyáltalán nem ér fel  
azzal. 
 Mt 24:37; Lk 17:26 

 És hiszem, hogy végül el fogunk jutni arra a fejlettségre, mert a mi Urunk azt 
mondta: Amint Nóé idejében volt, úgy lesz majd az ember Fiának eljövetelekor.  
Ábrázolta, amit mondott. 
97 Egyiptomban megépítették a piramist és a szfinxet, és olyan gigantikus, hatalmas 
dolgokat építettek meg, amelyek megépítésére ma nincs hatalmunk. Olyan balzsamuk 
volt, amelyikkel a holttesteket úgy tudták bebalzsamozni, hogy azok a mai napig teljesen 
természetesnek maradtak meg. Mi pedig ma nem tudunk múmiát készíteni, nincs meg az 
a balzsamunk hozzá. A festékük annyira tartós volt akkor, négy-ötezer é el ezelőtt, hog  
még ma is ugyanaz a szín látszik. Ma pedig egyáltalán nincs ilyen festékünk. És abból a 
civilizációból még sok más dolog beszél arról, hogy az a civilizáció fejlettebb volt a mi 
modern civilizációnknál. 
98 És el tudjátok képzel i, hog  az iskolázottság és a tudo á ok... Ol a  ag szerű 
jelek mutatják, hogy volt egyszer egy olyan civilizáció. És milyen fejlettnek kellett lennie, 
ha ilyen emlékek maradtak utána... Képzelhetitek, hogy az iskolázottság és a tudományok 
kötelezőek oltak az e erek szá ára. Kellett, hog  egleg e ek ekik. Úg  go dolo , 
hogy alig volt jelen közöttük a tudatlanság. 
99 És amint Isten végigkutatta abban a korban annak a rendszernek a nagy 
gazdálkodását, talá  e  tudott egfelelő e ert talál i addig, a íg eg  tudatla  
e ert e  talált, aki eg  föld ű elő olt. Nóé ak hí ták, és juhokat tartott. És e ek az 
em er ek adta oda az üze etét, hog  hirdesse azt az e erek ek. És az ol a  eg szerű 



volt annak a kornak az iskolázottsága számára, hogy az emberek megbotránkoztak az 
üze et eg szerűségé e . 
100 A tudomány szemében pedig az az üzenet egy rendkívüli dolog volt. Hogyan 
lehet e eső az egek e , a ikor se i eső i s ott fe t? És az eg szerű üze et a árka 

egépítéséről, ala i ek a egépítéséről, a i e e kellett száll i és a ihez e  olt 
víz, amin úszhatott volna... Hiszen egy fanatikusról van szó. És Nóéból egy - ha 

eg o sátjátok e ek a ai egfelelőjét - csodabogár lett. 
 1Pét 2:9 
101 És Istennek majdnem minden embere ilyen csodabogár. Azok. Boldog vagyok, hogy 
é  is eg  ag ok közülük. Tudjátok, ők e  ol a ok, i t a i ilizá ió oder  irá zata. 
Ezért külö össé, fur sá á ál ak. Ő azt o dta, hog  az Ö éi sajátságos e erek - 
különösek, furcsák -, de mégis lelki papság, királyi nemzet, akik lelki áldozatokkal 
áldoz ak Iste ek, ajkaik g ü öl sé el agasztal a az Ő e ét. Mi soda ép! Az Ö éi! 
102 Figyeljétek meg, hogy milyen nagy dolog lehetett ez akkor. Az, hogy egy fanatikus 
valaki odamegy a gyülekezethez, egy fanatikus, és egy olyan evangéliumot hirdet, ami az 
ő hitüktől teljese  eltérő ek tű t. És a tudósok... Eg szerűe  olo dság olt ekik. 
Hogyan... Tudo á osa  izo íta i tudták, hog  e  olt ott eső. Ez az eg szerű 
juhte észtő iszo t hitte azt, hog  ha Iste  azt o dja, hog  es i fog, akkor izo  es i 
fog. 
 Tehát hasonlítsátok csak ezt össze azzal, mint amikor ma valaki meggyógyul. Azt 
mondják: - Ez csak egy érzelmi dolog. Tudományosan bizonyítani tudom, hogy az a 
daga at, ag  az az el áltozás ég i dig ott a ... Az eg szerű hí ő ek azo a  i s 
ott. Mert ő e  arra az el áltozásra éz, ha e  az ígéretre. Éppe  ug a úg , i t 
ahogyan Nóé tette. 
 Mt 24:37; Lk 17:26 

 Tehát látjátok-e: Amint Nóé idejében volt, úgy lesz az ember Fiának 
eljövetelekor ? Tudományosan, senki... Az orvos mondhatná: - Nézze, az a csomó még 
mindig ott van... - Megmarad a daganat... - A karja ugyanolyan nyomorék, mint amilyen 
eddig olt. Ö  egőrült! 
 Zsid 11:1 
103 És emlékezzünk rá, hogy ez ugyanaz a lélek, mint amelyik Nóé idejében azt mondta: 
- Ni s ott fe t eső. Ne  tudjuk eglő i a holdat, és i s ott fe t eső... De ha Iste  azt 
mondta, hogy esni fog onnan... A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem 
látott dolgokról aló egg őződés.  A hit pedig véglegesen Isten Igéjén nyugszik meg. Ott 
találja meg a nyughelyét. Értitek? A hit nyugvóhelye Isten Igéjén van. Nóé is ezen 
nyugtatta meg: - Isten így mondta... Ezzel el van rendezve. 
104 Ha újra megfigyelitek... Nóé, mivel hitte ezt, fanatikus volt. És azok az emberek ma, 
akik hisznek a Szentlélek-keresztségben... Az egyház azt mondja: - Ezek az emberek 
fanatikusok. Csak túlfűtött, érzel i eállítottságú, pá ik eteg e erek... Azt iszo t e  
nagyon tudják az ezt mondók, hogy Isten Igéje tanít róla. Hogy ez egy ígéret. 
 Nóé pedig e  törődött azzal, hog  e ire azt o dogatták, hog  az az 
öregember elvesztette az eszét, hogy a tudomány szerint téved, és hogy nem ép az 
elméje... Nóénak az az Isten Igéje volt. És Nóé az Igével maradt. A bölcsek és az okosak 



pedig eg otrá koztak e ek az eg szerűségé e , és az életüket esztették. Mi soda 
feddés - most az - annak a nemzedéknek! 
 Sokan azt mondják: - Ha én éltem volna akkoriban... 
 Ne . Ug a ez a hozzáállásuk lett ol a, ert a ug a az a dolog is étlődik eg, 
csak más formában. Ma is éppen úgy megbotránkoznak benne, mint akkoriban. 
105 Kétséget kizáróa  a a  az idő e  ag o  sok igehirdető olt. Nóé azo a  
Iste től kapta az ihletést. Nóé, a ikor ki ézett, látta, hog  ez a törté és a  
előkészület e . És tudta, hog  Iste  e  e gedi, hog  eg  il e  paráz a és go osz 
nemzedék megmaradjon. És mi mást is tehetnénk ma, mint hogy ugyanezt meglássuk? 
Eg  oder  Sodo a és Go ora. Go osz, paráz a e erek. Ol a  ki ű eltek az iskoláik 
szeri t, hog  eg otrá koz ak a ak az eg szerűségé e , ahog a  Iste  eg utatja a 
saját lé ét és az Ő Igéjét. 
 A világon egy ember sem mondja azt... Senki nem mondhatja: - Nem látjuk Isten 
Igéjét eg utatkoz i... Po tosa  az utolsó időkről szóló ígéret, az esti ilágosság, 
amelynek ragyognia kell. Kiváltságot nyert emberek vagyunk, hogy láthatjuk ezt. És ahol a 
ki ű elt ilág... El a  rejt e előlük. 
 Mt 11:25 
106 Jézus azt mondta Istennek, az Atyának: Tetszett neked, hogy elrejtsd ezeket 
előlük. At á , íg  elrejtetted ezt. Add, hog  az ő öl sességükkel...  Látjátok, a 

öl sesség olt az, a i a ű  la i áját eli dította kezdet e . Mert É a a öl sességet 
kereste, amikor a Sátánnal találkozott. A Sátán pedig megadta neki azt. A bölcsesség 
pedig ellentmond az Igének. 
107 Nem az a kérés felénk, hogy bölcsek legyünk. Hanem hogy legyen hitünk abban, 
ami már megmondatott. Tehát látjátok... A tudósok azonban olyan módon kicsiszolják és 
kiforgatják ezt, és hozzáadják a saját magyarázatukat. Mindig így volt. Ma is ugyanezt 
teszik. Ugyanabban a mértékben. 
108 Az emberek akkor elmentek mellette, ahogyan ma is elmennek mellette és nem 
veszik észre. Ugyanaz a dolog. Ugyanazt teszik. Mert... Azért mentek el mellette, mert 
túlságosa  okosak oltak ahhoz, hog  elhigg ék. Az üze et a ira eg szerű olt, hog  az 
okosak túlságosan okosak voltak ahhoz, hogy elhiggyék annak az üzenetnek az 
eg szerűségét! Óh! Iste  a ira eg szerű é tette az igazságot, hog  az okosak és az 
értel ileg ki ű eltek eg szerűe  el e tek ellette, ert a ira eg szerű olt. Ettől 
ol a  ag szerű Iste  hatal assága. Mert Ő, a leg ag szerű , eg szerű é tudja Magát 
tenni. 
109 Az emberek ma - mutatvá , hog  e  Iste től alók - ag szerűek, és pró ál ak 
még nagyobbak lenni, és próbálják magukat még nagyobbnak feltüntetni: püspöknek, 
orvosnak, szent pápának, mindennek. Olyan valamit csinálnak magukból, amik valójában 

e  ők aguk. Iste  pedig, aki a ira ag szerű, ol a  eg szerűség e  hozza le Magát. 
Az eg szerűség a ag szerűség. Tudu k építe i repülőt. Ki tudu k lő i rakétákat. 
Távirányítású rakétákat tudunk a pályájukra állítani, és mindenféle ilyen dolgokat tudunk 
te i. Azo a  eg  fűszálat e  tudunk megcsinálni. Ámen. Ehhez mit szólunk? Ahelyett 
pedig, hog  isszakeres é k, hog  i ől lett a fű és elfogad á k, hog  Iste  tere tette a 
füvet; inkább távirányítású rakétákat építünk, amelyek gyorsabban érnek a célpontba, 
mint az a rakéta, amit valaki más épített meg. 



110 Olyan okosak és értelmiek vagyunk a gyülekezeteinkben, hogy egy egymillió 
dolláros épületet is fel tudunk építeni, vagy inkább egy tízmillió dollárosat... Próbálunk 
szebbet építeni, mint amilyen a metodistáknak van. Vagy a baptisták jobban építettek a 
reformátusokénál, és aztán ebbe a versenybe beszállnak a pünkösdiek is. A lényeg 
azonban ez: mi még... Annyira okosak vagyunk, annyira beálltunk a magunk módszereibe, 
hog  eg szerűe  e  tudu k egalázkod i és felis er i azt, hog  Iste  abban a kis 
ut asarki isszió a  a  e e. Íg  igaz. Meg otrá kozu k az eg szerűség e . Mi dig 
ezt tették az emberek. 
111 Túlságosan okosak voltak ahhoz, hogy elhiggyenek egy ilyen üzenetet. Nem volt 
ol a  ki siszolódott ez, hog  az ő tudo á os kutatásaikhoz fogható lett volna. Nem volt 
le űgöző az üze et, e  olt kielégítő az akkori oktatási progra ak. Azért ta ultak, 
hog  egtudják, hog  a  Iste . És azért ta ultak, hog  egtudják, hog  Iste  ag szerű. 
És pró áltak ők is ol a  ag szerűekké ál i, mint amilyen Isten. Csakhogy a felfelé 

ezető út i dig lefelé eg ! 
112 Ki tudja, hogy az Északi-sark van-e északra, vagy hogy a Déli-sark van-e északra? 
Vagy hogy az Északi-sark van-e délre, vagy a Déli-sark északra? Melyik a felfelé és a 
lefelé? Hiszen az űr e  függü k. Azt o djuk: - Az Északi-sark van felfelé... De honnan 
tudhatjuk? Lehet, hogy a Déli-sark van felfelé. Látjátok, nem tudjuk. Így emlékezzünk... 
 Ezekkel a szavakkal, amiket mondtam: - Branham testvér, akkor hogyan 
mondhatod, hogy a felfelé van lefelé? 
 Jézus Krisztus Igéje alapján. 
 Mt 23:12; Lk 14:11; Lk 18:14 
113 Azt mondta: Aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Aki pedig felmagasztalja 
magát, megaláztatik.  Vagyis lefelé húzza magát. Tehát akkor valójában a felfelé van 
lefelé, és a lefelé van felfelé. 
114 Amint az öreg szent mondta Chicago-ban, hogy egy ember... Egy bizonyos 
igehirdető eg  izo os szer ezet ől el e t oda, ahol a pü kösdiek oltak. Szépe  
összeállt e e az ő összes értel i is erete. Kiállt eléjük és ol a  sza akat használt, 
a ikről a pü kösdiek se it e  tudtak. Ott állt, és látta, hog  e  értik őt eg a 
pü kösdiek. Pe kese  kiállt eléjük, ő olt sze t doktor ez-és-ez, tudjátok, egy bizonyos, 
bizonyos nagy iskolából ott Chicago-ban. Aztán ahogy végignézett rajtuk, látta, hogy a 
pü kösdiek eg ásra ézeget ek. Azt se  értették, hog  iről eszélt. A ira 
ki ű elt, okos és le űgöző olt. Ne  tudták... 
115 Olyan volt, mintha egy bizonyos szenátor vagy valaki más éppen akkor indult volna 
az elnökválasztáson, és veszített volna. Tuck Coots mondta nekem, amikor Ford 
nagymama temetésén prédikáltam és a feltámadásról beszéltem, a feltámadás 
garantálásáról. Amilyen bizonyosan feljön a nap, olyan bizonyosan fogok én is feljönni. 
A il e  izo osa  elhal a fű ősszel, a le él pedig lehullik a fáról, azok újra elő új ak, 
a ikor a föld a pál ájá ak arra a részére ér. Újra elő kell jö iük. 
 Tuck azt mondta: - Nagyra drága nekem az az üzenet, Billy... Neville testvér és én az 
autóban ültünk, és azt mondtam: - Tuck... Azt mondta: - Értékelem az üzeneteidet. Azt 
mondtam: - Tuck, én nem jártam iskolába... Azt mondtam... 
116 Azt mondta: - Ez benne a jó... Látjátok. Elment, hogy találkozzon - úgy gondolom, 
ez az ember megbocsát nekem, nem akarom... Tudjátok, elment, hogy találkozzon Adlai 



Stevenson- al. Azt o dta, hog   per ig hallgatta őt. Ste e so  úr pedig eg  ol a  
le űgöző szó ok, legalá is azt tartják róla, hog  Tu k - úgy tudom, Tuck diplomás 
ember -, elaludt, miközben ott ült. Azt mondta, hogy miután 15 percig hallgatta azt az 
embert, elaludt. Azt mondta: - Diplomás emberként csak néhány szót értettem abból, 
a it o dott, a ira agasröptűe  eszélt... Azt o dta: - A te összejöveteleiden 
viszont még nem láttál engem elaludni, ugye, Branham testvér? 
 Látjátok, az eg szerűsége iatt. Mert eg szerű. Az eg szerűség e  a  Iste . 
117 Túlságosa  okosak oltak akkori a  ahhoz, hog  egértsék a ak a jele tőségét, 
hog  Iste  eg szerű ódo  selekszi eg a dolgokat. Ne  olt elég agasröptű 
szá ukra. Nekik iszo t a agasröptűség kell. Nagyon brilliánsnak kell lennie, 

áskülö e  el e ek ellette. A ag  Jeho ah azo a  az Igéjé e  rejtőzött el. 
Megis ertette agát azokkal az e erekkel, akik hittek az Ő Igéjé e . Meg e tette 
őket és eg selekedte azt az eg szerű üze etet. Nóé eg szerű üze etét eteljesítette 
Isten. Figyeljétek meg ezt. 
118 Aztán Mózes idejében is figyeljétek meg a szabadítást egy másik alkalommal. 
A ikor Iste  éppe  arra készül, hog  alahog a  kisza adítsa az Ő épét, akkor eg  
üzenetet küld a népnek. És az annyira eg szerű, a i t ajd eglátjuk azt ezek ek a 
pe sétek ek a feltörésekor. Ezért szá dékozta  először ezzel kezde i. Meglátjuk, hog  
azok ak a pe sétek ek a feltörése a ira eg szerű, hog  az okosak illió érfölddel 
elmennek mellette. 
119 Óh, Isten eg szerűsége, hog  Iste  eg szerűség e  rejtőzik el! Csak go doljatok 
bele, hogy az ember még az atomot is szét tudja szedni és minden más ilyen dolgot meg 
tud si ál i. A ikor iszo t az életről a  szó, arról ég azt se  tudja eg o da i, 
hogy egyáltalán honnan jött. 
 Eg  eg szerű kis fűszál, és Iste  a a  rejtőzik el. Rakétát tud ak kilő i a holdra, 
radart lőhet ek oda és e él tö et is eg tud ak si ál i. És égse  tudják 

eg ag aráz i, hog  ho a  a  a kis fűszál élete. Íg  igaz. Látjátok, ert e  is lehet 
azt eg ag aráz i. A ira eg szerű, hog  át éz ek felette. 
120 Fig eljetek. Mózes... Mit tett Iste  akkor, a ikor az Igéje szeri t Ő ahhoz 
készülődött, hog  kisza adítsa Izráel g er ekeit? Ki álasztott eg  eg szerű saládot. 
Nincs nemzetségi táblázatunk róla. Csak annyit tudunk, hogy Lévi leszármazottja volt, és 
íg ... És a feleségét. Eg  teljese  szok á os... Valószí űleg eg  kis ag ag ű es - ahogy a 
világ gondolná -, aki téglákat gyártott az ellenségnek. Egy teljesen szokványos rabszolga 
Izráel e , de Iste  azt a saládot álasztotta ki arra, hog  előhozza a sza adítót. Eg  
teljesen szokványos zsidó családot. Isten nem valamilyen uralkodót, köztiszteletnek 
ör e dő sze él t ag  akár eg  papot álasztott ki. Ha e  eg  teljese  átlagos saládot. 
Látjátok? Eg szerűség. 
121 Fig eljétek eg, hog  aztá  it tett. Előhozott eg  g er eket, eg  eg szerű 
emberi lényt. Isten nem... Ha akarta volna, még a napot is elrendelhette volna a 
kiszabadításukra. A szelet is elrendelhette volna a kiszabadításukra. Egy angyalt is 
elrendelhetett volna a kiszabadításukra. 
122 Óh, hallelujah! Isten bármit megtehet, amit akar. - Nos, honnan tudod ezt, 
Branham testvér?  



 Iste  e  tér el az Ő progra jától. Ezért tudjuk azt, hog  eze  a apo  e ek 
eg szerű ek kell le ie. Értitek? Ő i dig az eg szerűség e  u kálkodik. Iste  iszo t 
már kezdetként - pedig a nappal is hirdettethette volna az evangéliumot, vagy a széllel is 
prédikáltathatta volna, vagy egy angyallal is hirdettethette volna -, egy embert küldött el 
erre a célra, és ezt soha nem változtatja meg. 
123 Soha nem küld el... Soha nem rendelt el felekezeteket. Soha nem rendelte el az 
e erek soportjait. Ő eg  e ert re delt el az E a géliu  hirdetésére. Ne  gépeket, 

űszaki eszközöket ag  a g ali lé eket. Ha e  eg  embert. Amikor pedig elhozta a 
sza adulást a ak a ép ek, akkor eg  eg szerű e eri lé t küldött el, aki eg  eg szerű 
salád a  született eg, ra szolgák között. Óh! Mi soda Iste  Ő! Eg szerűség e  

bontakoztatja ki Magát. 
124 Most figyeljetek. És Isten kiképeztette őt a ilági öl sesség e , hog  el ukhasso . 
És hogy megmutathassa neki, hogy nem a bölcsesség az, ami által mi valaha is 
szabadulást nyerhetünk. Hanem hit által lehetünk szabadok. Engedte, hogy elmenjen és 
ol a  ű eltséget szerezze  agá ak, hogy még az egyiptomiaknak is taníthatta a 

öl sességet. A ira okos olt. Iste  ezzel a saláddal olt, akik talá  a ira eg szerűek 
voltak, hogy még a saját nevüket sem tudták leírni. 
125 Mózes pedig a legrangosabb iskolákba került és olyan tanult lett, hogy ezt a 
bölcsességet még a tanároknak is taníthatta. Még a zseniket is taníthatta. Igen! És Isten 
e gedte, hog  il e  utat járjo  e, hog  aztá  Ő alázatosság a  utatkozhasso  eg. 
Hogy megmutathassa azt, hogy a bölcsességnek semmi köze nincs ehhez. Mózes pedig 

o orultul el ukott az ő zse iségé e . Iste  ezért a élért e gedte eg, hog  ejárja 
ezt az utat: hogy elbukjon. És elbukott, és elesett. 
 Zak 4:6 
126 Hog  eg utassa, hog  e  erő által, hog  e  hatalo  által, hog  e  
Egyiptom bölcsessége által, hogy nem az iskoláink bölcsessége által, hogy nem a 
teológiáink hatalma által, nem a szervezeteink nagysága által, nem a tudományos 
tanításunk ereje által; hanem az én Lelkem által, ezt mondja az Úr.  A bölcsessége 
szertefoszlott és kimerült. Amikor találkozott Iste el az égő sipke okor a , le ette a 
saruit és egalázta agát az alázat a . És akkor i de  öl sességéről egfeledkezett. 
127 Istennek pedig a kiszabadítást hozva kellett, hogy bölcsességben kiképezze Mózest 
és engedje elbukni. Hogy megmutassa, hogy nem támaszkodhatunk a saját értelmünk 
nyújtotta kézre vagy bárki más értelmére. Engedte, hogy elessen, hogy megmutassa a 
kezét. Értitek? Isten célja abban, hogy ezt így tette, az volt, hogy megmutassa Magát 
alázatban. 
128 És Isten engedte, hog  Mózes leg e  a leg ag o . Egésze  addig, hog  ő lehetett 
ol a a kö etkező fáraó. Mózes ag  tá or ok olt. A törté ele  szeri t aga Mózes 

igázta le a kör ező országokat. Aztá  a ikor i de  tehetségé el Iste  u kája felé 
fordult, akkor Isten engedte, hogy elessen. Hogy kivihesse oda a pusztába és hogy 

i dezeket a dolgokat ki erhesse előle. Aztá  pedig hog  egjele je  eki alázat a  és 
hog  elküldje őt eg  ottal a kezé e  a ép egsza adítására. 
129 Amikor Mózes nem tudta ezt megtenni a katonai képzettségé el, a ta ultságá al… 
Ne  olt képes egte i ezt a tudo á os ű eltségé el és a haderő el. Iste  pedig 
adott neki egy göcsörtös botot a pusztából, és azzal tudta megcselekedni azt. Isten 



alázat a , eg szerűség e . Iste  pedig a ot a  olt és Mózesben volt. És amíg 
Mózesnél volt a bot, addig Istennél volt a bot, mert Isten Mózesben volt. Természetesen. 

 Zak 4:6 
130 Figyeljetek. Ne  erő és e  hatalo  által, ha e  az é  Lelke  által…  Az 
eg szerű hit által… Mózes ek az édesa ja ta ításá ól értése volt arról, hogy neki kell 
kiszabadítania a népet. És ezért képezte magát a hadviselésben, ám az mégis kudarcot 

allott. Volt erről egértése, eg olt a ta ultsága, á  ez égse  űködött. Ezért 
mindezeket el kellett felejtenie, és eljutnia arra az egyszerű dologra, hog  egragadja 
Iste t az Ő Igéje alapjá . És aztá  kisza adította a épet. Ige , urai . 
131 Mi által égzi Iste  a kisza adítást? Az Ő Igéjé e  aló hit által. Mi dig íg  olt. 
Bele ézhet é k e e, ha ol a idő k. Még a  úg   per ü k. Belenézhetnénk Káin és 
Ábel történetébe, hogy Káin hogyan próbált tetszeni az Úrnak valamilyen szép dolog által. 
Máskülö e … Az e erek azt go dolják, hog  a ag , szépe  felöltözött g ülekezetek, 
a papok, a szép ruhá a öltözött igehirdetők, a szép ruhá a öltözött kórusok és a többi sok 
külsőség tetszik Iste ek. 
 Látjátok, hogy honnan jön ez az elgondolás? Káin ugyanezt próbálta ki, és épített 
eg  oltárt. Bizo ára ag o  szép oltár olt. És az az e er őszi té  si álta azt. Ő 
imádta Istent. Azt gondolta: - Amíg én ezt komolyan gondolom, addig úgysem számít ez 
se it. De ige is szá ít. Mert őszi té  seleked e is té edhet az e er. 
132 Fig eljétek eg, hog  Kái  épített eg  oltárt. Sok irág ól építette fel és g ö örű 
gyümölcsöket rakott rá, és azt gondolta: - Bizo ára a ag , sze t, tiszta és g ö örű 
Iste  elfogadja ezt az áldozatot… De látjátok-e, hog  ő e ire a saját öl sessége 
szeri t selekedett? A saját go dolatai szeri t selekedett. És a is erről a  szó. A saját 
bölcsességük szerint cseleksze ek, a saját ta ultságuk szeri t, a saját ű eltségük szeri t 
és az általuk megtanult erkölcsösség szerint. 

 Zsid 11:4 
133 Ábel azonban a kijelentés által, a hit által, egy ennél tökéletesebb áldozatot 
ajá lott fel Iste ek. Kí ülről éz e eg általá  e  olt tiszta, e eri ézőpo t alapjá . 
Ahogy azt a kis bárányt megragadta a nyakánál fogva, kötelet kötött a nyaka köré és 
odavonszolta az oltárhoz. Semmi szép nem volt abban, ahogy a bárányt felfektette az 
oltárra, eg  éles kő el el ágta a torkát, hog  az a kis állat mindenütt csupa vér volt. És 
hagyta elvérezni, meghalni. Borzalmas látvány lehetett végignézni. 
134 De a ira eg szerű olt. Eg szerűség e  tudta, hog  ő az édesa ja és az 
édesapja vére által született meg – az édesanyja vérében, az édesapja vére által -, és hogy 
a vér okozta az ember elesését. Ezért a vérnek kellett annak lennie, ami helyreállíthatja a 
dolgot. Ezért ajá lott ő fel Iste ek eg  tökéletese  áldozatot, ert kijele tése olt 
erről. 
135 És a testvérek közül ma azok, akik azt gondolják, hog  al ae ésről és körte… Az 
egyik legrendkívülibb  dolgot láttam valamelyik nap az egyik újságban. Azt írták, hogy 

izo ított té  az, hog  É a e  al át e ett, ha e … Azt hisze , azt állítják, hog  eg  
barackot evett meg. Óh, látjátok, honnan származik ez a lélek?! 
136 És azt mondták, hogy Mózes valójában soha nem ment át a Vörös-tengeren, hogy 
tulajdonképpen csak egy nádas volt ott, egy nádtenger. Hogy Mózes Izráel gyermekeit 
sak eg  ádte gere  ezette keresztül. A te gerpart e té  ott eg  sűrű ádas a . És 



hogy Mózes átment a tengeren, de csak a nádtengeren. Tudjátok, a füvön, amit úgy 
e ez ek… Mi tha sak eg  ize ős területe  e t ol a keresztül. 

 2Móz 14:22 
137 Milyen nevetséges ez, amikor a Biblia azt mondja, hogy a víz két irányban kettévált, 
és hogy Isten egy hatalmas keleti széllel választotta ketté a vizet. Az emberek azonban a 
saját módjukon akarják  kimagyarázni ezt. Mindig is így estek el az emberek, és továbbra 
is így fognak elesni. 
138 Tudjátok, mindezek a dolgok, amiket Káin csi ált, az előképe a ai testi 

eállítottságú e erek ek, akik a külsőségek e  allásosak… Az il e  e er ala i 
külsőséget akar si ál i, de… El eg  a g ülekezet e, és sok dolgot eg si ál az 
épületért. Azonban csakis egy gyülekezet van, és ahhoz nem csatlakozik az ember. Ezek 
csak páholyok, látjátok. Az ember csatlakozik a metodista páholyhoz, a baptisták 
páholyához, a református páholyhoz, a pünkösdi páholyhoz. A gyülekezetbe azonban 
beleszületünk, látjátok. Ezek csak páholyok. Nem gyülekezetek, hanem páholyok. Nincs 
olyan dolog, hogy metodista gyülekezet vagy pünkösdi gyülekezet. Nem, nincs ilyen 
dolog. Nem, ez mind téves. Így igaz. Ezek csak páholyok, amelyekhez az emberek 
satlakoz ak. Az élő Iste  g ülekezeté e azo a  eleszület ek az e erek, a i em 

más, mint Jézus Krisztus titokzatos teste, amely éppen formálódóban van. 
139 Azonban tetszett Istennek, hogy kijelentse a titkát Ábelnek a kiontott vérben való 
eg szerű hit által. Óh, ár sak le e idő  eg  ki sit e él arad i. Kái  pedig i de  

öl sességé el, az okos e er… Óh, azt o djátok: - Bra ha  test ér, azt o dod… 
Úgy állítod e, i tha ő lett ol a a ki ű elt zse i… Az olt. Okos olt… Fig eljétek a 
vérvonalát. Nézzétek meg a gyermekeit. Mindegyik tudós, orvos, és más okos emberek 
voltak. Mindegyikük. 
140 És kövessétek végig Séth nemzetségét. Alázatos parasztok és földmű esek oltak, 

égig a ilág elpusztításáig. Kái  g er ekei oltak az okos, értel es soport a . Ők 
ég… Azt o dhatták… Megol asztották a rezet, és külö öző fé eket hoztak létre, és  

építettek. Okos e erek oltak. Ezek a ásik e zetség ől alók pedig ég csak 
sátrakban laktak, juhokra vigyáztak és Isten ígéretein álltak meg. Értitek? Látjátok, hol 
volt ez? Csak kövessétek végig a nemzetségi táblázatot, és nézzétek meg, hogy nem így 
van-e. Isten ígéretein álltak meg. 
141 Így lett Nóé ki álaszt a, ezek közül az e erek közül. Íg  lett Pál ki é e az ő 
soportjá ól. Íg  lett Wesle  Já os, Luther Márto , és a tö iek… Íg  jutu k el oda, a ik 

ma vagyunk. Ugyanaz a dolog, látjátok. Alázatosnak lenni ahhoz, hogy higgyünk Isten 
eg szerű ígéretében. 
142 Fig eljetek. Tetszett Iste ek, hog  azo osuljo . Iste  i dig egerősítést ad, akár 
az igazság az, akár e . Sok e er pró álja eleél i agát ala i ol as i e, a itől 
Isten millió mérföldekkel távol van. Így igaz. Amikor viszont látjuk Istent visszajönni és azt 

o da i… Ha gsúl oz i: - Íg  hel es. Íg  igaz. Íg  igaz… Akkor tudjuk, hog  ez az igazság. 
143 Amikor az áldozatok ott voltak az oltáron, Isten megtagadta a Róla való értelmi 
felfogást. Amikor viszont Ábelre tekintett – aki eg szerű hittel hitte, hog  e  a ezők 
al áiról és g ü öl seiről olt szó, ha e  a érről -, aki hit által hitt, Iste től aló 
kijelentés által, akkor Isten Ádám mellett tett bizonyságot azzal, hogy elfogadta az 
áldozatát. 



 Jn 15:7 
144 Itt gondolunk a betegekért való imádságra és minden másra. Jézus azt mondta: Ha 
énbennem maradtok és az én Igém tibennetek, akkor kérjetek, amit akartok, és 
megadatik az néktek.  
 Ahog  ezt égig esszük g orsa  ég a hátralé ő  per  alatt, fig eljetek. 
145 Illés idejében Isten egy egyszerű e ert álasztott, hog  elrejtőzzö  e e. Csak 
go doljatok ele. Iste  álasztotta. Ez olt az Ő álasztása. Ne felejtsük, hog  oltak ott 
ra ik és papok is. Voltak ott ag  e erek a a  az idő e . Még aga Akhá  királ  is 
zsidó volt. És nagy emberek éltek az országá a  a a  az idő e . Iste  azo a  eg  
eg szerű e er e  rejtőzött el. Ne  eg  tudós a , e . Ne  a ilág eg  is ert 
emberében. Nem egy hadvezér zseniben, vagy ehhez hasonló valakiben. Nem. Semmi 
nagy név. Még azt sem tudjuk, hogy kik voltak a szülei. Semmit nem tudunk a nemzetségi 
tá lázatáról. Csak eg  eg szerű, öreg föld ű es, aki azért őtt fel, hog  próféta leg e . 
 Isten engedte, hogy egyedül éljen a pusztaságban. Csak azt tudjuk, hogy a semmi 
közepé ől állt elő, o a  lépett szí re, és hogy megítélte az egész egyházi rendszert. Óh! 
146 És tudjátok, mit gondoltak róla? – Melyik iskolából jött? – Melyik felekezethez 
tartozik? Farizeus vagy szadduceus, vagy talán valami más? 
 Egyik csoporthoz sem tartozott, és mégis az egész dolgot elítélte. Isten választása 

olt, hog  ezt teg e. Eg  eg szerű e er. Se i iskolázottság. Eg  hel ről se  tudjuk, 
hog  oda járt ol a iskolá a. Se i il e  feljeg zés i s róla. Csak eg  eg szerű e er, 
de Iste ek tetszett, hog  e e  az eg szerű e er e  rejtőzzö  el. Iste , ott azzal az 
eg szerű e errel, eg  e eri lé e  elrejtőz e. Meg tudjátok ragad i ezt? Iste  eg  
ta ulatla . ogaras e er e   elrejtőz e – tudjátok, a ilág i de el ádolta őt, ég 
azzal is, hogy boszorkány -, Illésben. 

 Mt 12:24,31,32; Mk 3:22; Lk 11:15; Lk 12:10 
147 Mi de  prófétát ezzel ádol ak. Jézust is ezzel ádolták, hog  Ő Belze u , és hog  
bolond. Azt mondták: - Hisze  őrült ag . Tudjuk, hog  az ördög a  e ed. Ne  ag  
eszed él… Látjátok? Akkor o dta eg ekik, hog  az utolsó apok a  eljö  az idő, 
a ikor Iste  káro lása lesz il et te i. Ő eg o sátott ekik, ezek e  az utolsó idők e  
azonban ez nem lesz megbocsátva. Az örök elválasztással kell fizetni érte. Soha nem nyer 

o sá atot e e  a ilág a , és az eljö e dő világban sem. 
148 Illést tehát olo d e er ek tartották. El tudjátok képzel i, hog  kiálltok… Az 
asszo ok i d írták a hajukat, i t a oder  idők e , és úg  festették agukat, 

i t Jézá el, az ország elsőszá ú asszo a. Az igehirdetők i d ilágiakká lettek, és 
i de  ás il e  dolog olt. És aztá , a i törté t… Előjött az öreg Illés, és elítélte az 

egészet, Jézá eltől kezd e égig i de t. 
149 Ők pedig azt go dolták: - Nem kell nekünk hallgatnunk téged. Vannak nekünk 
pásztorai k… Persze, hog  e  kellett hallgat iuk Illésre, de akkor is ő olt a pásztoruk. Ő 

olt Jézá el pásztora. Ő akár… Lehet, hog  Jézá el ek olt eg  ásféle pásztora, de az 
Iste től elküldött pásztor Illés olt. Ő olt az Iste től elküldött pásztor Jézá el szá ára. 
Jézá el g űlölte Illést, de ő attól ug a úg  a pásztor aradt. 
 Mal 4:5 
150 Figyeljetek. Illés megalázta magát, és annál maradt, amit Isten mondott. 
Olyannyira, hogy tetszett Istennek az, hogy ugyanazt az illés-i lelket vegye, és ígérete 



szerint még háromszor kitöltse az idő sorá . Á e ! És eg is tette ezt. Á e ! Bizo , 
megtette. Megígérte, hogy így lesz. És el is jött az a lélek Elizeusra, Illés utódjára. Aztán 
eljött Keresztelő Já osra. A Malakiás  szeri t pedig is ét el kell jö ie az utolsó 
napokban. 
151 Isten szerette azt a lelket, a i azo  az eg szerű, ta ulatla  erdei e ere  olt, aki 
ott alahol az erdők él é  élt. A ira… A ira e gedel es olt az Igé ek, hog  Iste  
azt mondhatta: - Illés tedd ezt… És Illés egtette. Iste  pedig e e  az eg szerűség e  
rejtőzött el, a íg… Mi de ki azt o dta róla: - Az az öreg magának való vénember. 
Se i közü k i s hozzá… És a tö i il e  dolgokat. 
151 Eg  apo  pedig, a ikor ár öreg olt, kopasz fejjel és lógó, ősz szakállal, sak alig 
valamennyi hajjal a válla fölött, a kis öreg, éko  karjai is sak úg  lógtak ellette… Íg  
jött le a samária-i úton. Szemeivel az égre tekintett, és egy göcsörtös bot volt a kezében. 
Nem volt egy szép látnivaló, de nála volt az ÍGY SZÓL AZ ÚR! 

 1Kir 17:1 
159 Nem hebegett-habogott vele. Nem dadogott. Nem mondta azt, hogy: - Most pedig, 

ag  Akhá … Oda e t és azt o dta: - Még sak har at se  jö  az ég ől, ha é  elő 
e  hí o … Iste  e sülte Illés eg szerűségét. 

 1Kir 18:38 
154 Látjátok, iköz e  eg szerű olt, és i de ki elle e olt… Mi de ki a torkának 
ugrott. Az igehirdetők eg esülete és a tö iek is i d elle e oltak. Íg  igaz. Pró áltak 

egsza adul i tőle, és ás ehhez haso lók. De a a  az eg szerűség e  – bár nem 
űködtek eg ütt a szolgálatá al és elle e oltak, i de ki eg  agá ak aló 

é e er ek tartotta őt -, ott rejtőzött Iste  Maga. A ikor iszo t eljött az idő és 
egérett az elültetett ag, Iste  eg utatta Magát azzal, hog  tüzet küldött le az ég ől, 

a el  fele észtette az áldozatot. Iste  eg szerűség e  rejtőzik el, és aztá  
eg szerűség e  jele ti ki Magát. Ter észetese . Tetszett Iste ek, hog  ezt teg e. 
Mindig ilyen módon cselekedett. Igen, uraim. 
155 Tehát látjuk, hogy Isten megígérte ezeket a dolgokat. Ma az a baj annyi sok 
e errel, hog  a ira akaru k… Tudjátok, a ira teológiai, felekezeti és iskolázottsági 
beállítottságúak vagyunk, hogy Isten nem tud használni bennünket. Isten adhat az 
e er ek eg  kezdetet, hog  ala it egteg e , és adhat eki eg  szolgálatot. Az első 
dolga az lesz annak az embernek, hogy elmegy megtudni azt, hogy mások mit mondanak. 
És tudjátok, eg ől eg  so ó dolog rakódik rá. És aztá  Iste  le eszi róla a kezét, és 

agára hag ja őt. Értitek? 
156 Aztán próbál Magának egy másik embert találni. Egy olyat, aki megteszi. Olyat kell 
találnia, aki megragadja az Igét, aki egfogja az iste i kijele tést és e  ozdul el tőle. 
Aki onnantól kezdve az Igével marad. Így munkálkodik Isten. Mindig így munkálkodott. 
 Tehát a ikor az e er a ira ki ű elt és okos lesz, hog  pró álja a saját 
értel ezéseit… Például azt mondja: - A Szentlélek keresztsége egy másik korra 

o atkozik… 
 Ha pedig e … - Nos, a Szentlélek keresztség nem egy másik korra vonatkozott. De 
el kell mondanom, hogy ma már nem úgy jön, mint ahogy pünkösd napján jött. Mi akkor 
kapjuk meg a Szentlelket, a ikor hitre jutu k… És i de féle ehhez haso ló dolgokat, 
látjátok. 



157 Mi a Jézus Krisztus e é e  aló keresztségről eszélü k, úg , ahog a  azt a Bi lia 
ta ítja. Ők pedig azt o dják: - Nos, a teológia azo a  ezt és ezt o dja erről… Ez a 
megalkuvás. Isten nem tud ilyen embert használni. Lehet, hogy Isten megengedi, hogy az 
embert kirekesszék, kinevessék, kigúnyolják és minden ehhez hasonlót tegyenek vele. 
A ikor iszo t a dö tő érkőzésre kerül a sor, Iste  kiáll ellette és izo ságot tesz 
Ö agáról a a  az eg szerűség e . 
 Ug a úg  előjö , i t a irág. A ag kí ülről úg  látszik, hog  elhalt. Elhal, és 
belehullik a földbe. Ha kiássuk onnan azt a kis magot, akkor látjuk, hogy el van rothadva 
és hog  szi te o lás a  a . Viszo t e ől a magból fakad fel az élet, hogy ismét egy 

irágot hozzo  elő előle. 
158 Iste  eg szerűség e . Ug a ezt teszi. A felfelé ezető út i dig lefelé eg . 
Alázkodj meg. Soha nem mondd: - Nos, eke  a  ez és az… Se id si s. Csak 
emlékezz arra, hogy neked Isten kegyelme van meg, és legyél hálás érte. Légy alázatos. 
Csak maradj alázatban. 
 Most ár siet e  kell, ert az óra… Ne  akarlak sokáig itt tarta i e eteket, 
mert nem akarom, hogy kifáradjatok. Ezen a héten sok minden van még hátra számunkra. 
159 Látjuk, hog  az e erek a ira okossá és ki ű eltté ál ak… Szeret é  a ásik 
típust is megmutatni nektek. A másik pedig a másik oldalon megy el olyan messzire, hogy 
fa atikussá álik, pró ál allásos le i. Tudjuk, hog  il e  soport is a . Ők a ásik 
oldalon e ek el… 
160 Ebben különbözöm én a testvéreknek attól a csoportjától, akik nemrégiben 
el e tek az itte i  ilágosság útjától. Eg szerűe  azt hitték, hog  ezek a dolgok sak 
akkor törté het ek eg, ha eg  soportot hoz ak létre aguk ól. Ezért összeg űltek 
Kanadában, és létrehoztak egy olyan csoportot, amelyben egymásból apostolokat és 
prófétákat csináltak, és ilyen dolgokat. És elbukott ez a dolog. Mindig is el fog bukni. Az 
lett előlük… Úg  érzik, hog  ők… A ira elítélik a tö i dolgot, hog  teljese  átkerülnek 
a másik oldalra. 
161 Látjátok, az eg ik oldalo  a ak a ag o  ki ű eltek, hidegek és közö ösek. 
Mi de t tagad ak. A ásik soport pedig a ásik  oldalo  eg  el. Tele a ak túlfűtött 
érzel ekkel, és ők pedig az Igét tagadják. 
 Ézs 35:8 
162 A valódi, igazi gyülekezet pedig ott marad a középúton. Látjátok, ennek van meg a 
Bi lia szeri ti is erete arról, a it Iste  o dott. És ők elég lelkiek ahhoz, hog  a 
szívükben melegek legyenek. Ez csak egy út. Ézsaiás azt mondta, hogy így lesz. Azt 
mondta: És lesz egy út...  
163 A azaré us g ülekezet ől aló áldott, sze t, drága arátok – egy hatalmas, kicsi 
mozgalom, melyet Isten kezdett el -, hová jutottak? Amikor Isten elkezdte a nyelveken 
szólást a g ülekezet e , ők a ira allásosa … És a ira erevvé váltak, hogy az 
ördögtől aló ak o dták azt. És látjátok, hog  i törté t elük. Ők… szentebbek, mint 
ti vagytok.  És látjuk, hog  ezek ől a dolgok ól lesz a ag, a i aztá  azo al elhal. 
 Ézs 35:8 
164 A másik oldal. Az egyik oldal fanatikussá válik, a másik pedig hideggé és merevvé. 
Ézsaiás azt mondta: És lesz eg  út…  A nazarénusok és a sok öreg szentség-hí ő e er 



azt mondták régebben: - A drága, öreg út! Di sőség Iste ek, i a drága, öreg úto  
járunk! 

 Ézs 35:8 
165 De emlékezzetek rá, hogy Isten e  po tosa  ezt o dta. Ő azt o dta: Lesz egy 
ösvény, és (az ’és’ eg  kötőszó , eg  út.  
166 A szentség útja, az emberek próbálják magukat szentté tenni. És amikor ezt teszi az 
e er, éppe  úg , a i t korá a  o dta , az ol a … Mi t a ikor a héja 
galambtollakat vesz fel magára, hogy galambnak nézzen ki, miközben a természete még 
mindig a héjáé. Mint amikor a varjú galambtollakat vesz fel, vagy pávatollakat, és azt 
mondja: - Látjátok, g ö örű adár ag ok. 
167 Ez egy csinált dolog. A pávának viszont nem kell azon aggódnia, hogy pávatollai 
lesznek-e vagy sem. A galambnak sem kell azon aggódnia, hogy lesznek-e galambtollai 
vagy sem. Amíg a természete a galamb természet, addig neki galambtollai lesznek. 
Látjátok, a sze tség hí ő e erek elkezdték azt o dani: - Az asszonyoknak hosszú 
hajuk ak és hosszú ujjú ruháik ak kell le iük… És a tö i il e  dolgot. – Hosszú szoknyát 
kell horda iuk, és e  hordhatják a karikag űrűjüket és se il e  ás ékszerüket… 
Látjátok, ez egy farizeusi szentséggé vált. Ez a csinált sze tség. Az élő Iste  igazi 
g ülekezete iszo t… 
 Nézzétek, mi történt a felekezettel. Most mind nyírja a haját, mint a pünkösdiek és 
a tö iek, és ajd e  i d g űrűket hord és ás dolgokat. 
168 Nézzétek eg, il e ek oltak a pü kösdiek é ekkel ezelőtt, hogy mennyire 
ellenezték ezeket a dolgokat. – És i, a g ülekezet… Mi, a g ülekezet… A g ülekezet 
Krisztus teste. Iste  országá a az eleszületik az eg é , ás eg é ek között. Belülről 
halad kifelé. Ö űködőe  éli eg az e er. 
169 A juhokat nem kell megkérnünk arra, hogy legyen gyapjuk, ezt értem ezalatt. A 
juhoknak nem kell csinálniuk a gyapjukat. Mondjuk azt mondaná egy juh: - A gazdám azt 
akarja, hogy legyen rajtam  valamennyi gyapjú az idén. Úgyhogy jobb is lesz 
hozzákezde e … Ne , eki sak a it kell tennie, hogy továbbra is juh maradjon. Így 
igaz. A g apjú agától… Úg  lesz… Azért lesz g apja, ert… 
170 És felénk sincs olyan kérés, hogy gyümölcsöt hozzunk. Hiszen egyébként is 
gyümölcsöt kell teremnünk, gyümölcsöt kell hoznunk. Látjátok? Úgy van, hogy 
gyümölcsöt hozunk. Amíg Isten gyümölcsfája vagyunk, Isten Igéjével, addig Isten Igéje 
igazolja magát. Gyümölcsöt terem mindaddig, amíg az Ige ott van bent. 

 Jn 15:7 
171 Jézus azt mondta: Ha bennem maradtok és az én beszédeim bennetek, akkor 
kérjetek, amit akartok, és meglesz az néktek.  Ezt nem ti csináljátok. Ezt nem úgy kell 
kidolgoznotok magatokból, hanem ez tulajdonkképpen ott van. És megy tovább és 
tovább. 
172 Most e jü k… Siessü k, ert ár sak éhá  per ü k a  hátra, és aztá  
befejezzük. 
 Mások olyan messze elmennek, hogy fanatikusokká válnak. Elmennek a másik 
oldalon. És azt gondolják, hogy nekik megvan ez a dolog, ha fel-le ugrál ak, ha túlfűtött 
érzelmeik vannak, ha nyelveken szólnak, ha igaznak bizonyuló próféciát mondanak, vagy 
ha vala i ehhez haso lót si ál ak. Azt hiszik, hog  erről a  szó. Pedig e  ez az. 



 Mt 7:22,23 
173 Jézus azt mondta: Sokan jönnek majd hozzám azon a napon, és azt mondják: 
Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e? Nem a te nevedben cselekedtünk-e annyi sok 
dolgot, és e  a te e ed e  űztü k-e ördögöket? És Ő azt feleli: Tá ozzatok tőle , 
mert soha nem ismertelek benneteket.  Tehát e  erről a  szó. Ne  ez az, arátai . 
174 Ezért a  az… A el eke  szólás izo íték? Hiszek a el eke  szólás a , de e  
úgy veszem azt, mint a Szentlélek meglétének egyetlen bizonyítékát. Nem, uraim! A Lélek 
gyümölcse a bizonyíték. 
175 Látjátok, ezért van az, hogy különbözöm a pünkösdi testvérek mozgalmától, mert 
ők azt o dják: - Ha egy ember nyelveken szól, akkor neki megvan a Sze tlélek… É  e  
így gondolom. Ez nem annak a jele, hogy neki megvan a Szentlélek. Hallottam már 
ördögöket nyelveken beszélni, amilyen gyorsan csak beszélni tudtak, olyanoktól,  akik 
emberi koponyából ittak vért és megidézték az ördögöt. 
176 Láttam már, a i t az i diá ok Arizo a álla a  esőtá ot jártak, iköz e  kíg ók 
tekeregtek a testük körül. Felemelték a kezüket és körbe-körbe szaladtak, aztán kijött a 
varázslójuk, és késekkel vagdosta a testét. Letett egy tollat, és a toll idegen nyelven 
kezdett el írni, a varázsló pedig megmagyarázta azt. Tehát ne mondjatok nekem ilyet. 
Ehhez é  ár túl öreg ag ok, látjátok. Ne…  
 Mt 7:16 
177 A Lélek g ü öl se a izo íték… Jézus azt o dta: G ü öl seikről e  a 

el eke  szólásról ag  az érzel ekről, ha e  a g ü öl sökről  is eritek eg őket.  Ez 
a Lélek gyümölcse. 
178 Ez Isten, amint alázatosságban, kedvességben leplezi el Magát, és minden nap 
ug a az. Erről lehet egis er i azt az e ert, aki az Igé él arad. Valahá szor sak 
látja az Igét, azt mondja rá: - Á e ! Ne  szá ít, hog  ások it o da ak. Ez… Ő hiszi 
azt, látjátok. 

 1Kor 13:1 
179 Re d e . De az e er elég essze el eg  ahhoz, hog  eg  fa atikus… És a Sátá  

eférkőzik az e erek közé. Ez a Sátá  üzlete és ő eg  re ek üzlete er. Beférkőzik az 
emberek közé, és elhiteti velük azt, hogy csak azért megvan nekik a Szentlélek, mert 
tudnak fel-le ugrál i. És aztá  g űlölik a fele arátjukat? Ne . Látjátok? Mo da i 
dolgokat, g ö örűe  el eke  szól i, és a tö i il e  dolog… És e lékezzetek rá, hog  
még a tiszta Szentlélek általi nyelven is lehet beszélni anélkül, hogy a Szentlélek meglenne 
az embernek. A Biblia mondja ezt. Ha emberek és angyalok nyelvén szólok is, és nincs 

e e  e erszeretet, se i hasz o  a ól. Ol a á lette , i t a ze gő ér  ag  a 
pe gő i alo …  1Korinthus 13. Tehát látjátok, hogy nem ez az. 
180 A metodisták azt mondták: - A ikor kiáltoztu k, akkor eg olt ekü k az… De 
nem volt meg nekik. A nazarénusok azt mondták, hogy amikor szentül éltek, akkor volt 
meg nekik az. De nem volt meg nekik. A pünkösdiek azt mondták: - Mi szólunk nyelveken, 
tehát eg a  ekü k… De e  olt eg ekik. Látjátok, Iste  leleplezi Ö agát. Ne  az 
érzel i felfűtöttség e . Ne . Ez… Ige , a  érzel i felfűtöttség. Látjátok a hel ét? Iste  
annyira alázatossá álik, hog  árki egláthassa Őt, ha sak e  pró álja eg 
hozzáoltani a saját elgondolását és a saját értelmezését. Ez Isten. 



181 Most tehát előlük eg  soport fa atikus lett. Itt a ak a rideg for aságokat 
egélők eze  az oldalo , a fa atikusok pedig a másik oldalon. És itt megy a Menyasszony 

egyenesen keresztül mindezeken. (Nem tiszta felvétel a szalagon.) Isten bizonyságot tesz 
róla, amint mellette megy. Az Igéje. 
 Most éhá  dolgot ki kell hag o , ert ég túl sok i de  a  itt, és… Lejárt 
az idő . Sietek, amint csak tudok. 
182 Az Éde ől jött ár a prófé ia, hog  eg  Messiás olt eljö e dő. Egésze  az 
Éde ől. Pró álok kihag i éhá  igerészt, a iket leírta  aga ak. És a jeg zetek ől 
is pró álok kihag i, hog  idő e  e tudja  fejez i az üze etet. Isten alázatosságban 
rejtőzik. G orsa  fogok eszél i, de azt akaro , hog  egértsétek ezeket a dolgokat. Az 
Éde től kezd e prófé ia szólt arról, hog  jö i fog eg  Messiás. Előre eg o datott, 
hog  il e  sze él  lesz Ő. Sokáig eszélhet é k erről. A Bi lia… Hog  il e  lesz Ő, 
hog  il e  sze él  lesz Ő. 
 5Móz 18:15 
183 Mózes azt mondta: Az Úr, a ti Istenetek támasztani fog egy olyan prófétát, mint én 
vagyok.  Tudták, hogy a Messiás egy próféta lesz, és hogy Istennek milyen típusú 
szolgálata lesz Vele. Minden próféta beszélt arról, hogy mit tesz majd a Messiás. 
184 Jelképek e  eszéltek erről, és az e erek teljese  el éztek ezek felett és ezek 
mellett. Voltak, akik elmentek felette, és voltak, akik felett ez ment el. Mire megérkezett 
a színre azokhoz az emberekhez, akikhez el lett küldve, nekik már megvolt a maguk 
értel ezése arról, hog  il e  lesz ajd Ő. Meg olt a aguk elképzelései  ug ó 
értelmezésük. 

 2Pét 1:20 
185 A Biblia nem változott. A Biblia mindig ugyanaz. Ezért mondom azt, amit az Ige 
mond, és ezért maradok az Ige mellett. ... az Írásban egy prófétai szó sem támad saját 
magyarázatból.  Tehát metodisták, baptisták és pünkösdiek, ne próbáljátok a magatok 
értelmezését tenni az Igéhez, és ne mondjátok: - Ez ezt jele ti, ez azt jele ti… Po tosan 
azt jelenti, amit mond. Pontosan azt. 
 Valaki azt mondja: - Hogyan lehet ez?  
 Nem tudom. Nem én vagyok, akinek meg kell ezt mondania, hanem ezt Istennek 
kell elre dez ie. Ő az, aki ezt o dta, e  pedig é . És Ő aló a  go dját is iseli az Ő 
saját dolgának. 
186 Tehát próféciák szóltak a Messiásról. A próféták pontosan elmondták, hogy hogyan 
jö  ajd el Ő, hog  it tesz ajd, a ikor eljö . Az e erek között azo a  ott olt az ő 
saját értel ezésük… Ő pedig ol a  eg szerű ódo  jött el, ol a  eg szerűségben, hogy 
az egész gyülekezet megbotránkozott benne. Így van?  
187 Azok az e erek, akik ek azt ta ították… Az e er sak úg  lehetett ta ító, ag  
pap, ha egy bizonyos vérvonalból származott, ami a Lévi nemzetsége volt. És csak 
gondoljatok bele, hogy az ük-ük-ük-ük-ükapja is pap volt, aszerint az Ige szerint a 
templomban, éjjel és nappal. Éppen úgy, mint ahogyan a katolikus pap, vagy az olyan 
igehirdetők, akik e zedékről-nemzedékre követték egymást bizonyos egyházakban a 
szolgálatban, amint az továbbszállt rájuk. – Az é  ükapá  is etodista püspök olt… - A 

ag papá  püspök olt… És íg  to á , látjátok? 



188 Mi dez eg ütt é e… Ők az Igé e  éltek, de létrehozták a aguk ódját e e . És 
a gyermekeik már olyan módon fogadták el azt, ahogyan az apjuk tanította nekik, 
egésze  addig… Az apjuk ár e  az igaz út szeri t ta ította őket. Eg  ol a  szer ezetet 
hoztak létre, amely nem tudta elfogadni az igazságot akkor, amikor a Lélek próbálta 
megmutatni nekik. És ez ma is ugyanígy van. 
189 Nem akarok durva lenni, de ez így van. Ma is ugyanez van. Olyan bonyolulttá teszik 
ezeket a dolgokat, és ás ódo  o dják el. Azt ta ítják, hog … Igaz a o dás: - 
Iste ek i se ek u okái… Tudjátok ezt? Iste ek fiai és leá ai a ak, de i se ek 
unokái. Minden embernek ugyanazt az árat kell megfizetnie és ugyanolyan módon kell 
jönnie. Amint az apátok megtette, nektek is ugyanúgy meg kell tennetek. Most. 
190 Tehát Ő a ira eg szerű olt. A ikor ez a Messiás…  é e  keresztül i de  
próféta Róla beszélt. Dávid Róla énekelt, és az utá a jö ők is Róla szóltak. A ikor pedig Ő 
eljött… Az e erek felépítették a aguk elgo dolását arról, hog  it kell Neki te ie, 
hogy mit fog tenni, hogy miként kell azt megmagyarázni. Táblázatokban ábrázolták és 

i de  ás ódo . A ikor pedig Ő eljött ol a  eg szerűség e , az teljese  lero olta 
az e erek teológiáját. Ne  is erték eg. Ő az Ige szeri t jött el. 
 Mik 5:2; Mt 2:6 
191 Hiszitek-e, hogy Isten a prófétákon keresztül elmondta azt, hogy a Messiás egy 
bizonyos módon jön majd el? Kár, hogy nincs még egy óránk arra, hogy belemehessünk 
ebbe és hogy elmagyarázzuk, hogy is volt ez. Mégis mindnyájan tudjuk, hogy hogyan is 
volt ez, legalábbis a legtöbben. Hogy Isten elmondta, hogy hogyan jön majd el, ebben is: 
De te, Betlehem, bár kicsiny vagy Júda városai között...  És a többi igevers is arról, hogy 

hog a  selekszik ajd a Messiás és hog  it fog Ő te i. 
192 Ő pedig a ira eg szerű olt, hog ... Azok a ag  tudósok a ira összeza artak 
mindent, hogy nem vették észre. De tudjátok, Jézus nem az Igének ellentmondva jött el. 
Ő az Ige szeri t jött el, de az e erek értel ezésé ek elle t o dóa . Ol a  dolgokat 
tanított, amik a Róla való egyházi tanítások ellen szóltak. 
193 Ők azt o dták például: - A ikor a Messiás eljö , Ő izo ára feljö  ajd a 
templomba, és azt mondja: Kajafás - ag  árki leg e  is a főpap -, megérkeztem... - Ő  
millió angyal tisztelgésével jön el. Isten azt mondja majd: Rendben, ti ott odalent tényleg 
egy hatalmas gyülekezet vagytok. Ti vagytok az én népem. Elfordítom itt a zárat, és 
megnyitom a menny folyosóit. Ma reggel küldöm el nektek a Messiást. Ott az udvarban 
fog ajd földreszáll i... Az e erek összeg űltek és azt o dogatták: - Dr. ez-meg-ez és 
Dr. az-meg-az, ö ök i d ott állhat ak a főhel e , hog  elsőkké t köszö thessék majd a 
Messiást... 
194 Talán ma is ilyesmit gondolnak. Tudom, hogy ez egy kicsit... Egy kicsit 

alószí űtle ek ha gzik de e ... Pró álok ele rá utat i ala ire. És az ő... - Így lesz. 
Ha pedig nem így lesz, akkor az nem jó. Az egy antikrisztus. Ha nem ilyen módon jön el, 
akkor az eg  a tikrisztus. Tehát e  úg  lesz. Ezt kö etőe  pedig  illió a g al 
tiszteleg majd a Messiásnak a hangszereikkel, és ott szállnak majd földre, ahol Salamon 
felépítette a templomot. Ott, azon a szent helyen ahol szentek és bölcsek haltak meg... És 
így tovább. 
 Mt 23:29,34; Lk 11:47-49 



195 Jézus azt mondta: Igen, ti képmutatók, az ördög fiai...  Azt mondta: Ékesítitek a 
próféták sírjait, pedig a ti at áitok juttatták őket a sír a.  Így igaz. Hány igaz ember és 
próféta küldetett el hozzátok, és ti valamennyit megöltétek!  De kiket e ezett Ő igaz 
embereknek? Azokat, akiket az emberek  fanatikusoknak és bogarasoknak mondtak. Igen. 
Ők úg  go dolták, hog  a Messiás áshog  jö  ajd el. 
196 A ikor azo a  Ő eg  ól a  jött ilágra, eg  szűz által egszül e, a ikor eg  
eg szerű á s lett a e előapja és eg  kis fiatal, is eretle  lá ... Látjátok, e  a főpap 
lánya vagy valaki ilyen által született meg. Úgy jött el, mint... Hanem egy kis fiatal 
asszonytól, aki azon az öreg, nem igazán szép vidéken élt, amelynek Názáreth volt a neve. 
És eg  eg szerű öz eg e er. A felesége eghalt. József ek olt éhá  g er eke. 
Mária pedig a jegyese volt. Az Úr pedig így már eleve rossz hírnévvel indult. Azt mondták 
róla, hogy házasságon kívül született. 
 Mal 3:6 
 Óh! Ez ag o  sértette az ő sillogásukat. Az ő ta ult erköl sük e  tudta le el i 
ezt. Az Ige általuk aló értel ezése se it e  tudott erről, pedig az akkor is ÍGY SZÓL 
AZ ÚR volt. Óh! Már ez a gondolat is megremegtet engem. És ugyanezt a dolgot látjuk 
meg ismét. Isten nem változhat.  
 Már 12 óra van. Igen. Hagyjam abba, vagy folytassam? Köszönöm. Csak még egy 
ki sit tudjatok ugodta  ül i. A kö etkező üze etet alapozo  eg ezzel. És pró állak 
utána minél gyorsabban elengedni benneteket... Talán még 10 vagy 15 perc. Isten áldjon 
benneteket. 
197 Fig eljétek eg, hog  ez a dolog a ira eg szerű, hog  teljese  el e tek 
mellette. Istennél azonban telitalálat volt. Beletalált az Igébe. Pontosan úgy jött el, 
ahogyan megmondta, az emberek értelmezése azonban téves volt. Az az értelmezés, 
amit Mózes idejében hoztak, téves volt. Az az értelmezés, amit Nóé idejében hoztak, 
téves volt. Isten azonban az Ige szerint jön el. 
 Mt 27:40 
 Aztán eljött Jézus, és ellentmondásos dolgokat tanított. Ha te vagy a Messiás, 
csináld meg ezt meg azt...  
 Lk 23:35,37 

 Ha te ag ... G ere le a keresztről és utasd eg ekü k.  
 Isten azonban nem bohóckodott az embereknek. Isten csak a számára kedves és 
helyes dolgokat cselekszi meg. 
198 Az emberek úgy gondolták, hog  eg  il e  sze él ek izo ára tisztelgő 
a g alokkal kell ajd eljö ie, Ő azo a  eg  ól a  jött el. És az ő ki ű elt erköl sük 
szá ára e etséges ek tű t az a i de apos, e eri elgo dolás, hog  a i de ható 
Isten, - a nagy, hatalmas Jehovah, akié az egész világ volt és aki mindent teremtett -, nem 
tudott eg  hel et iztosíta i a születe dő g er eke szá ára, ag  legalá is jo  hel et, 
mint egy trágyadombra épült ól. Hogyan lehetett ott...? 
199 Látjátok, i olt az? Iste  eg szerűség e . Ez tette Őt ol a  agg á. Látjátok, a 
kitanult erkölcs nem tudta magát ennyire lealacsonyítani. Nem tudta elviselni ezt. Isten 
azo a  a ira ag szerű, hog  Ő e ire leki si ítette Ö agát. Még ruhája se  
volt, amit a saját gyermekére adott volna. Csak gondoljatok bele ebbe! A világ pedig... A 
fogadóban nem volt hely. Tehát egy tehénólba ment el - egy kis kiugró szirten, a 



heg oldal hátá a  eg  arla gszerű hel e  -, és ott egy szalmaágyon jött el az Isten Fia. 
Óh, az sokkal másabb volt, mint ott találkozni... 
 Mt 1:20 
200 Az a ukája pedig ár ára dós olt... Óh, ár hó apokkal azelőtt ára dós olt, 
hogy eljegyezték volna egymást, vagy hogy összeházasodtak volna. Várandós volt, és az 
emberek látták rajta. Tudták, hogy állapotos. Mária pedig a saját szívében tudta, hogy mi 
zajlott. József pedig nem értette. Az Úr angyala azonban eljött hozzá éjszaka, és azt 
mondta neki: József, te Dávid fia vagy. Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, 

ert ez e ... Se i rossz i s a a . Ha e  ez a Sze tlélektől van.  Ezzel a dolog el 
volt rendezve. 
201 Annak az embernek, Józsefnek, olyan kapcsolata volt Istennel, hogy Isten szólni 
tudott hozzá. Ma viszont annyira magunkra húzzuk az egyházi köntöseinket, hogy semmi 
sem tud megszólítani bennünket azon az egyházi csoporton kívül, melyikhez tartozunk. 
Nem akarok nyers vagy bántó lenni, ezért ezt a témát ennyiben is hagyom. Figyeljetek. De 
értitek, mire gondolok. 
 Lk 2:24-46 
202 Figyeljetek. Az emberek számára nevetséges volt az az ól. A csillogó... Még csak 
arról sincs feljegyzésünk, hogy egy napig is járt volna valahová iskolába. És 12 évesen 

égis eg  eg szerű kisfiú a prédikálásá al za ar a hozta a te plo i papokat. Óh! Mi olt 
az? Iste , a i t elrejtőzött. Bizo  allásos ak érze  ost aga . 
203 Isten egy ólban rejtőzött el. Iste  eg  kisfiú a  rejtőzött el. Látjátok? Fig eljétek, 
hog  hog a  haladt előre, hog  aztá  eg utatkozzo . A ikor ki t járt az ut áko , a 
tö i szülő il á  azt o dta: - Ne játsszatok azzal a gyerekkel. Semmi közötök ne 
legyen hozzá. Az anyukája nem más, mint egy örömlány. Az apja meg az anyja... Az a 
gyermek már akkor megszületett, amikor még össze sem házasodtak. Az anyja már akkor 
terhes volt vele. Úgyhogy semmi közötök ne legyen hozzá... 
 Lk 2:19,51 
204 Amit Mária gondolt... Együttvéve... Nem számított, hogy a kívülállók mit gondoltak, 
ő a szí é e  forgatta i dezeket a dolgokat. A szí ük e  tartották ezeket a dolgokat. 
Tudták, hogy semmit nem mondhattak az ellen, hogy... Ellene. Isten néha szól az 
emberhez és azt mondja: Maradj nyugodtan. Semmit ne szólj ezzel kapcsolatban.  
205 Voltak már olyan emberek az összejöveteleimen, akik azt mondták: - Ha te a 
Krisztus szolgája vagy, akkor tudod, hogy ez történik ott... Persze, hogy tudom. De mit 
tehetnék akkor, amikor az Úr azt mondja, hogy maradjak nyugodtan és semmit ne szóljak 
erről? 
 A minap egy ember jött oda hozzám, és egy könyvvel kapcsolatban mondott 

ala it, a iről ég é ekkel ezelőtt eszélte . Azt o dta ... 
 Azt mondta az az ember: - Nem értettem meg... 
 Azt mondtam: - Látod ott?  
 Ott volt leírva. Ott volt a dátum és minden, amikor megtörtént az a dolog. Sok 
ember látta ezt abban a könyvben. És azt mondtam: - Eljö  az idő, hog  az eg ik e er 
így tesz majd, a másik pedig úgy! 
 Azt mondta: - Miért e  o dtál erről ala it akkor?  
 Mert annak úgy kellett lennie! 



 Lk 2:49 
206 József azonban máshogy tudta. Tudta, hogy kihez tartozott az a kisbaba. Mária is 
tudta, hog  kihez tartozott. Jézus tudta, hog  ki az Ő At ja. Mit o dott? Az én Atyám 
dolgaival kell foglalatoskodnom.  Ezt mondta az anyukájának. Nem érted, hogy itt van az 
idő szá o ra, hog  az é  At á  dolgai al foglalatoskodja ?  
207 Azt gondolták, hogy az a furcsa kisgyerek... Minden házasságon kívül született 
gyerek különcnek és furcsaságnak számít úgy is, és tessék, itt van. Isten azonban 
elrejtőzik... Fig eljetek. Iste  ol as i e  rejtőzött el, a i a ilág szá ára sze , 
romlottság és törvényszegés volt. Nézzétek meg, hogy Isten egy elhalt mag 
ro lottságá a  rejtőzik el ahhoz, hog  életet hozzo  elő. Értitek ezt? 
208 Iste  elrejtőzik eg  eg szerű kis osó ő e . Eg  átlagos e er e , aki a 

a soráját a hó a alá fogja, eg sókolja a feleségét és a g er ekeit, elköszö  tőlük, és 
el eg . Lehet, hog  Iste  e e  az e er e  rejtőzik el ahhoz, hog  eg selekedje  

ala i ol a  dolgot, a iről az eg házi érsek se it se  tud. Iste  e  tro itál hozzá, 
e  úg  küldi ki azt az e ert. Iste  sak di sőséget kap. Ez i de . Az eg szerűek 

hallják ezt és örülnek. 
 Iste  eg  kisg er ek eg szerűségé e  rejtőzött el, eg  átlagos salád 
eg szerűségé e . Iste . Az eg házi e erek és a ag e erek, az okosak, a zse ik és a 
többiek is mind - a Heródesek a a  az idő e  és a Nérók -, mint átnéztek felette. Isten, 
eg szerűség e  elrejtőz e. G orsa  e jü k to á . 
 Ézs 40:1-4 

 Keresztelő Já os, az Ézsaiás -ben... Átvehetjük ezt, ha akarjátok. Malakiás 3... 
Írjátok fel, ha akarjátok. Ézsaiás 40, tudjátok, a békességet szólja... Ahogy van. Talán jó 
vol a, ha felol as á  itt ezt a részt, ha a  a i időtök. Csak eg  per  erejéig. 
Idelapozunk Ézsaiás könyvéhez, a 40. fejezethez és innen olvasunk. Megnézzük, hogy mit 

o d Ő ost erről. Nézzétek, itt. 
 
 Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet... 
 
 Emlékezzetek rá, hogy ez 712 év. Nézzétek meg, mi van odaírva felül. A próféta 712 
é el a születése előtt eszél Róla. 
 
 Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól az Úr. 
 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, 
hogy ű e eg o sáttatott; hisze  kétszerese  sújtotta őt az Úr keze i de  ű eiért. 
 Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a 
kietlenben a mi Istenünknek! 
 Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon és legyen az 
egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. 
 
 Mal 3:1 

 Micsoda embernek kellett lennie! Most lapozzatok velem Malakiás könyvéhez, az 
utolsó könyvhöz... Az Ószövetség  utolsó prófétájához. A Malakiás könyvében figyeljétek 



meg, hogy Malakiás az utolsó időkről eszélt, tehát ehog  elfelejtsétek, a it o d. 
Malakiás, 3. fejezet: 
 
 Í é, elküldö  é  az é  követe et, és egtisztítja előtte  az útat, és i djárt 
eljö  az ő te plo á a az Úr, akit ti kerestek, és a szövetség ek követe, akit ti kívá tok; 
ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.  
 
 Mt 11:10 
209 Még mindig Jánosról beszél: ...elküldö  aga  előtt a hír ökö et, hog  
elkészítse az utat.  Jézus a Máté 11:10-ben beszélt róla. Azt mondta: Ha be tudjátok 
fogadni, róla szól ez: Íme, elküldöm a hírnökö et az é  or á  előtt...  Így igaz. 
210 Tehát, ahogy mindezek szólnak... Amikor megvolt... 700 éven át kellett várni arra, 
hog  leg e  eg  előfutár, aki az Úr előtt jö  ajd el. A ikor iszo t ő ol a  
eg szerűség e  lépett szí re, az e erek e  is erték fel. Nem vették észre. 
Emlékezzetek rá, hogy egy pap fia volt. Nézzétek csak meg, hogy milyen nevetségesnek 
tű t az, hog  e  kö ette az apja hi atását, hog  e  e t a teológiai iskolá a. Az ő 
munkája azonban túlságosan is fontos volt. 
 Ézs 40:4 
211 Kile  é ese  e t ki a pusztá a, aho a  aztá  prédikál a jött elő. Ne  ették 
észre. Ol a  eg szerű olt. Túlságosa  is eg szerű az ő sillogó ta ultságukhoz, hog  eg  
il e  e er ek higg e ek. A ikor előjött ez az e er, azt go dolták a tö iek 
magukban: - Mit akar ez mondani azzal, hogy minden hegy és halom szálljon alá, hogy 
minden völgy emelkedjék fel és hogy az egyenetlen helyek egyenesedjenek ki? 
 Zsolt 114:4,6; Ézs 55:12 

 Dávid látta ezt és azt mondta: A hegyek úgy szökkennek, mint a kis juhok, a 
falevelek pedig tapsolnak a kezeikkel.  
 Mt 3:2,7,9; Lk 7:8 
212 Hogy-hogy, csak nem megtörtént ez? Egy öreg, szakállas ember, minden tanultság 

élkül, eg  g apjú őrt aga köré köt e ki otorkál Júdea pusztaságá ól, és azt o dja: 
Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Viperák fajzatai, ne gondoljátok 
agatok a  azt, hog  eg  izo os szer ezethez tartoztok. Iste  ezek ől a kö ek ől is 

tud fiakat támasztani Ábrahámnak.  
 - Óh, e  ő az. Tudjuk, hog  e  ő az... 
 Pedig ő olt az! Ő tisztította eg az utat, látjátok.  
 Mt 3:9; Lk 5:8 
213 Ott és akkor lettek egyenessé az egyenetlen helyek. Ott és akkor szálltak alá a 
hegyek és halmok. Ne gondoljátok, hogy Ábrahám a ti atyátok! Ne kezdjetek nekem 
ilyen dolgokról beszél i, ert Iste  ezek ől a kö ek ől is tud fiakat tá aszta i 
Ábrahámnak.  A hegyek és halmok alászálltak. Óh, ez volt az. Igen. Látjátok a 
különbséget? 
214 Ő o dta, hog  ez fog törté i. A ikor pedig az e erek odajöttek, azt 
gondolták: - Óh! Teljesen készek lettek ol a elfogad i őt, ha satlakozott ol a a 
szer ezetükhöz. De a iért íg  jött el, il e  eg szerűe ... Az Ige értel ezésé e  azo a  
mégis alászálltak magas helyek. Nem akarták elfogadni, de alászálltak. 



 Mt 3:7-12; Lk 3:7,9,16 
215 Óh, teljesen egkopasztotta őket! Lerá totta róluk a leplet. Azt o dta: Viperák 
fajzatai! Ti fű e  kúszó kíg ók! Azt o do  ektek, hog  a fejsze a fa g ökerére 

ettetett, és i de  fa, a el  e  hoz g ü öl söt, ki ágattatik és a tűz e ettetik. É  
vízzel keresztellek eg e eteket, de aki é utá a  jö , hatal asa  ála . Ő 
Sze tlélekkel és tűzzel keresztel eg e eteket, és szórólapát a  a kezé e . Ő 

egtisztítja a szérűjét. A ga o áját a sűr e rakja, a pol át egégeti. A ga o át pedig a 
sűr e rakja.  Ámen! 

216 Ekkor lettek egyenessé téve az egyenetlen helyek, de az emberek nem értették 
meg. Pedig pontosan az Ige szerint volt. Pontosan úgy, ahogyan az Ige megmondta. Olyan 
eg szerű olt, és égse  ették észre. Ne  látták eg. Ti e leg etek ol a  akok. Ne 
legyetek olyan vakok. 
 Fig eljetek. Ne  ették észre. A ira eg szerű olt ahhoz képest, a il e ek ők 
elképzeltek egy ilyen személyt, hogy nem vették észre. Tehát mi volt az? Isten, aki az Ige, 
eg szerűség e  elrejtőz e. Ne  eg  kihajtott gallérú pap, a ag  iskolázottságával.  
 Mt 11:7; Lk 7:24,25 
217 Jézus ug a ezt kérdezte eg tőlük. Azt o dta: Mit látni mentetek ki oda?  
Amikor János tanítványai odajöttek. Azt mondta: Mit látni mentetek ki oda? Egy papi 
öltözékbe, finom ruhába felöltözött embert látni mentetek ki oda?  Azt mondta: Egy 
olyan prédikátort?  Azt mondta: Egy ilyet látni mentetek ki oda?  
 Mt 11:8; Lk 7:25 

 Azt mondta: Nem. Az olyanok megpuszilják a kisbabákat, és eltemetik a 
halottakat. Se it e  tud ak a kétélű kardról az élhar a . Ők egy értelmi beszéddel 
áll ak ki eg  Ki a is Clu  pl. Sza adidős Klu  ag  ala i ás elé, tudjátok. Ott 
rendben is vannak. Amikor azonban arra kerül a sor, hogy csatában vegyenek részt, arról 
se it e  tud ak. Ők a királ i paloták a  a ak. Az il e  típusú ünnepeltséggel 
bohóckodnak.  
 Mt 11:7; Lk 7:24 

 Aztán azt mondta: Mit látni mentetek ki oda? Nádszálat, melyet minden szél 
megingat?  Az ember mondhatná... 
 Valaki azt mondaná: - Tudjátok, most az egység-hí őkhöz tartoztok. Ha iszo t 
átjönnétek ehhez a felekezethez, akkor megmondom, mit tennénk: csinálnánk... 
 - Szeri te  át eg ek... Eg  egi gatott ádszál... De e Keresztelő Já os. Ne , 
nem. 
 - Ha átjössz, és szaddu eus leszel, e  pedig farizeus... Vag  ala i ás. Őt se ki 

e  láthatta széltől i gadoz i, Já ost e . Ne , urai ; e , test érek! Őt e . 
218 Azt mondta: Akkor mit látni mentetek ki? Egy prófétát?  Mert prófétának kellett 
lennie annak, aki olyan dolgokat cselekedett. Azt mondta: Most...  
 Ámo 3:7; Mt 11:9; Lk 7:26 
219 Ez volt a prófétáról szóló bizonyság: hogy Isten Igéje volt vele. Az Ige a prófétához 
jön. Azt mondta: Mit látni mentetek ki oda, egy prófétát?  Azt mondta: Igen, úgy van. 
De én mondom nektek, hogy prófétánál is nagyobbat...  Mert az volt. 
 Mal 3:1; Mt 11:10,14; Lk 7:27 



220 Miért olt ő tö , i t eg  próféta? Mert ő olt a szö etség hír öke - bizony az 
volt -, aki az összekötő híd olt a tör é  és a keg ele  között. Ő olt a talpkő a a , 
a iről szó olt. Azt o dta: Ha e tudjátok e i, ő az, akiről a próféta azt ondta: Íme 
Malakiás  elküldö  az é  hír ökö et az or á  előtt, és ő elkészíti az utat eke .  Óh, 

ő a ira eg szerű olt. Iste , is ét eg szerűség e  rejtőz e. 
 Mt 3:12 

 És ézzétek eg, hog  it selekedett ő. A hatal as Krisztus eljö etelét 
prédikálta! Szórólapátja a kezében van. Megtisztogatja az útját. Alaposan megtisztítja az 
ő szérűjét. A sze etet felszedi, kisöpri o a , és egégeti. Íg  igaz. A ga o át pedig 
összeg űjti és a sűr e rakja.  Látjátok, ihletett volt. 
 Amikor pedig Jézus eljött, az emberek arra számítottak... Az összes apostol is egy 
nagy valami eljövetelére számított, tudjátok. Óh, óh! - Óh, Ő el fog jö i. Ne  is lehet 
erről tö et o da i. Baráto , hatal as lesz. El fogja seper i a ró aiakat a föld 
szí éről. A ró aiakat erre küldi, a görögöket pedig arra, amikor eljön... Amikor pedig 
eljött, Ő eg  eg szerű kis e er olt, akit eg ik oldalról a ásikra lökdöstek. Mi olt az? 
Iste , eg szerűség e  elrejtőz e. Óh! 
 Lk 11:20; Jn 8:46; Jn 10:37 
221 Aztán ott állt az üzenete végén, és azt mondta: Közületek kicsoda ítélhet el engem 

ű ért? A it az egész Bi lia o d arról, hog  it teszek ajd... Ha e  seleksze  az 
én Atyám cselekedeteit, akkor ítéljetek el engem. De mit mondtak az Írások arról, hogy 
én megteszem majd, amit ne tettem vol a eg? A ű  a hitetle ség, tudjátok.  Ki soda 

ádolhat e ge ? Ha é  Iste  kezé el űzö  ki az ördögöket, akkor utassátok eg, hog  
ti mit tesztek ezzel kapcsolatban.  
 1Tessz 4:17 
222 Eg szerűség: ég a halál ak is alá etette Magát, de aztá , óh, jött az a hús ét 
reggel! Bizony kiseperte a szemetet, testvérem. Bizony alaposan. A gabona pedig le lett 
pe sétel e a sűr e , ott feküdt a föld e  az örök élettel. Ott feküdt, ár a arra a agy 

apra, a iről eszél i fogu k - az Úr eljövetele -, amikor az az élet életre kel, és mi 
feltá adu k a a  a feltá adás a  és elragadtatu k Ő ele a le egő e, és eg ütt 
összeg űlü k a sűr e . A sze ét pedig kí ül lesz eléget e. A hü el , a el  körülötte 
pró álta őt erre és arra el o i, olthatatla  tűzzel lesz ajd egéget e. Á e ! Óh, 

e ire sodálatos Ő! Ne  ették Őt észre: Iste  eg szerűség e . 
 Mt 3:7,10; Lk 3:7,9 
223 Miért? Hisze  ő az eg házi fogal ak szeri t soha e  is prédikált. Soha. Soha e  
prédikált úg , i t eg  prédikátor. Ha e  úg  prédikált... Iste  eg szerűségé ek a 
szavait használta, olyan kifejezéseket, mint: 'a fejsze ott fekszik', 'fa', 'viperák fajzatai'. 
Nem úgy, mint egy teológiai tanár annak a kornak az egyházi világában, vagy mint az 
istenség egyik doktora, Dr. ez-meg-ez. Nem ezt tette. Hanem úgy prédikált, mint egy 
erdei e er. Fejszékről eszélt és fákról, kíg ókról, és ezekhez haso ló dolgokról. 
Ga o áról, sűrökről, és i de féle il e  dolgokról. Ma talá  úg  go dol á ak rá, mint 
egy utcai prédikátorra, aki egy sámlin állva prédikál. Akkoriban talán a farönkös 
prédikátor - ak e ezték őt, ert eg  farö kre állt fel a Jordá  ellett. Iste  
eg szerűség e , elrejtőz e a ilág öl sessége elől. 
 Mt 11:25; Lk 10:21 



224 Most pedig, nézzük csak... Jézus azt mondta: Hálát adok néked, Atyám. Elrejtetted 
ezeket a ilág öl sei elől, és egjele ted őket a kisg er ekek ek, akik készek arra, hog  
tanuljanak.  Iste , Krisztus eg szerűségé e  elrejtőz e. Iste , Keresztelő Já os 
eg szerűségé e  elrejtőz e, látjátok. Csak ő... Go doljatok ele. Iste  eg szerűség e , 
elrejtőz e a ilág öl sessége elől. 
 Most pedig egy-két percen belül befejezzük, nem akarlak titeket tovább itt tartani. 
 Nézzétek! Álljunk meg csak egy percre. Valami személyes dolog. Gondoljatok bele 
a a az idő e, a el e  élü k. Most ezzel fejezzük e. Go doljatok ele a a az idő e, 
amelyben élünk, látjátok: Isten egy öreg, alázatos kis helyre jön le, ahol élünk. 
Megg óg ítja a etegeket. A gazdagok, a gőgösek és a ag o  ta ultak... - A csodák ideje 
lejárt. Nincs olyan dolog, hogy isteni gyógyítás... 
225 Emlékeztek arra az üzenetre Dávidról és Góliátról, amit ezen a helyen prédikáltam 
akkor reggel, amikor elmentem innen? Azt mondták: - Branham testvér, hogyan fogod 
összehozni mindezekkel a dolgokkal a kinti, kitanult világot? 
 Azt mondtam: - Nem tehetek mást, össze fogom hozni. Isten azt mondta: Menj! 
E i, látjátok. Ez az Ő Igéje. Megígérte. Itt a  az az óra... 
226 ... amikor az az angyal, akit a képen láttok, lejött a folyóhoz azon a napon, 30 évvel 
ezelőtt jú ius a , ag  i ká  ost jú ius a  lesz e ek  é e, és azt o dta: - Amint 
Keresztelő Já os el lett küld e - , ag  ég a ál is tö  e er előtt -, úgy járja 
majd be a te üzeneted a világot... 
227 Emlékeztek a bírálatokra, ha valaki ott volt...? Talán Roy Slaughter vagy még 

éhá a  az itt ülők közül e lékez ek arra a apra. Spe er asszo , ag  ás, aki ott 
volt... Néhány öreg ember tudja, George Wright és még néhányan, látjátok? Tudjátok 
mit? Hogyan volt az? De nem úgy cselekedett? Megcselekedte. Aztán még közben, 
a ikor... Elfordultak tőle és azt o dták: - Ez csak elméleti gyógyítás... Isten pedig 
visszafordult és küldött egy öreg, süket oposszumot, amelyet meggyógyított Isten ereje. 
228 Amikor Lyle Wood-dal és Banks-szel ültünk ott, és tudtuk, hogy Isten bizonyságot 
tett az igazság ellett, a ikor az a kis döglött fürge selle, a íz felszí é  fek ő kis hal... A 
Sze tlélek pedig előtte aló ap szólt. Készült eg utat i ekik az Ő di sőségét, és ezért 
tenni valamit. És aznap reggel, amint ott álltunk, a Szentlélek leszállt arra a csónakra. Én 
pedig felálltam és szóltam ahhoz a halhoz. Ott feküdt a vízen, már egy fél órája döglött 

olt. A kopolt úja és a első részei lógtak kifelé a szájá ól. Ez a hal életre kelt és elúszott, 
ug a ol a  jól, i t a tö i hal. Mi olt az? Iste , eg szerűség e  elrejtőz e. 
 Mt 3:9; Lk 3:8 
229 Iste  ezek ől a kö ek ől is tud fiakat tá aszta i Á rahá ak! Iste  eg tud 
g óg íta i eg  oposszu ot, ag  eg  halat, ag  ár it! Ha Ő előhozza az üze etét és az 
emberek nem hiszik el azt, akkor Isten fel tud támasztani egy oposszumot, ami majd 
elhiszi azt! Iste  fel tud tá aszta i eg  döglött halat, Ő fel tud tá aszta i eg  döglött 
oposszu ot, és Ő ár it képes eg seleked i, a it sak akar! 
 Micsoda feddés ez ennek a nemzedéknek! Amikor megbotránkoznak benne és 
vitatkoznak rajta: - Te nem csináltad ezt és nem csináltad azt... És akkor Isten egy 
eg szerű állatot hozott e a kép e, látjátok. Mi soda feddés! Mi olt az? Iste  
eg szerűség e , eg utat a az Ő ag ságát. Óh! Megfeddte e ől a e zedék ől az 
embereket a hitetlenségük miatt. 



230 Most is úg  go dolkod ak, ahog a  i dig is tették. Az ő elképzelésük szeri t kell 
lennie. - Nos, ha van is olyan dolog, hogy isteni gyógyítás... Mint ahogy egy katolikus férfi 

o dta eke ... Ez az e er ala el ik este eszélt eke  erről, tudjátok... Azt 
mondta, Iris úrról, akit elmentem meglátogatni - az ő fia olt Housto -ban -, azt mondta: - 
Nos, ha ez aló a  Iste től aló ajá dék olt, akkor e ek a katolikus egyházba kellett 
volna eljönnie. 
231 A etodisták azt go dolták, hog  az ő eg házuk a kellett ol a eljö ie, a 
pünkösdiek pedig azt, hogy az övékébe. De egyikbe sem jött el. Jézus Krisztus 
feltámadásának az erejében jött el és (nem jól hallható hel  a szalago , Ő Maga. Íg  a . 
Bizo  Ő íg  selekszik. Csak fig eljétek eg. Ne e gedjétek ezt eltá olod i tőletek. 
Tartsátok ezt a szívetek alatt és emlékezzetek. Ott forgassátok ezeket a dolgokat. Ha nem 
az ő elképzelésük szeri t és e  az ő saját felekezetük ől jö , akkor e  Ő az, látjátok. 
Csak pszi hológia ez, ag  aga az ördög. De e  Iste , ert ha Iste  le e, akkor az ő 
saját elképzelésük szerint jött volna el: - Ahogyan mi értelmezzük ezt... 
 Mt 10:25; Mt 12:24; Mk 3:22; Lk 11:15 
232 Így kellett Jézusnak eljönnie, a farizeusok számára. Így kellett lennie, látjátok. Ha 

ár Iste  küld eg  Messiást, akkor ők i de t kiértel eztek arról, hog  e ek hog a  
kell egtörté ie. És i el áshog a  jött el, akkor ár e  is Ő olt a Messiás. Ő eg  
házasságo  kí ül született alaki olt. Eg  Belze u . Pedig ez olt Iste , eg szerűség e  
elrejtőz e. 
233 Az előfutár ak iztosa  eg  ta ult e er ek kell le ie, hog  az... Nos, eg ... 
Kétség kívül minden nap és minden évben, amikor felszentelték a szolgálóikat és 
kiküldték őket isszióz i, hog  áttérítsék az e ereket és az ő soportjuk a hozzák őket, 
valamennyien azt gondolták: - Ő lesz az az előfutár, aki ajd eljö ... Iste  pedig azt az 
előfutárt a pusztá a  e elte fel, ahol se il e  teológiai iskola em volt, vagy más 
il e  dolgok. Iste  alázatosság a  és eg szerűség e  elrejtőz e. 
234 De ost árju k. Záráské t ég ezt o djuk el: Iste  eg szerű üze eté ek az 
elutasítása, Iste  eg szerű ódjá ak a eg etése az örökre szóló elpusztulást jele ti. 
Tehát il e  ag o ... Mi arról eszélü k, hog  il e  eg szerű ez, az e erek pedig azt 
gondolják, hogy kinevethetik, átnézhetnek rajta és hogy úgy kezelhetik ezt, ahogyan csak 
akarják. De ez az Iste től aló örök el álasztottságot jele ti. 
 1Pét 3:19,20 
235 Akik Nóé idejében haltak meg és nem hallgattak Nóé üzenetére, elvesztek. Jézus 
pedig lement és prédikált nekik a sötétség láncaiban, amikor halott volt, még a 
feltá adása előtt. Ő le e t a pokol a és prédikált a örtö e  lé ő lelkek ek, akik e  
tértek meg Nóé hosszútűrő idejé e , a ikor Iste  eg szerű üze etét eg  eg szerű e er 
hirdette. Jézus lement hozzájuk és azt mondta: - Nóé prédikált arról, hogy itt leszek majd, 
és itt is vagyok... Így igaz. 
 Jn 6:31 
236 Akik nem hallgattak annak a prófétának az üzenetére, a Mózesére, amikor a 
pusztá a  olt és kapott Iste től... Megfelelőe  izo ságot tett róla eg  tűzoszlop, aztá  
ki ezette őket a pusztaság a , és aztá  égis eg  szer ezetet akartak létrehoz i előle. 
Elvesztek és valamennyien meghaltak ott a pusztaságban, két ember kivételével, akik 



Józsué és Káleb voltak. Itt pedig a farizeusok annyira vakok voltak, hogy nem értették 
meg ezt, és ezért visszatekintve azt mondták: Atyáink mannát ettek a pusztában.  
 Jn 6:49 

 És Jézus azt mondta: És valamennyien meghaltak.  
237 Látták Iste  di sőségét. A ilágosságá a ... A ilágosság a  jártak. A tűzoszlop 

ilágosságá a  jártak. A tűzoszlop erejé ek a jele lété e  jártak. Ol a  hel eke  e tek 
keresztül, a el eket a Sze tlélek készített elő szá ukra, hog  ott e je ek. Azt a 

a át ették, a el ről Iste  go doskodott, és a el  az ég ől szállt alá. És ezek az 
emberek vesztek el és mentek a pokolba. Mindegyikük halott. Ha azt a szót veszitek, az 
eg e lő az Iste  jele lététől aló örök el álasztottsággal. Azok az e erek mind halottak. 
Értitek? 
238 Mindenki elkárhozott, aki megtagadta Jézust. Értitek, mire gondolok? Megtagadni 
Iste ek azt az eg szerűségét... Ezt e  lehet sak a i al eli téz i: - Hát hibát 
követtem el... Nem lehet ezt tenni! Isten nem úgy veszi azt. Örökre elkárhozunk! Úgyhogy 
jo a  tesszük, ha elgo dolkozu k ala iről. Az iztos. Kell, hog  Iste  egfelelőe  
azo osítsa azt a dolgot. Ha pedig té leg az, akkor az az Ő Igéje. Óh, i t azok az 
emberek, akik a maguk idejében elutasították Mózest, elutasították Illést, elutasították 
Keresztelő Já ost, elutasították Jézust... 
239 Hadd mondjak csak el nektek egy apró dolgot, és aztán... Remélem, hogy nem 
leszek nagyon bántó. Nézzétek. A minap Houston-ba, Texas államba hívtak engem, hogy 
próbáljak megbocsátást kieszközölni... Összehívtam néhány embert és prédikáltam egy 
üzenetet ott, hogy az emberek aláírjanak egy megbocsátó nyilatkozatot annak a 
fiatalembernek és fiatal lánynak a számára, akik bajba kerültek, tudjátok. Gondolom, 
hogy az újságban is olvastatok róla. Ez a fiatalember volt Iris úr mostohafia. 
240  Iris úr fényképezte le az Úr angyalát azon a képen, amit ott láttok. Egy római 
katolikus ember, a felesége pedig zsidó. Elvette feleségül azt a zsidó lányt. Nem beszéltek 
egymás között a vallásról, vagy más ilyen témákról. És a Douglas Stúdiót pedig Ted 
Kipperman vezette, aki szintén vele együtt dolgozott. 
241 Aztá  eljött oda, ahol a aptista g ülekezet ől Best úr - illetve Dr. Best - rázta az 
öklét Bos orth test ér orra előtt és eglo ogtatta a fé képet azt mondva: - Most erről 
is csináljon egy fényképet... Azt mondta: - Meg úzo  ezt az örege ert, és a őrét 
felakasztom a dolgozószobámba, az isteni gyógyulásról való emlékként... 
242 Mielőtt el e te  Housto -ba, Texas államba, az Úr Isten mondta nekem, hogy 
menjek el oda, és az Úr nevében voltam ott. És mindannyian tudjátok, hogy milyen 
dolgokról szólt a ita, és hog  ik erültek fel. Ol astatok erről a kö ek e  és  ás 
dolgok a , és ost erről olt szó. Az ap este pedig pró áltak alázatosak le i, és azt 
mondták: - Hiszen ez csak egy csoport tudatlan ember... 
 Dr. Best azt mondta: - Ne  ások ők, i t eg  soport tudatla  e er... Azt 
mondta: - Nincsenek olyan emberek, akik hisznek az isteni gyógyulásban és ezekben a 
dolgokban. Ez az egész csak emberi ráhatás! 
243 Ne  tudták, hog  Iste  olt az, eg szerűség e . Azt o dták: - Hiszen az az ember 
még csak középiskolába sem járt... Dr. Best mindenféle tudományos fokozatokat 
villogtathatott, és azt gondolta, hogy úgyis sarokba szoríthatja Bosworth testvért. Amikor 
viszont az Igére került a sor, messze fel sem ért vele. 



 Bos orth test ér tudta, hog  hol áll. A g ülekezeté ől az itt ülő e erek közül 
sokan ott voltak azon a vitafórumon. És ott volt Dr. Best, aki csak annyival intézett el 
bennünket, hogy mi csak egy csoport tudatlan ember vagyunk. Azt mondta: - A józanul 
gondolkodó emberek egyáltalán nem hisznek ebben... 
244 Bosworth testvér azt mondta: - Egy pillanat... Azt mondta: - Hányan tudnak ebben 
a városban... Akkor este a 30 ezren  ültek ott közöttünk. - Azok közül az emberek közül, 
akik ezekbe a nagy, remek baptista gyülekezetekbe járnak, hányan tudják orvosi 
jelentéssel igazolni azt, hogy Isten ereje által gyógyultak meg azóta, hogy Branham 
testvér ebben a városban van? Álljanak fel ezek az emberek... És 300 ember felállt. Azt 
mondta Bosworth testvér: - Ehhez mit szólnak? 
 Ott olt. Iste  eg szerűség e  elrejtőz e. Aztá  azt o dta Dr. Best: - Hozzátok elő 
azt az isteni gyógyítót. Hadd lássam meg, hogyan hipnotizál valakit, és aztán hadd nézzem 
meg azokat az embereket egy év múlva is... 
245 Ott volt Ted Kipperman és Iris úr, az az ember, aki a fényképet készítette. Azt 
mondta: - Bra ha  úr e  ás, i t eg  hip otizőr. Látta  eg  asszo t, aki ek gol ás 
volt a torka... És aztán azt mondta: - Hipnotizálta azt az asszonyt. Másnap beszéltem az 
asszonnyal, és már nem volt golyvás a torka... Azt mondta: - Az az e er hip otizálta őt... 
246 És eg szerűe  kigú olt e ge . Mo dta, hog  alaki ek ki kelle e e ge  üldöz ie 
a városból, és hogy az a valaki ő le e, és ég ás il e  dolgokat... Nag  etűs ikk lett 
e ől a Housto  Napló első oldalai . 
 Én pedig egy szót sem szóltam. Azért voltam ott, hogy az én Atyám munkáját 

égezze , és ez i de : hog  az Igé el aradjak. Ő odaküldött e ge , és ez az Ő dolga. 
 Ézs 53:5; 1Pét 2:24 
247 Aznap este, amikor elmentem oda, azt mondtam: - Én nem vagyok isteni gyógyító. 
Nem vagyok az... Azt mondtam: - Ha bárki ezt mondja rólam, az téved... Azt mondtam: - 
Nem akarom, hogy isteni gyógyítónak hívjanak engem... Azt mondtam: - Ha Dr. Best itt az 
üd össégről prédikál a, akkor ő se  akar á, hog  őt eg iste i üd özítő ek hí ják... Azt 
mondtam: - Én pedig hirdetem az isteni gyógyulást, és nem akarom, hogy isteni 
g óg ító ak hí ja ak e ge . Ő pedig azt o dja, hog  ő e  eg  iste i üd özítő. 
Természetesen nem az. Én sem vagyok isteni gyógyító, azonban: Az ő se ei e  
gyógyultunk meg.  Én erre mutatok rá, látjátok... 
 És így... - Ez badarság... Tudjátok, így járkált körbe. 
248 Azt mondtam: - De hogyha Isten jelenléte és Istennek ez az ajándéka - Istennek ez 
az angyala -, a  egkérdőjelez e, azt izo íta i lehet... Körül elül akkorra pedig ár 
ott jött, forgószélként alászállva. Azt mondtam: - Ne  kell, hog  é  eszéljek ost, Ő ár 
szólt értem... Kimentem. Elmentem... 
249 Houston pedig egy nagyváros, az ország egyik legszebb városa. Amikor azonban a 
minap ott jártam, gusztustalan volt ránézni is arra a városra. Az utcák koszosak voltak... A 
város kocsmái ott sorakoztak végig a Texas sugárúton. Én pedig bementem a Rice 
Hotelbe, ahol a filmcsillagok szálltak meg. Lementem az alsó szintre, a kávézóba. 
Pattogzott le a plafo ról a akolat, a űa ag urkolat fel ált a padlóról, és i de  
sze es és koszos olt. És a prédikátorok között is ol a  zűrza ar uralkodott, a il e  
még soha ne  olt, és a il e ről ég soha élete e  e  is hallotta ! 



250 Miért? Mert a ilágosság egtagadása eg e lő a sötétség e  járással. Ott ül ek a 
g er ekeik a halottak sorá a . Úg , i t a ikor Iste  lejött, és az eg szerűség 
megmutatkozott és elutasítást kapott. Aztá  Iste  eg utatta Magát eg szerűség e . 
És aztán ott készült el az a fénykép, ami aztán az egész világon végigsöpört. Még a 
tudósok is azt o dták, hog  ez az eg etle  ter észetfeletti lé , a el ről az egész 
világtörténelem során valaha is fénykép készült, és az a kép ki van rakva Washington D.C. 

áros a , a Vallásos Mű észetek Csar oká a . Ott a : a eg il á ult eg szerűség. 
Iste  eg szerűség e  elrejtőz e, és aztá  eg utatkoz a. 
251 Isten tehát elrejtette Magát Krisztus halálában, azonban megmutatta Magát a 
feltámadásban. Óh! És így tovább, lehet... És nincs vége. Csak mondjuk tovább... De itt 
vagyunk, látjátok. Megtagadni, hogy kimondjuk azt, hogy napfény van, annyit jelent, mint 
le e i az alagsor a és e suk i a sze ü ket a fé  elől. Így igaz. 
252 És e lékezzetek rá, hog  sakis úg  té edhetü k, ha először a hel es dolgot 
tagadjuk meg. Ha pedig megtagadod, hogy kinyisd a szemedet, akkor sötétségben fogsz 
él i. Ha egtagadod, hog  ézzél, akkor it fogsz lát i? Fig eljétek az eg szerű dolgokat. 
Az apró dolgok azok, amiket elvégezetlenül hagyunk, nem pedig a nagy dolgok, amiket 
próbálunk megcsinálni. Óh! 
 Figyeljetek ide. 
 Mt 11:10 
253 Hadd mondjam el nektek. A Mt 11:10-ben azt mondta: Ha e tudjátok e i, ő az. 
Ő az, aki előtte  lett elküldve.  Ez olt az eg szerűség. 
 Mt 16:21 

 Eg  apo  azt kérdezték Tőle: Miért mondják az írástudók, hogy...  
 Mt 17:22,23; Mt 20:18,19; Mk 8:31; Mk 9:31; Lk 9:22; Lk 18:33 
254 Azt mondta: Az ember Fiának Jeruzsálembe kell mennie. Elmegyek oda és 

ű ösök kezére adnak majd engem, és megölik az ember Fiát. Meghal, aztán a harmadik 
napon újra feltámad.  Azt mondta: Ne beszéljetek senkinek sem a látomásról ott fent.  
 Mt 17:10; Mk 9:11 
255 Az apostolok pedig... Csak gondoljatok bele! Az apostolok, akik Jánossal jártak, akik 
vele beszéltek, vele ettek a pusztában, leültek a folyóparton és azt mondták: Miért 

o dják azt a ta ítók, hog  először Illés ek kell eljö ie? Azt o dod, hog  téged 
fognak keresztre feszíteni, hogy te fogsz feltámadni, hogy te vagy a Messiás és hogy te 
ülsz a trónra. Akkor miért mondják az írástudók...? Az Írások azt mondják... Az Írások 
eg értel űe  o dják, hog  ielőtt a Krisztus eljö , Illés ek kell először eljö ie.  
 Mt 17.12; Mk 9:13 

 Ő azt o dta: Ő ár eljött, és ti e  ismertétek fel.  Tehát ki volt az? Pedig 
tanítványok voltak! 
 Mt 17:10; Mk 9:11 
256  Egy kicsit bántó leszek most, de nem akarok... Most egy-két percig, hogy 
bizonyosan megértsétek. Hallotok engem? Nézzétek. Miért...?  Azok az emberek, akik 
Krisztussal jártak: Miért o dják azt az írások, hog  elő  Illés ek kell eljö ie?  És ők 
Keresztelő Já os kö etői oltak, és ég sak fel se  is erték őt. Miért mondják az 
írások...?  A tanító. Értitek, mire gondolok? Miért o dják az írások, hog  elő  Illés ek 
kell eljönnie?  Azok a ta ít á ok, akik Keresztelő Já ossal jártak: Miért mondják azt az 



írások, hog  eki kell először eljö ie, és i de  dolgot hel reállíta ia?  Ő egtette, eg  
fél tucat embernek, és ez volt minden. Ennyinek kellett elfogadnia azt. Enn iről olt 
elrendelve, hogy megértsék azt. 
 Mt 17:12; Mk 9:13 
257 Jézus azt mondta: Ő ár eljött, és ti e  is ertétek fel. De po tosa  egtette 
azt, a it az írások o dtak, hog  ajd egteszi. Hel reállította őket, i d ájatokat, 
akik elfogadtatok engem és hisztek e e . Ő po tosa  azt selekedte, a iről az írások 
azt mondták, hogy cselekedni fogja. És vele is pontosan azt tették meg, amit az írások 

o dtak, hog  ajd te i fog ak ele. Ő ár eljött, és ti e  is ertétek eg.  
258 Készen álltok? Egy kicsit szeretnélek megdöbbenteni benneteket. Az elragadtatás 
ug a íg  lesz. Ol a  eg szerű lesz - kétség kívül ehhez lesz hasonló -, hogy az elragadtatás 
megtörténik egy napon, és senki sem fogja észrevenni azt. 
259 Ne álljatok most fel, hanem tanulmányozzátok ezt csak egy percig. Most már 
té leg efejeze . Az elragadtatás ol a  eg szerűe  törté ik ajd eg, hog  eg szer 
csak az ítélet lesz majd, és az emberek meglátják az ember Fiát és azt mondják: - Nem úgy 

olt, hog  először ez-meg-ez...? Nem úgy volt, hog  először elküldetik hozzá k Illés? És 
e  úg  olt, hog  először lesz az elragadtatás? 

 Jézus azt mondja majd: - Ez már megtörtént, és ti nem is vettétek észre... Isten 
eg szerűség e , látjátok. 
260 Most ezen a héten nagyon mély tanításokba megyünk bele ezzel kapcsolatban. 
Figyeljetek. Az elragadtatás lesz... Annyira kevesen lesznek abban a Menyasszonyban. 
Nem lesz... Látjátok, hogy a tanítók hogyan értelmezik ezt? Nagy táblázataik vannak, és 
mutatják, hogy 10 millió ember ragadtatik el. Ha metodista prédikátorról van szó, akkor 
mind metodisták. Ha pünkösdi a prédikátor, akkor mind pünkösdiek. És még csak fel sem 
érhetik ezt a dolgot. 
261 Talán csak egy ember megy majd el Jeffersonville- ől, sak eg  e er fog 
hiányozni. Azt mondják: - Nahát, te nem is... A többiek nem veszik észre. Talán csak egy 
ember megy el Georgia államból. Talán csak egy ember megy el Afrikából. És mondjuk, 
hog  sak  ost élő e er lesz e e az el áltozás a . 
 Jel 20:8 
262 Most e  a g ülekezetről a  szó, ha e  a Me asszo ról. Nem a gyülekezet ez, 
ha e  a Me asszo . A g ülekezet ezrekkel jö  ajd elő. de az a kö etkező 
feltá adás a  a . Ők e  él ek ajd az ezeré es királ ság a , látjátok. A 
Menyasszonyban viszont... Ha most, ebben a percben 500 ember hagyná el a földet, a 
világ egyáltalán tudomást sem venne róla. 
 Mt 24:37,40,41; Lk 17:26,34,36 
263 Jézus azt mondta, hogy egy ember lesz az ágyban: Egyet felveszek, a másikat lent 
hagyom.  Ez éjszaka a . Kette  lesz ek a ező , a föld ásik félteké : Egyiket 
felveszem, a másikat lent hagyom.  És: Amint Nóé idejében volt, úgy lesz az ember 
Fiának eljövetelekor is.  
264 Gondoljatok bele! Minden olyan átlagosan fog elmozdulni, amennyire csak lehet. 
Egy fanatikus üzenet hangzik el, aztán már csak azt vesszük észre... - Ez a prédikátor 
el e t alaho á. És soha e  tért issza. Valószí űleg adász i e t az erdő e. 
Eg szerűe  sak e  tért issza tö é... 



 És: - Ez az ember elment valahová... 
 - Tudjátok, mi történt? Azt hiszem, hogy azt a fiatal lányt biztosan elhívták 
valahová, tudjátok. Valaki iztosa  el itte agá al azt a lá t, egerőszakolta és aztá  a 
fol ó a do ta. Ő olt... 
 Senki... Fele ennek. 99 minden... Talán mondhatjuk, hogy minden 100 millió 
e er ől eg  tud ajd ár it is erről, ha sak alaki e  is eri... Azt o dják: - Nahát, 
nincs meg a lány. Nem értem. Soha nem ment még így el. Nem... 
265 És amikor arról van szó, hogy a sírok megnyílnak, hogyan nyílnak meg a sírok, 
a ikor...? Ni s idő  rá, hog  ele e jek e e, a it pedig akarta  ol a. Akkor kell 
majd vennem... Csak hog  eg utassa  ektek Iste  eg szerűségét. És i daz, a i az 
emberben van, a kalcium, a hamuzsír és minden más... Mindaz az anyag, ami az 
e er e  a , pusztá  eg  e őka ál i e iség. Íg  igaz. És a it ez tesz, az az, hog  
visszafakad a lélekbe és az életbe. 
 1Tessz 5:2; 2Pét 3:10; Jel 3:3; Jel 16:15 
266 Isten csak szól, és aztán jön az elragadtatás. Nem arról van szó, hogy kimegyünk 
oda, hogy az angyalok lejönnek, kiásnak egy sírt és hogy egy régi holttestet emelnek ki 
o a . Mi az? Először is ű ől született. Azo a  a  eg  új, a i a ak a 
hasonlatosságára lett megteremtve. Nem, látjátok. Ha ez van meg nekünk, akkor újra 
meghalunk. Senki... Azt mondjátok: - A sírok megnyittatnak. A halottak kijönnek onnan... 
Ez lehet, hogy igaz, de nem úgy lesznek megnyitva, ahogyan ti mondjátok, hogy lesznek. 
Íg  a , látjátok. Ne  ol a  lesz. Az eg  titok lesz, ert Ő azt o dta, hog  úg  jö  ajd 
el, mint éjszaka a tolvaj. Ezt már megmondta nekünk. 
267 Lesz az elragadtatás, aztá  lesújt az ítélet: ű , jár ányok, betegség és minden. Az 
emberek pedig a meghalásért fognak kiabálni, hogy kikerüljék az ítéletet. - Uram, miért 

a  rajtu k ez az ítélet, a ikor azt o dtad, hog  az elragadtatás lesz először? 
 Ő azt o dja ajd: - Az elragadtatás már megvolt, és ti nem vettétek észre... Isten, 
eg szerűség e  elrejtőz e. Óh! 
268 Rendben. - Már egtörté t, és ti e  ettétek észre... Miért e  hisz ek a hí ők 
az Ő eljö etelé ek eg szerű jelei e ? Az e erek i de féle dolgokra szá íta ak, 
a ikről az Ige eszél: és a hold majd lemegy... Délben lemegy majd a nap, és mindenféle 
ilyen dolgok lesznek. 
269 Óh, ár sak le e... Itt a ak ála  a jeg zetei  erről, hog  eg utassa , ik 
ezek a dolgok. A pecsétek feltörésekor ezen a héten majd úgyis beszélek róluk. Tehát ott 
van, már éppen megtörtént, és ti nem is vettétek észre. Figyeljétek meg, hogy így van-e. 
Lássátok meg, hogy az Úr angyala feltöri majd számunkra azokat a pecséteket. 
E lékezzetek rá, hog  az a hét titokzatos e dörgés pe sételi le őket. 
270 Miért nem hisznek az e erek eg  soport alázatos e er eg szerű 
eg szerűségé ek, és Iste  ha gjá ak és jelei ek? Miért e  tud ak hi i ezek ek? 
Ahogyan mindig is volt: Isten igaz Igéje megmutatkozik. Az emberek túl okosak és túl 
ta ultak ahhoz, hog  az írott Ige eg szerű formájának higgyenek. A saját értelmezésüket 
akarják hozzátenni. - Ez nem ezt jelenti... - Ez nem azt jelenti... Pedig igenis azt jelenti. 
 Figyeljetek. Elmondhatom ezt most gyorsan? Még azokat a látomásokat is annyira 
félreértik, amiket itt ad Isten. Ezért halljátok, amiért a kazettákon azt mondom: - Azt 
mondjátok, amit a kazetta mond. Azt mondjátok, amit a látomás mond... 



271 Ha teljesen éberek vagytok, akkor megláttok valamit. Remélem, hogy nem kell a 
kezemben tartanom ahhoz, hogy megmutassam nektek. Itt van. Már a végén járunk. 
Ige , urai . Az okosak és a kita ultak le arad ak róla. Az eg szerű láto ás: a ikor 
ol a  eg szerűség e  er ek kijele tést, hog  az eg szerűe  el eg  az e erek feje 
felett. 
272 Mivel láttam a látomást és mindent elmondtam nektek arról, amikor ott fent 

adásztu k... Tudjátok, ez eg szerűe  eg otrá koztatta az e ereket. És Iste  
pontosan ezért a célért küldte fel oda. Aztán visszajött és meg is magyarázta azt- 
megmutatva az anyukám elmenetelét és az ehhez hasonló dolgokat -, isszajött, és előre 
el o dta. Aztá  pedig i de  úg  törté t, ahog a  Ő o dta, hog  ajd lesz. 
 Jn 1:22,23 
273 Mégis, Isten kiment oda és vallást tett róla. Azt mondta: Én nem a Messiás vagyok, 
hanem a kiáltó szó a pusztában.  
 

 Mt 17:10; Mk 9:11 
274 Aztán ugyanezek a tanítványok azt mondták: Miért o dják az írástudók… Miért 
ta ítják az írások, hog  elő  Illés ek kell eljö ie?  Iste  eg szerűsége el eg … 
Eg szerűe  el eg  az e erek feje felett. 
 Hadd mondjam még ezt el, aztán befejezem. Isten segítségével tényleg úgy lesz. 
Látjátok, bontsuk csak ki ezt a dolgot. Sajnálom, hogy csak mondogatom nektek, hogy 
mindjárt befejezem, és aztán meg nem fejezem be. Sajnálom, hogy itt tartalak 
benneteket. Már csak egy pár óra van hátra, aztán újra jöhettek vissza ide. 
275 Nézzétek. Veg ü k eg  eg szerű ti ta seppet. Mi de ek a  ala i élja. Ti is 
eg  élért g űltetek itt össze a délelőtt. Nálatok étkeze , Charlie. Nellie, te főztél 
nekem, egy célért. Mindennek van valami célja. Ez a gyülekezet egy célért lett kiválasztva. 
Semmi sincs cél vagy ok nélkül. 
276 Veg ü k sak eg  eg szerű ti ta seppet. Hallotok e ge ? Veg ü k eg  eg szerű 
tintacseppet és nézzük meg. Mi az? Egy tintacsepp. Honnan jött? Rendben van. Vegyük 
ezt a tintacseppet. Mondjuk, hogy fekete tintáról van szó. Annak a tintának van valami 
célja. Le tudja írni, hogy megbocsátást nyertem, felmentést a büntetésem alól. Le tudja 
ír i a eke  szóló eg o sátást a halálítélet elől. Íg  a ? Le tudja ír i a Já os : -ot és 
meg tudja menteni a lelkemet (soul), ha elhiszem azt. Így van? Vagy pedig alá tudja írni a 
halálos ítéletemet, látjátok. El tud ítélni engem a vádlottak padján. Van valami célja. Így 
van? 
277 Nézzük csak meg ezt a kis tintacseppet, és lássuk meg, honnan jött. Tehát tintáról 
van szó. Veg i a agokat raktak össze és ás dolgokat, a íg égül ti ta lett előlük, 
méghozzá fekete tinta. Ha a ruhádra cseppented, ott lesz egy tintafolt. Azonban az ember 
g ártott eg  ol a  a agot, a it fehérítő ek e ezü k. Ti asszo ok, hasz áljátok a 
Clorox-ot, ezt a fehérítőt. Nos, eszek eg  ti ta seppet és ele seppe te  eg  flako  
fehérítő e. Mi törté t a ti tá al? Látjátok? Miért? Mert az e er fehérítőt g ártott. A 
fehérítőt feltalálták és leg ártották. Ol a  eg szereket raktak össze e e, a ik a ira 
fel o tják a szí es a agokat, hog  eg szerűe  lát i se  lehet őket. 
278 Ez a fehérítő rész e  íz ől áll. A íz eg jele a H2O, ami a hidrogént és az oxigént 
jelenti. Mind a hidrogén, mind az oxigén veszélyes robbanóanyagok. És aztán a hidrogén 



és az oxigén tulajdonképpen hamu. Valójában hamu. Így igaz. Vegyi égéstermékek, vegyi 
ha ua agok. Ha összerakjuk őket, izet kapu k. Ha fel o tjuk azt, akkor pedig 
hidrogént és oxigént. És menjünk csak vissza tovább. Miközben ebbe belemegyünk, 

eg ü k… 
 Nem tudo … Lehet, hog  eg észek is ül ek itt. Ne  o da á  ezt íg  el, ert 
talán vegyészek is hallgatják, amit mondok. Nem tudom a képleteket, csak a magam 
alázatos módján szeretném elmagyarázni ezt a dolgot. És bízva abban, hogy Isten kijelenti 
Magát benne. 
279 Nézzétek. Azt a ti ta seppet ele seppe tette  a fehérítő e. Mi törté ik? A 
fekete folt azo al eltű ik. Ne  tud á k újra egtalál i, ha eg kelle e keres ü k. 
Eltű t. Soha tö é e  látjuk. Mi törté t? Ne  látjuk, hog  ár i is feljö e előle. 
Nem. Miért nem? Mert felbomlott. A tudomány ezt úgy fogalmazza meg, hogy visszatért 
az eredeti savaihoz. 
280 Mi ől jöttek a sa ak? Látjátok? Nos, azt o djátok: - A savak bizonyos dolgokból 
szár az ak… Re d e . Mo djuk, hog  a gázok hozták létre a sa akat. Ho a  jöttek a 
gázok? Nos, erre azt mondjuk, hogy a gázok molekulákból álltak össze. Honnan jöttek a 
molekulák? Az atomokból. Honnan jöttek az atomok? Az elektronokból. Honnan jöttek az 
elektro ok? A koz ikus fé ől. Értitek? Ez ár eg  eg ész is eretét is eghaladja. Ha 
pedig eg  a agról a  szó és eg  tere tett dologról, akkor a ak eg  tere tőtől kell 
származnia. 

 Zsolt 37:23 
281 Tehát nem véletlenül ültök itt. Nem véletlenül tartalak itt benneteket 12:30-ig vagy 
13:00-ig. Az igazak lépteit az Úr igazgatja. Értitek? Valami oka van ennek. Valami oka van 
annak, hogy hisztek. És valami oka van annak, ha nem hisztek. Éppen úgy, mint a tintával 
kapcsolatban. Bontsuk csak ezt ki. 
282 Mo djuk, hog  az első dolog, a ikor issza eg ü k… Vissza eg ü k egésze  a 
molekulákig. Vesszük a molekulákat, mondjuk az 1-es molekulát szorozva a 9-es 
molekulával, aztán a 12-es molekulával. Ha a 11-es molekuláról lett volna szó, akkor a 
ti ta piros szí ű lett ol a. A -es kellett ahhoz, hogy fekete legyen. Aztán ezt lebontjuk 
az atomokig. Ez mondjuk a 9-6-os atom volt, plussz a 4-3-as ato , hog  eg e lő leg e  a 
16-11-es atommal. Ha a 16-12-es ato  lett ol a, akkor lila szí ű lett ol a a ti ta. Aztá  
tovább bontjuk le. 
283 Ez azt mutatja, hogy volt ott valami, amivel már az egész elkezdődött. Ezt a józa  
ész mondja. Ez egy megalkotott, teremtett dolog, tehát kell, hogy legyen egy alkotója is. 
Eg  tere tőtől kell szár az ia. Aztá  pedig ez az a ag eg lett határoz a, és ezek e a 
külö öző… A tudo á  e  képes e i a B -szor 12-es atomot, szorozva ezt 14-gyel, 
aztán szorozva ezt bármennyivel is. Ezt Istennek kellett elvégeznie. Aztán amikor ez az 
egész le van bontva addig a pontig, hogy már atomokról lehet szó, akkor képes a 
tudomány arra, hogy elkezdjen hozzáérni ehhez a dologhoz. 
 Aztán amikor már a molekulákról van szó, akkor egy kicsit még jobban átlátják. 
Aztá  a ikor ég tö ről a  szó, a ikor ár a eg i a agok ál járu k, akkor ezeket 
összekeverik. 
284 A ikor az e er, ielőtt étkezett… Most ár efejeze , de ehog  
lemaradjatok erről! A ikor az e er étkezett, el álasztotta agát Iste től. Eg  ag  



szakadék túloldalára került át, és meghalt azon az oldalon. Elment, és nincs számára 
visszaút. Pontosan. Nincs számára út, hogy visszatérjen. Amikor viszont az ember ezt 
tette, Isten elfogadott egy helyettest. Ez a helyettes egy bárány volt, vagy egy kecske, 

ag  eg  juh, ag  ala i ás a ér iatt, a iről Ádá  eszélt… Illet e a iről Á el 
beszélt a szakadék túlsó oldalán. 
285 Azon az oldalon az ember Isten fia. Isten leszármazottja. A föld örököse. Uralni 
tudja a ter észetet. A sza á al tud létezésre hí i dolgokat. Hisze  ő aga is eg  
tere tő. Iste  eg  leszár azottja. 
286 A ikor iszo t át e t a szakadék túloldalára, el álasztotta agát ettől a 
fiúságától. Természete szeri t ű ös. A Sátá  kezé e , és a Sátá  ural a alatt a . Iste  
pedig a vér vegyi anyagainak áldozatát vette. A bikák és kosok vére azonban nem vette el 
a ű t, pusztá  eltakarta azt. 
287 Ha van egy piros folt a kezemen, és azt eltakarom egy fehérrel, attól a piros folt 

ég i dig ott a . Látjátok, ég i dig ott a . Iste  iszo t küldött a Me ől eg  
fehérítőt a ű re. Ez az Ő saját Fiá ak a ére olt, hog  a ikor a i eg allott ű ü k 

ele seppe  Iste  fehérítőjé e, akkor sak pró áljuk eg újra egkeres i azt! A ű  
szí összete ői issza e ek a köz e járóko  keresztül és égig az idő  át, hog  
eljussanak addig, hogy szembeálljanak a vádlóval, a Sátánnal, és rátapadjanak az ítélet 
napjáig. 
288 Mi történik a fiúval? Újra tökéletes közösségbe kerül az Atyával, aki ott áll a 
szakadék túlsó oldalá  és eg általá  e  e lékezik a ű eire. Soha tö é... Sehol se i 
sze foltot ag  fehérítőt e  lehet lát i! Ő sza ad! Hallelujah! Éppe  úg , i t a 
Clorox... Az a tinta soha többé nem lehet tinta, mert felbomlott és visszaküldetett! 
289 És a ikor a eg allott ű  eg allásra kerül és ele ártják... Az ol a  férfi ál 
vagy asszonynál, akik megmártóztak Jézus Krisztus vérében, az az összes tünetet megöli. 
És a ű  i de  eg es olekulája issza eg  az ördöghöz és rajta marad az ítélet 

apjáig, a ikor elérkezik az ő örök égállo ása, hog  ele leg e  et e a tüzes tó a. A 
szakadék pedig áthidalttá válik, és még csak megemlékezés sem lesz róla soha többé. Az 
e er pedig egigazulta  állhat ott, Iste  fiaké t. Eg szerűség. 
290 Mózes. A bikák és kosok vére alatt, az Isten Igéjében való megvallásával vette Isten 
ezt az eg szerű e ert, és a saját sza ait adta a szájá a. És e izo ította, hog  Jeho ah 
szolgája volt, mert amikor kiment oda, akkor Jehovah szólt hozzá látomáson keresztül. 
Előre e t, és ki újtotta a karját kelet felé. És ost e lékezzetek rá, hog  Iste  szólt 
hozzá. Isten gondolata ez. Isten az embert használja. Isten szólt hozzá. Így igaz. 
 Azt mondta: Me j és e eld fel a kezed e  lé ő otot kelet felé és ondd azt: - 
Böglyök!  
 2Móz 8:21-24 
291 Mózes pedig - a kecskék és juhok vére alatt - kiment oda, felvette azt a botot és a 
karját kelet felé nyújtotta. Így szól az Úr, legyenek itt a böglyök!  Egy böglyöt sem 
hallott. Visszament. Már kimondta. Egy gondolat volt az, most pedig ki lett mondva. 
Kifejezésre jutott. Az volt Isten Igéje akkor. Egy emberi lény szájába lett adva: egy 
eg szerű e eré e, a ikák és kosok ére alatt. 
292 Aztá  ár sak az látszott, hog  először eg  zöld ögöl  kezdett el körözget i ott. 
Aztán pedig négyzetméterenként vagy 5 kg bögöly lehetett. Mi volt az? Isten Igéjét 



ki o dta Mózes, a tere tő. Mert a ér alatt Mózes Iste  jele lété e  olt, és a sza ai 
nem a saját szavai voltak. 
 Jn 15:7 

 Ha bennem lakoztok és az én beszédeim bennetek, akkor kérjetek, amit csak 
akartok, és megadatik az néktek.  Hol áll a ti gyülekezetetek? 
 2Móz 8:5 
293 Legyenek békák!  Egyetlen béka sem volt az országban. Nem telt bele egy óra, és 

 éter agasa  lepték e a ékák a hel eket. Mi olt az? Iste  olt, a tere tő, aki eg  
eg szerű e er e  rejtőzött el. 
294 Szeret ék ala it egkérdez i tőletek. Ha a ikák és ke skék érét hasz álták 
fehérítőké t - ami csak eltakarni tud -, és az e er ettől ol a  hel zet e került, hog  
szólhatta Iste  tere tő Igéjét és hog  ögl öket hí hatott létezésre; akkor iért 

otrá koztok eg a ál a fehérítő él, a i Jézus Krisztus ére, aki eg  ókust ag  
valami mást képes létezésre hívni? 
 Mk 11:22 
295 Ne teg étek! Ne otrá kozzatok eg az eg szerűség e . Higg étek, hog  Ő i dig 
Iste  arad. Óh! A ű  o sá ata. Óh, ár sak... Aztá  a Márk : : Ha azt mondjátok 
ennek a hegynek, hogy menjen arrébb, és a szívetekben nem kételkedtek, hanem 
hiszitek, hogy amit mondtatok, megtörténik, akkor meglesz nektek az, amit mondtatok.  
 Van még három vagy négy lapom, de azokat már hagynunk kell, hogy mehessünk. 
Köszö ö . Iste , eg szerűség e  elrejtőz e. Ne  látjátok? Vala i hi a a  alahol. 
Valami hiba van valahol. A ikor Iste  állít ala it, Ő e  hazudhat. Ígéretet tett, 
látjátok. Eg szerűség e  rejtőzik. Ez ol a  eg szerű, hog  a ta ultak és a tudósok azt 
mondják: - Óh, ez csak gondolatátvitel, vagy valami... 
 Jn 15:7 
296 Iste  issza tudja pe get i az idő húrjait, és pontosan el tudja mondani nektek, 
hogy mi történt akkor. Pontosan el tudja mondani nektek, hogy mik vagytok ma, hogy 

ik lesztek késő . Ez ég i dig Jézus Krisztus fehérítője által a , aki képes e i a 
ű öst, és kifehéríte i úg , hog  egálljon Isten jelenlétében. Ha bennem lakoztok és az 

én beszédeim tibennetek, akkor kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.  
 Jn 8:46; Jn 10:34,35; Jn 14.12 
297 Aki hisz bennem, cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.  
Hogyan vádolhattok engem? Nem a ti saját törvényetek mondja-e, hogy akikhez az Úr 

Igéje lett, a próféták... Nem isteneknek mondtátok-e őket? Akkor hog a  kárhoztathattok 
engem, amikor azt mondom, hogy Isten Fia vagyok?  Nem látták meg ezt. Nem értették 
meg. 
 Most pedig, g ülekezet, a kö etkező üze etek e  a estétől kezd e e alljatok 
kudarcot abban, hogy meglássátok ezt. Lássátok meg, hogy melyik napon élünk. És 
e lékezzetek arra, hog  Jézus Krisztus ére ol a  esszire eti tőlü k a ű ei ket, hog  
azok soha többé nem kerülnek be Isten megemlékezésébe. Minden szennyfoltot eltávolít. 
 
  A ű  ér örös foltot hag ott, 
  Ő fehérre osta, i t a hó. 
  Aztá  a tró  előtt 



  Ott állok Benne teljesen... 
 
298 Óh! Hogyan lehetek én teljes? Hogyan lehetek teljesen ép? Mert a vér - nem én, 
hanem az a vér - ott áll Iste  és é  közötte . Elfogadta , Ő pedig odarakta... Bű ös 

ag ok, de Ő Iste . De az a eg szer ott áll közte ... És a ű  okozta halál között, íg  
tehát Iste  ol a  fehér ek lát e ge , i t a fehérítő ől a izet. A ű  el lett tá olít a. 
Még sak el se  érheti Őt, ert eg  áldozat fekszik ott. 
 Hol a  hát a hitü k, hog  higg ü k Iste  eg szerű Igéjé ek? Po tosa , a it Iste  
mondott - fogjátok sza á  Őt. Iste  ost eg szerűség e  rejtőzik el eg  alázatos kis 
embercsoportban. De egy napon viszont megmutatja majd Magát úgy, mint ahogyan 

i dig is tette az el últ idők e . Szeretitek-e Őt? 
 
  Szerete  Őt, szerete  Őt, 
  Mert Ő elő  szeretett e ge  
  És megváltotta az üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 
 
299 Szeretitek-e Őt? Óh, hát e  sodálatos Ő? Re éle  és ízo  e e, hog  ez az 
üzenet megtermi azt, ami a célja volt. Hogy eljuttat titeket arra a pontra, amikor nem a 
virágos dolgokat keresitek, vagy valamilyen... Amikor meglátjátok Istent a nagyságban, 
amikor megnézitek, hogy mennyire alázatos az, és akkor meglátjátok Istent. Ne ott 
keressétek Őt... 
 1Kir 19:11-13 
300 A ikor Elizeus ott olt a ál a arla g ál, akkor füst e t el előtte. Vér, illá lás 
és mennydörgés. És látjátok, mindezek az érzékelések, amik megvoltak nekünk - vér a 
kézen és az arcon, más érzések és minden más dolgok -, egyáltalán nem foglalkoztatták a 
prófétát. Csak ott feküdt, de aztán hallott egy halk és szelíd kis hangot. Mi volt az? Az Ige. 
Akkor eltakarta az arcát, és kijött a barlangból. Látjátok, ez volt az. 
 Emlékezzetek rá, barátaim, hogy ne keressétek a nagy... Azt mondjátok: - Isten 

ag  dolgokról eszél. Eljö  az idő, a ikor ez lesz, az lesz, és ás ag  dolgok... 
Re éle , értitek, iről eszélek: ag , ag  dolgok, látjátok. Azok mind... - Amikor ez 
megtörténik, akkor az ilyen nagy dolog lesz, mint ez... Pedig olyan alázatos lesz, hogy fel 
sem fogjátok ismerni azt a dolgot és csak mentek majd tovább. 
301 Visszanéztek majd és azt mondjátok: - Nos, soha nem jöttünk... Elment a fejetek 
felett, és ég sak e  is láttátok. Látjátok, e ire eg szerű. Iste  eg szerűség e  él, 
hog  eg utassa az Ő ag ságát. Mi teszi Őt agg á? Hog  a ira le tudja Magát 
eg szerűsíte i. Eg  ag ... A ag e erek iszo t e  tudják leeg szerűsíte i agukat. 
Nekik kell a maguk méltósága. Látjátok? De még nem elég nagyok. Amikor elég nagyok 
lesznek, akkor jönnek majd le ide, akkor tudnak majd megalázkodni. 
302 Amint az az öreg szent mondta Chicago-ban. Az a férfi, aki nagy tanultsággal és 
minden nagy dolgokkal ment el oda, aztán pedig azt mondta, hogy szinte megostorozva 
jött ki onnan. Fejét lehajtotta, és vereséggel jött ki onnan. Azt mondta: - Ha úgy ment 
volna fel oda, mint ahogy  lejött, akkor úgy jött volna le onnan, mint ahogy felment... 



 Így igaz. Alázkodjatok meg. Csak legyetek alázatosak. Ne próbáljatok különlegesek 
lenni, csak szeressétek Jézust. Mondjátok azt: - Uram, ha bármi csalárdság van a 
szívemben, ha bármi helytelen van benne, Atyám, akkor én nem akarom azt a dolgot. 
Vedd el tőle . Ne  akarok olyan lenni. Óh, én is közéjük akarok számítani azon a napon, 
Uram. És látom azt a napot közelegni... Látjátok ezeket a pecséteket, amint kezdenek... 
Ha Iste  eg itja őket szá u kra. És e lékezzetek rá, hog  sakis Ő teheti eg. Mi 
teljese  Tőle függü k. Isten áldjon benneteket. 
 

*** 
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