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1 Maradjunk állva egy percig, míg meghajtjuk a fejünket imádságra. 

 1Tessz 4:17 
2 Kegyelmes Urunk, valóban nagyon hálásak vagyunk Neked ma ezért a kiváltságért, 
hogy együtt összeg űlhetü k itt a földö  az Úr eljö etele előtt. Hadd izsgáljuk eg a a 
szíveinket a Te Igéd által, és hadd lássuk meg, hogy hitben vagyunk-e, hogy készek 
lehessü k... Az Ő egjele ésé ek órájára. Hog  úg  leg ü k, ahog a  az Ige o dja, 
hogy leszünk: „Együtt elragadtatván azokkal, akik elaludtak; találkozunk az Úrral a 
le egő e  és örökké ele leszü k. Károli: ... elragadtatu k azokkal eg ütt a felhőkö  az 
Úr elé e a le egő e; és ekképe  i de kor az Úrral leszü k.” 
3 Hálát adunk Neked az igazi keresztény szellemiségért, amely még mindig a világban 

a  az e erek között, és hog  ők ég i dig hisz ek Neked és a Te Igéd ek. Ezért a Te 
áldásaidat kérjük ránk a mai napon, hogy mindegyikünkre kiontsd azt, amire szükségünk 
van. Hogy a Te Igéddel legyünk megöntözve, és a Te kezed által használt eszközökké 

ö ekedhessü k fel ezek e  az utolsó idők e . Az Úr Jézus Krisztus e é e  kérjük ezt, a 
mi nagy pásztorunk nevében, akinek a megjelenését várjuk. Ámen. 
4 Leülhettek. Szeretném elmondani, hogy nagy kiváltságként gondolok arra, hogy ma 
délelőtt újra itt lehetek. És el ézést kérek azért, hog  i s elég ülőhel  a tere e . Ma 
este pró álu k i ádkoz i a etegekért, a ai délelőttö  ez eg  ki sit ehéz le e. 
5 Fel akartam venni magnóra ezt a mai  üzenetet. Az Úr már egy-két hónapja 
foglalkozik ele  ezzel kap solat a , és ez hosszú idő. És i s rá idő  az összejö etelek 
alatt, mert 30, 40 percet engedünk meg a szolgálatra. Aztán... Mert az embereknek 
dolgozni kell menni és a többi ok miatt is, úgy találtam, hogy jobb az, ha rövidek az 
üzeneteim. És nem volt idejük felvenni ezt a prédikációt máshol, ezért úgy gondoltam, 
hogy megvárom, amíg eljövök az itteni gyülekezeti házba, és itt vesszük fel. Egy kicsit 
hosszú lesz. Tudom, hogy álltok, és próbálok úgy sietni vele, ahogy csak tudok. És 
egyáltalán nem zavar, ha közben átadjátok a helyeteket egymásnak, az teljesen rendben 
lesz. Mert egy-egy különleges nap van ezeknek a felvételeknek az elkészítésére. 
6 Tehát nagy híreink vannak azzal kapcsolatban, hogy az Úr mit végzett el a 
har ező , de alószí űleg este eszélü k ajd erről tö et, a ikor tö  időt is tudu k 
szánni erre. 
7 Most pedig ízu k e e, hog  az Úr i deg ikőtöket eg fogja álda i. Tudo , 
hog  a szí etek tel e a  örö el, előre ár a az Úr eljö etelét. Az én szívem is így van, 
túlcsordultan attól, hogy így megtörténni látom a dolgokat. A nemzet küzdelmét, az 
eg ház állapotát és az Ő eljö etelé ek jeleit - mind fizikálisan, mind szellemileg -, 

iköz e  tudo , hog  az Ő egjele ésé ek ideje a ira közel a . Eg szerűe  
örömmel tölti meg a szívünket, hogy tudhatjuk azt, hogy valamelyik napon el fogunk 

áltoz i. El fogu k áltoz i azok ól a tere t é ek ől, a el ek ost ag u k. 



8 Azt hiszem, ha jól értem, hogy valahol a telefonhálózatra is rákapcsolódtunk. Hogy 
ez az üzenet Phoenix-be és az ország többi részébe is eljut most a telefonon keresztül. 
Ezért most bízunk abban, hogy ez olyan... Nem tudom, éppen akkor mondták ezt meg 

eke , ielőtt ejötte  ide. És az otta i e erek té leg jó egészség ek ör e denek és 
az Úr di sősége a  rajtuk.  
9 Most pedig kinyitjuk az Úr Igéjét. Azért vagyunk itt mindannyian, hogy jól érezzük 

agu kat és hog  észre eg ük azt, a i felé... Soha e  jö ü k ide és... Az ittlé ők közül 
mindenki tudja, hogy egy ember sem ülne itt ebben a melegben pusztán csak azért, hogy 
itt legyen. Egy célért vagyunk itt, ami nem más, mint hogy szorosabban járjunk együtt 
Istennel. És ez minden amit megtehetünk, hogy hisszük azt, hogy az Úr Jézus velünk van. 
És azért vagyunk itt, hogy szorosabban járjunk Vele együtt. 
10 Eg  ki sit ehéz eke  ez a hőség, hozzászokta  ahhoz a száraz forrósághoz, a i 
Tucson-ban van, ami... Itt a páratartalom... Ott sokkal melegebb van, mint itt, de 
szárazabb. Az ottani páratartalom néha 0,05 százalék. Vagy körülbelül ennyi, ami 

ajd e  ol a , i tha eg  o igé sátor a  él é k. Itt azo a  hozzájö  a hőséghez a 
nedvesség is, ami miatt teljesen „kifacsarva” érezzük magunkat, ahogy régen mondtuk 
ezt. Úgyhogy tudom, hogy nehéz nektek, az édesanyáknak a kisbabáikkal, az álló 
embereknek, az öregeknek és a fiataloknak, hogy ennyire össze vagytok zsúfolva. És 
reméljük, hogy Isten gazdagon megjutalmaz benneteket az áldozatotokért. 
11 Úgy tudom, hogy Roy Borders testvér is itt van valahol. Hallottam a nevét, de talán 
nem tudott bejut i. Re d e . Ő az összejö etelek szer ezője. 
12 Most pedig szeretnénk azt is kihirdetni, hogy valaki, aki közöttünk volt, ma reggel 
el e t, hog  az Úrral leg e . Eg  férfiról a  szó. Ja kso  test érről Sturgis áros ól, 
Michigan államból. Senki nem tudja, hogyan ment el és hogy mi történt. Egészséges volt 
és eg szerűe ... Úg  tudo , hog  hal a találták eg, ag  alahog  íg . Ne  értesítettek 
teljes részletességgel. És nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy Jackson testvér 
keresztény volt. Már több éve ne  találkozta  ele, de ő is közöttü k ült és ő is eg  
közülü k. Iste e , adj ugal at az ő átor lelké ek soul . A ól, hog  íg  e t el, 
hisszük, hog  ez ala i iatt olt, hog  eljött az ő ideje az el e etelre. Az Úr e  
figyelmeztetett sem bennünket erről, se  pedig őt. Eg szerűe  sak el e t. Íg  törté t. 
És szeret é  felhí i a feleségét, a i t lehetősége  a  rá, hog  osztozzak a 
fájdal á a . És i da ia  szeret é k hálát ad i Iste ek az ő átor, kereszté  
életéért és azért, amit itt a földön jele tett, főleg szá u kra, e e  a hel i 
gyülekezetben.  
13 Hirdette , hog  a este fogu k a etegekért i ádkoz i, és a etegekről tö et is 
fogok ma este beszélni. 
14 Most azonban térjünk rá egyenesen az Igére, mert sokan vagyunk itt és nagyon 
meleg van. Veg ük eg ől az Igét. Két hossza  igerészt szeret ék felol as i a délelőtt, 
hog  eg  kis hátteret adja ak ahhoz, a iről eszél i szeret ék. 
15 Szeret é , ha Soth a  test ér és a tö iek itt tud ák tarta i a kazettát, ielőtt 
eladják, mert ha lehetséges, szeret é  eghallgat i ielőtt... Mielőtt kikerül a 
nyilvánosság elé. 



16 Most a... A Filippi le él ől szeret ék ol as i, a . fejezet -8 verseit. Aztán pedig a 
Kori thus . fejezeté ek . ersétől kezd e a . fejezet ől is éhá  erset, hog  leg e  

eg  kis hátterü k. Tehát ost először a Filippi le él . fejezeté ől ol asu k. 
 Mielőtt elkezdü k ol as i, i ádkozzu k: 
 Jn 17:17; Mt 24:7; Lk 21:10-; Lk 21:26 
17 Úr Jézus, a te Igéd igazság. És ebben a nehéz órában, amelyben élünk, - nemzet 
nemzet ellen, dögvész, sok helyen földrengés, az emberi szívek elbukása, félelem -, látjuk 
a kézírást a falon. Ez pedig a szemmel látható birodalomban van, hogy az egész világ 
láthassa. Van azonban egy szellemi birodalom is, amelyben látjuk a nagy történéseket, és 
beszélni akarunk ma róluk. 
 Jel 5:3,5 
18 Áldd meg a Te Igédet a szívünknek. Tudjuk, hogy sem az égben, sem a földön nincs 
egyetlen olyan ember sem, aki méltó lenne arra, hogy fogja ezt a Könyvet, feltörje a 
pe sétjeit; de ég arra se , hog  sak ráteki tse . Azo a  előlépett az az Eg etle , eg  
megölt, véres Bárány, aki elvette a Könyvet és méltó volt arra, hogy kinyissa azt. Óh, Isten 
Báránya, nyisd meg a Te Igédet ma a szívünk számára, vigasztalásul. A szolgáid vagyunk. 
Bo sásd eg a ű ei ket, Uru k. És eg él el i de t, a i isszatartja az Igédet attól, 
hogy nagy hatalommal menjen ki és legyen befolyással az életünkre. Távolíts el minden 
akadál t, hog  i de  áldásodhoz teljese  hozzáférhessü k, a iről ígéret a  a Te 
Igédben. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. 
 Fil 2:1-8 
19 Filippi 2: 
 „Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet 
vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a 
könyörületességnek, 
 Teljesítsétek e az é  örö ö et, hogy egye lő elgo dolással (Károli: indulattal) 
viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; 
 Se it e  selekedvé  verse gés ől, se  hiá avaló di sőség ől, ha e  
alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. 
 Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. 
 Annakokáért az az elgondolás (Károli: indulat) legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is, 
 Aki, ikor Iste ek for ájá a  vala, e  teki tette zsák á y ak azt, hogy ő az 
Iste el egye lő, 
 Hanem hírnév nélkülivé tette magát (Károli: önmagát megüresíté), szolgai formát 
vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 
 És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes 
lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” 
 2Kor 3:6-18 
20 Most pedig lapozzunk a 2Korinthus-hoz, a 3. fejezethez és kezdjük a . erstől 
olvasni a 18. versig, és a 4. fejezet egy részét is vegyük hozzá. 
 „Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem 

etűé, ha e  léleké; ert a etű egöl, a lélek pedig egeleve ít. 



 Ha pedig a halál ak etűkkel kövek e vésett szolgálata di sőséges vala, úgyhogy 
Izráel fiai e  is ézhettek Mózes or ájára ar á ak el úló di sősége iatt: 
 Hogy e vol a ég i ká  di sőséges a lélek ek szolgálata? 
 Mert ha a kárhoztatás szolgálata di sőséges, e yivel i ká  di sőséges az 
igazság szolgálata? 
 Sőt a di sőített e  is di sőséges e e  a rész e  az őt eghaladó di sőség iatt.  
 Mert ha di sőséges az el ula dó, sokkal i ká  di sőséges, a i eg arad. 
 Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk; 
 És nem, miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izráel fiai az 
elmulandónak végét.  
 De egto pultak az ő el éik. Mert ugya az a lepel i d e ai apig ott va  az ó 
szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztus a  tű ik el; 
 Sőt i d áig, a ikor sak olvassák Mózest, lepel orul az ő szívükre. 
 Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. 
 Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. 
 Mi pedig az Úr ak di sőségét i d yája  fedetle  ar al sze lélvén, ugyanazon 
á rázatra elváltozu k, di sőségről di sőségre, úgy i t az Úr ak Lelkétől. 
 2Kor 4:1-3 

 Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, 
nem csüggedünk el; 
 Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, 
és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat 

i de  e er lelkiis ereté ek az Iste  előtt. 
 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek...” 
21 Adja az Úr áldását az Ige olvasásához. 
22 Most pedig, a a délelőtti té á a ...  Bízo  e e, hog  az Úr kijele ti ezt. És 

alahá szor eszitek a kazettákat és eghallgatjátok őket, re éle  és ízo  a a , 
hogy megvan a lelki megértésetek arról, amit Isten próbál átadni a gyülekezetnek anélkül, 
hogy szó szerint kimondaná azt. Értitek? Néha arról van szó... Olyan módon kell 
el o da u k a dolgokat, hog  az leszűkítse a kört, hog  éhá a  ki e je ek i e , 
hogy néhány ember elmenjen és néhányan elgondolkozzanak róluk. Ezt szándékosan 
tesszük így. Így kell lennie. 
23 Aztán lehet, hogy valaki azt mondja: - Úgy érted, hogy Isten szándékosan tenne 
ilyen dolgot? Természetesen megtette! És most is teszi. 
 Jn 6:53 
24 Egy napon azt mondta, amikor ezrek álltak körülötte, azt mondta: „Ha nem eszitek 
az e er Fiá ak testét és e  isszátok az ő érét, i s élet e etek.” 
25 Mit gondolnátok, hogy milyen kijelentésnek gondolná ezt egy orvos, vagy egy 
ápoló, vagy bármelyik okos, értelmes ember; egy olyan ember szájából, akinek olyan 
szolgálata volt, mint Neki? - Hát nem azt mondta, hogy emberhúst kell ennünk? Ez egy 
kannibál! Hogy emberi vért kell inni? Ez egy vámpír! Más szavakkal azt akarja, hogy 
ka i álok és á pírok leg ü k... És az egész hallgatósága otthag ta Őt. 
 Jn 6:62 



26 Mellette olt eg  szolgáló soport, a el   álasztott e er ől állt. Hozzájuk 
fordult, és azt mondta: „Mit gondoltok majd, ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani 
oda, ahonnan jött?” Ezt se  ag arázta eg. Soha e  ag arázta eg, ha e  késő  
Pál magyarázta el. Az Úr itt csak kimondta ezt. Értitek? Aztán amikor ez a... Azt mondta: - 
Mit mondtok majd ezeknek a szolgálóknak, amikor látjátok az embernek Fiát felemeltetni 
oda, aho a  Ő jött? 
27 Azok a férfiak kétségkívül azt mondták: - Várjunk csak egy percet. Óh, mi Vele 
eszü k. Vele halászu k. Vele alszu k. Tudjuk, hog  hol született. Láttuk a öl sőt, a i e  
ringatták. Akkor ez az Ember hogyan... Ez egy nagyon kemény kijelentés... 
 Jn 6:66 
28 És a Biblia azt mondja: „... és e  jártak tö é ő ele”. Elhag ták Őt. 
 Jn 6:70; Jn 6:67 
29 Aztán csak 12 ember maradt mellette. 12 embert választott, akik közül egy pedig 
ördög olt, és ezt Ő o dta róla. Tehát odafordult hozzájuk. Se ki se  tudta 

eg ag aráz i, a it éppe  azelőtt o dott. - Hogyan kell ennünk az Ő testét és i u k 
az Ő érét? Hog -hog  Ő lejött az ég ől, a ikor itt született a földö ? 
 Értitek? Nem értették ezt. Aztán odafordult az apostolokhoz és azt mondta: „Vajjon 
ti is el akartok menni?” 
 Jn 6:66, 68 
30 És ekkor mondta ki Péter apostol azt a nagy kijelentést: „Uram, kihez mehetnénk?” 
Látjátok? - Hiszen elégedettek vagyunk. Bizonyosan tudjuk, hogy Nálad és csakis Nálad 
van meg az Élet Igéje erre az órára... Értitek? - És ez elég nekünk... Látjátok, nem tudták 

eg ag aráz i. Ők... A hitet e  lehet megmagyarázni. Ez valami, amit az ember hisz, és 
ol a  szilárd, hog  se i se  léphet a hel ére. Ők pedig tudták, hog  Ő po tosa  
megfelelt mindannak, amit az Ige arról a korról írt, amelyben éltek: a Messiás 
eljövetelének koráról. És hogyan is mehettek volna vissza azokba a hideg, hivatalos 
gyülekezetekbe, ahonnan kijöttek? Azt mondták: - Hová mehetnénk? Értitek? „Teljesen 

egg őződtü k arról Károli: elhittük és egis ertük , hog  Nálad a  az Élet Igéje.” 
Értitek? Nem tudták megmagyarázni, de hitték. Látjátok? 
31 Jézus pedig ezt azért o dta, hog  leszűkítse az Őt körül e ő tö eget, látjátok 
a ira, hog  eg  soportot összehozhasso  előlük. És az összes ott lé ő e er közül 
sak az a  e er értette eg igazá , hog  ki olt Ő. Tudták, hog  Ő Isten, és csakis 

Isten. 
32 A té á  a délelőtt pedig kijele te i Iste t, ag is leleplez i Iste t. 
33 Iste  i dig, i de  korszak a  eg  lepel ögé rejtőzött. Mi de  korszak a  ezt 
tette, de Ő i d égig Iste  olt. Értitek? Azo a  égig elrejtőzött a ilág elől, és sakis a 
választottaknak jelenti ki Önmagát, mint amilyenek akkor az apostolok is voltak. Tehát itt 
Isten volt az, aki Krisztusban beszélt. 
 ApCsel 17:22 
34 Az ember mindig is - és ez az ember természete -, kereste, hogy fizikálisan láthassa 
meg Istent. Mindig meg akarta látni Istent. Az ember olyan alkotásokat készített, amelyek 
Iste re haso líta ak aszeri t, ahog  ők go dolják... Az i diaiak a apot i ádják. 
Afrikában pedig látjuk, hogy különféle állatokat imádnak az emberek, stb. Fent 
Alaszkában pedig tote  oszlopok a ak, és ott is külö öző dolgokról hiszik, hog  



azokban van Isten. Amint Pál beszélt az emberekhez Athén-ben, Mars hegyén. Elmondta 
nekik, hogy babonásak az emberek ezzel az ismeretlen Istennel kapcsolatban. Hogy 
tudták, hogy létezik ez az Iste , de e  is erték Őt. 
 Jób 38:1 
35 Egészen Jóbig visszakövethetjük ezt. Jób tudta, hogy Isten létezik. Tudta. És minden 
józanul gondolkozó emberi lény tudja, hogy lennie kell valahol valaminek. Jób pedig 
beszélni akart Vele. És szeretném, hogy megfigyeljétek, milyen formát választott Isten 
magának ahhoz, hogy beszéljen Jóbbal. Isten elfátyolozta, „elleplezte” Magát akkor, 
amikor Jóbbal beszélt. Egy forgószélbe leplezte Magát, egy forgószélben jött le. Hiszitek-
e, hogy Isten még mindig forgószélben jön el, hogy leleplezze Magát? 
36 Többen is jelen vannak most azok közül, akik a minap velünk voltak amikor az Úr 
lejött eg  forgószél e . Előtte aló ap azt o dta, Ba ks Wood test ér és a tö iek ott 
voltak, amikor azt mondta: - Fogd ezt a kö et, do d fel a le egő e, és o dd: Íg  szól az 
Úr! Azo al eglátjátok... É  pedig fel ette  azt a kö et ott a heg tető , feldo ta  a 
le egő e és a... És persze ahog  lefelé jött, a ákuu a eg  forgószelet i dított el. 
 Mt 14:19; 2Kir 2:20; Mk 6:41; Lk 9:16; Jn 2:7; 2Kir 6:6 
37 Az embernek meg kell tennie valamit azért, hogy aztán valami más is 

egtörté je , az ő selekedeté ől kö etkezőe . Jézus fogott eg  dara  ke eret és 
megtörte. Aztán pedig megsokasította a kenyeret abból a kenyérdarabból. Vette a vizet, 
és beletöltötte a kancsóba. Illés fogta a sót, és beletette a csészébe. Levágott egy botot 
és beledobta a vízbe. Ezzel jelképezni lehet valamit. Felvenni azt a követ, felhajítani a 
le egő e, és aztá  ahog  lefelé esett, eg  forgószelet i dított el. 
38 Másnap egy szolgáló testvér is velünk volt a vadászaton. Közel állt hozzám és azt 
mondta: - Ilyen helyeken is ad az Úr látomásokat, Branham testvér? 
39 Azt mondtam: - Igen, de általában pihenni jövök ide. És akkor már jött is a látomás. 
40 Borders testvér - azt hiszem, most kint van -, is ott volt, és Banks Wood testvér is. 
Azt hiszem, hogy többen is ott voltunk, úgy nyolcan vagy tízen. Banks Wood testvér pedig 
ott állt a hegyen és éppen onnan figyelt, szemben. Pontosan kb. fél mérföldnyire onnan, 
ahol a hét Angyal megjelent. Ez volt, amiért elmentem innen oda. A hét pecsét. És aztán 
visszajött és azt mondta... Kb. fél mérföldnyire volt onnan. 
41 Aztán másnap, amikor ez történt, amikor... Azt mondtam ennek a testvérnek: - Mi 
a problémád? Valamilyen allergia bántja az egyik szemedet. Az orvosok néhány évig 
próbálták megállítani, de nem tudták. Azt mondják, hogy... Hogy fel fogja emészteni a 
szemedet... És azt mondtam: - Ne aggódj, az Úr Jézus tiszteli a hitedet... A testvér erre 
eldobta a fegyverét, én pedig azt mondtam: - Édesanyád... És elmondtam neki, hogy mi 
volt az édesanyja problémája. 
 Azt mondta: - Ez az igazság... 
42 Ro  Ro erso  test ér az itte i g ülekezet ől, aki jele  a , és úg  go dolo , hog  

i d ája  is eritek őt. Tud a, hog  ő eg  eterá  és tud a, hog  i fog törté i, a 
vállára tettem a kezemet és azt mondtam: - Roberson testvér, légy óvatos és nagyon 
fig elj, ert ala i éppe  egtörté ő e  a ... 
43 Aztá  issza e te  oda, ahol eke  kellett áll o , és a le egő ől eg szer sak 
egy forgószél jött le a fenti kanyonból. Olyan hatalmas volt, hogy sziklákat hasított ketté 



nyolc-tíz hüvelyk (kb. 20-   tá olság a  a heg tetőről, és  jard ira elfújta őket. 
Háro szor dörgött íg  égig, aztá  pedig eg  Ha g szólt előle. Értitek? 
44 És mindnyájan ott álltak. Banks testvér, aki most itt van, odajött és azt mondta: - Ez 
volt az, amit tegnap mondtál? 
 Azt mondtam: - Igen, ez volt az. 
 Azt mondta: - Mit mondott? 
45 Azt mondtam: - Banks testvér, tudod, most ezt csak nekem kell tudnom, mert... 
Megrémisztené az embereket. 

46 De továbbment, és csak egy kicsivel történt... Észak felé utazva. Egy pár nappal 
késő  pedig elérte az ó eá t, és tudjátok, hog  i törté t Fair a ks kör éké . Eg  jel 

olt az ítéletről. Látjuk, hog  Iste  ég i dig... Látjátok, az e erek pá ik a estek 
volna, de aztán meg kellett a ak törté ie. Eg szerűe  eg kell törté ie. A i ek eg 
kell történnie, annak úgyis meg kell történnie. És látjátok, meg is fog történni 
mindenképpen. 
 2Móz 33:21 
47 Mózes egy alkalommal látni kívánta Istent, és Isten azt mondta neki, hogy álljon a 
sziklára. A sziklán pedig Mózes látta elhaladni Istent. Isten háta pedig olyan volt, mint egy 
ember háta. Isten egy forgószélben volt, és Isten... Míg Mózes ott állt a sziklán. 
48 Gondolom, mindnyájan láttátok azt a képet ott kint a minap, mindannyian 
ugyanannál a sziklánál álltunk. És itt van az a fény, az Úr Angyala, ahol a dörgés volt. Ott 
áll a... Most egi t ott a  a hirdetőtá lá . 
49 Vegyétek észre, hogy az Ószövetség Jehovája az Újszövetség Jézusa. Értitek? 
Ugyanaz az Isten, csak más formában. 
50 Valaki azt mondta a minap, egy baptista szolgáló Tucson-ban: - Hogyan 
mondhatod, hogy Jézus és Isten ugyanaz a személy? 
51 Azt mondtam: - Nos, ez ag o  kö ű, ha ele geded a saját go dolkodásodat és 
csakis a Biblia fogalmazása szerint gondolkozol el róla. Ők ug a az a lé . Iste  eg  Lélek; 
Jézus pedig az a test, a el e  Ő elleplezte Magát. Érted? 
 Azt mondtam: - Mint az otthonomban. A feleségem számára a férje vagyok. A 
kislányom, Rebekah számára pedig az apa. Az unokám, Paul számára pedig nagypapa 
vagyok. Vagyok férj, apa és nagyapa. A feleségem pedig nem úgy fordul hozzám, mint egy 
apához vagy egy nagyapához, hanem csakis úgy, mint a férjéhez. A lányom nem úgy 

o d e ge  agáé ak, i tha a férje ag  a ag papája le ék, ha e  úg , hog  ő a 
gyermekem. Érted? És ez a három személy mégis ugyanaz a személy. Érted? Ez Isten: 
Atya, Fiú és Szentlélek, ezek a megjelenési formák. Isten ugyanaz, ugyanaz az Isten. Isten 
megváltoztatta Magát, megváltoztatja a megjelenési formáját. 
 

Fil 2:6 
52 Ha megfigyelitek itt a Filippi le él e , Ő azt o dta: „... nem tekintette 
zsákmánynak, hanem emberi formát vett fel.” 
53 Teg ap egész ap az itt szereplő „forma” szó görög egfelelőjét kereste , 
pró álta  elgo dolkoz i azo , hog  it is jele t ez. Aztá  egtalálta  a kö etkező szót: 
en morphe. Így is kell leírni: en morphe. Úgyhogy a görögben kerestem az en morphe 
jele tését... Lehet, hog  rosszul ejte  ki, de... Ezért etűzö  el. A ikor ár a kazetta ki 
lesz adva, akkor az emberek - a tanultak mindenképpen -, tudni fogják majd, hogy mire 



go dolok. Ő... A ikor az en morphe... Ez azt jelenti, hogy megváltoztatta Magát. Lejött. A 
görög szó itt azt jelenti: valami, ami láthatatlan, de mégis létezik; ami aztán olyanná 
változik át, hogy szemmel is látható legyen... Értitek? 
 2Kir 6:17 
54 Mint Illés volt, Dótánban. Látjátok, a szolgája egyáltalán nem látta maguk körül az 
a g alokat, és Iste  eg szerűe  áltoztatott eze . Ne  az a g alokat hozta le, ha e  a 
szolga látását áltoztatta eg. Ott pedig a heg ek tele oltak a g alokkal, tűzzel, tüzes 
paripákkal, tüzes szekerekkel, mind- i d az ő prófétája körül. Értitek? Ők... 
Megváltoztatta a látását. Az a dolog már ott van. 
55 Úgyhogy ezt próbálom meg elmondani, hogy Isten mindig is itt volt. Amikor 
emberré lett, akkor pedig csakis annyit tett, hog  eg áltoztatta az álar át. Értitek? Ő... 
Ezt az en morphe-ot át áltoztatta azzá, a i Ő olt és a i Ő ost. Másik aszkot ett fel, 
egy másik felvonáshoz. 
56 Mi t eg  ag  szí dara a . Ahog  a reggel eszélte  erről, Shakespeare-rel 
kapcsolatban. Régen volt. De amikor Shakespeare megírta a színdarabot Anglia 
uralkodójának, Jakab királynak, amikor... Macbeth figurája. Látjátok, Shakespeare nem 
hitt a boszorkányokban, de a darabban... Mivel Jakab király hitt a boszorkányokban, bele 
kellett e i őket a drámába. Értitek? Ahhoz pedig, hogy ezt megtehessék, 
megváltoztatták a szereposztást. 
57 Becky (Rebakah becézve) játszott a Carmen- e , a ikor az iskolá a  előadták ezt a 
dara ot éhá  héttel ezelőtt, a allagási ü epsége . Eg  sze él  háro -négy 
külö öző szerepet is eljátszott e e. Ehhez pedig i dig az álar át serélte ki. Hol úg  
lép szí re, i t az eg ik szereplő, hol pedig úg , i t a ásik. De i dig ug a az a 
személy van közben jelen. 
58 És ez Iste . A Tűzoszlop ól át áltoztatta Magát, és emberré lett. Aztán pedig 
visszaváltoztatta Magát, és újra Lélek lett, hogy lakozást vehessen az emberben. Isten 
e er for ájá a  játszotta el, hog  alójá a  ki soda Ő. Jézus Krisztus Iste  olt, aki 
ember formájában szerepel, egy emberben, egy emberi lé e . Ez olt Ő. A 
Tűzoszlop ól át áltozott, aztá  lejött, a pusztá a  pedig eg  lepel takarta el Iste t Izráel 
elől. Mózes látta a teste alakját, de alójá a  Iste  ug a a a  a tűzoszlop a  rejtőzött 
el, a el  az Iste től ki e ő Logosz volt. 
59 Most pedig látjuk, a pünkösd óta, hogy Isten nem az emberben szerepel, vagy... 
Most az ember által szerepel. Értitek? Akkor egy emberben játszotta el a szerepét, 
Jézus a . Most azo a  az e erek által szerepel, akiket Ő álasztott ki erre a élra. 
Isten emberi formában. Isten formájából emberi formába változott át. 
60 Három névben jött el, három fiúi névben. Eljött, mint ember Fia, mint Dávid fia és 
mint Isten fia. Három fiúi névben. 
 Eze 2:1; Eze 8:6 
61 Először is e er Fiaké t jött el, ert próféta olt. Maga Jehova úgy szólította meg 
Ezékielt és a prófétákat: „Embernek fia, mit látsz?” Jézus soha nem nevezte Magát Isten 
Fiának, hanem mindig ember Fiának nevezte Magát, mert az Igét nem lehet áthágni. Az 
Igé ől se it e  lehet egszeg i. Mi de  szó ak úg  kell lennie. Így hiszem én ezt. Így 
kell ennek lennie. Nem azért, mert én így hiszem, hanem mert ez az Isten Igéje. 
 Jel 22:18,19 



62 Fig eljétek eg, hog  kezdet e , a Bi lia első oldalá , az Móz -ben egyetlen 
Szót (word: Ige, szó)... És látjuk, hogy az egész... Mi de  etegség, i de  keserűség, 
minden szívfájdalom és minden, ami csak történt az emberekkel; azért lett, mert egy 
személy nem hitt el egy szót. Ez okozott mindent, ez a Biblia eleje. A Biblia vége pedig a 
Jelenések 22, ahol ugyanaz az Isten azt mondja: „Aki el esz e ől eg  szót, ag  aki 
hozzáad ehhez egy szót...” Látjátok, szóról-szóra úgy kell lennie, ahogy van. 
 2Pét 1:20 
63 Ezért miért csak egy kis dolgot vegyünk, én...Valaki mindig odajön hozzám azzal 
kapcsolatban, hogy az asszonyok vágatják a hajukat. Számomra, ha egy asszony ezt teszi, 
nem számít, hogy milyen szentül teszi ezt és hogy mennyire tud mindent, akkor is téved! 
Ha rövidnadrágot hord vagy ezeket a ruhákat, nekem nem számít, hogy mit tesz, hogy 
milyen jól énekel vagy hogy milyen jól prédikál, hogy milyen életet él: egy Szó akkor is át 
van hágva ott. Értitek? Látjátok, minden szónak úgy kell lennie. Nem egy mondatnak: 
hanem egy szónak, egyetlen szónak! Tehát a Bibliának nincsen magánértelmezése. 
Szóról-szóra kell lennie, ahogyan meg van írva. Hinnünk kell ezt. 
64 És nem csak hinnünk kell ezt, hanem élnünk is. Ha nem éljük, akkor nem hisszük. 
Csak azt o djuk, hog  hisszük. Mi t... Visszatér e arra, a iről eszélte : azok a  
tanítványok nem tudták megmagyarázni, de hitték. Vallást tettek róla és megélték. 
A ikor a tö iek el e tek o a , ők ott aradtak! Hitték! Mi is íg  teszü k. Íg  kell 
tenned. Nem számít, hogy mit tesznek mások. Mi ezt hisszük és eszerint cselekszünk. Ha 
nem így tesztek, akkor nem hiszitek. 
 5Móz 18:15, 18 
65 Figyeljétek meg, hogy amikor eljött, ember Fiaként kellett eljönnie. Mert a Szent 
Írások azt mondták, hogy Isten egy prófétát támaszt a népnek. Tehát nem jöhetett el úgy, 
hog  Magát Iste  Fiá ak e ezze, ert e  ez olt az  Ő egjele ési for ája. Ő az 
ember Fia volt, aki prófétált, betöltve az Írást. És kijelentett nekik mindent, amit 
selekedtek, és eg utatta, hog  ki soda Ő. Tehát a földö  Ő az e er Fia olt. 

 Mt 9:27 és 15:22 
66 Nézzétek meg a kananeus asszonyt, aki Hozzá szaladt és azt mondta: „Dávid Fia, 
könyörülj rajtam!” Jézus még csak fel se nézett. Az az asszony nem hivatkozhatott Jézusra 
Dávid Fiaként, mert pogány volt. (Ahogy a lányom sem hivatkozhat rám úgy, mint a 
férjére. Vagy a feleségem úgy, mintha a lányom lenne. A feleségem, és mégis a lányom: a 
lányom az evangéliumban. A földön azonban nem hívhat engem atyának. Értitek?) Most 
vegyétek észre, hogy az a pogány asszony nem hivatkozhatott Jézusra úgy, mint Dávid 
Fiára. A vak Bartimeus azonban megtehette ezt, mert zsidó volt. Tehát Jézus ember 
Fiaként jött el. 
67 Tudnotok kell ezeket a szavakat és ezeket a dolgokat. Nézzétek meg Hattie Wright-
ot a a  az idő e , a ikor a har adik húzás olt. E lékeztek rá. Mi de ki közül az az 
asszo  o dta ki a egfelelő dolgot. A egfelelő szót és a egfelelő dolgot kell 
mondanunk Istennek. 
68 Most fig eljétek eg, hog  Ő először prófétaké t jött el, az e erek pedig 

egfeszítették Őt. A sajátjai feszítették Őt keresztre. E er Fiaké t jött el. 
69 Aztá  jött a Sze tlélek, és Ő akkor az Iste  Fia olt. Iste  eg  Lélek. Ő olt a 
Szentlélek, Isten Fia. Isten Fiaként élte végig a gyülekezeti korszakokat. 



70 Az ezeré es királ ság a  pedig Ő lesz Dá id Fia, aki at já ak, Dá id ak tró já  fog 
ülni. Ő Dá id Fia. 
 Lk 17:30; Jel 3:20 
71 Most pedig emlékezzetek arra, hogy az Isten Fia... A laodicea-i gyülekezeti 
korszak a  kirekesztik Őt. Luká s e a géliu á a  azo a  el o dja, hog  újra 
megjelenik majd ember Fiaként, prófétaként, amikor a többi dolgot beteljesíti. Értitek? Az 
Ige tökéletese  szö ődik össze. E er Fia, Iste  Fia, Dá id Fia. Mi olt ez? Mi de kor 
ug a az az Iste , aki eg szerűe  a for áját áltoztatja eg, az en morphe-t. Eg szerűe  
csak megváltoztatta azt. Ez egy nagy színdarab Isten számára, a el et Ő égig eljátszik. 
 

Jn 4:25 
72 Eljött ember Fiaként, a prófétaként. Pontosan azt tette... Még az a kis asszony ott a 
kút ál is, i de  ű é el eg ütt, felis erte Őt. Azt o dta: „Tudjuk, hogy jön a Messiás, 
akit Krisztus ak e ez ek, és hog  ő ezt cselekszi majd.” Látjátok, felis erte Őt, ert 
eleve elrendelt mag volt. Aztán... A többiek nem ismerték fel, mert nem volt semmijük, 
a i el felis erhették ol a. Először is ű e  oltak. 
 Jel 3:20 
73 Az eg es fel o ásokhoz Ő eg áltoztatja a egjelenési formáját. Aztán felvette az 
ember Fia formáját. A reformátorok korára, Wesley, Luther és sorban a többiek, végig... 
És aztán annyira összezavartak mindent - éppen úgy, mint Izráel népe -, hogy amikor az 
utolsó idők e , a pü kösdi korszak a  Ő aló a  megjelent, mint Szentlélek, 
elutasították Őt. Ug a azt tették, a it Izráel is tett. És it tesz az Úr ost? Visszatér, 
mint Emberfia. Aztán pedig onnan Dávid Fia, Isten Fia. A Malakiás 4 szerint az utolsó 
idők e  Ő E erfiaké t jele ik eg, és az utolsó időkről szóló tö i prófé ia is ezt 

o dja. A g ülekezet ek i s hozzá köze, iutá  kirekesztették Őt. Kí ül a , az ajtó  
kopogtat. Még van ott bent néhány eleve elrendelt mag, akikhez el kell jutnia. 
 Jóel 2:28 
74 Isten megüresítette Magát, emberi megjelenési formában. A Jóel 2:28-ban látjuk, 
hogy azt mondja: „És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én 
Lelke ől...” Most, ha egfig elitek itt ezt a szót, a görög egfelelő... Lehet, hog  
rosszul van ez meg nekem, de amit találtam... Figyelnetek kell a szavakat. 
 1Móz 1:1 
75 Az a gol sza ak ak éha kettős jele tésük a . Mi t például az a szó, a it i úg  
mondunk, 'Isten'. Isten teremtette az eget és a földet, 1Móz 1. A Bibliában azonban ez áll: 
„Kezdetben teremtette Elochim...” Most pedig, Elochim... Az angol 'Isten' szó nem igazán 
azo os jele tésű az 'Elo hi '-mal. Bármi lehet isten, ha az 'isten' szót nézzük. Egy 
bálványból is csinálhat az ember istent, egy zongorából is csinálhatunk istent, az ember 
bármit istenné tehet. 
76 Az 'Elochim' szóval viszont nem így van, mert ennek a szónak a jelentése a 
kö etkező: az ö aga által létező Eg etle . Értitek? Eg  zo gora e  lehet ö agától 
létező, és se i ás se  lehet ö agától létező. Az 'Elo hi ' szó jele tése tehát: Ő, aki 
mindig létezett. Az 'isten' szót viszont bármire lehet használni. Látjátok a szavak közti 
különbséget? 
77 Ahol itt arról a  szó, hog  Ő egüresítette Ö agát, ag  hog  kitöltötte 
Ö agát... Az a gol szó alapjá  ol as it go dol á k, hog  ez azt jele ti, hog  Ő kiköpött 



ala it. Az a gol a  ' egüresíte i' és 'kitölte i' Ő előle azt jele ti, hog  ala i ki e t 
Ő előle, a i külö özött Tőle. Az itt álló görög szó, a 'kenosz', viszont egyáltalán nem azt 
jele ti, hog  Ő 'kiköpött ala it', ag  hog ... A karja le ált, a sze e kiment, mintha 
külön személyek lennének. 
 Kol 2:19 
78 Itt arról a  szó, hog  Ő eg áltoztatta Magát, hog  Ő „valamibe áttöltötte 
Önmagát”. Ámen! Áttöltötte Magát egy másik maszkba, egy másik formába. Nem egy 

ásik sze él  e t ki Ő előle, a it Sze tlélek ek hí u k, ha e  az Ő Maga olt. 
Értitek? Ő Maga töltötte ele Ö agát az e erek e. Krisztus e etek? Mil e  
g ö örű, il e  sodálatos elego dol i e e, hog  Iste  kitölti Ö agát az e eri 
lé e, a hí ő e. Kitölti Magát! Ez is része olt az Ő szí dara já ak, hog  íg  teg e . 
Isten, az egész teljesség, az egész Istenség benne volt test szerint ebben a személyben, 
Jézus Krisztus a . Ő Iste  olt, és sakis Iste . Ne  eg  har adik, eg  ásodik, ag  eg  
első sze él . Ő olt a sze él , az e eri testbe leplezett Isten. 
 

1Tim 3:16 
79 1Tim 3:16: „És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten, 
Elochim...” A ag etűs Iste  a Bi liá a , ha isszakeresitek az eredeti e , i dig 
Elochim-ot jelent. „Kezdetben Elochim teremtette...” Értitek? „És Elochim... És minden 
versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: mert Elochim testté lett (Károli: 

egjele t test e  és i láttuk Őt.” Elochim emberi testben elleplezve! A nagy Jehovah, 
aki efedezi az egész teret és időt, aki i de ütt jelen van, emberré lett. És mi 

egéri tettük Őt, Elo hi -ot. „És kezdetben, Elochim. És Elochim testté lett, és 
közöttünk lakozott.” 
80 Hog a ? Íg  si álja Ő, ezek ől áll össze a szí dara . Íg  kell eljátsza ia a szerepét: 
hogy úgy jelenti ki Önmagát nekü k, i tha Ő eg  ásik e er ol a. Hala dók 
vagyunk, és ezt tudja. És csak halandókként tudunk megérteni dolgokat. Halandókként 
tudunk megismerni dolgokat. Csak aszerint ismerhetünk, ahogy az érzékszerveink 
lehető é teszik szá u kra, hog  is erjü k. A többit hit által kell hinnünk. Azt kell 

o da u k, hog  a  Iste . Akár látjuk Őt, akár e , akkor is hisszük. Akár a , akár 
nincs, mi mégis hiszünk, mert Isten úgy mondta. 
 Róm 4:19-21 
81 Mint Ábrahám. Nem látta a fiát, nem voltak jelek, Sára nem volt várandós, még 
havi vérzése sem volt, vagy bármi más. De Isten mégis azt mondta, hogy úgy lesz. Nem 

olt i e  re é ked i, ég a éhe is elhalt. És a férjé e  lé ő élet is egszű t ár, 
ég az ő érési fol a ata is egszű t, és az asszo  érési fol a ata is egállt. Ábrahám 

azo a  égse  kételkedett Iste  ígéreté e  hitetle séggel, ha e  erős olt. 
Di sőséget adott Iste ek és tudta, hog  Iste  ár it képes eg seleked i, a iről azt 
mondta, hogy megteszi. Így kell ma hinnünk az Igét. Hogy hogyan lesz ez? Nem tudom. 
De Isten azt mondta, hogy így lesz, és ezzel el is van rendezve a dolog. 

 1Móz 18 
82 Ki soda ez a ag , sze el e  látott sze él ? Ki soda Ő, akit Á rahá  
láto ások a  látott? Végül pedig, ár Ő test e  is eg utatkozott, ielőtt a fiú eljött, 
Isten Maga jött el Á rahá hoz e er for ájá a , az idők égé . Meg utatkozott! Eg  
alkalo al eg  kis fé e  látta Őt, látta Őt láto ások a , hallotta a Ha gját. Volt sok 



kijele tése. Á  éppe  a egígért fiú eljö etele előtt e er for ájá a  látta Őt és 
beszélt Vele, hússal kínálta meg és inni adott Neki. Értitek? Figyeljétek meg: Isten Maga, 
emberi testbe leplezve.  
 Jn 1:1 
83 Ez is része olt a ak, ahog  Ő selekedett. Íg  utatja eg Magát ekü k, 
ahogyan megmutatja az Örök Igét is: Isten, Jehova, testben. Mint a János evangéliuma 1. 
fejezetében: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennel (Károli: Istennél) volt, és a...” 
„Kezdetben volt Elochim, és Elochim lett az Ige és az Ige Elochim volt. Az Ige pedig 
Elochim lett.” Értitek? Ugyanaz a dolog, csak kibontakoztatva. 
84 Mint a tulajdonság, látjátok, ami Istenben van. Egy tulajdonság a gondolatod. Isten 
kezdet e , az Örök, ég sak e  is olt Iste . Ő olt az Örök. Ő ég Iste  se  olt, 
hisze  az Iste  az i ádat tárg a. Látjátok? Ő ég az se  olt. Ő olt Elo hi , az Örök. 
Azo a  go dolatok oltak Ő e e, hog  Ő a aggá akart ál i. És it tett? Ki o dott 
eg  szót, és az a szó a aggá lett. Ezt a képet látjuk Mózes . kö étől a Jele ések 
kö éig. Ni s e e  se i hi a. Elo hi  a aggá lesz, hog  éri thető é és érezhető é 
váljon. Az Ezeréves Királyságban pedig Elochim ül a trónon, így igaz, körülötte pedig ott 

a  i de  alatt alója, akiket ár a ilág tere tése előtt ele e elre delt. 
85 Mint az az ember, aki harangokat épít, vagy harangokat készít, a harangöntő. 
Minden harangnak máshogy kell szólnia. Ugyanazokból az anyagokból készülnek a 
hara gok. A i as ól, a i a él ól, a i réz ől, hog  aló a  azt a ha got adják: 
„bim-bam”. 
86 Így cselekedett Isten, hozzáadta ezt az anyagot ahhoz, ezt ahhoz, aztán ezt ahhoz, 
a íg po tosa  azt e  kapta, a it akart. Íg  jött le Ő. Iste  leleplezte Magát a 
Tűzoszlop a  a próféták ideje alatt, aztá  Iste  Fiá á lett, a i e  ás, i t hog  Ő olt 
Iste . Po tosa  Ő ug a az az Iste , aki tökéletesség ől tökéletesség e, és di sőség ől 
di sőség e isz. Íg  halad a g ülekezet. 
 Jn 10:34-36 
87 Figyeljétek meg, hogy a korszakokon keresztül is, ugyanilyen módon, a prófétái 
által jele tette ki Magát. Ők e  po tosa  próféták oltak, ha e  iste ek. Ő o dta 
ezt. Mert amit kimondtak, az az Iste  Igéje olt. Ők oltak az a test, a i e Iste  elleplezte 
Magát. Istenek voltak. Jézus maga mondta ezt: „Hogyan ítélhettek el engem, amikor azt 
mondom, hogy az Isten Fia vagyok? A saját törvényetek mondja, hogy istenek voltak, 
akikhez az Úr Igéje jött.” Látjátok? 
 Zsid 13:8 
88 Tehát prófétának azt az embert nevezték, akiben Isten formát öltött. Látjátok? És 
az Úr Igéje jött ehhez az emberhez. Tehát nem a próféta volt az Isten, a próféta a lepel 
volt. Az Ige volt Isten. Az ember szava nem úgy viselkedik. Értitek, mire gondolok? Az 
e er sza a e  selekedhet il e  ódo . De az a szó a e e lé ő lehetőség szeri t 
Iste  olt. Látjátok, Ő olt Iste  sza a e eri for á a , a it úg  e eztek: 'eg  e er'. 
Figyeljétek meg, hogy soha nem változtatta meg a természetét, csak a formáját. A Zsid 
13:8 azt mondja: „Ő teg ap, a és i dörökké ug a az.” Tehát Ő e  áltoztatta eg a 
ter észetét, a ikor eljött. Ő i dig az a próféta, i de  koroko  keresztül, i dig 
ugyanaz a dolog: az Ige, az Ige, az Ige, az Ige. Értitek? Nem változtathatja meg a 



természetét, de megváltoztatta a formáját. A Zsid 13:8 mondja: „Ő teg ap, a és 
mindörökké ugyanaz.” Csak a maszkját változtatta meg. 
89 Mi t ahog a  é  is férj ől apa lette , a ikor a g er eke  egszületett. A ikor 
az unokám megszületik, akkor nagyapa vagyok. Értitek? De én nem változom meg. Még 
mindig... Még mindig én vagyok. Értitek? És ez van Istennel. Csak annyiról van szó, hogy 
megváltoztatom a... Csak a forma megváltoztatásáról van szó. Értitek? Figyeljetek. A 
természet az e ert fiatale er ől középkorú férfi á, aztá  örege erré teszi, és itt 
vagyunk. De látjátok, csak a formánk változik. 
90 Például ha most itt felállna egy fiatal fiú, aki mondjuk 16 éves, nem mondhatnánk 
rá azt, hog  ő eg  ag papa. Ne  lehet e agypapa, mert akkor más lenne a 
megjelenése. Egy pár év alatt megváltozik az a megjelenés, és akkor már nagypapa lesz. 
Értitek, mire gondolok? 
91 De mindig ugyanaz a személy marad, ugyanaz a személy: mindig Isten. Ilyen módon 
jele ti ki Ö agát az Ő épé ek, hog  íg  tesz. Fig eljétek eg, hog  a Tűzoszlop 
idejé e  Ő kijele tette agát a épé ek. Jézus idejé e  is kijele tette Magát a épé ek. 
A Szentlélek idejében, mint Isten Fia. Dávid Fia... Mindig ilyen módon jelenti ki Magát a 
népének, így ismerteti meg Magát a népével. Valamit lepelnek használva eltakarja Magát, 
mindig ugyanolyan módon vagy ugyanolyan természet szerint, minden alkalommal.  
92 Isten Krisztusban elleplezve, hogy elvégezze a megváltás munkáját a kereszten. 
Isten nem halhatott meg, mert mint eg  Lélek, Ő Örök. Azo a  Neki fel kellett e ie 
eg  aszkot és el kellett játsza ia a halálát. Ő aló a  eghalt, de ezt e  tehette eg 
Istenként megjelenve. A Fiú megjelenésben kellett megtennie ezt, mint ember Fia, a 
földön. Értitek? Fiú megjelenésnek kellett lennie. Aztán amikor visszatért pünkösdkor, 
akkor Ő is ét Iste  Fia olt. Értitek, ire go dolok? Meg tudjátok ragad i ezt az 
elgo dolást? Ő olt... 
93 Bele kellett jönnie egy emberi testbe, hogy... És senki, semmi nemi vágy. Ez 
ismételten bizonyítja a kígyó magváról szóló tanítást. Látjátok: nemi, teljesen nemiség. 
Ne  al ákról a  szó: e iségről! Íg  igaz. Meg kellett le ie. Fig eljétek eg itt, hog  
bárki jó ember... Nézzétek meg az akkori prófétákat, de neki többnek kellett lennie, mint 
eg  próféta. Értitek? Ahhoz, hog  íg  leg e , szűztől szület e kellett eljö ie, 

eg utat a, hog  a szűztől aló születés e izo ította... Szűztől kellett egszület ie 
ahhoz, hogy levesse az átkot. Hogy ellenanyag legyen. Értitek, mire gondolok? Tehát a 
nemiségről kellett, hog  ott szó leg e . Ezt e izo ította a saját eljö etelé el is. Ne  a 

e i ág  ré é  jött el, ha e  szűztől aló születés által. A aszkját pedig Jeho ah-ról 
Jézusra cserélte, hogy eljátsza a megváltó munkát a keresztnél abban a színdarabban, 
a it Ő aga adott elő. 
 Jn 12:21 
94 A görögök lát i akarták Őt. Soka  hallottátok tőle  a Já os - ől, a ikor azzal a 
címmel prédikáltam: Uraim, látni akarjuk Jézust... Észrevettétek ezt? 
95 A görögök tudósok voltak, nagy emberek. És nagyon mély érzésük volt Isten felé, 
amikor Pál a Mars-heg e  prédikált ekik. Ők ezették a ilágot a 
természettudományban és az oktatásban, nagy emberek voltak. Azonban a mitológiában 
is hittek és aszeri t is i ádkoztak, hittek a ű észetek e  és a fur sa ű észetek 
könyveiben és a többi ilyen dologban. 



 Jn 12:20 
96 Azo a  aló a  felka arta őket ez az e er, aki egg óg ította a etegeket és 
aki pontról-po tra előre eg o dta, hog  il e  dolgok fog ak ajd törté i. Ez a 
dolog felka arta őket, úg hog  eljöttek, hog  lássák Őt. Most ag o  fig eljetek, ehog  
le aradjatok erről. Eljöttek és azt o dták a Bethsaidá ól aló Filep ek: „Uram, látni 
akarjuk Jézust”. Filep pedig és eg  ásik ta ít á  el itték őket Jézushoz, hog  eglássák 
Jézust. 
 Jn 12:24 
97 Most pedig figyeljétek meg azokat a szavakat, ahogyan Jézus utalt rájuk. Mert 
eljöttek eg éz i, hog  ki soda Ő, és e  látták eg Őt. Látták azt a egjele ési 
for át, azo a  Ő a te plo á a  olt. Iste  a te plo á a  olt, e eri test e  
elleplezve. Nézzétek meg a szavakat, amiket mondott: „Ha a földbe esett gabonamag el 
nem hal, csak egymaga marad...” Értitek? „Elérkezett az óra, az ember Fia hamarosan 

egdi sőül, és Neki el kell e ie erről a földről. Ha pedig e  jö  el ez az óra, soha 
nem láthatjátok meg ezt.” Értitek? 
98 Halljátok hát! Miért nem látták Jézust? Mert álarcot viselt. Isten maszkot viselt. A 
görögök Iste t akarták. És ott olt Iste , de e  látták őt eg a leple iatt. Ma is 
ug a ez a ! Ne  látják Őt a leple iatt. Lepel fedi el az ar ukat, azok a görögök 
maszkot hordtak, illetve Jézus volt álarcban a görögök számára. 
 Jn 12:24 
99 Figyeljétek meg, hogy azt mondta nekik: „Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, 
csak egymaga marad...” 
 Jn 3:2 
100 Ne  értették eg azt, hog  iért e  látták Őt. Ott állt eg  e er. Ők azért 
jöttek el, hogy Istent lássák, és mégis egy embert láttak meg. Értitek? Nem látták Istent, 

ert Iste  leplet iselt előttük. Ezt tartsátok ész e : Iste  elleplezte Magát eg  
emberben. Azt mondhatták: - Egy ember sem tudja elvégezni ezeket a cselekedeteket, 
csak Isten. Egy ember sem képes erre, és mégis itt áll egy ember, akin keresztül Isten 
cselekedetei nyilvánulnak meg! Látjátok, nem értették meg, hogy Isten elleplezte Magát. 
 Zsid 13:8 
101 Isten elleplezte Magát egy emberben, amint mindig is elleplezte Magát. Elleplezte 
Magát előttük, a i t az e er-templomban volt. Isten egy ember-templomban volt. 
Nag o  fig eljetek, Ő teg ap, a és i dörökké ug a az. Látjátok, Iste  elleplez e, 
a i t elrejti Magát a ilág elől, eg  e eri lé en leplezi el Magát. Értitek? 
 Jn 12:21-24 
102 Ott volt Isten! Azok a görögök azt mondták: „Lát i akarjuk Őt.” Jézus pedig azt 
mondta: „A gabonamagnak a földbe kell hullnia és meg kell halnia!” Minden 
elgondolásod számára meg kell halnod. Ki kell jutnod a saját gondolataidból. Mint azok a 
tanítványok, akik nem tudták megmagyarázni, hogy a testét kell enni és a vérét kell inni. 
Azo a , látjátok, ők aló a  eghaltak azok ak a dolgok ak. Eg  alapel ért haltak eg, 
Krisztusért haltak meg. Nem számított, hogy ekkora ereség ek tű t, a it 
elsze edett, ők akkor is hittek e e. Értitek? Látták a a  az e er e ... Eg  ol a  
ember, aki evett, ivott, halászott, aludt és minden mást csinált, aki itt született a földön, 



aki velük járt, aki velük beszélt, aki ugyanol a  ruhát hordott, i t ők; és aki i dezek 
mellett Isten volt. 
 Jn 12:24 
103 A görögök tehát e  látták eg Őt, ert elrejtőzött előlük, eg  e eri test e . 
Figyeljétek meg, mit mondott nekik: „Ha a gabonamag nem hullik a földbe!” 
104 Isten egy ember megjele ésé e  elleplez e elrejtőzött a sze ük elől, ők sak az 
embert látták meg. Az eleve elrendeltek viszont meglátták Istent. Az egyik ember egy 
embert látott, a másik pedig Istent látta meg. És Isten volt ott, emberi testben elleplezve. 
Így mindkét embernek igaza volt. Mint a hitednek abban, amit nem látsz. Mégis elhiszed. 
Iste  e eri test e  elleplez e. A a  a test e  olt e e, és az a test olt az Ő leple. 
Azért használta azt a leplet, hogy Isten megmutatkozhasson. 
105 Az Ószö etség e  Iste  elrejtőzött, amikor az irgalom trónusán volt. Az irgalom 
tró usá , eg  függö kárpit ögött! Az Ószö etség e  Iste  az Ő te plo á a  olt. Az 
e erek eljöttek, és ug a íg  i ádták Őt. De e lékezzetek rá, hog  eg  kárpit az a gol 
veil szó jelentései: 'lepel', 'kárpit', 'fátyol') is volt a templomban, ámen, ami elrejtette 
Iste t. Tudták, hog  Iste  ott a . Ne  látták Őt. Az a Tűzoszlop soha tö é e  jele t 

eg ott. Észre ettétek ezt? Attól a po ttól kezd e, hog  az a Tűzoszlop e e t a kárpit-
lepel mögé, az Ige egyetlen alkalommal sem írja, hogy újra megmutatkozott volna, 
egésze  addig, a íg Jézus Krisztustól elő e  jött! Iste  elleplezte Magát! 
 Jn 13:3; Jn 16:28 
106 Amikor itt állt a földön, azt mondta: „Iste től jötte  és Iste hez eg ek.” 
107 Aztán Jézus halála, eltemetése, feltámadása után, amikor Pál éppen úton volt 
Da aszkusz felé, újra feltű t az a Tűzoszlop. Mi olt az? Előjött a kárpit-lepel mögül! 
Di sőség Iste ek! Előjött a kárpit ögül. 
 2Móz 26:14 
108 Tehát, i ögött olt Ő? Bőr-kárpit mögött. Látjátok, orz őrök ől készült kárpit-
lepel mögött. Amikor pedig a kárpit kettéhasadt a keresztrefeszítés napján... Amikor a 
keresztrefeszítés napján az a kárpit-lepel kettéhasadt, a i Őt agá a  rejtette; akkor 
láthatóvá vált az irgalom trónusa (Károli: kegyelem táblája, ill. frigyláda). 
109 A zsidók e  értik eg, hog  Iste  hog a  irgal azhat az ol a  ű ös, tisztátala  
népnek, mint mi vagyunk. De nem látták ezt az Egyetlent, aki az irgalmat adta, mert 
elrejtőzött. A keg ele  tá lája  ögött olt Ő, elül, ahol felülről orz őrök lógtak lefelé, 
és eltakarták Őt. 
110 Korá a , ha... Azelőtt, ha árki e er e e t oda a kárpit-lepel mögé, azonnal 

eghalt. Óh, i djárt egta ulu k e ől eg  le két, á e , ha el tudjátok fogad i.  Ez 
lett abból, ha valaki beme t azok ögé a orz őrök ögé. Még a ikor eg szer az eg ik 
pap fia pró álta ezt egte i, ő is eghalt. Ne e jetek a ögé a kárpit-lepel mögé, 
mert az az ember, aki oda ment... Miért? Mert még nem volt benne meg a megváltás. 
Potenciálisan megvolt, de csak íg , a e e lé ő lehetőség szeri t. És a lehetőség egléte 

ég e  aga a té leges dolog, látjátok, sak a ak a lehetősége. A eg áltás olt... A 
ű  el olt leplez e, e  pedig elfeled e... Illet e e  pedig ele ged e, e  pedig 

elengedve. Az 'elengedni' szó jelentése: különválaszt és eltesz. A juhok és kecskék vére 
nem tudta ezt elvégezni, miközben Jehovah a kárpit-lepel ögött rejtőzött. Ott a 



kárpitfüggö  ögött pedig, ahol Ő rejtőzött, eghalt az az e er, ha egpró ált 
belépni oda. 
 Mt 27:51; Mk 15:38; Lk 23:45; 2Kor 3:15 
111 De pünkösd óta, a keresztrefeszítés óta, amikor az a kárpit-lepel a tetejétől az aljáig 
kettéhasadt, a ak a e zedék ek... Jézus az az Iste  olt, elleplez e. A ikor pedig Ő 
meghalt a Golgotán, Isten tüzet és villámlást küldött és kettészakította azt a kárpitot a 
tetejétől az aljáig; hog  a keg ele  tá lája teljese  látható á leg e . Ők azo a  túl 
vakok voltak ahhoz, hogy meglássák ezt. Ahogy Mózes mondta, ahogyan Pál mondta, 
miközben Mózes könyvét olvasta: „... amikor csak ol assák Mózest, lepel orul az ő 
szívükre.” Óh, test ére  és test ér ő , ezt tették a zsidók akkor, a ikor az a kárpit 
kettéhasadt és amikor Isten tisztán láthatóvá vált, a keresztfán függve.. Tisztán látható 
volt, és mégsem tudták meglátni. 
112 Lehetséges-e, hogy a pogányok is ugyanezt tették? (Óh, Istenem!) Amikor 
megvoltak nekik a gyülekezeti korszakok, Isten Fiának korszakai. És most, amikor a 
felekezetek és a tö i dolgok leple, a pü kösd óta eglé ő hag o á  leple, a ikor 
kettéhasadnak a gyülekezeti hagyományok és azok a dolgok, amiket az emberek 
mondanak: - A sodák ideje, és a tö i il e  dolog ideje lejárt... Iste  le ette ezekről a 
leplet és tisztán láthatóvá lett. Az emberek pedig készek arra, hogy ismét keresztre 
feszítsék. Pontosan így igaz! 
113 Ott olt a leleplezett, tisztá  látható Iste , az e erek ek lát iuk kellett ol a Őt, 
a i t ott állt. Azo a  Ő túlságosa  i de api olt, eg  átlagos e er. Ne  látták 
meg. Látjátok, ott állt egy ember. - Nahát - mondták az emberek -, melyik iskolából is jött 
ez az ember? 
 De emlékezzetek rá, hogy amikor azt a dárdát beledöfték a testébe, a Lélek 
elhag ta Őt, a te plo ... Az áldozási oltárok fel orultak és eg  illá lás sapott égig a 
templomon, és kettéhasította a kárpitot. Mi volt az? Ott függött az ő Iste ük a Golgotá , 
és ők égis túl akok oltak ahhoz, hog  lássák ezt. 
114  Tisztán láthatóvá lett, és mégsem látták meg! Vakok. Isten, emberi testben 
elleplezve! 
115 E lékeztek rá, hog  Ő ezutá  a Tűzoszlopké t isszajött Pálhoz és Péterhez is a 
börtönben. Emlékeztek erre? 
 Mt 3:9; Lk 3:8; Jn 3:9 
116 Az utolsó apok a  pedig Neki is ét issza kell tér ie. Azo a  eg  Tűzoszlop ak 
kell eljönnie újra, hogy megmutassa az ember Fiát. Hogy megmutassa az Igét, a 

ilágosságot. A eglé ő hag o á ok el lesz ek törölve, semmi sem fogja megzavarni, 
és i de képpe  el lesz égez e. Iste  eg szerűe  le fogja ro ol i azokat a 
felekezeteket és hag o á okat. Mil e  fajta Lélekkel fogja Ő ezt el égez i? Mi t 
a il e el először tette. Nézzétek eg, hog  it tett Illés idejé e  és Keresztelő Já os 
idejében. „... és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom 

éktek, hog  az Iste  ezek ől a kö ek ől is tá aszthat fiakat Á rahá ak.” Látjátok? Ne 
gondoljátok magatokban, hogy én ehhez a közösséghez tartozom, én meg ahhoz. Értitek? 
Iste  lehasítja azt a kárpitot, hog  eg utassa, ki soda Ő. Látjátok? Fig eljétek a kárpit-
leplet, amint kettéhasad, most fogjuk meglátni. 



117 Pedig olt idő, a ikor azo ali halált jele tett, ha alaki át e t azo  a kárpito . 
Most pedig az jelenti a halált, ha nem megyünk át rajta! Ámen. Halott vagy, ha nem 
tudod áttörni a hagyomány leplét és ha nem tudod áttörni a felekezet falát, hogy 

eglásd Iste t az Ő hatal á a . Rége  a halált jele tette e e i oda, ost pedig a 
halált jelenti kívül maradni azon. A kegyelem tábláját teljesen tisztán lehet most látni. 
Mindenki láthatja, mert a kárpit-lepel kettéhasadt. Di sőség Iste ek! A keg ele  
tábláját tisztán lehet most látni.  
118 Egy rejtély volt az, hogy hogyan lehetett Isten irgalmas a hozzánk hasonló 
tisztátala  ű ösökhöz, a ikor elrejtőzött. Most pedig tisztá  lehet ezt lát i. Azaz 
teljese  lehet lát i, ert az Ő Igéje kijele ti ezt. Mi dig az Ige, álla dóa , i dig Iste . Az 
Ige nyitja meg. Ha azok az emberek ismerhették volna Isten Igéjét Jézus halálának a 
napján, akkor megláthatták volna az irgalmi trónust és megláthatták volna, hogy kicsoda 

olt Ő. 
 Mt 27:51; Mk 15:38; Lk 23:45 
119 - Akkor ki volt ez? Miért hasadt ketté a kárpit? Emlékezzetek rá, hogy a halált 
jelentette belépni oda, senki sem láthatta meg azt. Mózes látta egy bizonyos formában, 
eg  forgó... Eg  e er háta olt az. Hát itt a : eg  érző hát, ug a az a férfi! Mi olt az? 
Isten meg akarta nekik mutatni a kegyelem tábláját. Isten meg akarta nekik mutatni, hogy 
ki soda Ő. Ezért Iste  keze o a  fe tről a tetejétől az aljáig kettéhasította a te plo  
kárpitját, és tisztán láthatóvá tette Istent. Jézus Krisztus volt az a kereszten függve, a 
kegyelem táblája. És mi volt ott? Az emberek túl vakok voltak ahhoz, hogy meglássák. 
120 Most egis étlődik ug a ez. A hag o á ok, e ire... Aztá  pü kösd apjá  
eljött az Ige, az Isten Fia megjelenési formában. Az emberek pedig elkezdték 

egszer ez i Ni eá a , Ró á a . És az első dolguk olt, hog  külö e je ek 
metodistáknak, baptistáknak, reformátusoknak, pünkösdieknek és sok egyébnek. Ezek az 
e erek által egszer ezett hag o á ok. Ne  tudják, hog  hol áll Ő. Azo a  
di sőség Iste ek, Ő egígérte, hog  it tesz ajd az utolsó apok a : tisztá  láthatóa  

eg utatja az Ő Igéjét, újra ki itja előttü k, újra fel itja az Igét. 
121 Ha csak ismerték volna az Igét, tudták volna, hogy ki volt Jézus. Ha egy ember 
is er é Iste  Igéjét, akkor tud á, hog  el ik órá a  élü k és hog  i zajlik ost. Ők 

iszo t eg szerűe  egtagadják, hogy arra az Igére hallgassanak. A hagyományaik... Mi 
volt az oka, hogy meglátták ezt azok a zsidók? Mi? Úgy látszott, hogy tényleg 

egláthat ák, hisze  az a dolog eg ílt előttük. Eg  élért ílt eg.  
 Róm 3:4 
122 Miért van ez az ébredés? Hogyan tudna tovább növekedni? Hogyan lehetne áldás 
rajta? Nem számít, hogy hány utánzója van, vagy bármi más, az mind... Amikor Mózes 
kiment, egy vegyes tömeg ment vele. De miért volt az úgy? Jehovah Maga veszi le a leplet 
Iste ről, hog  eg utassa a külö séget a jó és a rossz között. És ez az, hogy kinek van 
igaza: a metodistának, a baptistának, vagy a reformátusnak? Isten Igéjének! „Legyen 
minden ember szava hazugság, és az enyém az igazság.” Istennek nincs szüksége 

ag arázóra, Ő Maga a saját ag arázója. Iste  leleplezi Önmagát. Óh! Pontosan itt 
közöttü k, látjuk az Ő hatal as kezét, hog  el o dja és eg selekedje ezeket a 
dolgokat. 



123 Va  ala i erről a este. Látjátok, hog  hog a  kell fig el i Iste  kezét, hog  it 
csinál és hogy hogyan bontja ki Önmagát. Értitek? 
124 Az emberek pedig azt mondják: - Óh, ennek nincs semmi értelme. Ez fanatizmus. 
Semmi nem bizonyítja. Zagyvaság az egész. Ez a Belzebub. Ez az ördög. Ez jóslás. Ez ez... 
Látjátok? Ugyanazok a dolgok, amiket Róla is mondtak. 
125 Óh, gyülekezet és akikhez ez a kazetta eljut! Evangélium szolgái, nem látjátok, hogy 
hol éltek? Nem látjátok az órát, amelyben vagyunk? Isten, amint megmutatja Önmagát, 
félretéve... Nézzétek meg azt a templomi kárpitot, amely azért hasadt ketté, hogy mi 
tisztán láthatóan meglássuk Iste t. Ők pedig túl akok oltak hozzá. És Ő a is ug a ezt 
tette eg, po tosa  elé k tárta az Ő Igéjét, a i t egígérte. Mi de  ígéret az Igé e  itt 
fekszik előttü k. Tisztá  láthatóa ! 
126 Tudjátok, mit tesz a pogány gyülekezet? Ugyanazt, mint amit a zsidó gyülekezet 
tett. Túlságosan vakok ahhoz, hogy lássák. Ez minden. Elfedi a szívüket éppen úgy, mint 
ahogyan akkor elfedte.  
127 És jeg ezzétek eg, hog  ost az jele ti a halált, ha tá ol aradu k tőle. Eze  a 
leplen keresztül kell bemennünk oda, vagy nem jutunk be máshogy. Hogyan 
irgalmazhatna nekik Isten... De emlékezzetek rá, hogy mi volt az: hogy Isten megmutatja, 
mi van a mögött a kárpit mögött. Figyeljétek meg, mi volt a mögött a kárpit-lepel mögött: 
az Ige. Mit leplezett el az a kárpit? Az Igét! Mi volt az? Ami a frigyládában van. Az Ige volt 
elrejt e a lepel ögött. Értitek? És Jézus olt az az Ige, és Ő az az Ige, és a test leple 
rejtette el. 
128 Ma pedig a hagyomány leple rejti el az Igét ismét, azt mondva: - Nem úgy van az... 
De igenis úgy van! Isten bizonyságot tesz róla, olyan világossággal kirobbantva Magát, 
mint a nap! Mindenki szeme láttára teszi ezt, és az emberek mégsem látják meg. Isten, 
légy irgalmas hozzánk. 
 2Móz 19:20,21; 2Móz 34:29 
129 Előre etítés olt az, a ikor Mózes előjött Iste  jele lété ől, agá al hoz a Iste  
Igéjét arra a korszakra. Most figyeljetek, a 2Móz 19-ben vagyunk. Nehogy lemaradjatok 
erről. Móz . Mózes előjö  Iste  jele lété ől, a . és a . ers. Móz : , . 
Mózes jö  elő Iste  jele lété ől, iutá  az Igé e  olt. Az Ige eg lett ír a, ő pedig Iste  
jelenlétében volt az Igével, és nála volt az arra a korszakra szóló Ige. Minden korszaknak 
szól Ige. És a i t Mózes előjött o a , rag ogott az ar a! Értitek? Be e olt az Ige, 
készen arra, hogy megnyilvánuljon, hogy oda legyen adva az embereknek. 
 2Móz 34:33 
130 Az igaz Ige volt az, amelyet Isten írt és amely Mózessel volt. Figyeljétek meg, hogy 
az az Ige Mózessel olt, késze  arra, hog  eg il á uljo . Ő olt a ép szá ára az Ige, ő 

olt az élő Ige, elrejtve. Eltakarta magát, Mózesnek egy leplet kellett az arcára tenni. 
Miért? Mert ő olt az Ige! Á e . A íg azt az Igét eg e  is erték, addig Mózes ek 
leplet kellett viselnie. Ámen! 
131 Látjátok ezt? Bárhol legyen is az Ige, el van leplezve! 
 2Móz 34:33 

 Mózesnél volt az Ige. Emlékezzetek rá, hogy miután az Ige nyilvánosságra került, 
Mózes ismét Mózes volt. Értitek? Amíg azonban az az Ige Mózesben volt, hogy majd 
kiadja azt az Igét, addig Mózes olt Iste ! Mert akkor ár e  Mózes olt ő, ert ála 



volt az Úr Igéje a ak a korszak ak a szá ára. Se i e  éri thette eg őt addig, a íg 
az az idő tartott, hog  az Ige ála olt. Ezért a ikor lejött o a , az e erek 
elfordították a fejüket, és nem értették. Mózes megváltozott, már nem ugyanaz az ember 
volt. Mert azzal az Igével jött le. A Biblia azt mondja: „... Mózes leplet tett arcára.” Mert 

ála olt az Ige. És ő olt az Ige a ép szá ára. 
 2Kor 3:15; 2Kor 3:7- 
132 Most ézzétek, ha Mózes... Óh, test ére , ez ost sértő lesz. De ha Mózes... 
Ahogy Pál mondta itt a 2Kor 3-ban. Ha Mózesnek el kellett takarnia az arcát amiatt a 
di sőség iatt, a i rajta olt... Látjátok, ert az eg  sze el látható, ter észet szeri ti 
di sőség olt, eg  ter észet szeri ti tör é . És ha Mózes... Tudta, hog  a ak a 
törvénynek el kell úl ia. Azo a  a di sőség a ira ag  olt, hog  eg akította az 
embereket. Ezért egy lepellel takarták be az arcát. Akkor mennyivel inkább nagyobb lesz 
majd? - Lelkileg megvakított emberek! - A ak a di sőség ek el kellett hal á ul ia, de 
ez a di sőség nem fog elhalványulni. Értitek? Mózesnél voltak a testi törvények. Az 
elítélés, se i keg ele . Se i ás, sak hog  elítélt téged. De a iről ost 

eszélü k... A a  akkor e  olt eg o sátás, sak eg szerűe  eg o dta, hog  ki 
vagy. Ez azonban kiutat ad neked. 
133 És a ikor lelepleződik az Ige, óh, akkor il e  ar  lesz ott? Kell, hog  lelepleződjö  
majd. Most lepelnek kell eltakarnia. Most tehát figyeljétek meg, hogy a Lélek egy emberi 
testben van elleplezve. Látjátok, a természetes szavakat mondja a természetes lepellel. 
 2Kor 3:6 
134 Pál beszél itt most, és ebben az értelemben a Lélek-Ige: „Szolgák vagyunk, nem a 
tör é  etűjé ek, ha e  a Lélek alkal as szolgái Károli: ... alkal atosokká tett i ket 
arra, hogy új szövetség szolgái leg ü k, e  etűé, ha e  léleké ”, mivel a Lélek veszi a 

etűt és eg il á ítja azt. 
 2Móz 20:3-17 
135 Az csak törvény volt, az embernek oda kellett mennie, ránéznie, és azt mondani: 
„Ne lég  házasságtörő. Károli: Ne paráz álkodj.  Ne lopj. Ne hazudj. (Károli: Ne tégy a te 
felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.)” Ne tedd ezt, ne tedd azt. Értitek? Rá kellett 
nézni erre. 
136 Most azonban a Lélek száll rá az erre a korszakra megígért Igére, és nem két 
kőtá lát hoz elő és ele e ít eg, ha e  az élő Iste  jele létét. Ne  eg  alaki által 
kitalált mitikus gondolatot vagy egy Houdini-féle trükköt, hanem Isten ígéretét, mely a 
sze ü k előtt er kijele tést és il á ul eg. Mil e  féle lepel ögött lesz ez? És 
ahhoz, hogy elveszítsük... 
 2Móz 19:18 
137 Olyan hatalmas volt az, hogy a nép azt mondta, hogy amikor látták Jehovát leszállni 
a a  a Tűzoszlop a , akkor a föld egre gett, és ol a  dolgokat tett az Úr, hog  az 
egész heg  tűz e orult. Ha pedig alaki egpró ált oda e i ahhoz a heg hez, az az 
e er el eszett. Ol a  hatal as olt az, hog  ég Mózes is félt a re gésétől. És ha 
akkoriban Isten csak a hegyet rengette meg, akkor ez alkalommal bizony meg fogja 
rengetni az egeket és az egész földet is. 
138 Akkor it o dju k erről a di sőségről? Ha azt egy szemmel látható lepel fedte el, 
akkor ezt egy lelki lepel fedi el. Tehát ne a szemmel láthatóra  próbáljatok meg nézni, 



hanem törjetek be a Lélekbe és lássátok meg, hogy hol álltok. Lássátok meg, hogy milyen 
órában éltek. 
139 Értitek ezt? Látjátok, egy lelki lepel van az embereken, ahogy azt mondják: - Én 
metodista vagyok, pont olyan jó, mint akárki más. Én baptista vagyok, én pünkösdi... Hát 

e  dö e tek rá, hog  ez e  ás, i t a hag o á  leple? Ez rejti el előletek Iste t. 
Ezek miatt a dolgok miatt nem élvezhetitek... 
 Óh, azt mondjátok: - Én is kiabálok és ugrálok fel-le... 
 Mt 4:4; Lk 4:4 
140 Ő azt o dta: „Minden szót!” Éva minden szót hitt, kivéve egyet. Értitek? Isten 
teljes Igéjéről a  szó, hog  e ek az órá ak az ígérete il á aló á legyen, látjátok. 
141 Fig eljétek eg, ahog  to á eg ü k ost. Sok i de  a  itt, a iről eszél i 
lehet e. Viszo t úg   oldal i jeg zete  a , és e  fogok i dről eszél i. Látjátok, 
próbálok sietni. 
142 Eg  sze el látható lepel takarja el, ielőtt elmondhatja az Igét az embereknek. 
Istennek el kell lepleznie Magát, amint megígérte, emberi testben. Isten... Értitek? 
Istennek el kell lepleznie Magát emberi testben és egy lelki leplet kell tennie az 
emberekre, - pl.: én ehhez tartozom, én ahhoz tartozom... -, hogy beszéljen hozzájuk. 
Amikor pedig az a lepel, amely a hagyományok leple kettéhasad, akkor ... Ez a lepel az, 
amikor azt mondják: - Miért, hiszen a csodák ideje lejárt... 
143 Egy ember azt mondta nekem valamelyik nap, Green testvér jött oda hozzám, egy 
kis baptista prédikátor: - Branham testvér, itt van egy dolog, ami ellened szól... Azt 
mondta: - Próbálod rávenni az embereket... A Ramada Fogadónál történt ez, amikor ott 
tartottunk összejövetelt. Azt mondta: - Próbálod rávenni az embereket arra, hogy egy 
apostoli korban higgyenek. Hogy úgy éljenek ma, mintha az apostoli korban élnének... Azt 
mondta: - Az apostoli kor azonban véget ért az apostolokkal... 
 Azt mondtam: - Véget ért? 
 - Igen. 
 Azt mondtam: - Ki olt a szó i ője az apostoli kor ak? 
 Azt mondta: - A  apostol a felső szo á a . 
 ApCsel 2:39 
144 Azt mondtam: - Akkor Pál nem volt közöttük... Azt mondtam: - A szó i ő Péter olt, 
és Péter azt mondta pünkösd napján, amikor látták mindazokat a dolgokat megtörténni, 
és a Szentlelket munkálkodni: „Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és 
mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” Ha 
pedig Ő ég i dig hí ja az e ereket, akkor ug a az a dolog a  ég ost is. Akkor 
tehát mikor ért véget az apostoli kor? Az apostoli kor akkor ér véget, ha Isten abbahagyja 
az emberek hívását... Az a prédikátor aztán semmit nem mondott, csak fogta a kalapját és 
elment.  
 Mt 4:4; Lk 4:4 
145 Az Ige kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. Az Ige kell. Jézus azt mondta a Sátánnak: 
„Meg van írva...”, látjátok. Erről a  szó: „Meg van írva!” 
146 Azt mondtam: - Péter azt mondta, hogy soha nem lesz vége. Ahány embert csak 
elhív az Úr, ezek az áldások az övéik. Te azt mondod, hogy Isten megállt. De mikor? 
 - Megbántottalak? 



147 Azt mondtam: - Nem, uram, egy kicsit sem. Csak menj tovább... Látjátok? Értitek? 
Péter azt mondta, hogy ez mindenkié, akit csak hív az Úr. Hogy mindenki megkapja 
ugyanazt az apostoli áldást. Ez az Úr Igéje, látjátok. 
148 Most pedig a szemmel látható lepel. Isten, az Ige, emberi testben elleplezve. Mi 
volt ez? Isten Mózesben elleplezve. Isten Mózesben volt, elleplezve, és Isten jelenléte volt 
Mózesben. Olyan tökéletes volt azzal az Igével önmagában, hogy egy lepellel kellett 
eltakarnia az arcát. És egy igazolt próféta volt az, aki kibontotta az Igét és azt mondta a 
népnek: - Ne cselekedd ezt! Ne cselekedd azt! És ne cselekedd amazt! 
 2Móz 20:19 
149 Ahhoz, hogy odaadja annak a nemzedéknek az Igét, Isten elleplezte Önmagát egy 
emberi testben. Máskülönben az Ige még a kihívottakat is megvakította volna. Értitek? 
Még az ott kint álló emberek sem bírták elviselni annak a látását. A 2Móz-ben látjuk, hogy 
azt mondták: „Mózes beszéljen, ne Isten. (Károli: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de 
az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.)” Látjátok már, hogy miért nem jelenik 

eg túl sokszor a Tűzoszlop? Értitek? 
 5Móz 18:15; 5Móz 18:18 
150 Isten azt mondta: „Megteszem, prófétát támasztok nekik.” Ámen! „Támasztok 
nekik egyet.” És Ő po tosa  eljött. És Ő lesz az Ige. 
151 Azt mondta: „Ha látni akarják, mi az Ige... Mózes, én megjelentem neked ott fent az 
égő sipke okor a .” Azt mondta: „Lejö ök, és ezt a heg et fogo  tűz e oríta i.” Azt 
mondta: „Meglátják, hog  igazat o dtál. Ug a úg , tűzzel ég e jele ek eg itt. 
Megjelenek itt, és bebizonyítom a népnek, hogy én igazolom a te szolgálatodat.” Ezt 
mondta itt el Mózesnek, annyi sok szóval kifejezve. 
152 Figyeljétek meg, hogy azt mondta: „Most egdi sőítelek téged a ép előtt.” Azt 
mondta: „Elmondtad nekik, hogy egy égő sipke okor a  találkozta  ott eled. Most 
tehát lejö ök, ug a azzal a tűzzel, és egláttato  a éppel, hog  soha e  hazudtál 
ezzel kapcsolatban.” És még természettudományosan is bebizonyította ezt, ha akarjátok. 
Értitek? „Lejövök most és megmutatom nekik.” 
 2Móz 20:19 
153 Amikor pedig elkezdett mennydörögni, amikor Jehovah elkezdte a mennydörgést, a 
nép azt mondta: - Ne! Ne! Ne! Ne engedd, hogy Jehovah beszéljen, mert meghalunk. 
 2Móz 34:33 
154 Látjátok, el kellett lepleznie Magát. Ezért Isten Mózesben leplezte el Önmagát, és 
Mózesnek adta az Igét. Mózes pedig lejött és elmondta Isten Igéjét, lepellel az arcán. Így 
van? Jehovah a próféta megjelenésében elleplezve, mert máskülönben teljesen... És Isten 
azt mondta, hogy többé nem fog úgy beszélni hozzájuk. Csakis prófétán keresztül szól a 
néphez. Onnantól kezdve ez lesz az egyetlen módja annak, hogy az emberekhez szóljon. 
És valóban csakis úgy szólt. Így van. Soha más módon nem szólt. Isten nem hazudik. 
155 Vegyétek észre, hogy csak Mózesnek volt meg az Ige. Nem egy csoport jött le 
onnan. Nem csak a farizeusok, nem csak a szadduceusok, nem csak egy bizonyos szekta 

ag  eg  klá . Mózes jött le o a ! Iste ek eg  e ere olt. Ne  lehet eki kettő ag  
három különféle észjárása. Egy embert vesz. Mózesnél volt az Ige, és egyedül csak 
Mózesnél. Még Józsuénál sem. Senki másnál sem. Ámen! Józsué egy tábornok volt, egy 
para s ok a hadsereg e . Józsué eg  hí ő olt, eg  kereszté . Mózes azo a  eg  



próféta olt! Az Ige e  jöhetett Józsuéhoz, sak Mózeshez. Ő olt a a  az órá a  a fő 
próféta. És vegyétek észre, hogy az Ige addig nem jött Józsuéhoz, amíg Mózes meg nem 
halt. Nem, uram. Isten egyszerre csak eggyel foglalkozik. Isten egy. Értitek? Csakis 
Mózesnél volt az Ige, nem pedig egy csoportnál. 
 2Móz 24:2; 2Móz 19:13 
156 Figyeljétek meg, hogy Isten figyelmeztetett minden embert arra, hogy meg ne 
próbálják követni Mózest a mögé a lepel mögé. Minden utánzót. Asszonyt, férfit, papot, 
bárki legyen is, bármilyen kegyes és tiszteletreméltó. Nem számít, milyen nagy emberek 
voltak, Isten mindenkit figyelmeztetett: „És csak Mózes közeledjék az Úrhoz. A hegynek 
szélét se érintsétek. Mindaz, ami a hegyet érinti, akár barom, akár ember, halállal haljon 
meg ott helyben.” Soha ne törje át más azt a leplet, az a lepel egy emberhez tartozik. Az 
az üzenet egy. Értitek? A templomban is egy évben egy ember ment be egyszer oda, aki 
fel volt kenve és akinek be kellett mennie oda. Nem azért, hogy az Igét hozza ki onnan, 
hanem hogy vérrel áldozzon. És csak egyetlen egy ember mehetett be oda. Mindenki más 
meghalt. Értitek? 
 Mal 4:3 
157 Most szellemileg halnak meg. Ez egy szellemi értelemben vett lepel. Értitek? Az egy 
kézzel fogható lepel volt. Ez pedig egy szellemi lepel. Értitek? És bizony egyfolytában 
bemennek a lepel mögé, bármit mondunk is nekik. - Óh, tudom én! Tudom, de... És 
mennek tovább, csak arról beszél... Emlékeztek rá, hogy Egyiptomban az utolsó csapás a 
ki o ulás előtt a halál olt. A legutolsó sapás pedig eze  a földön a szellemi halál lesz a 
ki o ulás előtt. Ők elég ek ajd és is ét porrá lesz ek. Az igazak pedig az ő ha aiko  
jö ek ajd elő. Az utolsó dolog azo a  a szelle i halál lesz, az Ige elutasítása. 
158 Most figyeljétek meg, hogy Isten minden embert figyelmeztetett arra, hogy meg ne 
pró álja ak Mózes utá  e i a a a tűzlepel e. Mózest lepellel kellett eltakar i, 
a ikor kijött o a . Mózes Mózeské t e t e a a a Tűzoszlop a. A ikor pedig kijött 
o a , lepel takarta e őt. Mert e e t oda, kijő e a hag ományaiból, az öregek 
hag o á ai ól. Látta a Tűzoszlopot. Akkor pedig e e t a Tűzoszlop a. Á e ! És 
előjött o a , lepellel eltakar a. Iste  sza a eg  e er e , lepellel eltakar a! Óh, láto  

aga  előtt, ahog a  kijött. Mi de ki fig el eztetést kapott arról, hogy nehogy 
egpró álják kö et i őt, utá oz i azt. A saját érdekük e . Értitek? Még eg  pap ag  

egy szent ember sem, bárki legyen is. Ha egy érsek, egy püspök, vagy bárki más 
egpró ált e e i a a a lepel e, eghalt. Iste  fig el eztette őket. Ne  lesznek 

utánzóink. 
159 Az Ő Igéjét eg  e er ek jele ti ki. Mi dig úg  olt, hog  i de  korszak a  eg  
próféta lépett színre az Úr Igéjével. Végig így van a Bibliában. Az Ige egy emberhez jön. 
Minden korszakban ugyanaz, még a gyülekezeti korok közül is, az elsőtől az utolsóig. 
Másoknak is megvan a maguk helye, így igaz. De figyeljetek: maradjatok távol a 
Tűzoszloptól. Értitek? Mi soda le két ta ulu k eg itt! Látjátok, i de ki, aki eg  Mózes 
akar lenni és mindenki... 
 4Móz 16:3 
160 Emlékeztek rá, hogy mit mondott Dátán és a többi ember ott kint? Azt mondták: - 
Mózes, várj csak egy kicsit. Túl sokat veszel magadra... Látjátok? - De vannak mások is itt, 
akiket elhívott az Isten. 



161 Ez igaz olt. Ők... Mi d ája  re d e  kö ették őt, amíg együtt mentek. Azonban 
a i t eg  alaki kilépett, hog  agához ragadja Iste ek azt a hel ét, a el et Ő 
Mózesnek adott - amely eleve el volt rendelve és kirendelve arra a munkára -, amint egy 
e er egpró álta ezt agá ak egszerez i, tűz szállt le az ég ől, eg ílt a föld és 
el elte azokat az e ereket. Látod? Nag o  ig ázz! Érted? Eg szerűe  leg él eg  jó, 
keg es kereszté  e er, aki hiszi az Igét. Érted? Maradj tá ol attól a Tűzoszloptól! 
Micsoda lecke! 
162 Iste  Mózes ek először eg  égő sipke okorban jelent meg. Isten elleplezte Magát 
eg  Tűzoszlop a . Most ag o  fig eljetek eg  per ig. A ikor Iste  először jött 
Mózeshez, Ő elleplezte Magát. Iste  eg  Tűzoszlop a  olt, eg  okor a  elrejtőz e. 
Látjátok, i tha a őr ől készült kárpit-lepel mögött lett volna, a kegyelem tábláján az 
oltár ál. A ikor pedig Iste  Mózeshez jött, Ő eg  Tűzoszlop a  olt, a Tűzoszlop a  
elleplez e. Az e erek előtt iszo t Iste  ug a azzal a Tűzoszloppal igazolta Mózest. 
Értitek? Mózes azt mondta... 
 Jel 2:7 
163 Most figyeljetek! Olvassátok-e... Elkalandoznak-e a gondolataitok? Tudtok-e, 
tudtok... „Akinek van füle a hallásra, hallja.” Értitek? 
164 A ikor Iste  egjele t Mózes ek, eg  Tűzoszlop a  olt. A ikor elhí ta őt a 
szolgálatára. Mózes pedig eljött és elmondta ezt a népnek. Nem hitték el. Bár addig 
sodákat és ag  dolgokat tett, ez alkalo al Ő láthatóa , tudo á osa  is egjele t, 

és igazolta Mózes szolgálatát. Hogy ugyanaz az Isten legyen, aki akkor beszélt vele, mert 
eg  Tűzoszlop for ájá a  jele t eg és tűz e borította a hegyet. Mózeshez pedig egy 
bokorban jött el, és beszélt hozzá. Rendben. 
 2Móz 2:10,12,14 
165 Iste  először Mózes ek eg  égő sipke okor-lepel e  jele t eg. Aztá  a ép előtt 
Isten ismét lepelben jelent meg és igazolta Mózest azzal a lepellel, mivel ugyanazzal a 
tűzzel leplezte el Magát, ug a az a Tűzoszlop jött le... O a tól kezd e sak hallották 
Iste  Igéjét. Értitek? Csak az Igét, Mózes ha gját hallották. Mert Mózes szá ukra az élő 
Ige volt. Mózes! Isten annyira bebizonyította az Igéjét Mózes által! Látjátok, Mózes azt 
mondta... Isten azt mondta Mózesnek: „Menj le oda és én veled leszek, semmi nem fog 
az utadba állni. Vagyok, aki vagyok.” 
166 Mózes lejött és azt mondta: - Talán nem hiszitek el, de Isten megjelent nekem egy 
Tűzoszlop a  és ezeket a dolgokat mondta el nekem. 
 2Móz 7:11 
167 - Óh, nekünk is vannak mindenféle ilyen dolgaink... A fáraó azt mondta: - No és? 
Fáraó tiszteletes azt mondta: - Tehát van egy olcsó varázsmutatványod. No és? Nekem is 
vannak varázslóim itt, akik a kígyóból... A botból kígyót csinálnak. Gyertek csak, 
varázslók... És jöttek a varázslók, és ugyanazt megtették. 
168 Mózes tudta, és se i e  za arta eg őt. Se i e  e  efol ásolta az, hog  
há  utá zója olt. Mózes sak szilárda  állt. Először azok a kíg ók i d csak ott 
tekeregtek, aztán viszont Mózes kígyója megette a többi kígyót. Miért? Mint azok az 
apostolok. Nem tudták megmagyarázni. Mózes nem tudta, hogy hogyan fogja azt Isten 
elvégezni. De tudta, hogy akkor is elvégzi majd. 
 5Móz 8:3; Mt 24:24; 2Tim 3:8; Mt 4:4; Lk 4:4; Jel 22:18,19 



169 E lékezzetek, hog  Iste  eg o dta, hog  az utolsó idők e  isszatér ajd 
Jánnes és Jámbres, vagyis az utánzók. Mt 24:24: „Még a választottakat is megcsalnák, ha 
lehetséges volna.” Látjátok? Eg szerűe  po tosa  ug a azok a dolgok, ugyanolyan 
csodákat tesznek, és minden mást. Figyeljétek az Igét! Figyeljétek azt az Igét! Valaki azt 
mondja, hogy csodákat tesz, és még mindig hinni akarja, hogy három isten van, mint 

i dig, ala il e ... Me jetek el az il e től. Tudjuk, hog  ez téves. Értitek? Nincs ilyen 
dolog! Értitek? Hanem az Ige, minden szó, minden Ige, amely Isten szájából származik! A 
Teremtés könyvében: egyetlen szó. Itt azt mondja: „Senki egy szót se tegyen hozzá vagy 

eg e  el előle.” Látjátok, ugyanannak az Igének kell lennie. Értitek? 
170 Figyeljétek meg, hogy a nép valami olyan dolgot látott, ami megtörtént. Mózes úgy 
volt lepellel betakarva, mint egy... Próféta volt, és Isten most igazolta az Igéjét. Lement 
oda. Látott jeleket és csodákat. Aztán ez után az emberek elkülönültek egymástól, egy 
gyülekezetbe. Látjátok, a 'gyülekezet' szó jelentése: kihívott. Értitek? Miután Isten kihívta 
őket a ilág ól és ők eg  ép lettek, utá a Iste  egis ertette elük, hog  Ő az a 
Tűzoszlop. Be izo ította Mózes üze etét. Látjátok? Ő olt a Tűzoszlop. Lehet, hog  le is 
fé képezték ol a, ha lett ol a fé képezőgépük, ert az egész heg  tűz e orult. De 
bebizonyosult, Isten bebizonyította, hogy az az üzenet igaz volt. Az üzenet tehát 
elérkezett, minden kéznél volt, és akkor következett a kivonulás. Lepellel takarta el a 
prófétáját a kivonulási nép számára. 
171 A nép - gondoljatok bele! - látta, hogy valami történt vele. Mózes most más volt, 

i t a tö i izráelita. Más olt... Más olt az üze ete is, ás olt ő, i t a papok. 
Mindentől ás olt. Látjátok, eg  ás e erré lett. A ép látta, hog  törté t ala i. 
Iste  elleplezte Magát az Ő prófétájá a , hog  el o dja a ép ek a eszédeit. Ezt tette 
Iste . Mózes olt az az élő Ige a ép szá ára. Az élő Ige, el et a Tűzoszlop leple takart 
el. El o d a azt, hog  késő  i lesz ajd lepellel eltakar a ott a orz őrök ögött. 
Értitek? 
172 Az Igé ek először Mózestől kellett elha goz ia. Látjátok? Mózes él olt az Ige. 
Iste  írta és se ki e  tudta eg ag aráz i. Mózes ek kellett először eg agyaráznia 
szá ukra. Ezért takarta el lepellel az ar át, ert... Értitek ezt? Látjátok? Erről a  szó. Fel 
tudjuk venni, be tudjuk csomagolni és minden mást meg tudunk vele tenni. Azonban az 
kell, hogy kijelentést nyerjen. Ahhoz pedig hogy kijelenthesse, Mózesnek Istenné kellett 
válnia a nép számára. 
 Azt mondod: - Ez butaság! 
 2Móz 7:1 
173 Pedig elmondta... Még magának Mózesnek is megmondta: „Te Isten leszel és Áron 
lesz a prófétád.” Látjátok? Látjátok? Tehát itt jön Isten, és kellett, hogy lepellel takarja el 

agát. Mert Iste  i dig lepel ögött a . Óh! Értitek ezt? Iste  elrejtőzik a 
il á osság elől! 

 Mt 11:25; Lk 10:21 
174 Azt mondta: „Hálát adok neked, Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az 
értel esek elől, és kijele tetted a kisg er ekek ek, akik akarnak tanulni.” Látjátok? 
 2Móz 20:19 
175 Iste  a lepel ögött elrejtőz e. Mózes lepellel takarta el az ar át. Mózes olt akkor 
az elrejtett, élő Ige. Az e erek látták azt a Tűzoszlopot és azt o dták: - Ez elég 



nekünk... Látjátok? - Mózes beszéljen... Látjátok? - Ne engedd, hogy Isten beszéljen, hogy 
ehog  eghalju k... Mózes e e t a a a Tűzoszlop a. Értitek? 

 2Móz 20J:19 
176 És azt o dta, Ő azt o dta: „Többet nem beszélek így velük, hanem egy prófétát 
adok nekik.” És mindig így is tett. Értitek? Azt mondta: „Most hadd...” De kell, hogy ennél 
a prófétánál meglegyen ez az Ige. Ha azt a prófétát a hagyomány leple borítja be, akkor 
Iste  soha e  küldte őt el. Ha pedig azt a prófétát az Ige leple orítja e, akkor Iste  
igazolni fogja. Isten a saját Igéjét magyarázza. Mózes beszélt a néphez, Isten pedig 
tolmácsolta, magyarázta nekik. Ámen. 
177 Mózes azt mondta: - Így szólt az Úr! Az Úr pedig pontosan azt cselekedte meg, amit 
megmondott. Ezzel igazolva lett. 
178 Azt mondta Isten: „Mózes, most érted, hogy a nép ért téged.” Látjátok? 
„Megmutattalak téged, igazoltalak téged.” Isten elleplezte Magát ebben a prófétában, 
hog  az Igét szólja a éphez. Mózes olt az élő Iste  szá ukra, Iste  eg il á ult, élő 
Igéje. Ezért volt lepellel eltakarva az arca. Látjátok? 
179 És tudjátok-e azt, hogy ugyanez a dolog van lepellel eltakarva az igazi keresztény 
e er e  a, a hitetle ek szá ára? Látják azokat a hosszú hajú asszo okat, és az ő 
megjelenésüket. Azt mondják: - Nézd már, milyen öregasszonyos... Akik kontyban fogják 
össze hátul a hajukat, azokra azt mondják: - Nagyanyókánk is ilyen volt... Látjátok, 
teljese  el a  leplez e. Ők pedig akok. Azt o dják: - Nos, én doktoráltam... Nem 
számít, hogy milyen tudományos fokozatod van. Az Igét akkor sem veszed figyelembe. 
Pontosan így van. - Óh, az sak eg  ellékes dolog. É ... Először is a kis le kéket edd át. 
180 És i a  azokkal az e erekkel, akik azt o dják, hog  elfedezi őket Iste  
jelenléte, és mégis valamilyen gyülekezeti hagyományt tanítanak? Óh, irgalmazz! Hát 

il e  lepel az, a i e  hozzáad ak az Igéhez és el esz ek előle, i tha a saját 
té áikat és go dolataikat olta ák hozzá? Ez az eg házi for aság leple. Iste  tetőtől 
talpig kettéhasította azt a leplet! 
 Mk 16:- 
181 Azt mondják: - Nem is lehet szó prófétákról a ai idő e . Az utolsó apok a  
szóba sem jöhetnek az apostolok és a próféták. Szó sem lehet az isteni gyógyításról. Látók 
sincsenek már. Nem eshet meg olyan dolog, hogy a Márk 16 beteljesüljön. Az apostoli 
kornak vége... Elleplezték ezt az emberek elől, Iste  iszo t előjött a tűzzel égő 
Sze tlélekkel, és tetőtől talpig kettéhasította azt a kárpit-leplet. Isten kettéhasította a 
leplet! 
182 Mózes olt a lepel: Iste  élő Igéje az e eri test ögött olt elleplez e. A 
Tűzoszlop Mózes e  olt. Ter észetese  ez az, a it késő  a orz őrök takartak el, 
látjátok. 
183 Tehát az Ige elő lett hoz a, le lett ír a, aztá  pedig a kárpit-lepel mögé lett 
elhel ez e. Mert Iste  i dig a a  az Igé e  olt. Á e ! Ő az Ige, i dig. Ő a a  az 
Igében volt. Ezért kellett lepellel eltakarni azt az Igét. 
 Jel 10:7; Jel 3:20; Lk 17:30; Mt 24:40; Lk 17:34,35 
184 Óh, test ére , test ér ő , fel tudod ezt fog i? Nézzétek! Ne  látjátok? El olt 
leplez e égig ezeke  a korszakoko  át aszeri t, a it Iste  o dott. Az utolsó időben 
pedig meg fog nyílni, az a hét pecsét fel lesz törve, és az egész dolog láthatóvá lesz az 



emberek számára. Mindaz, ami eddig történt. A hetedik angyal üzenetének órája. Kell, 
hogy abban az Illésben Isten minden titka ismertté legyen, ebben az utolsó órában: hogy 
Iste  hog a  ettetik ki a saját g ülekezeté ől, az Iste  Fia; hog  hog a  jele ik eg újra 
ember Fiaként; hogy hogyan kell rendnek lennie a gyülekezetben; és minden más dolog. 
a i az utolsó időkre szól. Se i hit allás, se i felekezet, sak teljes mértékben az Ige, 
amint az egyénben él. „Egyet felveszek, egyet pedig otthagyok. Ezt felveszem, azt pedig 
otthagyom.” Értitek? Ni se ek kötelékek, felekezetek, kötődések és se i il e : 
hanem csakis az Istennel, és csakis Vele tartó szív. Értitek? 
 Zsid 13:8 
185 Figyeljétek meg, hogy emberi test leple takarja el. Mózes volt az az Ige. Azt szólta, 
a i késő  aztá  a orz őrök ögé került. Úg , ahog a ... Íg  a i Mózesü k Krisztus. 
Krisztus a i Mózesü k. Ő olt Iste , e eri test e  elleplez e. E eri létben, testben 
elleplez e. Íg  a . És Ő teg ap, a és i dörökké ug a az. Borz őrök leple takarta el. El 
volt leplezve. Ez alkalommal pedig egy emberben volt elleplezve. Értitek? Most figyeljétek 
meg: „... tegnap, ma és mindörökké...” A megígért Ige erre a korra. Még i dig Ő 
Krisztus, a egígért Ige erre az időre, e eri test e  elleplez e. Iste  az Ige. 
186 A felkenetés egy ember. A 'Krisztus' szó jelentése: egy felkent személy. Látjátok: a 
felke t. Akkor tehát Mózes olt Krisztus a aga idejé e , ő olt az a felkent személy. 
Jere iás pedig a aga idejé e  olt Krisztus, az Ige eg  részé el arra az időre. 
 Kol 2:9 
187 A ikor azo a  Jézus eljött, Ő a Meg áltó Felke tké t jött el. És a a  ott olt 
Mózes és mindaz, ami Mózesben volt, mindaz, ami az Igében van, és a teljes Istenség 
Ő e e olt test szeri t. Ezért hasadt égig az egész te plo i kárpit, és ált tökéletese  
látható á a keg ele  tá lája. Ő olt a felke t sze él . 
188 Fig eljétek eg az e eri test e  aló elleplezést. Az erre az időre szóló Igének is 
elleplez e kell le ie. Fig eljetek! A ű t szerető g ülekezeti tagok és a ű ösök e  
láthatják azt meg az ember-lepel miatt. 
189 Ezért e  látták Őt. - Hisze  Ő eg  e er. Ho a  is jött? Ho á is szól a tagsági 
kártyája? Melyik gyülekezethez is tartozik? - Akarok erről eszél i a este, hog  el ik 
gyülekezethez tartozik. Látjátok? - És így, látjátok: - Melyik gyülekezethez tartozik? Milyen 
csoporthoz? Milyen iskolába járt? Hol tanult? Ez az ember természetes úton született 
meg, ahogy itt a legenda mondja róla, házasságon kívüli gyermek volt. Akkor pedig 

il á alóa  az ördögtől a ! 
 Látjátok? - Az ördögtől a ! Ne  a házasság sze t köteléké ől született. József 
sak azért ette feleségül, hog  eg e tse azt az asszo t a egkö ezéstől, ert az a 
ő paráz a olt. És eg  il e  e er jö  ide, és o dja eg ekü k, papok ak, hog  it 

és hogyan csináljunk? 
 Zsolt 22:1; Mt 27:46; Mk 15:34; Zsolt 22:16,17 
190 Isten pedig ott állt, kijelentve azt az Igét és úgy kiáltva: „Én Istenem, miért hagytál 
el engem?” Még a te plo a  é ekelt é ekeik is Krisztusra utattak előre, a iket 
é ekkel azelőtt Dá id írt. „Csontjaim mind széthullottak. Átlyukasztották kezeimet és 
lábaimat.” És ott álltak azok az emberek, énekelték ezeket a sorokat. És ott haldoklott 
előttük a kereszte  az az e er, akiről ezek a sorok szóltak. A ikor pedig elé ekelték 
és... 



 Mk 15:34 
191 Amikor meghalt, a Menny Istene lejött úgy, ahogyan azt a Sinai-hegyen tette: szent 
tűzzel, és tetejétől talpáig szétégette azt a te plo i kárpitot, és kettéhasította azt. Így 

ire ílt lehetőségük azok ak, akik ott oltak? Ki ézhettek a te plo i a lako , a 
Golgotára. És ott volt Isten, teljesen láthatóan. Az áldozat. 
192 De ég a se  látják. Iste  ezek e  az utolsó idők e  kettéhasította azokat a 
hagyományokat és tisztá  látható á tette az Igét, és ők ég ost se  is erik eg. 
Eg szerűe  e  tudják, e  is erik. Látjátok, pedig a ira eg szerű ez. Ol a  essze 
van a világ dolgaitól. 
 2Kor 12:11 
193 Valamelyik nap egy bizonyos összejövetelen arról prédikáltam, hogy milyen is 
„becsavarodottnak” le i. Majd ala ikor itt is akarok erről eszél i, hog  il e  
„becsavarodottnak” lenni. Mindannyian „becsavarodunk”, bolondulunk valakiért, 
úgyhogy én Krisztusért leszek „becsavarodva”. Pál azt mondta, hogy őt olo d ak, 
„becsavarodottnak” tartották. Nyilván, annak is kell lenned. Látjátok, az ilyen csavarok 
kellenek ahhoz, hogy összetartsák a dolgokat. Látjátok? Így van. 
194 Tehát fig eljétek eg a leplet, a i az e eri test. Tudjátok... A ű t szerető 
emberek nem láthatták ezt meg. A hagyományosan vallásos emberek nem láthatták meg, 

ert Ő eg  e er olt. Miért? Mert az az e eri test elrejtette Iste t. 
 5Móz 18:15; 5Móz 18:18 
195 Ha Ő a ag  Tűzoszlopké t jött ol a le, ha eg utatta ol a ekik, hog  ki soda 
Ő, hog  Ő az a ag  Tűzoszlop, akkor talá  hittek ol a. Ha aga Jeho ah utatkozott 

ol a eg előttük. De látjátok, hog  it tett Ő, hog  el ehesse  azok ellett az okos, és 
öl s e erek ellett? Eg szerűe  sak úg  jele tette ki Ö agát, ahog a  Mózesnek is 

megígérte: „Prófétán keresztül szólók hozzájuk.” És Ő eg  e er fia olt, eg  próféta. 
Néhá a  felis erték ezt, úg   e er eg  század százaléka a ilág a . Ők hittek. A 
tö iek e , pedig Ő ug a az olt. 
 Lk 23:18; Jn 19:15; Mt 27:30; Mk 14:65 
196 Ott volt azonban a Hatalmas Isten, teljesen láthatóan. A kegyelem táblája. Meghalt, 
amikor a saját gyermekei azt mondták... A saját gyermekei voltak ott és azt mondták: - 
Ne  kell ekü k Ő! Le ele! És leköpdösték. 
 

2Sám 16:9,10
 

197 E ek előképe olt az, amikor Dávid elhagyta a templomot. A megvetett király. 
Ment lefelé az úton, és egy öreg, nyomorék ember ment oda hozzá, aki soha nem 
szerette Dá idot. Kép utató ak e ezte őt és ar o  köpte. Az őr pedig előhúzta a 
kardját és azt mondta: „Hogyan szidalmazhatja ez a holt eb a királyt? Majd én elmegyek 
és fejét veszem.” 
 2Sám 16:11 
198 Dávid azt mondta: „Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta neki.” Dávid 
alószí űleg e  is tudta, it o dott. Csak e t felfelé a heg e , issza ézett és sírt. 

 2Sám 15:30 
199  é el késő  pedig Dá id Fia e t felfelé ug a azo  a heg e , és leteki t e 
onnan siratta Jeruzsálemet: a megvetett Király. És az arcába köptek. 



200 Nem látjátok? Ugyanaz a dolog. Látjátok leérkezni ma az Igét. Látjátok, hogy ma is 
milyen a fogadtatása? A tö ség i dig eg etőe  elutasítja, és i dig a kise ség 
hiszi. 
 Jn 6:47 
201 Látjátok, e  hitték el. Azok a görögök e  látták eg Őt. E eri te plo a  
volt. Azt mondták: - Hisze  ezt az e ert Jézus ak hí ják, aki Názáret ől szár azik. 
202 A a  az idő e  sak eg  e et hasz áltak, i t például Joh  Já os  ag  Ji  
(Jakab). Úgy mondták volna akkor, hogy: John Jeffersonville- ől, ag  Ji  Ne  Al a -
ból, vagy valahogy ehhez hasonlóan. 
203 Azt mondták: - Ez Jézus Názáret ől. Értesülései k szerint az édesanyját egy katona 
ejtette teherbe... Látjátok? És pontosan ezt hitték róla. Természetesen! És azt mondták: - 
Tehát ez a Názáret ől aló Jézus... Látjátok? - Ki soda Ő? Látjátok, e  értették eg. De 
miért? 
 Jn 5:39; Jn 10:38; Jn 8:29; Jn 8:38; Jn 12:49,50 
204 Ez az Ige arra az időre olt az, a it Ő hirdetett. Azt o dta: „Kutatjátok az Írásokat. 
Úgy gondoljátok, hogy az Írásokban van örök életetek, az Írások pedig arról tesznek 
bizonyságot, hogy ki vagyok én. Ha nekem nem hisztek, akkor felejtsetek el engem, 

i tha sak eg  lepel ol ék. És higg étek az Igét, a i előjö  ögüle . Kette  a ak 
tanúk. Én beszélek és az Atya mellettem szól”... Ámen. Így igaz. 
205 É  el o do  a ai időre szóló Igét, az At a pedig egerősíti azt. Ta ú izo ság-e 
ez nektek? Az, látjátok. Így kell beteljesülnie. 
 2Kor 3:6- 
206 Most figyeljétek meg a 2Korinthus-ban, a... 2Kor 3:6-ban, hogy a régi templom régi 
állat őrök ögé rejtette el Iste t a zsidók elől. A ikor pedig az a régi kárpit-lepel 
kettéhasadt, a zsidók még i dig... Vakok eglát i, hog  ki soda olt Ő és hog  ki soda 
Ő ost. Aztá  pedig a pü kösd kijele tette, hog  ki soda az élő és igaz Iste , a ikor a 
kárpit kettéhasadt a tetejétől kezd e, Iste  által. Miért si álta ezt az a kárpit-lepel? 
Miért csinálta ezt? 
207 Miért jött a elő eg  ol a  üze et, hog  el égezze, a it el égzett? Miért jött elő? 
Miért? 
 Mt 15:14; Lk 6:39 
208 Valaki telefonálni akart nekem. Valamelyik nap nemrégiben vitázni akart velem a 
gyülekezeti korszakokról. Azt akarta mondani, hogy Iste  az Ő sze t g ülekezeté e  a , 
és a tö i il e  dolgot. Aztá  egtudta , hog  az illető eg  lelkész ő olt, úg hog  
eg szerűe  el is felejtette  az egészet. Látjátok, ha eg  férfiról lett ol a szó, az ás lett 
volna. Rendben lett volna. De így... De i hasz a a  a ak, hog  eg ől el e jek ezért 
egy másik országba, ha ahhoz egy itteni összejövetelt kell kihagynom? Látjátok? Úgyhogy 
sak ugto  hag ta  őket. Vak ezet ilágtala t, és eg ütt es ek ele a gödör e. 

209 Így van ez a mai korszakban, amikor a régi felekezet és hagyomány leple lehasad 
Iste  Igéjéről, hog  az Ige eg utatkozhasso ! Értitek, ire go dolok? A hag o á  azt 
mondja: - Mi dazok a dolgok ár el últak. A dolgok el últak... E e  az utolsó idő e  
azonban a lepel kettéhasadt, és itt áll a Tűzoszlop. Kettéhasadt a lepel! A ilág iszo t 

ég ost se  hiszi ezt. Lehet ár i, ők akkor se  látják. Ne  látják. Ne  ekik lett 
elküldve. 



210 Emlékezzetek rá, hogy Isten Fia nem jelent meg Sodoma számára. Hanem két 
angyal jelent meg ott. Így igaz. 
211 Isten Maga azonban, emberi testben, megjelent Ábrahámnak, a választottnak. És 
figyeljétek meg, hogy mit tett ahhoz, hogy kijelentse Magát. És Ábrahám felismerte ezt, 
lát á , hog  Ő tudta, i olt a ögötte lé ő Sára go dolata. Akkor Á rahá  azt o dta, 
úg  szólította eg Őt: - Elochim, szolgád vagyok... 
212 Figyeljetek, hogy világossá válhasson ez most. Az Igét egy lepel takarta el az 
e erek előtt i d az el últ é eke  keresztül: - Nem lehetséges... 
213 Emlékeztek arra a prédikációra Góliátról és Dá idról, a it itt o dta  el az első 
elutazáso  délelőttjé ? Azt o dta : - Nézzétek meg azokat ott kint, akik kihívnak 
benneteket és azt mondják, hogy a csodák ideje lejárt. Figyeljétek meg, ahogyan az 
eg ás utá  kijö ő kazettáko  - figyeljétek meg mindegyiket -, egyre nyíltabban 
ki o d a és eg értel ű e  a  ez rajta. Ha a  fületek a hallásra és sze etek a 
látásra. Figyeljetek! Azt mondtam: - Ott áll kint az a nagy, hivatali-egyházi világ, amely azt 
mondja, hogy ebben a tudományos korban ez nem lehetséges... De azt mondtam... Isten, 
a a  a fé e , ielőtt fé kép készült ol a erről. Tehát ég e  készült akkor 
fénykép. Lent voltunk ott a folyónál, de akkor még nem készült fénykép. Értitek? Azt 
mondtam: - Ő eg o dta eke , hog  eglesz. Hí i fogja az embereket, és ez végig 
fog seperni a nemzeteken... 
214 Még Dr. Davis is azt mondta nekem: - Te, aki általános iskola hetedik osztályáig 
tanultál, te fogsz imádkozni királyokért és uralkodókért, és pont te fogsz majd egy olyan 
ébredést elindítani, ami végigseper a nemzeteken? 
 Azt mondtam: - Ezt o dta Ő... 
215 És úg  lett. Látjátok? Úg  lett. Erről a  szó. Ne  kell Őt ag aráz i, ert Ő ár 

egtette azt. Értitek? Már egtette azt, hog  érthető é teg e Magát. Látjátok: hí ja a 
választottakat mindenféle életútról. Most lett ez nyilvánvalóvá. 
216 Azt o dta ... Az a kis Dá id ott állt. Eg  ki si, apró ter etű, g e gé ske fiú. 
Gör e testtartással és eg  súzli al a kezé e . Saul pedig, a szolgálótestület ezetője, 
ránézett és azt mondta: - Hiszen nem is voltál kiképzésen! Azt mondta: - Hadd nézzem 
meg, hogy adhatok-e neked egy doktori címet vagy valamit... Ráadta azt a fegyverzetet és 
úgy találta, hogy nem illik az az Isten emberére. 
 

Sű  : 9,  
217 Azt mondta: - Vegyétek le rólam... Azt mondta: - Nem értek én az ilyenhez... Azt 
mondta: - Hadd si álja  úg , ahog a  tudo , a i el leg őzte  az oroszlá t is és a 

ed ét is... Ol a  típusú e er olt, i t aki az erdő e  őtt fel. Azt o dta: - 
Engedjétek, hogy így csináljam... 
218 Az öreg Góliát pedig azt mondta: - Csak nem egy kutyát akartok elém küldeni, hogy 
harcoljon velem? Azt mondta: - Feltűzlek a lá dzsá  heg ére, a holttestedet felakaszto , 
és a madarak esznek majd meg. 
 Sű  : ; Ti  :  
219 Dávid azt mondta: - Te filiszteusként jössz nekem, fegyverzettel és lándzsával. Én 
pedig Izráel Úr Istenének a nevében megyek neked... Figyeljétek a prófétát, hiszen Dávid 
azt mondta: - A mai napon levágom a fejedet a válladról. Ámen. Óh! Tudta, mi volt meg 



neki, hogy Kiben hitt. És teljese  eg olt g őződ e arról, hog  Ő e tudja tarta i, a it 
megígért. Látjátok? És mindenképpen úgy is történt. 
220 Leomlott a fala annak a kijelentésnek, amely szerint a csodák ideje lejárt. Jehovah 

ég i dig teljese  láthatóa  áll és eg utatja az Ő Igéjét, a lepellel eltakartat. Így igaz. 
 Mal 3:6 
221 Figyeljétek meg, hogy a pogány gyülekezet szemét még akkor is lepel fedi, amikor a 
hivatalos egyházi lepel kettéhasadt és Isten megmutatkozott. Hogyan? Úgy, hogy az Ige 
ismét egy emberi lény leplében van elrejtve. Pontosan ez az, amit Izráel nem látott meg. 
Ha egy angyal lett volna, vagy valami más dolog, akkor Izráel hitt volna, de mivel... Nem 
lehetett angyal: embernek kellett lennie! Ámen. Isten nem szegheti meg az Igéjét. És az 
utolsó idő e  ug a e ek kell meglennie. Értitek? Mi tartotta Izráel szemét eltakarva? 
Az az ember. „Te ember vagy, aki Istenné teszed magad.” Ezért ölték eg Őt. És a is, 
mert az üzenet egy emberen keresztül jön el, nem pedig angyalok által! Értitek? Isten 
nem változtatja meg a módszerét, se  az Igéjét. Azt o dta, hog  Ő e  áltozik. 
Értitek? Figyeljétek meg, hogy az ígéret szerint a pogányok éppen olyan vakok ma, mint 
amilyen vak Izráel volt. Mi miatt? A lepel miatt. Az Istent eltakaró emberi lény leple 
vakságban tartotta Izráelt. Fig eljétek eg, hog  i de  eg akított sze ű... Az eg iket 
vakságban tartja, a másiknak az igazságot jelenti ki. Valakinek bezárja a szemét, valakinek 
pedig felnyitja. 
 Jn 1:42 
222 Nézzétek! Jézus ott állt és azt mondta: „Te vagy Simon, Jóna fia.” 
 Azt mondta: „Uram, Istenem!” 
 Jn 1:48 

 Filep... Azt mondta: „Hogyan tudtad?” 
 Jn 1:47 
 Azt mondta: „Íme egy izráelita, akiben hamisság nincsen. 
 Jn 1:48 

 És azt mondta: „Rabbi, honnan ismersz engem?” 
 Jn 1:48 
223 Azt mondta: „Mielőtt Filep hí ott téged, láttalak, amint a fa alatt voltál.” 
 Jn 1:50 
224 Azt mondta: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!” 
 Mt 12:24-27; Mk 3:22; Lk 11:15-18,19 
225 Azonban álltak ott olyanok is, akik azt mondták: - Belze u  ő... Értitek? Mit 
cselekedett meg? Egyesek szemét felnyitotta, másokét megvakította. Mit mondtak a 
papok? - Hiszen ez az ember nem más, mint Belzebub. 
 Jn 4:25 
226 Az a kis asszony azt mondta: - Tudom, hogy Messiás jön, akit felkentnek mondanak. 
El fog jönni a felkent. Nem volt prófétánk... Te biztosan próféta vagy. De el fog jönni a 
felke t, Őt keressük. Ezek az utolsó idők a pogá ok... A zsidók szá ára. Most a  az 
utolsó idő... Látjátok, a sa áriai is és a zsidó is a Messiást árta. Értitek? Azt o dta: - 
Most a  itt az ideje, hog  egjele je  Ő. Tudjuk, hog  a ikor eljö , akkor ezeket a 
dolgokat cselekszi majd meg, és hogy ezeket a dolgokat mondja majd el nekünk... 
 Jn 4:26 



 Ő pedig azt o dta: „Én vagyok az.” 
227 Az asszony szemei megnyíltak, a papok szemei pedig megvakultak. Mindig ezt végzi 
el az evangélium. Egyesek szemét megnyitja és kijelenti számukra az igazságot, mások 
sze ét pedig eg akítja. Két jele tőséget hordoz agá a . Va ak, akik ha ele éz ek 
a napba, megvakulnak. Mások pedig kibírják azt, és tovább tudnak menni. Ez a különbség. 
228 Minden korszakban úgy volt, hogy az Istenséget az emberi test leple takarta el. 
Fig eljétek eg, hog  i dig ezt tette. A próféták a  olt az elleplezett Iste ség. Ők 
voltak Isten Igéje, igaz? Elleplezve az emberi testben. Tehát nem vették észre Mózesben 
sem Jézust, látjátok. 
229 Fig eljétek eg, hog  a régi te plo a  a régi orz őrök takarták el lepelké t az 
Igét. Azt az Igét, a i a kőtá láko  utatkozott eg. 
230 Most már megpróbálom 20 percen belül befejezni. Ha sikerül, akkor 11:30-ra 
befejezem. Figyeljétek meg, ha észrevettétek, hogy egy pár oldalt itt átlapoztam, hogy 
ne... Hogy rövidebb... Hogy ne legyen túl hosszú. Tudom, hogy melegetek van és hogy 
fáradtak vagytok. 
231 A régi templomban tehát mi volt ott a kárpit-lepel mögött? Mi volt Jehovah? Mi 
volt ott elrejtve? Mit rejtett maga mögött a lepel? Óh, hallelujah! Mit rejtett az a lepel? 
Az Igét rejtette. Az a régi orz őrök ől készült kárpit az Igét rejtette el a sze ük elől, 
szemmel látható módon. Ott, mögötte volt a manna is. És ott volt a Shekinah-di sőség 
Károli: Bizo ság  is. De i dez el olt takar a a sze ük elől. Mi d el olt rejt e. Iste  

teljes di sőségét rejtették aguk ögött azok a orz őrök. Íg  igaz, el olt rejt e az 
e er testi sze e elől. 
232 Ma is el a  rejt e. Úg  hí ják: eg  tu at sze t e ető, fa atikus... De e  tudják, 
hogy mi rejlik a lepel mögött. Így van. Nem tudják. Értitek? 
233 Aztán amikor Isten irgalomból kettéhasította számukra a leplet, hogy lássanak, 
addigra annyira betakarták magukat a saját hagyományaikkal, hogy... A mai napig is el 
van rejtve számukra. 

234 Most is ug a ez a ! A di sőség, a Sze tlélek ereje, a hí ő  eg ug ó Sheki ah-
di sőség - az igazi hí őre go dolok -, a itől Iste  selekedetei és a hit jö ek e a hí ő e, 
hog  higg e Iste  Igéjét. Mi dez el a  rejt e a sze ük elől. Azt o dják: - Azok a dolgok 
már elmúltak... Látjátok, még mindig a lepel mögött élnek. De kicsinyek, ti már nem 
vagytok a mögött a lepel mögött. Isten teljesen láthatóvá vált számotokra! 
235 Nemrégiben Fred Sothmann testvér és Tom Simpson testvér - nem is tudom, hogy 
ő ideért-e vagy sem -, és ég tö e  is  el e tü k a aptista g ülekezet e. Az igehirdető 
ott mondott valamit, ami egész jónak hangzott, és mindannyian azt mondtuk: - Ámen! A 
g ülekezet ől i de ki a akát újtogat a fordult hátra eg éz i i ket. Látjátok, 
találtunk ott egy morzsát ami az ottani lepel mögötti Shekinah-di sőség ől aló olt, és 
tudjátok, örültünk, hogy megkaptuk. Azt mondtuk, csak más szavakkal kifejezve: - 
Köszönjük, Urunk! Értitek? És amikor hátrafordultak, azokat az embereket annyira 

etakarta a lepel, hog  e ettek rajtu k. Eg általá  e  tudták, hog  iről olt szó. 
Látjátok? Még mindig lepel van rajtuk. Úgyhogy néhányan belül vannak, néhányan pedig 
kívül. És így... 
236 Iste  azo a  teljese  lát e ü ket, íg Ő rejt e a . Ug a íg  a  ost is! 
Aztá  a ikor Iste  az Ő irgal asságá ól kettéhasította a leplet, Ő is teljese  látható á 



vált. Az emberek azonban annyira körbetakarták magukat a saját hagyományaikkal, hogy 
Iste  to á ra is rejt e aradt szá ukra. Most is ug a ez a ! Mi daz a di sőség el a  
rejtve számunkra Krisztusban, az Igében, aki a mi templomunk.      
237 Óh, most egy kicsit mélyebben is bele kell ebbe mennem. Nézzétek el, hogy ma 
délelőtt il e  erős érzel ei  a ak, de ár ol a  rége  ki akarta  ezt ad i 

aga ól... Eg szerűe  úg  felhal ozódik e e . Értitek? 
238 Veg étek észre, hog  az Iste e  lé ő i de  di sőség az Igében van. Az Istenben 
lé ő i de  áldás az Igé e  a . A hitetle  szá ára elrejtik ezt a hag o á ok. Értitek, 

ire go dolok? De i d ott a  Krisztus a . Mi da ól, a i Iste  olt, Ő egüresítette 
magát - 'kenosz -', és belejött Krisztusba. És mi is Krisztusba, vagyis a lepel mögé. 
239 Azt mondod: - Nos, én Krisztusba... Aztán meg hiszed azt, hogy három isten van? Az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelkedsz meg? Hiszed mindazokat a 
hagyományokat és dolgokat, amiket a régiek is hisznek? Akkor ég i dig a lepel előtt 

ag . Érted? Jöjj e a lepel e, Ő elé. Krisztus az Ige. Hog a ? 
240 - Én nem hiszek az Isten általi gyógyulásban. Én nem hiszek ezekben a csodákban és 
ezekben a dolgokban... 
 Jel 22:18,19 
241 Látjátok, ha nem vagytok a leplen belül, akkor se it se  tudtok ezekről. Értitek? 
Krisztus az Ige! Amikor pedig az Igében vagyunk, akkor Krisztusban vagyunk. És hogyan 
lehet ék é  Krisztus a , iköz e  egtagado  Krisztust? Ő olt az, aki azt o dta: 
„Egyetlen szó hozzá ne adassék vagy el ne vetessék.” Akkor hogyan adhatnál hozzá, vagy 

ehet él el előle? Látod, ez  utatja eg, hog  az a lepel ég i dig etakar téged. 
Érted? 

 1Kor 2:1-3 
242 Mi Ő e e! Aztá , i el Ő e e ag u k, to á ra is lepel ögött ag u k a 
világ vallásosai és professzorjai szá ára. Látjátok, a kí ülállók előtt ég i dig lepel fedi 
a di sőségü ket, el  eg a  ekü k és el et él ezü k. És újra olo d ak és 
becsavarodottnak tartanak bennünket. Látjátok? Látjátok? Így igaz. Mi azonban, akik itt 
vagyunk, Krisztusban, akik belekeresztelkedtünk - 1Korinthus 12 -, Ő elé; i részesülü k 
e ől a di sőség ől. Értitek? De e  kí ülről. Ha ég i dig efelé ézel, akkor tagadod 
ezt. Értitek? 
243 Tehát ost eg lettü k hí a Ő elé, hog  részesüljü k i da ól, a i Ő aga. 
Meg vag u k hí a Ő elé, el et a hitetle ek elől az e eri test leple tart rejt e. 
Értitek? Tud ak arról a di sőségről, ol as ak róla, e e a  itt az Igé e . Tud ak Iste  
di sőségéről és a tö i ehhez haso ló dologról, de szá ukra ezek sak sza ak. Szá u kra 
viszont ez megmutatkozott! Értitek? Már nem csak szavak ezek, hanem a valóság! Ámen! 
 1Móz 1:3 
244 Isten azt mondta: „Legyen világosság!” Ez volt a szó, most azonban valóban 
világosság van. Nem a szó van meg, hanem a világosság. Értitek, mire gondolok? 
245 Tehát szá u kra e  sak eg  egírt Szó Ige  ez, ha e  a alóság. Mi Ő e e 

ag u k. Most él ezzük Őt, ost sze léljük Őt, ost látjuk Őt. Az Ige eg utatja 
Ö agát. Kí ülről ez rejt e a . Miért? Mert az e eri test leple takarja el. Értitek? 
246 Óh, ők azt mondják: - Hová jártak azok az emberek iskolába? Milyen végzettségük 
van? Honnan jönnek? Milyen csoporthoz tartoznak?  



 Látjátok, nem értik meg. 
247 Egy ember azt mondta valamelyik nap egy másik embernek: - Ahhoz, hogy 
keresztény legyél, valamelyik felekezethez kell tartoznod. 
248 A másik azt mondta: - Keresztény vagyok. Nem tartozom egy felekezethez sem... 
Azt mondta: - Iste  ki ett előle  eg  daga atot. Erről i a éle é ed? 
 Eg  or os olt az illető. Azt o dta: - Mutasd meg, hogy melyik felekezet csinálja 
ezt... Így volt. 
249 Látjátok, még mindig lepel takarja el. Belül vagyunk Krisztusban. Most is, mint 
akkor, i de  igaz hí ő látja Őt, e ek a kor ak a egígért Igéjét, a i t ílta  
megmutatkozik. Nagy dolog ez, ha meg tudjátok érteni. Látjátok, i de  igaz hí ő, aki az 
Igében van, nyíltan látja Istent. A lepel kettéhasadt, és Isten teljesen láthatóan áll meg 
előtted, eg utat a Magát. Iste , ílta  eg utatkoz a! 
250 Ahhoz, hogy így legyen, újra ketté kell hasadnia a mi régi felekezeti és hagyományi 
leplünknek. Ahhoz, hogy valóban meglásd, mi is ez, ki kell jönnöd azokból a dolgokból. 
Érted? Máskülönben nem láthatod meg: minden alkalommal eléd húzzák a leplet, és azt 
mondják, hogy semmi olyanról nincs szó. Itt azonban ez meg van írva és meg van 
mutatkozva, látjátok. 
 1Móz 1:3 
251 Mi van akkor, ha egy ember megtagadja, hogy meglássa a napot, és azt mondja: - 
Tudom, hogy Isten azt mondta: „Legyen világosság.” Azonban nincs ilyen dolog. 
Le eg ek az alagsor a. Eg szerűe  egtagado , hog  lássam... Az az ember bolond. 
Valami nincs rendben vele. 
252 Valami nincs rendben azzal a férfival vagy azzal az asszonnyal, aki látja Isten 
ígéretét és látja a megmutatkozását, és mégis megtagadja, hogy higgyen, mert a 
felekezet leplet tart a szeme elé. Látjátok: el van leplezve! 
253 Ahhoz, hogy lássuk ezt, a felekezeti és a hagyományi lepleknek ketté kell hasadniuk 
Iste  tüzes Lelke által és a kard által, a i az Ő Igéje. Mi dig az Igéje a kardja. Értitek? 
Azo  a apo  is fogta az Ő kardját, tele tűzzel, és tetőtől talpig kettéhasította azt a 
kárpitot. Ma is ugyanezt a dolgot teszi, ugyanazzal a karddal! Nem az én hitvallásommal, 
a hit allásg űjte é e el, e  az é  katekiz uso al; ha e  Iste  Igéjé el. 
Kettéhasítja a kárpitot, és meglátod Istent ott állni teljesen láthatóan, megmutatkozva az 
Ő Igéjé e . Mi soda di sőséges lát á , hog  rá ézzü k! Értitek? Re d e . Iste  
Sze tlelke és a Tűz, az Ő kardja... Kettéhasítja azt, az Ige kettéhasítja a felekezeti leplet. 
254 Ha csak azt mondod, hogy: - Az Ige... És az Ige e  űködik? Mire ol a jó, ha itt 
lenne a kard, és csak azt mondanánk: - Nem hasít... Csak azt mondanánk: - Hm... És nem 
hasítana? 
255 Amikor azonban Isten kardját felteszed oda, hogy az elrendelt kéz tartsa meg, 
amely erre a célra lett elküldve, akkor csak figyeld meg, hogy milyet hasít majd az a kard. 
Kettéhasítja azt a leplet, és ott lesz Ő. Tisztá  látható á álik Iste , a ag  Jeho ah. Ez az 
Ő eg il á ult Igéje, az arra az időre egígért része. Fel tudjátok ezt fog i? Értitek? A 
mai napnak, e ek az idő ek eg  kardról szóló ígérete a . Iste  pedig fogja ezt a kardot, 
levágja a felekezeti leplet és lerántja azt, És megmutatja Önmagát, megmutatja, hogy ott 

a . Még i dig ug a az a Tűzoszlop! Veg étek észre, hog  ez a ára szóló ígéretekre 
megnyilvánult Ige. 



 Jn 6:68 
256 Ezt látjuk, ahogyan Péter is tette, amikor azt mondta: „Uram, kihez mennénk, 
miután ezt láttuk?” Hová mennénk? Milyen gyülekezethez tudnánk csatlakozni, amikor 
beleszülettünk egybe? Értitek? Mit tehetnél... Milyen felekezethez csatlakozhatnál, 
miután megismerted ezt az igazságot, amikor az összes felekezet megtagadja ezt? Az 
összes! Egy olyan felekezetet sem tudok mondani, aki egy jó szót szólna emellett az 
igazság mellett. Így igaz. Így igaz. 
257 Belekezdtem ezekbe az útjaimba itt lent, ahol 42 gyülekezet is támogatott engem. 
Amikor pedig odaértem, egy sem akadt. Mindegyikük azt mondta: - Ő hisz az örök 

izto ság a ... Ezzel ki aradtak a tör é kezők. A ásik azt o dta: - Jézus nevében 
keresztel... Ezzel pedig kimaradt az összes többi. A harmadik azt mondta: - Ő hisz a kíg ó 
magvában. Pedig a kígyónak nincs magva! Ezzel pedig... 
 1Móz 3:15 
258 A Biblia azt mondja: „Elle ségeskedést tá asztok az ő ag a és a kíg ó ag a 
között.” 
 Mt 11:25; Lk 10:21; Jn 14:9 
259 Látjátok, a lepel fel lett e el e az Igéről. Látjátok? Íg  igaz. A kisg er ekek ek a  
kijelentve. A lepel fel van emelve. Úgy lesz, így igaz, úgy lesz, ahogyan egyszer 
megmondatott: „Amikor látjátok...” A ikor ez a lepel le étetik az Igéről, a ikor a 
hagyományok levétetnek az Igéről, úg  a , ahog a  Jézus o dta eg szer: „Amikor 
engem láttok, az Atyát látjátok.” Iste  és az Ő Igéje eg . Most értitek? Mi az, a ikor az 
Ige megmutatkozik? Látjátok. 
 Jn 5:39; Jn 10:37,38; Jn 10:30; Jn 14:9 
260 Jézus azt mondta: „Kutatjátok az Írásokat, mert azt hiszitek... Hisztek (Károli: 
higgyetek) Istenben, higgyetek bennem is. Ha nem cselekszem az én Atyám cselekedeteit, 
akkor ne higgyetek bennem. De hogyha cselekszem azokat a cselekedeteket, én és az én 
Atyám egy vagyunk. Amikor engem láttok, az Atyát látjátok.” 
261 Amikor az Igét látjátok megnyilvánulni, akkor az Atyát, Istent látjátok. Mert az Ige 
az Atya, az Ige az Isten. A megmutatkozott Ige pedig nem más, mint hogy Isten Maga 

eszi az Ő saját Igéjét, és eg utatja azt a hí ők között. Semmi más nem keltheti ezt 
életre, sak a hí ők. Csakis a hí ők. Ez e ... Ez e  fog... 
262 Vehetitek a búzát és elültethetitek egy másik fajta talajba. Soha nem indul 
növekedésnek. Kell, hogy legyen egy bizonyos termékenysége annak a földnek, hogy 
ki őjö  előle a úza. Ha pedig i s... Ha a ... Ha a talaj e  ter éke , akkor a úza 

e  kel életre attól a ter éketle ségtől, és e  fog ö eked i. Tehát árho á is hullik 
Iste  Igéje, ha e  a egfelelő szí e kerül ele... 
 Mt 13:7; Mk 4:4; Lk 8:5 
263 Jézus azt mondta: „Némelyik az út mellé esik, köves talajra. Az égi madarak pedig 
eljönnek és felkapdossák azt.” Aztán azt mondta: „Némelyik tövisek és bogáncsok közé 
esik, melyek felnövekedve megfojtják azokat.” A hagyományok, a felekezetek, a világ 
gondjai megfojtották azt. De azt is mondta: „Némelyik jó földbe hullott és százszorosan 
termett.” Azt mondta: „Ez az Isten országa.” 
 Ugyanarról a dologról van szó, látjátok, és vannak, akik egyáltalán nem hiszik majd 
el. 



 Jn 6:51; Jn 6:60; Jn 6:66 
264 Vannak, akik hiszik eg  ideig, i t a ta ít á ok. Soka  kö ették Őt. Az a  
ta ít á  é eke  keresztül kö ette Őt, ások ásfél é ig, ag  két é ig, hog  eglássák, 
találnak-e Benne valamit, valamilyen... Valahogy Neki hatalma volt arra, hogy megtegye a 
dolgokat. Talán egy nyúllábat hordott Magánál, valamilyen varázsló volt, vagy volt 
valamije, amivel meg tudta tenni ezeket a dolgokat. Ami képessé tette arra, hogy 
megmondja, mi van az emberek szívében és hogy mit gondoltak. Aztán végül 
meghallották azt mondani, hogy Ő a Me ől szállt alá, hog  Ő Maga az Ige. És a ikor 
meghallották ezeket, az túl sok volt számukra. Azt mondták: - Egy ember sem értheti meg 
ezt... És el e tek Tőle. Ezek azok, a el ek a tö isek közé hulltak. 
265 Visszakö ethető i de  g ülekezet e , hog  a ak si ált hí ők, hitetle ek és 
hí ők. Mi de  g ülekezet e  íg  a . Mi dig eg lehet őket talál i. Va ak, akik úg  
tesz ek, i t a hí ők. Ez a legrossza  típus. Aztá  a ak azok, akik alójá a  
hitetle ek. Ők e  zaklat ak téged, sak a fejüket ráz a el e ek o a . A si ált hí ők 
azo a  azt o dják agukról, hog  hí ők. Ezt a fajtát kell fig el etek, a si ált hí őket. 
Aztá  pedig a ak az igazi hí ők. Látjátok ezt a háro  soportot itt? 
266 Ott oltak a hitetle ek. A i t Ő azt o dta, hog  eg kell enni az ember Fia 
testét, óh, nekik ennyi elég is volt! 
267 Aztá  ott oltak a si ált hí ők. Ők - akárcsak Júdás -, ott maradtak végig. 
268 Aztá  az igazi hí ők, ár e  tudták eg ag aráz i, égis hitték, és ők fol tatták 
tovább. 
269 Le lett véve a lepel, a hitetlenek hagyománya. Láthatjátok Istent. Amikor a 
hag o á ok leple le a  é e, akkor láthatjátok, hog  Iste  ég i dig az Ő Igéje 
Iste e. Még i dig egtartja az Ő Igéjét. Ő az Iste , e ek az Igé ek a szerzője, el et 

orz őrök rejte ek aguk mögé mások számára. Igen, így van. Azoknak, akik nem tudnak 
a lepel ögé e i, Ő ég i dig a orz őrök leple ögött a . 
 Kol 1:27; Jn 14:12 
270 Fig eld eg, hog  aztá  az Ő részé é álsz, i tha te ol ál az a lepel, a el  
eltakarja Őt. Te az Ő része vagy - amíg Krisztus benned van -, amint Krisztus Isten része 

olt. Mert Iste  Be e olt, Iste é té e Őt. És a i t Krisztus e ed a , a di sőség 
reménysége, te Krisztus részévé leszel. „Aki hisz énbennem, megcselekszi azokat, amiket 
én cselekszem.” Látjátok? Krisztus részévé leszel mindaddig, amíg Krisztus el van rejtve 

e ed. Akkor el a  rejt e a hitetle  elől, de te tudod, hog  Ő e ed a . Te ag  a 
temploma Krisztusnak, aki a kárpit-lepel ögött, a őr ögött a . Akkor leszü k... 
Mögötte, emiatt a lepel miatt. A lepel ismét emberi testben rejti el Istent, az Igét, a 
hitetle  elől. 
 2Kor 3:2 
271 „Amint meg van írva!” Látjátok, megírva. „Ti megírt levelek vagytok” - mondja a 
Biblia. Mi egy levél? Megírt szó. És ti vagytok a megírt... Más szavakkal, így lehet olvasni, 
hog  ti... Ő azt o dja: „Ti megírt levelek vagytok.” Vagy pedig: - Ti vagytok a megírt Ige, 
amely megnyilvánult... Ehhez semmit nem lehet hozzáadni. Nem mondhatod, hogy te egy 
megírt levél vagy, úgy, hogy közben más dolgot élsz meg. Csak úgy, hogy azt éled meg, 
a i ár eg a  ír a, ert se it e  lehet hozzáad i ag  el e i előle. 



272 Amint Dr. Lee Vayle írja ezt a híres könyvet, amit szeretném, hogy nemsokára 
meglássatok. Vayle testvér is itt van, láttam valahol. Láttam kívül, de szerintem nem 
tudott bejutni. Egy nagyon megrázó könyvet ír most a laodicea-i gyülekezeti korról. És azt 
akarom, hogy ti... Nemsokára elkészül a nyomtatása, úgyhogy most tartunk az utolsó 
átolvasásnál. És arról ír benne, azt fejti ki, látjátok, hogy... 
 Jel 10:4 
273 Akik eljöttek hozzám, mind azt mondták: - Branham testvér. Az a hét mennydörgés, 
a it a ha g e dörgött, és a ikor Ő azt o dta: Ne írd eg, ha e  zárd e... Az lesz 
az a hét e dörgés, a i az utolsó idők e  lesz ajd kijele t e? A hét e ydörgés, 
ami elmondja nekünk? 
 Látjátok, ez ag o  jól ha gzik, ug e? Látjátok? De fig eljetek arra, hog  iről 

eszéltek, a ikor ezt o djátok. Ő azt o dta: „Ezt ne írd le.” Látjátok? Az a hét 
e dörgés ki o sátotta a aguk ha gját, és Ő azt o dta: „Ezt ne írd le. Hanem 

leg e  ez lepe sétel e a kö e  az utolsó időkig.” 
274 Sokan mondták nekem, teológusok is mondták nekem: - Branham testvér, ha az Úr 
Isten... Azt mondták: - Azzal a tapasztalattal, a it az Úr adott eked az Ő épe szá ára... 
Ezt alázattal mondták: -  Te magad is írhatnál egy Bibliát, a te Igédet, ha Isten 
megmutatkozik... 
275 Azt mondtam: - Lehet, hogy így van... Látjátok, az az ember próbált sarokba 
szorítani engem. Látjátok? Aztán azt mondtam: - De nem tehetném meg... 
 Azt mondta: - Miért nem? Hiszen minden képességed megvan rá... 
 Jel 22:18,19 
276 Azt mondtam: - Azonban, nézd meg, hogy egyetlen szót sem lehet hozzáadni vagy 
el e i előle... Látjátok? 
277 És ő azt o dta: - Akkor az a hét mennydörgés, amikor az a hét mennydörgés 
elhangzik, az nem egy ember számára lesz kijelentve? 
278 Azt mondtam: - Nem, uram, mert akkor az valaminek a hozzáadását vagy elvételét 
jelentené... Minden ki van jelentve ott benne, és a hét pecsét felnyitotta annak a 
kijelentését, hogy mi volt az. 
279 Még mi dig az Ige! Látjátok, e  lehet kijö i a ól az Igé ől. Ne  hag ja el az 
Igét. És Isten Lelke soha nem hagyja el azt az Igét. Az Igével marad, némelyeket megvakít, 
mások szemeit pedig megnyitja. Mindig ezt fogja cselekedni. 
 2Kor 3:2; ApCsel 4:13 
280 „Ti megírt levelek vagytok, melyeket minden ember olvas...” Vagy pedig: „Ti 
vagytok a mi...” Fordítsátok le ezt, mondjátok más szavakkal, csak fordítsátok erre: - 
Levelek vagytok, melyek meg lettek írva... Mert semmit nem lehet hozzátenni. - Melyeket 
minden ember olvas... - Isten megnyilvánult Igéje, más szavakkal. Péter és János, hogy 
megmutassák ezt... Amikor felmentek oda, látszott rajtuk, hogy tanulatlanok és 

ű eletle ek oltak, hog  e  olt iskolázottságuk. De égis látszott rajtuk, hog  
Jézussal voltak. Látjátok? Mű eletle ek és ta ulatla ok oltak, de égis egírt le elek 

oltak. El lehetett ol as i előlük, hog  Jézussal oltak, ert Jézus eg utatta Magát 
rajtuk keresztül. Krisztus olt elleplez e az ő testük e . És eg utatkozott, életre kelt, 
mint amikor Mózesben volt benne. 
 Zsid 13:8; Kol 2:9 



281 A ikor az Ige Mózes e  olt, akkor ő olt Iste , test e . A ikor Jézus a  olt, az 
Isten volt, testben. Látjátok? Csak annyit tett, hogy lecserélte az álarcát. Nem az Igéjét, 

e  a ter észetét. Ő teg ap, ma, és mindörökké ugyanaz. Csak a megjelenési formáján 
áltoztatott. Nóé ól Mózesre áltott; Mózes ől Dá idra; Dá id ól Józsefre; és íg  to á , 

amíg elért az Istenség teljességéig, testben. Látjátok? 
282 Még mindig ugyanaz az Isten! Ámen! Ámen! Remélem, hogy ezt felfogjátok. 
Értitek? Ugyanaz az Isten, csak egy másik leplet vesz fel. Látjátok, egy másik leplet vesz 
fel. 
 Jn 3:30 
283 Ezt tette a reformátorokban, hogy felvett egy leplet, felvett egy másik leplet, aztán 
végigment Luther idején, eljutott a következő korszakig, és aztá  égül teljesség e  jö  
elő. És éppe  ielőtt íg  előjö , is ét eg  próféta lép szí re. Akkor előre etíti az Igét, 

eg utatja issza e őleg, hog  i olt, hog  i törté t eg, hog  i aradt ki, hog  a 
gyülekezet ne legyen... Ne leg e  értés élkül. Aztá  eltű ik a szí ről, ahog a  Keresztelő 
János is mondta: „Annak növekednie kell, nékem pedig alábbszállnom.” És akkor jö  el Ő, 
a teljesség teljességé e . Ő teljese  eg utatkozik Luther és Wesle  korá a , a 
pünkösdi korszakban, és to á , és to á , Ő teljese  eg utatkozik, látjátok. A 

eg utatkozása halad előre, Iste  ki o tja Ö agát. Lássátok eg! Most fig eljétek 
eg, hog  eteljesítette az ígéreteit erre az időre úg , i t akkor. 

284 Akkor Mózes olt az Ige, ert ő, Mózes, kapta eg az arra az időre szóló Igét. 
József volt az Ige a maga idejében, pontosan Krisztus képmását adva. Látjátok, 
mindegyikük az Ige volt.  
 Kol 2:9 
285 A ikor Jézus eljött, Ő olt az Ige a Maga teljességé e , ert a eg áltás egész 
ter e Ő e e olt. A egváltás egész terve nem Mózesben volt, nem Józsefben és nem 
Illés e . Látjátok, ők sak részei oltak az Igé ek, rá utat a erre. Értitek? Most 
figyeljetek, tartsátok ezt fejben, mert itt jön, amit mondok. Látjátok, az egész terv nem 
ő e ük olt. Ők utattak erre. 
 Zsid 1:1,2 
286 Ezért Ő utá a, a teljesség utá , i e  utathatu k ala i ás dologra. Ha e  
Őrá utatu k issza, az Igére. Ez a teljes Kijele tés, se it e  lehet hozzáad i, ag  
el e i előle. Ez a teljes kijele tés. Az összes tö i az Ő előképe. A ikor azo a  Ő 
eljött, Ő olt a tökéletesség. Zsidókhoz írt le él . fejezet: „Minekutána az Isten sok 
rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által...” Isten lepleken 
keresztül szólt, a prófétákon keresztül. „... ez utolsó idők e  szólott ékü k Fia, Jézus 
Krisztus által.” Itt vagyunk. Levéve a lepel a Golgotán, Isten Fia, leleplezetten. 
 1Kor 12:13 
287 Figyeljétek meg: életre kelve. És ma, amikor az Ige az emberi edényeken, az emberi 
lepleken keresztül mutatkozik meg, az teljesen a beteljesült Ige arra a napra, amely 
visszatér Istenhez. Az 1Korinthus 12 szerint, ha belekeresztelkedtünk Krisztusba, akkor 
azo ossá álu k Ő ele. Á e ! 
288 Fél órát o dta , de lehet e eg  ki sit tö  idő ? Látjátok? Nézzétek, 
eg szerűe  e  hag hato  ki ezt. Fig eljétek eg: azo osul a Ő ele! 



289 Most figyeljetek. Hány amerikai állampolgár van itt? Emeljétek fel a kezeteket. 
Rendben. Ha amerikai állampolgár vagy, akkor a nemzeteddel együtt vagy azonosítva. 
Bármi legyen is ez a nemzet, neked is annak kell lenned. Így van? Te vagy minden 
di sősége és i de  szég e e. Azo osul a ag  ele. A erikai ag , ezért agadra 
veszed Amerikát. Hallelujah! 
290 Ott voltam George Washington-nal, amikor átment a Delaware-folyón. Azonosítva 
vagyok vele. Így van. Ott voltam Abraham Lincoln-nal a gettysburg-i ütközetben. Ott 
álltam a katonákkal együtt Guam-nál. Veletek fiúk, amikor felhúztátok azt a zászlót. Ott 
voltam. Amerikai vagyok, ezért azonosulok ezzel. Ámen. Ahhoz, hogy amerikai legyek, 
elhordozom Amerika mi de  szég e ét a forradalo  idejé ől, ert a erikai ag ok. Íg  
van. 
291 Keresztényként pedig Vele vagyok azonosítva. Ámen! Ott voltam Nóéval, amikor 
bement a bárkába. Ott voltam Mózessel, amikor kijött Egyiptomból. Ámen! Ott voltam 
Illéssel a Kármel-hegye . Ige , ura ! Di sőség Iste ek! Ott olta  ele, a ikor 

egtette azt. Igazá ól Vele olta , azo osít a aga at az Ő halálá a  ott, a Golgotá , 
amikor meghaltam a világ dolgainak, magamnak és minden hagyománynak. Azonosultam 
Vele. Azonosultam Vele húsvét reggel, amikor feltámadt a halálból. Azonosultam Vele, 
amikor pünkösd napján a Szentlélek zúgó, hatalmas szélként leszállt. Azonosultam vele. 
Mi daz, a i Ő olt, é  ag ok. Mi de , a i ag ok, Ő olt. Á e : halott ag ok e e, 
és benne vagyunk azonosítva. A i Ő, az ag ok é . Á e ! 
292 Ami ez a nemzet, az vagyok én. Büszkén vagyok az. Kész vagyok elhordozni a 
szégyenét, kész vagyok elhordozni a gúnyolódást azon, hogy amerikai vagyok. Így van. És 
duplá  az ag ok Jézus Krisztusért! Mi de , a i Ő alaha is olt, én vagyok. Szeretem, 
hogy Vele azonosítanak. 
293 A ikor azok az apostolok isszajöttek, azt go dolták... Ki e ették őket és i de t 

o dtak rájuk. Ők pedig azt go dolták, hog  ag  ki áltság szá ukra az, hog  
elhordozhatják az Ő e é ek kigú olását. 
 1Kor 12:13 
294

 Boldog vagyok ma, hogy egyikük lehetek, hogy azonosítva lehetek az Igével, ami 
Krisztus. Azonosítva Vele! Belekeresztelkedtünk Krisztusba, és így azonosítottá válunk, 
azo osítottá az Ő haso latosságá a , azo osítottá az Ő Igéjé el, a i Ő Maga. Ha én 
Krisztus a  ag ok, é  ag ok az Ő Igéje. Mert Ő az Ige, és a i Ő, az ag ok é . Á e ! 
Értitek? Rendben. 
 ApCsel 9:3 
295 Ott bent, abban a kijelentésben mutatkozik meg, illetve jelenti ki Magát az Ige. 
Akkor ho á hel ez ez e ge ? Ha Ő az a Sheki ah di sőség, akkor é  a része ag ok 
annak. Ámen! Óh! Ámen! Így van. Maga az Ige van kijelentve, kijelenti Önmagát. 
Go doljátok el! Iste  titkait a ai idő e  ug a az a e ei hír ök is erteti eg 

elü k, akit azok a  az idők e  is erhettek eg. Fig eljétek meg, hogy ugyanaz a 
Tűzoszlop küldte el Mózest, hog  ug a az a Tűzoszlop olt Mózese , aki a Bi liát írta. 
Ug a az a Tűzoszlop, a el ikkel Pál találkozott út a  Da aszkusz felé, és Pál írta az 
Újszövetséget. 



296 Emlékezzetek rá, hogy Máté, Márk, Lukács és János csak azt írták le, amit láttak. 
Pál ál azo a  eg olt a kijele tés. Előhúzta azt, ert ő aga találkozott a 
Tűzoszloppal. És go doljátok el, hog  ug a az... 

297 József és a többiek mind azt írták le, ami történt, mindenki azt írta le abban az 
idő e . Azo a  a ikor Mózes szí re lépett, ála eg olt a kijele tés. Mózes találkozott 
a Tűzoszloppal, és Mózes ek ki lett jele t e a Tere tés. Mózes írta a Bi lia első ég  
kö ét. Íg  a ? Mert találkozott Iste el a Tűzoszlop for ájá a , a ikor Iste  el volt 
leplez e a Tűzoszlop a . 
 ApCsel 26:19 
298 A ikor Pál találkozott az úto ... A ta ít á ok sak azt írták le, a it láttak, hog  Ő 
cselekedett. Mózesnél azonban a kijelentés volt. Lement Egyiptomba három évre és 
tanult. Látta azt, hogy az Ószövetség Istene az Újszövetség Jézusa. A kijelentés. „Nem 
voltam engedetlen a mennyei látomásnak.” Így van. Rendben! 
299 És go doljátok el! Ug a az a Tűzoszlop, a el ik akkor leszállt azokra az e erekre, 
akik a Bi liát írták; ug a az a Tűzoszlop a  a itt, hog  magyarázza a Bibliát! Ámen! 
Milyen hálásak vagyunk Neki ezért! Ugyanaz! Micsoda vigasztalás, micsoda azonosítás! 
Ol a  oldog ag ok, hog  ezzel azo osulhatok, e  is tudo , ho á leg ek tőle. Sokkal 
inkább akarok ebben azonosítva lenni, mint az összes baptistával, metodistával, 
reformátussal, evangélikussal és a többiekkel. Azonosítva abban az Igében, ahol az a 
Sheki ah di sőség és a kijele tés a ! 
300 A Tűzoszlop láthatóa  jele ik eg közöttü k. Azo osítja, hog  az üze et hel es, 
amint azt a Sinai-hegyen is tette. E lékezzetek rá, hog  az igazi üze et eljö etele előtt 
Mózes prédikált és ki ezette őket Eg ipto ól. És ielőtt az igazi para solatok le lettek 
ír a és a pe sétek e lettek hoz a, Iste  leszállt a ép előtt és a Tűzoszlop a  -  
a el ikről Mózes mondta, hogy látta egy bokorban és beszélt Vele -, igazolta azt, hog  Ő 
küldte el Mózest. Így van?  
 Zsid 10:26 
301 Óh, hog  ezek e  az utolsó idők e  láthatjuk közöttü k ug a azt a Tűzoszlopot, 
amint ugyanazt az Igét szólja! És ez nem minden. Hanem magyarázza is azt, azáltal, hogy 
megmutatkoztatja az Igét, és igazolja, hogy az az igazság. Tehát az embereknek semmi 
módjuk nincs a hitetlenkedésre, csak az, hogyha szándékosan teszik azt. Akkor pedig a 
kö etkező a : „Mert ha  szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás 
utá , akkor tö é i s ű ökért aló áldozat.” 
 Mt 28:20; Jn 14:12; Lk 17:28,29; Mal 4:5,6 
302 Fig eljétek eg, hog  ug a az a Tűzoszlop a  ost elküld e kijele te i a Bi liát, 
amelyik Mózeshez és Pálhoz lett elküldve, hogy megírja azt. Isten kegyelme. A 
változhatatlan Isten beteljesíti a Máté 28 ígéretét: „Ímé, veletek vagyok mindig. (Károli: ... 
ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig).” Beteljesíti a János 14:12 
ígéretét: „Amiket én cselekszem, ti is azokat cselekszitek...” Beteljesíti a Lukács 17:28,29-
et: „Az utolsó idők e  kijele tetik Károli: egjele ik  az e er Fia.” Látjátok, látjátok, 
Malakiás 4: „És íme én elküldöm nektek Illést, a prófétát, aki visszatéríti...” Az emberek 
hitét az eredeti Igéhez. Látjátok, hogyan... Látjátok? Óh! 



303 Meghalt, hogy kijelentse nekünk Önmagát. Most haljunk meg önmagunknak, hogy 
kijele tsük Őt ások ak. Halju k eg a hag o á ok ak és a tö i dolgok ak, hog  
kijele tsük Őt ások ak. Halju k eg a felekezetek ek, hog  kijele tsük Őt ások ak. 
304 Fig eljétek eg, hog  a régi te plo a  ott olt a Sheki ah di sőség Károli: 
Bizo ság , és a Sheki ah fé e az Ige felett. Az Ige a ag, a el  sak a hí ők ek tere te 
meg a mannát. A vér is a szövetségen volt. A vér pedig a víz, az a víz, amely életre kelti a 
gabonaszemet, a magot, amely az Ige. 
 4Móz 21:9; Jn 3:14-16; 2Móz 17:6; Efé 5:26 
305 Amint Jézus mondta: „Amint Mózes felemelte a rézkígyót...” És aztán azt mondta: 
„Úg  szerette Iste  a ilágot, hog  az ő eg szülött Fiát adta, hog  aki hisz Ő e e, el e 
vesszen...” Mózes ráütött a sziklára a pusztá a , hog  eg e tse az el esző épet, hog  
előhozza a izet o a . Iste  ráütött Jézusra, hog  előhozza a Lelket Belőle, az el esző 

ép ek. A Vér jött ki Belőle, a el  „az Ige fürdőjé ek ize”, amely az életet hozó víz a 
ag szá ára. És ez hozta elő a Sheki ah Di sőséget, a el  rárag ogott az Igére, a el  

előhozta a a át. A a a pedig sak a ki álasztott épé olt. Íg  a ? 
306 Most ehatol i a lepel e, át a leple , az Ő jele létébe, ahol az Ige nem a hitvallás 
ha e  az Ige.  Ott eglát i a Sheki ah di sőséget, a Sheki ah-t, a hatalmat, a Szentlelket 
rárag og i az Igére, előhoz a az ígéretet... Ez utatja azt, hog  a lepel ögött ag . 
Ámen! 
 
  Átmentem a kettéhasadt lepleken  
  Oda, ahol a di sőség soha el e  úlik 
  Hallelujah, hallelujah 
  A Király jelenlétében élek 
  Átmentem a kettéhasadt lepleken 
  Oda, ahol a di sőség soha el e  úlik 
  A Király jelenlétében élek. 
 
307 A régi orz őrök, a felekezetek, kettéhasadtak. Ezen keresztül átjutottam a 
Sheki ah Di sőség e, és láto  az Igét. Láto  a Tűzoszlopot ozdul i. Láto  az Igét 

eg utatkoz i. Láto  ö eked i azt, a iről azt o dta, hog  az utolsó idők e  fogja 
megcselekedni. Látom a gyermekeket Shekinah Kenyeret enni, ami az Ige érésé ől tere  
azoknak, akik hiszik azt. Ámen! Micsoda csodálatos órában élünk! Látjátok, a Shekinah 
volt az Ige felett. Alatta volt a kenyér és ott volt a ráhintett vér, amely vizet ad neki. A 
Lélek ad életet az Igének. És a... (Hányan hallották a Per í ű kazettát? Ige , soka  
hallottátok.) Látjátok ott, hogy kell... Az Igének növekednie kell. Ahhoz pedig, hogy 

ö ekedje , a egfelelő fajta talaj a  kell le ie. És Iste  ígéretet tesz, és az egüti a 
szívet, és az nem tévedhet! 
308 Nóé 120 évet várt. Ábrahám 25 évet várt a gyermekre. Isten megmondta, és ezzel 
el olt re dez e. Értitek? Mi ez? Az Igét ö tözte a hit. Hitték az Igét, és ez hozta elő az 
ered é eket. Ez hozta elő a fiút, ez hozta elő az esőt. Ez hozta elő az özö izet és ez 
hozta elő a szüzet, aki fogant. 
 Ézs 7:14 



309 Egy próféta azt mondta: „Eg  szűz foga  ajd.” Kétség kívül minden fiatal lány 
e t és előkészítette a a aruhákat. Hisze  Ézsaiás eg  azo osított próféta olt, akiről 

Isten tett bizonyságot. Az Úr pedig azt mondta: „Egy szűz foga  ajd. Ter észetfeletti 
jelet adok ekik, eg  ag  jelet. Azt, hog  foga i fog eg  szűz.” 
310 És i d azok az e erek, azok a hí ők, i t a il e ek ti is ag tok, hallották azt a 
prófétát ezt mondani. És minden fiatal lány... Minden férfi azt mondta: - Az én lányom 
lesz az. Bizo , urai ... Mi de ki e t és eg ette a kis tipegőket és i ge skéket, és 
előkészítették az összes tö i dolgot is. Mert tudták, hog  az ő lá uk lesz az. Aztá  
fel őtt az a e zedék és azt go dolta: - Az az igazolt próféta, akiről Iste  tesz 

izo ságot, hog a  is o dhat a ő ár i té eset? Úg  kell le ie! 
 Mt 24:35; Mk 13:31; Lk 21:33 
311 Eltelt  é , de az a szűz előhozta a kis a át! „Az ég és a föld elmúlnak, de az én 
Igém soha el nem múlik.” 
312 „És lészen az utolsó idők e , íg  szól az Úr...!” Látjátok, itt vagyunk. A világosság az 
Ige felett. A i t a ap fé e áltoztatja a agot di sőségről di sőségre, úg  i is eg re 
haso ló akká álu k Őhozzá, a i t az Ő jele lété e  élü k. Haso lókká leszü k 
Őhozzá, átfor álód a az Ő áldott kép ására, a i t Vele járu k. 
313 Figyeljétek meg, mit csinál a nap. Amikor elültettek egy magot, mi történik? Az a 

ag elrothad. A ag a  elül a  eg  élet. Az az élet előjö , és előhozza a szára skát. Az 
e  haso lít az elsőhöz. Ott a  Luther, a száracska. Rendben. Aztán a száracska tovább 
ö ekedett, és az első is ert dolog az, hog  előhozta a ajuszkákat. Látjátok, ez olt a 

Wesley-féle ébredés. Nem olyan volt, mint a másik. Aztán jött a pünkösdi ébredés, amely 
előhozta a Sze tlélek keresztséget. Rendben, mi történt? Mintha gombák telepedtek 

ol a eg rajta. Elkezdett rossz ak tű i. Ez a dolog, az a dolog, és a az; e  úg  ézett 
ki, mint az Ige. Nem olyan volt, mint a többi, nem olyan volt, mint az eredeti gabonaszem, 
amely el lett ültet e. De Iste  ég i dig ott a , hog  ug a azt hozza elő előle. 
314 Fig eljétek eg, hog  it tesz. Végül isszatér az eredeti aghoz újra. A ikor Ő 
eljött Luther Mártonként, amikor eljött Wesley Jánosként, amikor eljött a pünkösdi 
mozgalomként, akkor neki úgy kell kijelentenie Önmagát, mint amilyen az elültetett 
gabonamag volt, az ember Fia. A száracska korszakában Isten Fiaként jelentette ki 
Önmagát, de ebben az utolsó korszakban újra ember Fiaként kell kijelentenie Magát. 
Értitek ezt? 
315 Rendben van, mi t kezdet e , a ag a . És i é ő fel az a szára ska? Mi dig 
növekszik. Az a száracska növekszik, és mégsem olyan, mint az eredeti gabonamag. 
Luther üzenete sem volt olyan. Nem. Aztán jött a többi üzenet Finney-n, Sankey-n, Knox-
on, Kálvinon keresztül és sor a  utá uk, és eg ik se  olt ol a . Ők ég i dig az 
üzenet voltak, de arról van szó, hogy nem kapták meg a teljes kijelentést, mert nem volt 
itt az ideje. Nem lehet learatni a kukoricát, míg nincs itt az ideje. Értitek? Aztán végül újra 
visszatér az eredeti mag, amely bekerült a földbe. 
316 Látjátok, Iste  po tosa  kö eti a ter észetet. Látjátok, Ő árá ak született, és 
ez az oka annak, hogy egy ólban jött a világra. A bárányok nem ágyban születnek. Értitek? 
Oda ezették Őt a Golgotára. A árá okat szokták vezetni. Így van. A kecskék vezetik 
őket a észárszékhez, tudjátok, a észárházhoz. Eg  ke ske ezeti őket, de kell, hog  a 



árá okat ezessék. Íg  a . És Őt is oda ezették a észárszékre, ert Ő eg  Bárá  
volt. 
317 Mi de  azo osította Őt a ter észet e . Ez az oka a ak, hog  Ő ár ius a  ag  
áprilisban született. Nem decemberben, az nem lehetett, mert olyankor 20 láb magas hó 
fedi azt a idéket. Se iféle apiste ről i s szó, ha e  Ő az Iste  Fia olt. Az a gol 
nyelvben a sun - ejtsd: szán - jelentése: nap. A son - ejtsd: szán - jelentése: fia valakinek.) 
Értitek? A római napistent ünneplik december 25-én, amikor a legalacsonyabb napállás 
van. Nekik voltak a római cirkuszosaik, és ezt a napot hívják a napisten születésnapjának, 
és e ől si ál ak aztá  Iste  fiát. Ne , e . Ő aló a  Iste  Fia olt. És az Ő 
születésnapja együtt volt a természet többi részével. Pontosan. 
 Most fig eljétek eg újra, ahog  to á eg ü k, ég a  eg  kis idő k. 
318 Most a tökéletesről. Miután a száracska kialakult, miután a bajuszkák kialakultak és 
miután a gabonaszem belekerült a hüvelybe, azután tökéletességre kell jutnia. Hogy újra 
az eredeti gabonamag legyen. És emlékezzetek rá, hogy a magnak meg kell 
termékenyülnie. Értitek? Ha ez nem történik meg, akkor nem fog élni. Értitek? Semmi 
sem fog soha életre kelni azon kívül, ami azokban az üzenetekben volt. Meg kell 
termékenyülnie. De emlékezzetek rá, hogy ugyanaz az élet van a gabonamagban, amelyik 
a száracskában volt. Érik, hogy visszaérje magát az eredeti állapotába. Értitek? Miként 
jele tette Ő ki Magát? E er Fiaké t. Az a ga o a ag, a el ik a föld e került. Értitek 
e ől az üze etet? 
 Jn 12:21 

 A görögök azt mondták Neki: „Látni akarjuk Jézust.” 
 Jn 12:24 
319 Ő azt o dta: „Ha a gabonamag nem esik a földbe...” Értitek? Rendben. 
320 Aztá  ezt kö etőe  iké t jele tette Ő ki Magát? Más for á a . Szára ska, 

ajuszka, aztá  a le elek és a tö i dolgok. Aztá  iké t jele tette Ő ki Magát? Ug a az 
a Lélek, de más megjelenési formában. Értitek? De mi az utolsó állapot a kukoricánál? Az, 
hogy visszatér az eredeti gabonamaghoz. Így van? 
 Mal 4:5,6 
321 Az ő szolgálata pedig a refor á ióktól isszatér újra az eredeti Igéhez. Az Ige a 
prófétához jö , és Ő egígérte a Malakiás -ben, hogy az emberek hitét visszatéríti az 
eredeti ga o a aghoz. A i a föld e esett, az itt ug a az. A ga o a ag itt újt elő. Iste  
Fiaként jött felfelé, és most ember Fiaként jelenti ki Önmagát. Aztán pedig Dávid Fiaként 
jelenti ki Magát a trónon. Értitek? Az a három fiúság, pontosan. Óh, ismét olyan, mint az 
eredeti! 
 1Móz 18:-; Lk 17:28; Zsid 13:8; Mal 4:5 
322 Az Ő saját szolgálatáért - nem egy ember és nem egy felekezet szolgálatáért, mint 
ahogyan ezen munkálkodtak a korokon keresztül -, Ő eg utatkozik, kijele ti Magát az 
ígéreteknek; pontosan igazolva a Lukács 17:28-at, a Malakiás 4-et, a Zsidó 13:8-at, és a 
tö ieket. A a  az órá a  il e  időszak lesz? Az, a ikor Á rahá  királ i ag a ár i 
fogja a egígért Fiút. És i de  előkép ek e kell teljesül ie. És Isten Maga egy emberi 
lé  for ájá a  jele t eg a pusztítás előtt, Á rahá  ter észet szeri ti ag áért. És 
Jézus azt mondta, hogy ugyanez fog megtörténni ezzel a királyi maggal a megígért Fiú 

isszatérése előtt. 



 Ézs 53:2 
323 Figyeljétek meg a régi leplet, amel  elrejtette a Di sőséget. Azok a régi orz őrök, 
melyeknek nem volt ékessége, és melyek kinézete nem volt kivánatos, mint a teste 
kinézete sem. Ezért mondják az emberek: - Az a kis görnyedt hátú ember? 
 Valószí űleg  é es, őszülő hajú és a szakálla is őszült ár. Ne  sok lát i aló olt 
rajta. A Biblia azt mondja: „... ábrázata nem volt kívánatos.” Az az öreg orz őr e  úg  
nézett ki, mint egy Király. Azonban, óh, mi volt ott belül! 
324 És eg  kis soport i sze t e ető ek - ahog  e ezik őket -, amint itt ülnek egy 
ilyen fülledt épületben, sincs ékessége vagy kívánatos ábrázata. De mi van ott belül! 
Biztos ag ok e e, hog  sok szí  előtt lepel takarja ezt. Értitek? 
325 Re d e , kí űlről éz e se i e  olt, azo a  elül i de  ott olt. Ha ár 
odabent vagytok, akkor meglátjátok ezt. Hogyan lehet bekerülni oda? Egy kézfogással, 

ag  satlakozással? Ne . Ha e  eleszületéssel. Meghalással, a régi orz őrödtől aló 
eg álással. A régi é edtől aló eg álással lehet elekerül i eg  új a. Értitek? 

Hagyjátok el a régi orz őrt. 
326 A Shekinah világosság nem... Figyeljetek, prédikátorok! Prédikátorok, szeretném, 
hog  idefig eljetek erre. Ha eg szer elül... Most ag o  eg szerűe  o do  ezt el, 
hogy biztosan fel tudjátok fogni. Ha már egyszer a leplen belül ag , a Sheki ah Di sőség 
alatt, akkor a Shekinah világosság az Isten Igéjét véve nem fogja úgy kijelenteni Jézust, 

i tha Ő eg  jö e dő o dó ol a. Ezt teszik a a felekezetek, a ikor azt o dják: 
go dolatát itel, sze t e ető, Belze u . A Sheki ah Di sőség e  e ek jele ti ki Őt. 
 Énén 2:1; Jn 6:35; Jel 1:8; Zsid 13:8 
327 Hanem a Shekinah Di sőség egérleli az arra az órára egígért agot, az Igét. És 

eg utatja azt, hog  Ő ég i dig a Völg ek Lilio a. Azt a agot hozza elő, a Völg ek 
Lilio át, az Élet Ke erét, az Alfát és O egát, aki teg ap, a és i dörökké ug a az. Ő a 
hí ő e er ek járó adag. A Sheki ah Di sőség kijele ti a hí ő e er szá ára, hog  Ő 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
 Zsid 13:8 
328 Ne , a apok... Ő el últ, eghalt és i de ek ége. Baráto , ha te ezt hiszed, 
ha ezt hiszed, akkor soha nem láttad még meg a Shekinah Di sőséget. Hog a  is 
jele thet é ki Őt a Sheki ah Di sőség háro  sze él e ? Értitek? Hog a  is jele thet é 
ki Őt a Sheki ah Di sőség úg , hog  az e erek az At a, a Fiú és a Sze tlélek e é e  
keresztelkednek meg, amikor a Bibliában soha senki nem keresztelkedett meg így? 
Hog a  is tud á Őt a Sheki ah Di sőség eg  apostollá leki si íte i, a ikor Ő teg ap, a 
és mindörökké ugyanaz? 
329 Látjátok, a Sheki ah Di sőség úg  utatja Őt eg, hog  köz e  előhozza az Ige 
ígéretét számotokra. Ezért kellett lepellel eltakar ia Mózes ar át, ert ő e e olt az 
Ige. Jézust pedig egy alázatos, kis emberként leplezte el, hogy ne láthassák meg Jehovát. 
És Ő a is elleplezi Ö agát földi edé ek e, a Sheki ah- al. Kí ülről sak eg  soport 
sze t e ető látszik, a régi orz őrök. A első azo a  ott rejti a Sheki ah Di sőséget, és 
érleli a a át, a i ől lako ázu k. A iért tö  száz érföldet ezetü k égig az 
ország a . Látjátok, ez a hí ők eledele. Csak a hí ő e eré, látjátok, a a a ag. 
Figyeljétek meg, hogy mit csinál. A a a felett a Sheki ah Di sőség egakadál ozta, 
hogy a manna megromoljon.  



330 E lékezzetek rá, hog  a Me ől alászálló a a eg ik e zedékről a ásikig a 
Sheki ah Di sőség alatt aradt. Kí ül férgek lepték el az éjszaka sorá , és egro lott. 
Így van? 
331 A Sheki ah Di sősége  kí ül azt o dják: - A csodák ideje lejárt. Látjátok, ez csak 
fanatizmus... Belül viszont... 
332  Nézzétek, Eg ipto a  apraforgó agot hoztak elő eg  agtár ól, aho á 

ajd e   é el ezelőtt ég József hel ezte el azt a agot. József helyezte el azt a 
magot a magtárban. Most pedig elültették a magokat, és azok kikeltek. Miért? Mert élet 
volt bennük. 
333 Mi ez a Sheki ah Di sőség a, hog  át e jü k a leple  és előttü k áll a 
meglássuk Istent? Látjátok, hogy kicsoda az az Isten, aki előttü k áll? A Tűzoszlop, aki 
emberi testben van elleplezve. De mit...? Mit tett? A manna- ag, az az Ige, a el ől a 

ai idő e  él ü k kell ezek által az ígéretek által. A Sheki ah Di sőség egérleli a 
mannát és beteljesülésre hozza. Kenyérré teszi a hí ő szá ára azt, a i é ről-évre ott volt 
előtte a Bi lia lapjai : az erre a korra szóló Igét. 
334 A felekezet szá ára ez eg  otrá kő. stumbling block : otrá kő, otlást okozó 
kő . A felekezet eg otlik e e . Az é eke  keresztül Luther, Wesle , Luther Márton és a 
többiek, Sankey, Finney, John Smith, Knox, mind megbotlottak benne. 
 Mal 4:5 
335 De it kell e ek el égez ie az utolsó idők e ? Mit kell kijele te ie? Előhoz i. Mit 
kell a Malakiás 4-nek megcselekednie? Visszafordítani az embereket attól a „ otláskőtől”, 
lero ol i a hag o á okat és egjele te i a ke eret a Sheki ah Di sőséggel. 
Fig eljétek ezt érlelőd i és egtere i po tosa  azt, a iről eg o datott, hog  

eg selekszi az erre a korra aló a a. Óh! A felekezet szá ára otrá kő, eg  soport 
fanatikus ember. De mi, akik hiszünk... 
 Jel 10:7; Mt 11:25; Lk 10:21 
336 De most, a Jelenések 10 ígérete szerint: Isten minden titka, melyek eddig rejtve 
voltak a lapokban sok-sok éven keresztül, beérik most, a hetedik angyal Üzenetének 
napjaiban. Íg  a ? Mit o dott Ő ásfél é el, ag  ost ár két é el ezelőtt? - Menj 
ki Tucson-ba. Tucson-tól északra legyél, és egy nagy mennydörgés... És az történt ott, 
hogy felnyittattak a pecsétek, azok a pecsétek, amelyek kijelentették ezeket a dolgokat. 
Jöjjetek issza úg , ahog a  ő o dta. Mi ez? Meg utatja, hog  ez e  lehet eg  
ember. Pontosan talál, minden egyes alkalommal olyan egyenesen, amilyen egyenesen 
sak lehet. Mi ez? Iste  keze, látjátok, előttü k. És i el ez eg  kis soport a  a , 

emberi test e  elleplez e, ez el a  takar a a kí ülálló ilág elől. Ő el a  takar a a 
kí ülálló ilág elől. Ő ol a  g er ekek ek jele ti ki Magát, akik ta ul i fog ak. Értitek? 
Így igaz. Minden... 
337 Látjátok, a Bi lia i de  példázata, a Bi lia i de  előképe itt, előttü k 

utatkozik eg. A Tűzoszlop a  ug a az az Iste , aki írta a Bi liát, i d az Ószö etséget 
és az Újszö etséget, itt a  ost előttü k és eg utatja azt. Po tosa  eg utatja, 
hog  i olt az, issza e őleg eg ag arázza és izo ossá teszi azt, hogy ez a 
magyarázat. 
338 - Megkaptuk a ag arázatot! Akkor lássuk is egtörté i... Erről a  szó. Hadd 
lássuk megmutatkozni. 



 Jn 10:37 
339 Megmutatkozni! Jézus azt mondta: „Ha nem cselekszem az én Atyám 
cselekedeteit, akkor ne higgyetek nekem.” Látjátok, kell, hogy bizonyítva legyen. 
 Mt 26:68; Mk 14:65; Lk 4:3; Mt 4:3; Mt 27:42; Mk 15:30; Lk 23:37 
340 De most, nem úgy, ahogyan Jézussal bizonyíttatni akartak. Egy rongyot csavartak a 
feje köré, megütötték, és azt mondták: „Ha próféta vagy, mondd meg, ki ütött meg.” „Ha 
Isten Fia vagy, változtasd ezt a kenyeret...” Látjátok, ez az ördög. „Ha Isten Fia vagy, jöjj le 
onnan...” Ha e  a  kijele tésről a  szó, el et Neki eg kell ad ia, erre go dolok. 
 Jel 10:7 
341 De most, hogy a Jelenések 11 ki van jelentve, az Isten titkai megnyilvánultak, 
ismertté lettek, mint ahogy azt a hét pecséttel lezárt könyv megígérte. 
 Jel 19:11,13,14 
342 Most pedig Benne higgyetek, aki az Ige. Mert a Jelenések 10 azt mondja... Vagyis a 
Jelenések 19... A Jelenések 10-et írtam fel magamnak, de nem a 10-ben van ez, hanem a 
19- e . A ikor Ő eljö , Iste  Igéjé ek fogják Őt e ez i. Fehér lo o  ül ajd, és a 

e ei kö etői lesz ek ögötte. 
343 Rombold le az oktatottság felekezeti leplét! Rombold le a hagyomány felekezeti 
leplét! Ro old le azokat a lepleket, a el ek elrejtik Őt előled! Asszo ok, ro oljátok 
le a büszkeség lepleit. Ti királylányok vagytok, akkor úgy is viselkedjetek, úgy is éljetek. 
Rombolj le minden leplet! Nem számít, hogy mit mond a doktori cím és a tudományos 
fokozat. Ha ellentmond a Bibliának, akkor romboljátok le azt a leplet, mert mi 
keresztüljöttünk a kettéhasadt leplen. A másik oldalon vagyunk már, a másik oldalon. És 
ha megteszitek azt, hogy leromboljátok azokat a régi hagyományokat és a többi dolgokat, 
és Őhozzá jöttök, akkor eglátjátok Őt ott áll i. Meglátjátok eg utatkoz i a hatal as 
g őztest, az erre a korra adott ígéret sza át. Meglátjátok leleplezette  a hatal as Iste t. 
Meglátjátok Őt itt, közöttü k. Leleplezette  a hatal as Iste t, aki felett e  g őzhettek 
a hagyományok. 
 Mt 24:35; Zsid 13:8; Mk 13:31; Lk 21:33 
344 Pró álták ott hátul elrejte i Őt, é eke  keresztül, de az ígéret ideje elközelített. Eg  
idő e  Iste  tá asztott eg  Mózest, aki egsza adította a g er ekeket azoktól a 
dolgoktól. És Ő ég i dig... Őt e  lehet leg őz i. „Az egek és a föld elmúlnak, de az én 
Igém soha el nem múlik.” Ő teg ap, a és i dörökké ug a az. 
 Mt 11:18; Jn 7:20; Jn 8:48,52; Jn 10:20 
345 Azt mondták: - Lehetetlen, hogy megtegye... És megtette. Amikor pedig megtette, 
azt mondták: - Az ördögtől a  ez. 
 Zsid 13:8 
346 De ez eg  pi it se  áltoztatja eg Iste  Igéjét, to á ra is Iste  arad a hí ő 
szá ára. A hatal as Iste , a teg ap, a és i dörökké ug a az; az Ő ter észete által, 
az Ő Igéje által, Zsidó : . 
347 Befejezésként mondom ezt, mert 5 perc múlva dél van, csak még ezt elmondom. 
Még van 10, vagy 12 oldalam hátra. Majd máskor elmondom ezeket is, talán ma este. 
348 Figyeljétek meg ezt. Figyeljetek. Egyszer árverést tartottak valahol, és egy régi 
hegedű is kikiáltásra került. Sokszor hallottátok ár, eg  régi hegedű. Az ár erés ezetője 
pedig azt mondta: - Milyen ajánlatot kapok ezért? Lehet, hogy nem pont a költemény 



szeri t o do  el. Sok, sok é el ezelőtt olt ez, de esze e jutott. Fele elték a régi 
hegedűt, e  tű t ala i értékes dara ak. Kopott olt, és i de  ás aja látszott. 
Még csak nem is tett ajánlatot rá senki. Aztán végül talán valaki egy dollárt ajánlott érte, 
vagy valahogy ennyit. 
349 Aztán volt ott valaki, aki azt gondolta, hogy nem ennyiért kellene annak a 
hegedű ek elkel ie. Oda e t, és fel ette. A kezé e ette, fogta a o ót és elkezdett 
muzsikálni rajta. Amikor ezt tette, mindenki sírni kezdett. Soha életükben nem hallottak 
még olyan zenét. 
 Akkor azt o dta az ár erés ezetője: - Milyen ajánlatokat kapok? 
350 - Kétezer! - Ötezer! - Tízezer! Látjátok? Mi volt az? A mester keze kijelentette, hogy 
mi volt elleplezve abban a régi hangszerben. 
351 Ugyanez van most! Az a régi Könyv, ami ütött-kopott, amit kinevettek, amit 
elégettek, amit kigúnyoltak. És elérkezett az ideje a felekezeti árverésnek, az Egyházak 
Világtanácsának. Úgy adják el, mintha senkinek semmi köze nem volna hozzá. Nemsokára 
meglesz a felekezeti árverés.  
352  De emlékezzetek rá, hogy van valami a régi könyvben, ami megígérte, hogy lesz egy 
eleve elrendelt, ezért elküldött kéz egy napon, aki felveszi majd ezt a könyvet. És ennek a 
könyvnek a Szavát egy eleve elrendelt szíven keresztül, arra a feladatra, amiért teremtve 
lett... Kijele ti a e e lé ő ígéreteket. Lehet, hog  sak eg  tu at sze t e ető ek 
látszanak, vagy valami ehhez hasonlónak. De csak a Mester keze kell hozzá, az Igén, hogy 
kijele tse az Igét, és áris tö ről a  szó, i t eg  sze t e etőről. Mi da iu k 
számára többé vált ez annál, igaz, barátaim? Nem csak fanatizmusról van szó. Attól függ, 
hogy kinek a kezében van a vonó. 
 Imádkozzunk: 
353 Mennyei Atyánk, hit által látom a régi könyv mesterét. Sarokba dobták a 
hagyományokért, sarokba dobták a felekezetekért, próbálták másra elcserélni. Most az 
emberek, az egyházak, a kommunisták, az ateisták világtanácsáért cserélik el. Zajlik az 
árverés, Uram. 
 

Zsid 13:8
 

354 Iste , lépj elő! Bizo osa  elő fogsz lép i. Küldd el ekü k azt a prófétát, Uru k, 
aki felveszi azt a vonót, aki felveszi ezt az Igét és bebizonyítja, hogy Jézus Krisztus tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz. Uram, sokan fogják odaadni az életüket, el fogják dobni a 
régi hagyományaikat, és le fogják rombolni a lepleket. Akarják, Uram. Bármit megadnak, 
bármit, bármit, csak add nekik Jézust. 
 Mt 13:46 
355 Ura , azt hisze , hog  e izo ítottad ost ekik. Ők i de ho a  jöttek. Erre 
költik a keresetüket, mindent megtesznek, hogy eljöjjenek az összejövetelekre. Mindent 

egtesz ek, a i sak tőlük telik, ert egtalálták azt a ag értékű Drágag ö g öt. A 
tö i dolgok ag o  aprók. De áldd eg őket, At á . 
356 Eze  a szószéke  ke dők he er ek a délelőtt, Ura . Lehet, hog  éhá uk ak 

ár a el kell e iük, ég a a esti g óg ító szolgálat előtt. Óh, örök Iste , teki ts le. 
Tudom, hogy itt vagy, hogy el vagy leplezve. És ezeket a kis lepleket küldöm, Uram, 
a el eket zse ke dők ek, köté kék ek és a kis a ák szá ára tipegők ek e ez ek. 
Ezeket pedig kis lepel-jelekként küldöm el arról, hogy a Te Igéd volt hirdetve felettük a 



ai délelőttö . És hí őké t a kezeimet helyezem rájuk, a testemet, mutatva azt, hogy 
hiszem azt. És hitben mindenki ugyanezt cselekszi ebben az épületben, Uram. Hadd 
gyógyuljanak meg a betegek. 
357 Ura , te egszólaltathatod i e  az Igét, i t az az öreg hegedű ester tette a 
hegedűvel, és megcselekedheted ezt, Uram. A jó dallamot szólaltasd meg rajta. A vonó a 
Mester kezé e  a , és akkor teljese  láthatóa  áll Ő itt előttü k. 
358 Mennyire azt gondolták azok az emberek még akkor, hogy semmit, de semmit nem 
ad ak azért a régi hegedűért, hogy nekik nem kell az. Nem akarták, hogy az otthonukban 
legyen. Aztán viszont akkor, amikor a kezébe vette az, aki játszani tudott rajta, mindent 
eladtak azért, hogy megvehessék azt. Veszekedtek érte, harcoltak érte. De akkor már túl 
késő olt. 
 Jel 10:6; Mt 22:13; Lk 13:28 
359 Íg  lesz ez akkor, a ikor felharsa  az Úr tro itája, e  lesz tö é idő. Azok 
pedig, akiket eg éztek és kigú oltak, akik ott álltak a eg ílt lepel előtt és látták 
Isten Igéjét megmutatkozni... Mások kiabálnak majd érte, de ahog  Te o dtad, túl késő 
lesz ár. El e tek a e egzői a sorára, és kí ül aradtak, ahol sírás és 
fogcsikorgatás van. 
 Mt 28:20; Jn 14:19; Jn 16:16 
360 Segíts i de  e ert, hog  higg e  a délelőtt, At á . Hog  áttörje ek az ö zés 
minden leplén, a hitetle ség i de  leplé , és hog  eglássák a hatal as g őztest, 
leplezetle ül a hí ők előtt. Mert: „Ímé, veletek vagyok mindig, a világ végezetéig. Egy kis 
idő ég, és a ilág e  lát e ge , de ti láttok e ge .” Mutasd meg Magad közöttünk, 
Urunk, amint azt selekedted. Maradj i dig íg , a íg i sze el láthatóa  Előtted 
vagyunk, amikor az en morphe elváltozik és Te ismét az ember Fia és Dávid Fia leszel. Add 
meg ezt, Urunk, Jézus Krisztus nevében. 
 Miközben a fejünket lehajtva tartjuk és mindnyájan imádkozunk: 
361 Van-e itt a ol a , aki... Belül ag  kí ül. Ne  tudu k itt előrehí ást si ál i, ert 

i s elég hel . De szeret é  tud i, őszi té , hog  hiszed-e, hogy ez az igazság. Hiszed-e, 
hog  akik Ő ele születtü k, i d áju k ag  At ja, Iste , itt áll közöttünk ma, ebben az 
idő e , a el e  élü k, a zűrza ar és a tudo á os korszak apjai a , i t a il e  
Nóé idejében, Mózes napjaiban és Krisztus idejében volt? 
362 Ez a sze el látható Tűzoszlop, a el  tudo á osa  is izo osságot ert, 
kisfiúkoromba , sok é el ezelőtt szólt hozzá  ott ki t. El o dta eke , hog  itt fogok 
élni, és hogy mi fog történni. Elmondtam ezt nektek, és akkor... Egy nap a folyónál, 

ielőtt kezdetét ette a szolgálat, az első é redési összejö etel él, Ő egjele t az ége . 
Azonosította Magát és megadta a kiküldetést. Mindezeken az éveken át a szívemben 
rejtette  ezt, elleplezte  Krisztust, ug a azt a Tűzoszlopot, aki ag arázza az Igét, 
a i t egígérte. Az utolsó idők e  élü k, köz etle ül az Úr eljö etelé él. És ha a leple  
kívül találod magadat - és a kívülmaradás a halált jelenti -, mondod-e hit által a délelőtt 
azt: - Isten segítségével... A Te segítségeddel, Uram, át akarom törni azt a leplet. Be 
akarok jutni oda, ahol Te vagy, hogy meglássam Isten teljes Igéjét...? 
363 Ne próbálj egy Mózes lenni. Ne próbálj egy Áron lenni. Csak légy az, aki vagy, legyél 
egy keresztény. 



364 Megteszed-e, hogy fejedet lehajtva felemeled a kezedet Istenhez, és azt mondod: - 
Úr Isten, segíts be engem a leplen belülre...? Isten áldjon meg. Isten áldjon meg. Csak 
végignézek mindenkit. 
365 Akik kint álltok, lehet, hogy soha nem látom meg a kezeteket. De nem is az számít, 
hogy én látom-e, hanem hogy Isten látja. Ez csak... Számomra, megláttatja velem, hogy a 
mag lehullott valahová, és... De Isten az igazi szívet látja.  
366 Ha vannak mások, akik nem emelték fel a kezüket, de most fel akarják emelni, 
akkor emeljétek fel a kezeteket és imában megemlékezem rólatok. Emeljétek fel a 
kezeteket. Isten áldjon meg. Jól van. Isten áldjon meg. 
367 Atyám, imádkozunk ma értük, Uram, akik még nem mentek át azon a leplen. Ott 
kint állnak, mint Izráel, és figyelnek. Hisznek, de ebbe még nem törtek át, hogy meglássák 
az igazi Shekinah Világosságot, mind a szellemit, mind a szemmel láthatót, melyet még a 
fé képezőgép űszaki „szeme” is képes olt felfog i. Két héttel ezelőtt újra 
lefé képezte. Te kijele ted Magad, Ura . A hatal as Iste  leplezetle ül a hí ő szá ára, 

íg lepellel eltakar a a hitetle  szá ára. De a hí ő szá ára leplezetle ül. Hadd törje ek 
át a, Ura , és lássák eg az Ő ag  rag ogását és di sőségét. Hadd áltozzo  eg a 
szí ük ég azelőtt, hog  a este isszajö é k ide a g ülekezet e. Hadd töltekezze ek 
ők i d e a Te Lelkeddel, a Te jele léteddel. Hadd eg e a Mester a kezé e a ekik 
meglé ő hitet, és hadd húzza azt keresztül az Igé . Hadd ha gozzék fel újra az, hog : „A 

ilág tere tése előtt el lett re del e, hog  te higg ed ezt. Higg él, g er eke , és 
tartassál meg.” 
368 At á , Iste e , a Te kezed e ajá ljuk ost őket, felis er e azt, hogy ennél 
se i tö et e  tehetü k. Most i de  Nálad a , At á . Neked ado  őket. Jézus 
Krisztus, a Te Fiad nevében. Ámen. 
 
  Szeretem, szeretem 
  Mert elő  Ő szeretett e ge  
  És megváltotta az üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 
 
369 Szereted Őt? 
 
  Csodálatos, csodálatos Jézus nekem, 
  Tanácsos, Békesség Fejedelme 
  Erős Iste  Ő, 
  Meg e t e ge , tá ol tart i de  ű től 
   és szég e től. 
  Csodálatos az én Megváltóm, 
  Di sőség az Ő e é ek! 
 
  Elveszett voltam, de megtaláltattam, 
  Megmenekültem a kárhozattól. 
  Jézus szabadságot ad és teljes üdvösséget. 
  Meg e t e ge , tá ol tart i de  ű től 



   és szég e től. 
  Csodálatos az én Megváltóm, 
  Di sőség az Ő e é ek! 
 
  Óh, csodálatos, csodálatos Jézus nekem, 
  Tanácsos, Békesség Fejedelme 
  Erős Iste  Ő, 
  Óh, eg e t e ge , tá ol tart i de  ű től 
   és szég e től. 
  Csodálatos az én Megváltóm, 
  Di sőség az Ő e é ek! 
 
 Jn 1:1; Jel 1:8; Jel 22:16 
370 Há a  látjátok Őt áll i, a Hatal as G őztest, a testet öltött Igét, leplezetle ül 
előttü k? Az Alfát, az O egát, Őt, aki olt, aki a  és aki eljö e dő, Dá id g ökerét és 
ágát, aki ember Fia, Isten fia, ember Fia volt, és aki Dávid Fia lesz? Hiszitek ezt teljes 
szí etek ől? Leleplezi Magát i de  korszak a  a hí ő szá ára, a hitetle  szá ára pedig 
e eri test e  leplezi el Magát. Lepel ögé rejtőzik. Iste  ro oljo  le i de  leplet, és 
hadd lássuk eg Őt úg , ahog a  Ő a ! 
 
  Jézus minden láncot leold, 
  Jézus minden akadályt lerombol, 
  Óh, Jézus minden láncot leold, 
  Amikor megszabadít téged! 
 
  Óh, a Jordán másik oldalán 
  Az Éde  édes ezői e , 
  Ahol az Élet Fája virágzik, 
  Ott nyugszom meg én. 
 
  Jézus minden... 
 
371 Át akartok-e most menni a Jordánon? Már eleget voltunk a pusztában, menjünk át 
az ígéretekbe! 
 
  Jézus minden akadályt lerombol, 
  Jézus minden láncot leold, 
  Amikor megszabadít téged! 
 
 Most emeljük fel a kezünket: 
 
  É  örökké, örökké agasztalo  Őt, 
  Én örökké, örökké magasztalo  Őt, 
  É  örökké, örökké agasztalo  Őt, 



  Mert Ő egsza adít e ge ! Á e !  
 
372 Hát e  érzitek ettől jól agatokat? Óh, il e  sodálatos! Mil e  sodálatos! 
Ne  az Ő? Fogju k ost kezet eg ással, és o djuk: 
 
  Jézus minden láncot leold, 
  Jézus minden akadályt lerombol, 
  Óh, Jézus minden láncot leold, 
  Amikor megszabadít téged! 
   
  É  örökké, örökké agasztalo  Őt a hatal as Iste t  
  Én... 
 
 Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz... Csak a megjelenési formáját változtatta meg. 
 
  Én örökké, örökké magasztalo  Őt, 
  Mert i de  hit allást el ett tőle , 
  És elhitette velem az Igét. 
 
373 Óh! Halljátok-e a Mester Hegedűjé  játsza i a o ót, égig az Igé ? Ő teg ap, a 
és mindörökké ugyanaz! 
 
  É  örökké, örökké agasztalo  Őt 
  Én örökké, örökké agasztalo  Őt, 
  É ... Őt, az Igét!  ... örökké, örökké agasztalo  Őt, 
  Mit tett Ő?  Mert Ő a függö  ögött   
   Megszabadított engem. 
 
374 Di sőség leg e  Iste ek! Szerete  Őt. Hát e  szeretitek Őt? Hát e  e ei 
ez? Szeretem az Ige tulajdo ságait, a Sze tlélek édes, alázatos útját. Eg szerűe  
szeretem. Óh, csak gondoljatok bele: 
 
  A Jordán túlsó oldalán 
   (Már közel vagyok hozzá.) 
  Az édes, Halhatatlan Édenben, 
   (Mit találok ott?) 
  Ahol az Élet Fája... 
   (Ez volt az Édenkertben.) 
   ... virágzik, 
  Ott megnyugszom... 
 
375 Menni akartok? 
 
  Jézus minden láncot (minden hagyományt) 



   leold, 
  Jézus minden akadályt lerombol, 
   (Minden felekezetet, minden hitvallást.) 
   ... minden láncot leold, 
  Óh, amikor megszabadít téged! 
 
 Ézs 9:6 
376 Di sőség leg e  Iste ek! Eg szerűe  szerete  Őt. Ne  eglepő, hog  Ézsaiás azt 
mondta: „Ő a Ta á sos, a Békesség Fejedel e, az Erős Iste , az örökké aló At a, 
csodálatos!” 
 
  Csodálatos, csodálatos Jézus nekem, 
  Tanácsos, Békesség Fejedelme 
  Erős Iste  Ő, 
  Meg e t e ge , tá ol tart i de  ű től 
   és szég e től. 
  Csodálatos az én Megváltóm, 
  Di sőség az Ő e é ek! 
 
377 Óh! Ez túl sordítja a szí e et. Mil e  sodálatos Ő! És eg o do  ektek, hog  
e ek i s ége. Ez...  é el ezelőtt jötte  e e e, ug a íg  érez e. És ha késő  
jön el, akkor egy napon be fogom csukni a szemeimet. És ugyanilyen érzéssel fogok 
elmenni. Ámen. 
 
  Csodálatos, csodálatos Jézus nekem, 
  Tanácsos, Békesség Fejedelme 
  Erős Iste  Ő, 
  Megment engem, távol tart i de  ű től 
   és szég e től. 
  Csodálatos az én Megváltóm, 
  Di sőség az Ő e é ek! 
 
 

1Kor 14:15; Jn 4:23 
378 Egész nap itt maradhatnék, Pál azt mondta: „Ha énekelek, Lélekben énekelek. Ha 
prédikálok, a Lélekben prédikálok. Ha járok, a Lélekben járok. Ha beszélek, a Lélekben 
beszélek.” Minden az Ige szerint és a Lélek szerint legyen végezve. Igen, uraim. Ámen! Ez 
mind Isten igazsága. 
 Zsid 13:8 
379 Láto  Őt, a Hatal as Iste t, leplezetle ül. Láto  Őt félrehúz i a hit allásokat, a 
felekezeteket, a kételkedéseket, az oktatási progra okat, és i de t. Előre eg , és ott 
áll. Szeri tetek a hit allások g őzhet ek felette? Szeri tetek a felekezetek g őzhet ek 
felette? Szeri tetek a Világta á s g őzhet felette? Ő i de t leg őzött, i de  lá ot 
leoldott, kettéhasította a leplet, feltörte a pecsétet, belépett a Szentek Szentjébe, 



leleplezte Magát szá u kra. Ő az Ige, a teg ap, a és i dörökké ug a az. Á e . 
Szerete  Őt. 
380 Most pedig, amíg ma délután találkozunk, egy dolgot akarunk tenni, ami pedig: 
 
  Vidd magaddal Jézus nevét, 
  Fájdalom és jaj gyermeke; 
  Örömet és vigaszt ad neked, 
  Óh, mindenhová vidd,  
  Ahová csak mész. 
 
  Drága név, milyen édes! 
  Föld reménysége és menny öröme; 
  Drága név, milyen édes! 
  Föld reménysége és menny öröme. 
 
381 Ha a Sátán próbál kísérteni azzal, hogy nem a helyes dologra nézel, akkor mutasd 
meg neki az Igét, ahogyan Jézus is tette. Értitek? Ámen! 
 
  Jézus nevére meghajlik minden,  
  Lábai ellé hullik minden, 
  Királ ok Királ á á koro ázzuk Őt  
   a Mennyben, 
  Amikor véget ér az utunk. 
 
  Drága név (Drága név!), milyen édes! 
  Föld reménysége és menny öröme; 
  Drága név, milyen édes! 
  Föld reménysége és menny öröme! 
 
382 Billy 6 óra körül itt lesz kiosztani az imakártyákat azoknak, akik akarnak jönni az 
imasorba. Szerintem jobb, ha így csináljuk. Nem akartuk, de a tömeg miatt jobb, látjátok. 
 Jn 3:30 
383 Most pedig, e lékezzetek Őrá! Mi dig tartsátok Őt az eszetek e , a szí etekben, 
bármerre is mentek. Látjátok, tartsátok Jézust az elmétekben. 
 
  Vidd magaddal Jézus nevét (Most figyeljetek!), 
  Pajzsként minden csapdától; 
  Mi törté ik?  A ikor köréd g űl ek a kísértések, 
  (Mit kell tennünk?) Csak lélegezd be  
  Azt a szent nevet imában. 
 
  Drága név (Drága név!), milyen édes! 
  Föld reménysége és menny öröme; 
  Drága név, milyen édes! 



  Föld reménysége és menny öröme. 
 
384 Hajtsuk meg most a fejünket. Kérném a pásztort, hogy jöjjön és bocsássa el a 
hallgatóságot. Neville testvér, Isten áldjon meg, Neville testvér. 
 

*** 
 


